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МУЌАДДИМА
Масъалањои назарї ва методологии
исломшиносии муосир
Муќадимма. Маъмулан, пеш аз он ки ба коре шурўъ кунї,
бояд ќаблан барои худ муайян намої, ки он чї навъ корест
ва онро бо кадом њадафе ва бо кадом нањвае карданї њастї,
усулу равиши эљодї ва бунѐдии ту кадом аст. Усули бунѐдї
(консепсия) метавонад нисбат ба њамон як омољ (объект)-и
шинохт гуногун бошад. Масалан, њамин инсонро илмњои
зиѐде: анатомия, биология, психология, тибб, генетика ва ѓра меомўзанд ва барои онњо инсон њамчун омољ якест вале
њар кадоме мавзўю њадафу маќсади худро дорад. Њарчанд
омољ(объект) якест, мавзўъ (предмет)-и тањќиќот, барои њар
илм гуногун аст. Њамчунин дини исломро низ мактабњои
динию фалсафии зиѐде меомўзанд, вале мавзўъ, њадаф,
маќсад ва усули бунѐдии њар яке аз онњо метавонад бо
дигаре мувофиќат накунад. Яке исломро танњо њамчун як
падидаи таърихї дар ќатори дигар динњо меомўзад, дигаре
дар омўзиши ислом метавонад аз нуќтаи назари пайдо
кардани љойњои заъфи он, љињати интиќод ва аз байн
бурдани нуфўзи љањонии он ва љонишини он кардани
идеология ва ѐ дини дигар биомўзад. Њамчунон ки дар
даврони шуравї буд ѐ њадафи омўзиши мубаллиѓони дини
насронї аз оѓози ислом то имрўз чунин аст. Дигароне њам
њастанд, ки барои пайдо кардани асосу заминаи динї барои
амалї сохтани ањдофи сиѐсии худ аз тариќи ба муборизаи
сиѐсї кашидани оммаи диндор ва дигаре барои пайдо
кардани ањкому нукоти умумиинсонии созанда љињати
таъмин кардани тараќќиѐт, рушди маънавию ахлоќии
инсоният ба он рўй меорад ва ѓайра. Аммо барои мо усули
бунѐдї ва муњимтарин масоил дар исломшиносии муосири
миллии мо чї метавонад бошад? Маќсад аз шинохти ислом
ва шиносоии илмию фалсафии он чист?
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Мубрамият ва зарурати таъйини консепсияи исломшиносї
1. Њар љомеаи солим барои назму субот доштан ниѐз ба шуур
ва мафкураи иљтимоии солим дорад ѐ акси њамин ќазия,
шуур ва мафкураи солим асос ва мањсули љомеаи солим аст.
Солимии шуур ва мафкураи љамъиятї аз њолату вазъи њамаи
шаклњои шуури љамъиятї- кулли фарњанги љомеа: дин,
ахлоќ, сиѐсат, адабиѐту санъат, њуќуќ ва ѓ-ра вобаста аст.
Дин, яке аз шаклњои худшиносї ва њастишиносї-шуури
љамъиятии инсон аст, ки бавосита ѐ бевосита таъсир ба
њамаи дигар шаклњои шуури љамъиятї ва аксар аз он ба
ташаккули њувият (менталитет)-и миллат: ќобилияту лаѐќат,
фаъолї ѐ карахтии фикрї, эљодгарию бунѐдкории афроди он
дорад. Умуман, чигунагии шакл гирифтани њувияти миллат
аз дини он сахт вобастааст. Аз ин љост, ки њељ љомеае чи дар
тўли таърих ва чи имрўз бетараф ва бепарво нисбат ба вазъи
динї ва диндории шањрвандони худ набуда ва нест.
2. Дар садаи гузашта, бо сабаби динситезии баъзе доирањои
сиѐсї ва гароиш ба дунявияти ифротиву якпањлў, дар аксар
мамолики олами ислом, як навъ рўњияи беэътиної нисбат ба
дин боло гирифта буд, ки дар натиљаи ин гуна муносибат ва
амалкарди худноогоњ ва беназорати давлатї дар бисѐре аз
ин кишварњои исломї рўњияи ифротгароии динї, таассуби
мазњабї,
фузунхоњию
ирњоби
динї
(экстримизм,
радикализми ва терроризми динї)-ро ба бор овард, ки осори
онро имрўз мушоњида мекунем.
3. Таљрибаи таърихї собит кардааст, ки диндорї ѐ диѐнат

набояд худноогоњ, беназорату ислоњ, бар пояи љањлу таассуб
ва таќлиди куркўрона бошад, чунки ин навъ диѐнат љомеаро
фалаљ, рўњияи онро хароб, афроди миллатро аз бунѐдгарї ва
созандагї дур карда, замина барои фасоди љомеа ва
њаракатњо харобиоварро муњайѐ месозад.
4. Имрўз дар шароити љањонишавї як зумра масоили доѓе
дар муносибати Ѓарбу Шарќ ба миѐн омадааст, ки андешаи
аксари муњаќќиќони ин ду љабњаро ба худ љалб намуда, дар
ин маврид муносибати тамаддуни исломї ва тамаддуни
масењии ѓарбї ва тамаддунњои дигар аз масъалањои доѓи рўз
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ба шумор мераванд. Дар ин робита баъзењо аз бархўрди
тамаддунњо сухан мегўянд, баъзеи дигар ба исломњаросиву
исломситезї мехонанд. Шинохти мавќеи воќеии ислом дар
асри љањонишавї ва чигунагии ояндаи дини ислому
тамаддуни исломї, ислом дар љомеаи мардумсолорї аз
муњимтарин масъалањои исломшиносии муосир шуда
метавонанд.
Ин аст, ки дар доирањои исломшиносии муосир ниѐз ба як
асоси назарии роњнамо эњсос мешавад, то онњоеро ки њадафи
тањќиќу пажњиши масоили исломиро доранд ба самти муфид
њидоят кунад.
Њолати имрўзаи масъала. Дар њоли њозир исломшинос
дар баробари ислом- (омољи омўзиши худ) шабењи шахсест
дар муќобили љангали анбўњ, ки даќиќ намедонад, аз ин
љангал ба ў чї лозим аст, ба куљо равад ва ба чї чиз аз ин
љангал эњтиѐљ дорад (-мавзўи тањќиќ) ќарор дорад; чунки аз
ин љангал шикорчї як чиз мехоњад, корманди љамъоварии
меваљот як чизи дигар, корманди корхонаи тахтаву чўб
комилан чизи дигар. Дар ин шароит як корманди хољагии
љангал бо тарњу наќшаву маълумотномаи ин љангал дар даст
лозим аст, ки то бидонанд дар ин љангал чї чизе њаст ва ин ѐ
он чизи лозимаро аз кадом гўшаи он метавон пайдо кард.
Исломро, чунонки гуфта шуд, бисѐр соњањои илмию динї,
вобаста ба ањдоф ва эњтиѐљоти худ, объекту мавзўи тањќиќу
омўзиш ќарор додаанд ва медињанд, аммо имрўз мо аз

исломшиносї дар доираи манфеъи миллї, умумимазњабї ва
равобити љањонї чї мехоњем, исломшиносии муосир
исломро аз кадом дидгоњ, бо кадом маќсад, бо кадом ният ва
бо кадом усулу равиши илмї тањќиќ ва муаррифї кунад, ки
он мувофиќ ба ниѐзњои имрўзаи миллат ва љомеаи башар
бошад? Исломро бо кадом пешфарзия ва методу
методологияи илмї бояд омўхт? Ѓоят, маќсади нињоии
тањќиќот ва љустуљўњои илмї чи бояд бошад? Ба чигуна
модели ислом љомеаи имрўза мо ниѐз дорад? Оѐ чунин
моделњое аз ислом вуљўд доранд ѐ на?
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Рўйи ин чунин саволњо камтар коре анљом дода шудааст.
Имрўз аз муайянкунандањо ва сифоти зиѐде чун «исломи

муњаммадї» ва «исломи шоњаншоњї», «исломи муллоиву
охундї», «исломи бунѐдгаро», «исломи салафї» сухан
мегўянд. Мо дар навиштањои исломшиносон ва аз тариќи
васоити ахбори умум истилоњи «исломи аврупої», «исломи
малайзиягї», «исломи туркиягї», «исломи эронї»-ро низ
мешунавем, лекин мо то њанўз хусусияти фарќкунандаи

исломгароии сиѐсї ва ѐ ислом дар шароити давлати дунявї ѐ
чї будани секуляризми исломиро низ дуруст ва даќиќ
наомўхтаем. Масъулони соњаи маориф њам то кунун аниќ
намедонанд, ки дар сатњи маориф-таълиму тарбия ба

љавонон аз таърихи ислом, раванди исломишудани Осиѐи
Миѐна, аз фарњанги исломї ва таносуби он бо фарњанги то
исломї ва фарњанги имрўзаи миллии худамон чї роњу
равишро бояд дошта бошанд ва чигуна ин мавзўъњоро
таълим дињанд. Дар соњаи пажўњишњову тањќиќоти илмї
масъала из ин њам бештар печидатар аст. Њар касе ба сари
худ ва роњу равиш ва фањму мафкураи худ, њар навъу
тариќае, ки бихоњад дар хусуси мавзўъњои ислом менависаду
тањќиќ мекунад.
Дар мавриди сатњи шуури динии имрўзаи мардум низ
масъалањои њалталаб хеле зиѐд аст. Яке аз сабабњои асосии
гароиши љавонон ба равияву мазњабњои дигар низ аз пастии
сатњи донишњои исломї ва ќобилияти раќобату роњи њаллу
фасли масоили рўзмарраро надоштани пешвоѐни мазњабии
мо мебошад. Президенти кишвар дар чандин маврид дар
бораи омўзишу таълими фаннњои диншиносї ва
исломшиносї дар сатњи мактаби миѐна ва донишгоњї
масъала ба миѐн гузоштанд, чунки сатњи дониши динию
мазњабии мардум дар бењтарин њолат аз донистани ањкоми
ибодат: тарзи баргузории намоз ва рўза ва адои расму русум
ва одоти марбут ба маросимњои динию шањрвандї, баъзе
амру нањй чизе бештар нест. Мардуми мо масалан, аз асли

њастишиносї, маърифатшиносї ва инсоншиносии ќуръонї:
маќоми баланди инсон дар Ќуръон, гуманизми ќуръонї; аз
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фалсафаи тавњид, нубуввату маод, маќоми илм ва аќл дар
Ќуръон ва ањодис ва ѓайра огањии кофї надоранд. Чунки
дар сад соли охир дар ин мавзўњо дар ќаламрави Осиѐи
Миѐна камтар коре дар сатњи илоњиѐт ва фалсафаи дин
шуда, ки дар сатњи исломшиносию диншиносии муосири
илмї бошад. Хушбахтона, дар садаи нав, дањсолаи охир
чанд китобу маќолањое аз баъзе олимони соњаи таърихи
фалсафа, аз љумла муаллифи ин сатрњо ба табъ расиданд, ки
то андозае ин холигии садсоларо пур карданд вале њанўз
кофї ва басанда нестанд ва ба доираи васеъ таъсири зиѐд
нарасонидаанд, чунки бо тирожњои хурде чоп шуданд.
Пешфарзия. Пешфарзияи мо ин аст, ки ислом дар
сурати дуруст, тибќи муќтазои замон, холї аз таассубу
таќлид омўхтани он билќувва имконияти љавобгўї ба
ниѐзњои имрўзаи љомеаи исломї ва бунѐди љомеаи мадании
мардумсолорї (демократи)-ро дорад ва метавон дар ин
росто аз сарчашмањо ва осору таљрибаи тамаддуни исломї
матолиби зиѐди муфиде ба њадди басанда пайдо ва истинбот
кард. Бар хилофи назария ва равияњои ифротии «исломї»
дар исломи асил ва сарчашмањои он таълимоти усулие, ки
љавобгў ба ниѐзњои маънавї ва иљтимоию иќтисодии имрўз
бошад зиѐданд. Табиист, ки дар ин сарчашмањо, масалан,
Ќуръони карим нукоте љой доранд, ки дар сурати
зоњирнигарї ва надоштани ќобилияти тафсири амиќи
фалсафию илоњиѐтї ба шароити имрўзаи мо номувофиќ ба
назар расанд. Чун худи Ќуръон усулан, вобаста ба шароити
хосе нозил шудани баъзе оѐти худро инкор намекунад,(
эътирофи вуљуди оѐти мансух худ исботи ин иддаост,) аз ин
рў бо истифода аз усулу равишњои тафсиру таъвили илмї
метавон дар чунин мавридњо ошкоро рўи корбастан ѐ
корнабастан бо чунин ояњо андешаву мулоњиза кард.
Аз ин љињат муайян намудани тамоми он масоил ва
мавридњое, ки дар ислом љавобгў ва мувофиќ ѐ баръакс
мухолиф ба ниѐзњои иљтимоию сиѐсї, иќтисодї ва маънавии
имрўзии кишвар ва олами ислом аст, вазифаи
аввалиндараљаи исломшиносии муосир бояд бошад. Ин
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корро аз тариќи омўзиши тањлилї ва табаќабандии
таълимот ва оѐти ќуръонию ањодиси набавї ва сарчашмањои
мазњабии дигар метавон кард. Њамчунин татбиќи амалии
онро, аз роњњои гуногун: бо роњи навиштан ва нашр
кардани китобу маќолањо, дастуруламалњои роњнамо,
баргузории конфронсу гирдињамоњои илмї љињати тарѓиби
васеъи таълимоти усулии истинботшуда аз шинохти
њадафманди ислом чун: усули одамият- каромати инсон

(гуманизм) дар Ќуръон, ташвиќ бар тафаккур ва тааќќул дар
офоќу анфус, тамоюли умумии созандагї, адлу инсофбунѐдї,
сулњу мудорописандї, тањаммулпазирии динї дар ислом, ки
устувор бар пояи маънавиѐти олист, метавон анљом дод.
Тавассути шиносонидани ислом аз тариќи талќину тарбият
бар асоси усулњои зикршудаи боло метавон ба ислоњи шуури
динї дастѐфт, ки натиљаи он ташаккули рўњияи исломии
наве метавонад бошад, ки он роњнамои хубе барои насли
оянда аст ва бозгашт ба рўњияи исломи асил хоњад буд.
Њадафњои асосии консепсия аз шинохти вазъи таърихї ва
имрўзаи олами ислом бармеояд.
Мусулмонон дар гузашта, аксаран, дар зери султаи
њуккоми худкому ситамгар ва золим буданд, ки дар чунин
шароит њељ як усули бунѐдии ислом: тавњидгарої ва инкору
радди бутпарастї, тоѓутпарастї ва шинохти маънии аслии
калимаи шањодат; аќлу андешагарої, тафаккури аќлонї,
мубориза бо зулму истисмор бо манфиати њукком созгор
набуд. Ислом барои онњо, асосан, яке аз воситаи амалї
сохтани хостањо ва манфиатњои синфию сиѐсї ва шахсиву
авлодиашон ва дар итоат доштани раъият буд.Ин навъи
муносибат ба ислом аз давраи пас аз хилофати хулафои
рошидин ва даргирињои байни халифаи чањорум Алї ибни
Абўтолиб ва Муъовия сар зада, дар тули тамоми таърихи
хилофати Умавї ва пас аз он Аббосї ва то замони анљоми
хилофати туркони Усмонї идома дошт ва то имрўз низ дар
як ќатор кишварњои исломї вазъият таѓйири љиддие
накардааст. Дар чунин низомњо шинохти воќеї ва
шиносонидани њаќиќати ислом, бо таъкид бар асли
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аќлоният, адолатпарварї ва инсондўстию тањаммулпазирии
таълимоти он, ба манфиатњои сиѐсии онњо созгор набуд ва
нест. Бо ин сабабњо дар шуури мардум афкору равишњои
ифротию ба асли ислом ва мазњаби њанафия бегона љой
гирифтааст.
Аз ин рў њадафи аввалин ва асосии консепсия равона
кардани диќќати пажўњишгарон ба шиносоии моњияти
њаѐтї ва аслии дини ислом, алалхусус моњияти мазњаби
њанафия, ва роњнамої ба шинохти воќеї ва амалї шудани он
ормонњои волое иборат мебошад, ки њама бар пояи тавњид,

аќлгарої, инсондўстї, адолатпарварї, сулњу мудоро ва
тањаммулпазирї устуворанд.
Дуввумин њадаф ба мадди аввал гузоштани шинохти
аќливу маънавии њастї-љањони моддиву маънавї ѐ олами
мисол ва олами моддї-табиат, аз тариќи тафаккури солим
дар офоќ ва анфус аст. Инсониятро тафаккур ба ќуллањои
баланди илму маърифат њидоят кардааст, ки он бар пояи
њидояти вањйи устувор аст. Ќуръон зарурати тафаккур ва
тааќќулро дар шинохти ќудрати худ дар офариниши офоќолам ва анфус- нафси худи инсон зарур донистааст. Аммо
мутаассифона мусалмонон аз ин асл дар ѓафлат мондаанд.

Севумин њадаф баланд бардоштани сатњи фарњангї ва
фарњангшиносии мардум аст. Дар тамоми фарњангњо дин
хамирмояи фарњанг ба шумор меравад, агар аз тамаддуни
то имрўзи башар фаразан унсури диниро људо ѐ истисно
кардан хоњем, тамаддуни 5-10 њазорсолаи башар фоќиди
маънї мегардад. Масалан, шинохти маънию рамзи ањромњои
Миср ва бурљњои Бобил, ки дар зоњир як осори моддии
меъмории куњан мебошанд, бидуни шиносої бо боварињои
динї ва он асоси ѓоявию маънавие, ки сабабгори бунѐди
онњо гардидаанд, имконнопазир аст ва вуљуди онњо бе
њадафу маъние хоњад буд. Њамчунин мо тољикон низ бисѐре
аз мафњумњо, калимаву вожахо ва осори назмию насрии
гаронбањои классикии худро бе доштани маълумоти кофии
исломшиносию огоњии зарурї аз фарњанги динї
наметавонем бифањмем.
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Чањорумин њадаф ин ташаккул додани фарњанги
тањаммул-пазирї аст. Заминаи фарњанги мудоро ва
тањаммул дар сарчашмањо ва адабиѐти исломї ба таври
васеъ баѐн гардида аст. Гузашта аз ин шиносої бо раванди
тањаввули шуури динии инсоният худ бе восита далолат ба
Шахсе, ки исломро
доштани чунин фарњанг мекунад.
њамчун як фарњанги ѓании гуногунабъод дар баробари адѐни
дигар мешиносад, њељ гоњ бо таассуб ва бадбинї нисбат ба
дигар фарњангу адѐн муносибат намекунад. Ин аст, ки бояд
тањќиќоти исломшиносї њамин њадафро дар назар дошта
бошанд.
Панљумин њадафи
исломшиносї, доштани заминањои
назарї барои амалї сохтани сиѐсати динии давлат ва
љилавгирї аз ифроту тафрит дар муносиботи тарафайндавлат ва ташкилотњои динї мебошад ва ѓайра.
Хулоса,
инњоянд
доираи
муњимтарин
масоили
исломшиносии муосир ва коркарди асоси назарию илмї ва
динию илоњиѐтии модели исломи созгор бо талаботу
манфиати имрўзу фардои олами ислом, умуман ва хосатан
барои давлати тозабунѐди Тољикон.
Муњимтарин масъала аз дидгоњи исломшиносї он аст,
ки давлати соњибистиќлоли дунявии демократии мо ба як
модели исломи тањаммулпазир ва созгор бо муќтазову
талаботи асри 21, созандаву мутараќќї, маънавию ахлоќї,
сулњу осоишгаро, адолатхоњ ниѐз дорад. Бо таваљљўњ ба ин
ва пас аз љамъбасти таљрибаи гузаштаи давраи «ислом»-и
боию феодалї ва давраи динситезии сиѐсату идеологияи
шуравї ва замони баргашт ба асли худї:
- бо боварию итминон ба он ки ислом дар асли худ

билќувва дини тањаммулпазир ва созгор бо муќтазову
талаботи асри 21, созандаву мутараќќї, маънавию ахлоќї,
сулњу осоишгаро, адолатхоњ аст ва чунин имкониятњоро
дорад ва танњо масъала масъалаи чигунагии шинохти он
аст;
- бо дарк ва фањми илмии ин воќеият, ки ислом яке аз
рукнњои асосии фарњанг ва тамаддуни мардуми мо дар тули
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њазору сесад сол буд ва имрўз низ асоси љањонбинї ва тарзи
зиндагии аксари кулли ањолии Таљикистонро ташкил
медињад;
- бо ташхиси воќеъбинонаи он ки њељ давлате нисбат ба
шуури динии шањрвандони худ бепарво буда наметавонад;
- бо донистани он ки њувият (менталитет)-и миллї, сатњи
фаъолияти иљтимої, сиѐсї ва иќтисодии афроди он ба
чигунагии сатњи шуури динї, хусусият ва моњияту мазмуни
он вобастагии зиѐд дорад; бо назардошти њадафи зикршуда
ва воќеъияти имрўза вазифаи консепсияи исломшиносии
муосир бояд иборат аз:
- таъйини муњимтарин равишњои назарии шинохти воќеии
ислом аз дидгоњи ниѐзњои имрўзаи олами ислом умуман ва
Љумњурии Тољикистон хосатан;
- шинохти меъѐрњои судманди диѐнат ва амали солењу
(њамон пиндору гуфторе кирдори неки зардуштї) дар
ислом дар асосии сарчашмањои он;
- таъйини сатњ, мўњтаво ва њолату вазъияти имрўзаи шуури
динии миллат ва дараљаи мувофиќати он бо талаботи
бунѐдии кишвар.
- равона кардани диќќати муњаќќиќон-пажўњишгарон ба
моњияти аслии дини ислом, љињати шиносої ва амалї
сохтани ормонњои волои он, ки бар пояи инсондўстї,
адолатпарварї, сулњу мудоро ва тањаммулпазирї устувор
аст;
- омода сохтани заминањои мафкуравї љињати ислоњи
шуури динї ва барангехтани он ба эљоду бунѐдкорї;
- омўхтани хусусияти шуури динии миллат ва иллату
сабабњо ва омилњои боздорандаи он аз рушду тараќќї;
- истинбот ва ироаи асли бунѐдгарої ва созандагии дини
ислом ва фарњанги исломї;
- коркарди асосњои исломшиносї
дар сатњи илмїакадемикї ва дар сатњи таълимии мактабї ва донишгоњї;
- коркарди мавод, китобу маќолањо ва дастуруламалњо
барои ноил шудан ба ањдофи ин консепся медонад.
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Хулоса вазифаи мушаххаси консепсияи исломшиносии
муосир бояд иборат ба љусту љў, тањлил ва ироаи усули

тафаккур ва аќлгарої дар ислом ва тамаддуни исломї, усули
маънавияти ислом ва фарњанги исломї, усули имон ва таќво
дар ислом, усули сулњу оштї, мудоро ва мусолимат дар
ислом, усули созандагї, бунѐдгарї, ва рушду тараќќї дар
ислом, усули даъват ба касби илму дониш, асли бузургдошти
олим ва муаллим дар ислом дар сатњи муносибатњои гуногун
аз хонадорї то давлатдорї нигаронида шуда бошад.
Асли маънавият ва ахлоќи њамида дар ислом боварї бар
он аст, ки инсонро ду асл: рўњ ва тан. Нахустасл рўњонїмаънавї буда аз асли моддї-љисмонї афзалият дорад. Асли
маънавият и инсон ба тазкияи нафси инсонї ва парвариши
заминањои рўњонию ботинии виљдони инсон нигаронида
шудааст. Ташаккули маънавияти инсон дар ислом, чун дар
динњои дигар нахуст њадаф аст, ки аз тариќи оростану
зиннат додани нафс бо муќаррароти одобу ахлоќи
писандида, њидоят ба амали солењ аз тариќи амри маъруф ва
нањйи мункар сурати амалї мегирад. Аз љумлаи муњимтарин
ќисматњои таркибии рўњонї ва маънавии дин таълимоти
ахлоќии он аст. Дар ин маврид волотарин меъѐру
муќаррароти ахлоќиро мо дар ислом дорем. Омўхтан ва
истифодаи амалии онњо аз љумлаи њадафњои њар як мусулмон
ва љомеаи исломист.
Зери мафњуми «сулњ» даъвати ислом ба њамзистии
осоишта, њаллу фасли ихтилофњо аз тариќи гуфтушунид ва
мудоро дар назар аст. Ислом дорои таърихи сиѐсї мебошад
ва дохил шудан ѐ дохил кардани њар дин ба арсаи сиѐсат,
хоњу нохоњ даст задан ба умури сиѐсиро дорад. Шарик
шудани дин ба умури сиѐсї ногузир онро ба сўи таъйини
мавќеъ нисбат ба масоили љанг ѐ сулњ мекашад. Бо вуљуди
даъват ба «љињоди асѓар» - љангидан бо душманони ислом,
ки ќасди љангро бо уммати ислом доранд, тамоюл ба сулњ ва
«љињоди акбар», ки муборизаву љанг бо нафси аммора аст,
дар ислом бештар аст. Ба дурустии ин андеша оѐти зерин
далолат мекунанд: «Ва агар ба сулњ майл кунанд, ту њам ба
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сўи он майл кун ва ба Худо таваккал кун! Ба дурустие, ки
Вай шунавою доно аст.» (Ќ.8:61). « Ва агар аз шумо яксў
шаванд ва ба шумо љанг накунанд ва ба шумо пайѓоми сулњро
биафкананд, пас, Худо шуморо ба онњо роње надодааст.», яъне
агар аз љангидан канорагирї кунанд ва ба сулњ рў оваранд, шумо
бояд онро ќабул кунед, аз љанг даст кашед.» (Ќ.4:90) Сулњро
ислом амали некў мешуморад (Ќ.4:128).
Таъкид рўи ин асли исломї, асоси пажўњишњои илмиро бояд
ташкил кунад.
Асли созандагии ислом бар мавќеи инсон дар њаѐт ва
њастї устувор аст, зеро тибќи таълимоти Ислом инсон
љонишин-халифаи Худо дар рўи замин аст ва Худованд ин
халифаро на барои харобии ин Замин, балки барои ободии
он офаридааст. Чун инсон бархўрдор аз рўњи Илоњї аст ва
Худованд худ созандаву холиќ аст, табиист, ки инсон низ ин
сифати Илоњиро то андозае дорад ва бояд дар ин замини
хокї онро амалї созад.
Созандагии Ислом аз даъвати он ба тафаккури аќлї ва
бузургдошти илму хирад сарчашма мегирад ва ин нуктаро
дар таълимоти ислом амиќтару густардатар бояд омўхт.

Равишњои асосии омўзиши ислом
1.Аввалин равиш дар исломшиносї бояд равиши
диншиносии муќоисавї бошад. Њељ олиме бе донистани
таъриху фалсафаи адѐни дигар наметавонад моњияти ин ѐ
он динро ба таври дурусту сањењ бишносад. Тамоми
мавзўъњо чи ахлоќї, чи инсоншиносї ва чи охиратшиносї
танњо дар партави равиши муќоисавию татбиќї
метавонанд мавриди тањќиќ ќарор гиранд ва аз љињати
илмї њаллу фасл гарданд.
Равиши дуввум бояд бар асоси шинохти ислом ва тафсиру

таъвили он бо усули њерменевтикї дар заминаи талаб ва
муќтазои замон сурат гирад.1 Ин усул имконият медињад,
1

Чунон ки аллома Ањмади Дониш фармуда, «яке аз эъљози Каломи
Маљид ва њадиси Расули вањид ин аст, ки маонии маќсуда аз каломи
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ки тафаккури исломї аз љамудї- карахтию шахшудагї
берун ояд, доираи шинохти сарчашмањои исломиро
тавсиъа бахшад ва љавобгў будани онро ба талаботи њар
давру замон собит кунад.

2. Исломшиносї бояд дар сатњи умумифарњангии љомеа ба
миѐн гузошта шавад. Яъне исломшиносї кори як гурўњи
хоси домуллову рўњонї ва диншиносу исломшиносї касбї
нест, балки шинохти дурусту веќеии ислом барои њамаи
ќишри равшанфикру зиѐї ва пайравони он зарур аст.
Масалан, ягон устоди таърих ва забону адабиѐт бе дониши
амиќи исломшиносию диншиносї имкон надорад, ки дар
шиносондани таърих, осори адабию забонї муваффаќ
гардад ва тавонад маънии ин ѐ он асарро ба шогирдонаш
дар сатњи зарурї биомўзонад. Ё худ ягон фарњангшинос бе
дониши амиќи фарњаги маънавию моддии исломї ва

мўъљазнизоми Илоњї ва ањодиси ќудсии оѐти њазрати рисолатпаноњї
мувофиќи замону макон дар њар ваќте мустахриљ ва мустанбат шавад
ва то нафхаи сур чандон тафсир дар калом ва шарњ дар њадис кунанд,
ки маонии он дар замири њељ як аз муфассирин ва муњадисини собиќ
хутур накарда буд... ва он чи муфассирон дар баѐни зоњири алфозу
маонї ва атвори фасоњат ва мавориди калом навиштаанд, ба ќадри
афњом ва мадорики худашон бошад ва бар њасби истеъдоди худи онњо
бувад вагарна Ќуръон бас азимушаън аст. Маънии Куръони карим
чунин нест, махсус ба ваљње бошад ва дигар ваљњро шомил нагардад. Ё
ин ки ихтисос ба ќавме дошта бошад, ѐ он ки мухтас ба њолате танњо
бощад, ѐ ихтисос ба ваќте ва замоне, ѐ аќлу маконе дониста бошад,
зеро ки Каломи худої њамеша зинда аст ва монанди дарахт мева дорад,
дар њар он самар медињод ба изни худо.» Ањмади Дониш. Наводиру-л-

ваќоеъ. Китоби 1- «Дониш»:Душанбе-1988.с.31. Бењтар аз ин дар бораи
он ки Ќуръонро тибќи муќтазои замон ва дар сатњи фањмишу дониши
аср бояд тафсир кард, касе нагуфтааст.
Њамин фармудаи Ањмади Дониш барои исломшиносии имрўз низ бояд
асоси назарии муаррифии ислом ва истинботи ањком ќарор гирад.

Табиист, ки на њама метавонад ва на њар кас њаќ дорад бе доштани
дониши кофї ва он шароите, ки барои як муфассир њатмист, даст ба
тафсиру таъвили Ќуръони Маљид ва шарњи ањодис занад. Риояи ин
шароит њатмист.
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маќоми он дар таърихи тамаддуни умумиинсонї
наметавонад дар љомеаи мо фарњангшиноси асил бошад.

3. Исломшиносии муосир бояд дар љустуљљўи заминаи
муколамаи тамаддунњо бошад ва њар нуктае, ки ба ин асл
нигаронида шудааст, баррасї ва таблиѓ кунад. Њамчунон
ки Президенти мўњтарами љумњуриамон асли таълимот ва
фиќњи Имоми Аъзамро дар тамоми олам њамчун заминаи
таърихии муколамаи тамаддунњо муаррифї намуд, ин
равияро њам чун самт ва хатти асосии исломшиносии
муосир бояд ќабул кард. Наќши таърихии исломро дар
тамаддуни љањон, аз љумла дар тамаддуни Ѓарб, ва он
сањме, ки мусалмонон ва кишварњои исломї дар тамаддуни
муосир доранд ва дошта метавонад бояд баррасї ва ошкор
кард.

Аввалин маќсади амалии консепсия ислоњи шуури динї
аз тариќи баланд бардоштани сатњи шуури дини-исломии
шањрвандони ин кишвар аст, ки он яке аз заминањои асосии
ташаккулѐбии шахсияти фарњангї дар љомеа мебошад.

Яке аз равишњои асосии омўзиши ислом бояд равиши ислоњи
шуури динї ва ташаккули тафаккури интиќодї бошад:. Ба
истилоњи њандаси ислоњ, яъне омўзиши интиќодї аз тарафи
исломшиносон њам дар ростои амўдї /вертикалї/ ва њам дар
ростои уфуќї /горизонталї/ бояд анљом дода шавад. Кадом
љињати шуур ва афкори таърихии динї ниѐз ба ислоњ
доранд?
Ба ѓайр аз Ќуръон, ки сарчашмаи аслї ва асосии ислом
аст ва бе њељ тањрифу дастбурд аз замони хулафои рошидин
то ба рўзгори мо омада расидааст ва њељ шубњаву тардиде
доир ба дурустии он вуљуд надорад, ба меъѐри муайяне
тамоми афкори динї – фалсафї ва мазњабии гузаштаро бояд
зери заррабини интиќодии ислоњ аз мавќеи муќтазои замон
ќарор дод. Зимни ин чунин тафтиши аќшори таърихии
шуури динї ва омўзиши сарчашмањои асосии ислом метавон
дарѐфт, ки мо то чи андоза аз исломи асили муњаммадї ва аз
асли маънии оѐти ќуръонї дур рафтаем.
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Њамзамон бо нигоњи амудї, бояд ба атроф, ба муњит
динию мазњабии худ нигоњи уфуќї низ афканд. Яъне дар
баробари љустуљўи сарчашма ва ибтидои инњироф ва
эътизол аз исломи воќеъї, бояд хусусиятњо ва сатњи
диндории имрўзаи љомеа, тарзи зоњиршавии диндории
афроди љомеа, бардошту сатњи маълумоти онњо аз улуми
диниро баррасї кард. Пас аз анљоми ин кор метавон иќдом
ба амал намуд.
Њамин тавр, агар самти асосии ислоњу таљдиди шуури
мазњабиро таъйин кардан хоњем, он дар њадди аќал чунин
хоњад буд:
Ислоњи амўдї, яъне дар вертикол:
1.Бояд тамоми мероси фарњанги динии гузашта, ба ѓайр аз
Ќуръон ва ањодиси сањењ, њам тафсирњо, њам таъвилњо ва њам
фатвоњо ва алалхусус осори уламои дин аз дидгоњи шинохти
имрўзии Ќуръон мавриди баррасии интиќодї ќарор гиранд.
Ќуръон китобест, ки барои наслњои гуногун нозил шудааст
ва имрўз равшан маълум шудааст, ки њатто дар замони
пайѓамбар ба фањмидани баъзе оѐти ќуръонї бо сатњи шуури
онрўзаашон њамасрони пайѓамбар ќудрат надоштанд, вале
имрўз фањмидани чунин оятњо ва дарки моњияти онњо
осонтар аст. Масалан, њамон мазмуни марказии Ќуръон, ки

аз ояти 30-и сураи ал-Баќара шуруъ мешавад ва вазифаи хеле
бомасъули инсонро њамчун халифаи Худо нишон медињад
мегирем. Машњуртарин тафсири фалсафии Ќуръон
«Тафсиру-л –кабири» Имом Фахри Розї мебошад. Дар
тафсири њамин оѐт Имом Фахри Розї ба љои ин ки диќќати
асосиро ба тафсири он маќоми волое, ки Парвардигор ба
инсон ќоил шудааст, љалб кунад, вараќњои зиѐде ба бањсњои
фаришташиносї бахшидааст. Ин аст, ки бояд тафсиру
таъвил ва ташрењи нави Ќуръон ва суннат дар сатњи шуури
љаъмиятии имрўза сурат гирад.
2. Шинохти матолиби оѐти ќуръонї аз рўи усули ќиѐси
љамъї (комплексї) ва бо назардошти мантиќї куллии
Ќуръон бошад. Яъне ин ѐ он оят њам аз нигоњи муќоиса ба
оѐти дигаре ки дар њамин мавзў мебошанд, њам бо ањдофи
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усулии Ќуръон тафсиру таъвил бояд шаванд. Мисоли он
таърихан масъалаи «ќазову ќадар» ва «љабру ихтиѐр» шуда
метавонад. Агар мо танњо дар асоси он оѐте, ки дар зоњир
маънии љабрро доранд ва амали инсонро сад дар сад аз
ќазову ќадари Худованд медонанд, ин масъаларо тафсир
кунем, миќдори дигари оѐте, ки акси ин матлабро далолат
мекунанд чигуна бояд фањмид? Гузашта аз ин агар инсон
ихтиѐру озодии амал надошта бошад, чандин масъалаи
дигари мантќї пеш меоянд, ки аслан мантиќи таълимоти
динии исломиро халалдор мекунан. Масалан агар инсон
ихтиѐр надошта бошад ва њамаи амали ў аз сарнавишти
азалии ў бар ояд, пас зарурати ирсоли китобњову паѐмбарон
дар чист, паѐмбарон наметавонанд сарнавишти илоњиро
иваз кунанд; гузашта асз ин агар њама амали инсон аз рўи
сарнавишт бошад, некўкор на бо хосту иродаи худ ва
табањкор низ на бо хосту иродаи худ, балки тибќи иродаи
Илоњї ва сарнавишти таъйин кардаи Вай анљом шуда аст,
пас дар охират мукофоти ин яке ва муљозоти он дигарї аз
рўи кадом адолат хоњад буд. Касро барои коре, ки на ба
иродаи ў балки ба иродаи худи Худованд, сарнавишти
пештаъйини Ў анљомшуда чигуна мукофоту муљозот
метавона кард?
Аз ин рў аз мављудияти оѐти далолат ба ихтиѐру озодї
доштаи инсон дар Ќуръон ва мантиќи ирсоли китобњо ва
паѐмбарон ва асли адли Илоњї метавон истинбот кард, ки
инсон дар касби амал озод аст ва ихтиѐр дорад.
3. Њангоми ин чунин бозрасї бояд бо он таваљљўњ зоњир
кард, ки:

а- масъалаи мањбубияту каромати инсонро дар назди
Худованд бояд дар мадди аввал гузошт ва мењрубонї ва
муњаббати Ў ба инсон ва инсон ба Ўро мавриди ситоиш
ќарор дод, на тарсу њарос аз ѓазаби Худо ва оташи дўзах.
Дар ин маврид чун дар тасаввуф ва ирфон, ки аз намунаи
олии фарњанги исломї аст, муносибати ошиќонаи байни
Худованд ва инсонро пайравї бояд кард. Худои исломро аз
тасвири худои ќањњору ѓазаболуд ва њамеша дар фикри
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интиќом ва љазодињи буда берун бояд овард.
б –мусулмонон аз
шуури охиратгарої, яъне танњо ба
ободии хонаи охират таваљљўњ доштан, ба ободии ин дунѐи
худ
низ диќќат дињанд. Дар ин росто аз фарњанги
дунѐбезории сўфиѐнаву дарвешона, ки муѓоир аз исломи
суннатї аст, бояд даст кашид ва инсонвор зистанро дар
асоси Ќуръон ва ањодиси набавї тарѓиб намуд.
в- дар мадди аввал гузоштани имону эътиќод аз тариќи
шинохти аќлї ва тафаккури аќлонї ва нишон додани он, ки
Ќуръон ба ин гуна шинохт мухолиф нест. Дар ин робита
тањќиќи амиќи ин асли назарї, ки њарчи бештар шинохтани
эъљози Парвардигор дар арсаи офоќ- табиат ва ќонунњои он
куллан олами њастии моддї- инсонро њамон андоза ба Худо
наздик мекунад ва бузургии Ўро барљастатар собит месозад.
Дар нињоят ташаккул додани љањондинии илмии динї.2
Тањлили њерменевтикии он оятњое, ки далолат ба чунин
шинохт мекунанд ва онро равшантар нишон медињад.
г- ба мадди аввал овардани њамаи он мавридњое, ки далолат
ба тањаммулу мудоро ва муносибати њасана байни инсонњо,
динњо ва эътиќодњо мекунанд ва баррасии даќиќт ва
равшанї андохтан аз нигоњи илми насх ва мансух ба он
мавридњое, ки тобиши таассубу тааддї доранд;
д- барљаста нишон додани маќоми инсон, бузургдошт ва
мавќеи барљастаи он дар Ќуръон, тањлили амиќи фалсафию
ирфонии шахсияти ў.
Инсон агар дар хусусї чигунагии фаъолияти дастгоњи муњаррики як мўр ѐ як хомўшак ѐ
кана андеша кунад ва ќонуни амалиѐту коркарди онро бишносад, доир ба бузургии
Худованд дар тањаюр мемонад, њоло чї расад ба шинохти умќї кайњони пањновар ва олами
афлоку-кањкашонњои дигар. Албатта, чунин шинохти илмии ќудрати Худованд, аз
шинохти асотирии он, ки масалан, дар ќиссањо омад, ки Худованд инсонро аз гил мисли
кулол сохтанаш ва ба он љон ато карданаш (агар мо ин гилу хокро ба тарзи рамзї ќабул
накунем) ба маротиб баланд аст, агар мо бо таваљљўњ ба сатњи донишу љањонбии илмї
бузургию азамати Худо ва илму њикмати Ўро бо тасвири илмии сохтори биологии узвњои
инсон, масалан, маѓзи сари он ва зарурати ќонуни табиат ва шароити мувофиќ, ки бе
дахолати Худованд тасаввур кардани он имконнопазир аст, бишносем, љањонбинии илмии
динї дорем. Кам набудан ва нестанд олимони табиатшинос, ки бо вуљуди доштани
љањонбинии илмї диндор буданд ва албатта љањонбинии илмии динии ин гуна олимон бо
љањонбинии динии як муллои асотиргаро як нест. Тасаввуроти ин ду дар бораи Худо низ
гуногун аст.
2
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е- Баѐни тозаи фалсафаи ибодат: тавзењи фарќи ибодати
омма аз хосса, дар мадди аввал гузоштани талошу кўшиш
дар роњи илм ва некуањволии омма њамчун ибодат, ва
истинод ба оятњо ва њадисњое, ки ба ин маънї далолат
мекунанд.3
Ислоњи уфуќии шуури мазњабї:

а- муаррифии тазоњур ба мусалмонї аз мавќеи мусалмони
воќеї, фош кардани анвои риѐкорї дар дин, тањлили амиќи
зоњиргарої ва риѐкорї дар диндорї;
б- интиќоди суфимаобї ва зўњдгароии хушку
намоишкорона;
в- ислоњи рўњоният аз тариќи таълиму тарбияи донишгоњї
ва мадрасаї, баланд бардоштани сатњи хутбањои намоз;
г- ислоњи макотиб ва мадориси таълимии динї ва ба
дараљаи ниѐзу талаботи замони њозира ва сатњи љањонбинии
муосир баланд бардоштани тайѐрии онњо;
д- ислоњи маросимњои динию шањрвандї: туйњо, худоињо,
таъзияњо ва ѓайрањо;
е- такмил ва ташхиси доираи корњои хайрия;
ж- тавсиаи доираи корњои таблиѓу иршод аз тариќи
расонањои хабарии муосир.
Ин равишњое, ки дар ин љо номбар шуданд, як навъ
кўшиши нахустини муайян ва мушаххас сохтани масоили
доираи ислоњи шуури динї аст, аммо коркарди амиќтар ва
густардатари ин тавр масъалањо дар пеш аст.
Нахустин нуктае, ки дар ислоњи шуури динї дар ростои
амўдї, ќобили таъкид аст, он аст ки мо имрўз бояд дар
Ќуръон ва њадисњои пайѓамбар дар љустуљўи масоиле бошем,
ки ба вазъу сатњи шуури имрўзаи љомеаи мо, аз нигоњи њаѐти
иљтимої – маънавї ва арзишњои умумибашарї созгору
Агар исломшиносии мо тавонад, ки дар асоси истинботи оѐт ва ањодиси марбут ба ибодат
ва шинохти ќудрати Худованд, тафаккуру андеша ва амал дар ин роњро навъе аз ибодат ва
волотарин ибодати хосса нишон дињад, шояд мусулмонони мо низ дар фикри шинохти
табиат, мушоњидаи амалкарди муру мурља, бо заррабину дурбин (телескоп) назорра
кардини ќудрати илоњї њавасманд шаванд ва ин њикматњои илоњиро чунон, ки ѓарбињо
омўхта мисли он технолужињои навро бунѐд карда истодаанд, дар ба кори бунѐдкорї
зананд.
3
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мувофиќ аст. Ин албатта, маънии онро надорад, ки он
чунон ки дар охири асри 19 ва ибтидои а. 20 як гурўњ
таљаддудхоњон (модернистњо)-и араб бо маќсади ба ниѐзњои
табаќотии буржуазия ва ѐ бо кашфиѐтњои илмї мувофиќ
кунондани ислом ва Ќуръонро хоста даст ба сохтакорї
заданд ѐ бо шиори таљаддудхоњї њар њар амалу рафтори
фисќуфасодоварро ки дар ислом њаром шуморидааст
(масалан лавотї, зино, диздии хурду калон) њалол шуморем.
Мо набояд њамчун коре кунем. На, Њаргиз! Ислом ва
алалхусус Китоби Муќаддаси он Ќуръон ба модернсозї –
таљдид ба чунин маънї эњтиѐљ надорад, балки дар он ганљњое
нуњуфтааст, ки барои кошифони пешина, муфассирон, њатто
сањобагони Паѐмбар пўшида буд ва таъйиноти он барои он
аср набуда, ин аст ки арзиши ин чунин оѐтро чандон дарк
накардаанд.
Мисоли
он
назарияи
маърифат
ѐ
шинохшиносии Ќуръон аст. Ќуръон њамчун сарчашмаи
маърифат дар баробари вањй, ба наќши эњсосот ва аќлу њадс
низ таъкид кардааст. Ва ањамияти андешаву тафаккурро дар
он чи Худованд худ дар офоќу анфус њамчун оѐти
худгузоштааст даъват мекунад. Хулоса, дар Ќуръону аходис
масоиле њастанд, ки муфассирони пешини Ќуръон, чунон ки
Ањмади Дониш гуфта, ба он эътибор надодаанд, чунки
таваљљўњи онњо аксар ба масоили дигар банд будааст.
Имрўз яке аз муњимтарин ва асоситарин мавзўъњо
масъалаи инсонгароиву одамият ва эътирофи маќоми волои
инсон дар дини Ислом аст. Мутаассифона, то кунун дар
тасаввури оммаи мардуми Осиѐи Марказї баръакси ин
таъсири рўњияи ночизу камарзиш ва заъифу бечора
шуморидани инсон роиљ аст. Њол он ки Ислом мисли дигар
динњои сомї, инсонро бузургтарин намуна тољи офариниши
Худо мешуморад. Бар зами ин дини ислом боз њам маќоми
инсонро балантар бардоштааст, ки дар ду дини дигари сомї
- яњудї ва насронї то ба ин сатњ бузургдошти инсон вуљуд
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надорад.4 Инсон чун халифаи Худо дар рўи замин бархўрдор
аз рўњи илоњї ва дорои ќисмате аз сифоти илоњї: чун аќл,
офаридгорї, њикмат, илм, иродаву тадбир, имону эътиќод ва
ѓайра мебошад. Пас рисолати аввалини инсон ба њадди
камол расонидани њамин вадиъаи илоњї ва такомул дар
масири идеоли воло, дар самти «сироту-л-мустаќим». ба сўи
касби ќурбат ба боргоњи Илоњист. Чи фалсафае аз ин бештар
метавонад асоси назарии сайри такомулии бенињояти инсон
бошад.
Ё худ мисоли дигарро гирем. Дар шуури имрўзаи аксари
мусалмонон тасаввуроти дини яњудиву насронї нисбат ба
зан њукмрон аст, ки он аз паст задани маќоми зан дар љомеъа
иборат мебошад.5.
Ё намунаи он чи бояд дар ростои амудии шуури таърихии
динї ислоњ гардад, бахше аз охири фасли китоби «Насињату
мулук» -и Имом Муњаммад Ѓаззолї шуда метавонад, ки дар
он њама балоеро, ки ба мардон мерасад ба сари занон бор
кардааст ва њамчунин маънии он шеъре, ки аз шоире наќл
мекунад. Чунин асарњои бадеї ва насињатномањо, ки дар
асоси сарчашмањои тањрифшудаи ба ном исломї навишта
шудаанд, зиѐданд. Ин гуна сарчашмањо имрўз наметавонанд
роњнамои љомеа исломї бошанд. Роњи ислоњ њам нишон
Дар ин маврид корњои зиѐде дар дигар кишварњо карда шудаанд ва њамчун намунаи
тањќиќї мўќоисавии маќоми инсон дар адѐн, нигаред ба китоби Шерзод Абдуллозода.
«Фалсафаи одамият» Душанбе 2004..
5
Он њам чанд аќидаест, ки дар китоби «Ањди Ќадим» баѐн шудааст ва баъдан аз дини яњудї
ва насронї ба ислом гузаштааст. Нахуст аќидаи аз данда /ќабурѓа/-и Мард /Одам/ офарида
шудани зан ва дуввум, ба доми васвосаи Шайтон афтодани Зан (Њаво) ва Одамро низ ба
содири нахусгуноњ водор кардан ў мебошад. Ин тасаввурот ба ислом аз куљо ворид
шудааст дар сурате ки дар Ќуръон чунин сухани ошкоро ѐ пинњоние нест. Ќуръон марду
занро аз як асли воњид халќшуда ва дар содири гуноњи нахустин њардуро баробар муќассир
мешуморад.
Пас тасаввуроти њамагонии мусалмонон дар бораи аз ќабурѓаи мард офарида шудани
зан ва ба воситаи зан ба васвасаи Шайтон афтодани Одам аз куљо пайдо шудааст? Масдари
ин тафсир дар асоси исроилиѐт, яъне истифодаи сарчашмањои дини яњудиву насронї
мебошад. Ин истилоњ «исроилиѐт» дар илми тафсир њамчун яке аз сарчашмањои тафсири
Ќуръон шинохта шудааст вале муфассирин ба назокати Ќуръон, ки дар њељ мавриде зотан
занро хурд ва паст нашуморидааст ва муќассири асосии нахустгуноњ надонистааст таваљљўњ
накардаанд. Њамин тавр муфассирон ин чунин тасаввуротро, ки дар Ќуръон љой надорад
ба ислом аз тариќи тафсирњои худ дохил кардаанд. Аз њамин тариќ шуури мусалмонно ба
тањќиру паст шуморидани зан одат кардааст.
4
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додани ин воќеъият ва дар асоси ањодиси набавї ва оѐти
ќуръонї собит кардани маќоми волои зан ва модар дар
ислом аст. Ин намунаи ислоњи амудии иштибоњоти таърихии
дар таълимоти ислом роњѐфта мебошад.
Яке аз соњањои ислоњталаби шуури мазњабии имрўзаи
мо вобаста ба маросимњо ва фањмиши нодурусти хайрот ва
саховат аст. Вуљуди маросимњои серхарљу расму русумњои
хурофотии марбут ба одатњои мањаллї бо номи ислом ва ѐ
нишонаи мусалмонї имрўз миѐни мардумро мешикананд.
Ислоњи ин навъ шууру одатњо низ эњтиѐљ ба поксозию
софкории шуури динї дорад, ки он аз тариќи шарњу баѐни
чї будани хаѐрот, саховат, садаќа ва умуман корњои хайрия
дар ислом ва нишон додани сарчашмаи ин чунин хурофот, аз
куљо одат шудани ин расму русум дар шуур ва амалия
мазњаби мо имкон пазир аст.

ЛОИЊАИ ФУШУРДАИ
УСУЛИ БУНЁДИ (КОНСЕПСИЯ)-И ИСЛОМШИНОСИИ
МУОСИР
(Самтњои асосї ва баъзе асосњои назариявии пажўњиши онњо)
Пешфарзия Ислом, яке аз динњои љањонии дорои таърихи
пурѓановати фарњангї ва бархўрдор аз наќши амиќ дар
таърихи тамаддуни башарї мебошад. Ислом, бар хилофи
баъзе назария ва равияњои ифротии муосир, њама имконоти
созгорї бо усули арзишњои умумибашарї: вањдати инсоният,

озодї ва баробарї, адолатхоњї ва зулмстезї, њуќуќбунѐдї,
мардумсолорї, даъват ба сулњу мудоро, тањаммулпазирї,
рушду тараќќихоњиро дорад. Њам дар сарчашмањои асосї ва
њам дар мероси илмию фањангии он таълимот ва назарияњое,
ки љавобгў ба ниѐзњои маънавї ва иљтимоию иќтисодии
имрўз бошад зиѐданд. Аз ин рў шинохтан ва шиносонидани
њамаи ин имконоти билќувваи ислом ва аз ќувва ба феъл
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овардани он коркарди усули банѐдии (консепсия)-и
исломшиносии муосирро таќозо мекунад.
Њадафњои асосии консепсия аз шинохти вазъи таърихї ва
имрўзаи олами ислом бармеояд.
Њадафи аввалин ва асосии консепсия равона кардани
диќќати пажўњишгарон ба шиносоии моњияти њаѐтї ва
аслии дини ислом, роњнамої ба шинохти воќеї ва амалї
кардани он ормонњои волое мебошад, ки њама бар пояи

тавњид, инсондўстї, адолатпарварї, сулњу мудоро ва
тањаммулпазирї устуворанд.
Дуввумин њадаф ба мадди аввал гузоштани равиши
вањдати шинохти аќлонию вањйѐнї, ирфонию завќї, илмию
фалсафии ислом аз дидгоњи ниѐзњои моддиву маънавии
имрўзи башар аст.
Севумин њадаф баланд бардоштани сатњи илмию
фарњангї, фарњангшиносї ва исломшиносии мардуми
мусулмон аст, чунки мусулмонон њанўз худ исломро дар
сатњи бояду шояд нашинохтаанд.
Чањорумин њадаф пайдо кардан он ањкомест, ки алайњи
таассуби ифротии бељо, бадбинии динї, хурофатгарої ва
илмстезїбуда, ба ташаккул додани фарњанги мудоро ва
тањаммулпазирї нигаронида шуда бошад.
Панљумин њадафи консепсияи исломшиносї, доштани
заминањои назарї барои амалї сохтани сиѐсати динии
давлат ва љилавгирї аз ифроту тафрит дар муносиботи
тарафайн- давлат ва иттињодияњои динї аст.

I.Усули куллию умуминазарии исломшиносї
I.1.Исломшиноск дониши илмии истинбот шуда аз
сарчашмацои вацйи илоҳк, суннати набавк ва
пажӯцишцои илмии аз тариқи маърифати цисск, ақлонк
ва цадск ба даст омада мебошад;
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I.2.Исломшиноск бар заминаи назарї ва усулу равишњои
илмии илми диншиноск устувор буда, як ќисми таркибии
диншиносї аст;
I.3.Корбасти маърифати ақлонию илмк дар робитаи
диалектикк бо дигар шаклњои маърифат барои шинохти
ислом ва масоили исломшиноск, тибқи роцнамоии худи
Қуръон буда, ин зарурат аз мазмуни оѐти зерини қуръонк
бар меояд: \Қ.2:44, 73,
75, 76,164,171,242, 266,269;
3:118;5:58,103; 6:24, 32,50,65, 80, 98, 151; 7:169176 ва ғ-ра\
I.4.Исломшиноск на танњо шинохти ислом њамчун дин
балки, њамзамон шинохти ҷамъулҷамъ (коплекси)-и
тамоми мӯцтавои исломии он фарцанг ва тамаддунест, ка
дар заминаи ислом ва муцити исломк ба вуҷуд омадааст.
1.5. Љавҳари аслии исломшиносиро бӯъди диѐнат ва
маънавиѐту ахлоқиѐт, тарбияву тазкияи инсони комил
ташкил мекунад.
I.5.Вазифаи принсипиалии усули бунѐдии исломшиносии
муосир бояд иборат аз љустуљў, тањлил ва ироаи:
-усули шинохтшиносї, худошиносї ва њастишиносии

исломї
-усули куллии илоњиѐти исломї
- усули имон, эњсон ва таќво дар ислом,
- усули мӯҳаббат ва муваддати Худованд ба инсон ва
инсон ба Худо,
- усулу меъѐрњои маънавияту ахлоқи исломӣ
-усули сулњу оштї, мудоро, мурувват, тањаммулгарої ва
муколимаи динҳо ва тамаддунҳо дар ислом,
-усули созандагї, бунѐдгарї, ва рушду тараќќї -аъмоли
солеҳ дар ислом,
-усули даъват ба касби илму дониш, талошу кўшиш дар
кору мењнат ва касби њалол
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-асли бузургдошти илму олим ва муаллим дар ислом
бошад.
I.6.Исломшиноск дар ин кишвар бояд бар асоси усул ва
арзишцои мазцаби цанафия цамзамон бо эътирофи
асли гуногунандешии динк -мазцабк ва эътирофи
наќшу маќоми мазњабњои дигар бошад,
I.7. Исломшиноск бояд аз царгуна ақоиди таассубангез,
фитнаангез, тацқиромез, иғроқу ифрот ва кӯшишцои
эҷоди бадбинк душманк ва сӯъистифодацои сижск ва
сижисозии ислом барканор бошад ва бо он мубориза
барад.

II. Асосњои назарии шинохти таърихи пайдоиш ва интишори
ислом
II.1. Ислом дини илоњист, ки барои бароварда сохтани
ниѐзцои маънавию ахлоқк ва иҷтимоии моцияти ҷацонк
доштаи инсоният нозил шудааст, аз ин рӯ бояд доираи
пажӯциши таърихи пайдоиши ислом васеътар аз муцити
таърихию фарцангк, иҷтимоию сиѐсии
нимҷазираи
Арабистон бошад; Дини илоњї будани ислом муѓойир бо
заминањои иљтимої доштани он нест. Раванди табии љањонї
шудани ислом аз нигоњи марзї аз оѓоз то имрўз ќатъ
нашудааст ва идома дорад ва идома хоњад дошт, чунки асли
даъват љањонї аст.
II.2. Исломшиноск бояд дар заминаи шинохти воқеъбинонаи
таърихи фарцангию сиѐсии ислом, орк аз суъистифодацои
мафкуравию сиѐск ва тацрифи воқеъият сурат гирад;
II.3. Таърихи ислом бояд дар асоси сарчашмацои мӯътабар
ва дониши амиқу васеъи усул ва назарияи сарчашмашиносии
гузашта ва муосир ва огоњии амиќ аз таърихи фарцангу
тамаддуни башар тацқиқу барраск шавад;
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II.4. Яке аз самтцои асосии исломшиносии муосир пайдо
кардани омилцо ва сабабцои ақибмондагии олами ислом дар
се - чацор асри охир аз кишварцои ѓарбию шарќк ва
ҷустуҷӯи роццои берун баромадан аз ин бӯцрон аст;
II.5. Омӯзиши дурнамои густариш ва таҳаввул ва такомули
дини ислом ва тамаддуни исломк аз ҷумлаи вазоифи
исломшиносии муосир аст.
III. Усули шиносоӣ бо сарчашмаҳои исломӣ
III.1. Асли аввал мувофиқи ақидаи аксари уламои маъруфи
ислом, ҳанӯз сарчашмацои исломк дар сатц ва мизони бояду
шояд, ҷавобгӯ ба ниѐзцову муқтазиѐти замон омӯхта
нашудаанд, аз ин рӯ зарурати омӯзиши тацлиливу таъвилии
муқоисавии илмк цанӯз пой барҷост ва он бояд яке аз
самтҳои асосии исломшиносии муосир бошад.
III.2. Коркарди усулцои нави шинохти сарчашмацои исломк
бо истифода аз назарияцои нави матншиносии илмк фалсафк: церменевтика, структурализм ва ғ-ра аз ацамият
холк нахоцад буд.
III.3. Исломшиносии муосир дар баробари дигар навъи
тафсирцои ба тафсири мавзӯии сарчашмацои исломк ва
усули корбурди синфонияи кашфи оѐт, чун дар китобњои
муќаддаси дигар, масалан, Библия таваҷҷӯци хоса зоцир
намояд;
III.4. Омӯзиши амиқи тафсирцои фалсафии Қуръон ва
навиштани тафсирцои нави фалсафк аз лозими шинохти
фалсафаии ислом ва фалсафаи ислом дар сатҳи бояду шояд
аст;
III.5.Омӯзиши амиқи ацодисии набавк аз дидгоци тарбияи
маънавию ахлоқии ҷомеа, танзими муносибатҳои иҷтимоии
мусулмонон зарур аст.
30
https://bikhon.tj/

III.6. Шинохти интиќодии осори каломї, фалсафї ва
илоњиѐтии ислом, ѓайр аз Ќуръон аз дидгоњи сатњи
љањондинї ва муќтазои замон.
IV.Усули бунѐдии шинохти ақоиди исломӣ
IV.1.
Исломшиноск цамчун дониши илмии дорои
масъулияти иҷтимок, набояд муғойират бо асосњои
таълимоти дини ислом дошта бошад, балки кӯшиши дар
асоси дастовардњои илмк дар сатци тафаккури ақлонкистидлолк ва маънавї мудаллалсозии онцоро дошта бошад.
IV.2.Сарфи назар аз назариѐти соф динии исломї, тибқи
назарияи диншиносии муқоисавк худошиноск (илоциѐт)-и
ислом цамчун зиннаи ницоии тацаввули табию тадриҷии
шуури динии инсоният ва аз қувва ба феъл омадани фитрати
худошиносии инсон дониста шудааст, аз ин рӯ цадафи
исломшиноск таҳқиқи васеъ ва цамаҷонибаи ин цақиқат цаст;
IV.3. Тацлили фалсафии худошиноск ва инсоншиносии
ислом аз мавқеи илоциѐти ақлонк ва нишон додани
созгории худошиносии тавцидии ислом ва инсоншиносии он
бо вацдати олами цастк ва ғояту мақсади он яке аз
вазифацои исломшиносии илмк аст.
IV.4. Омӯзиши муқоисавк-таърихк ва диншиносии фалсафаи
маъод (растохез ва цаѐти охират) ва нақши таърихии он дар
маънк ва арзиш бахшидан ба зиндагонии инсон ва такомули
маънавию ахлоќии инсоният, њамчун заминаи зарурии
тарбияи маънавии башар арзѐбк шавад;
IV.5. Омӯзиши муқоисавии фалсафаи нубувват ва нақшу
мақоми анбиѐ дар рушду камолоти маънавии башар, нишон
додани нақши анбиѐ дар таърихи тамаддуни башар;
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IV.6. Тацлили муқоисавии маънавиѐт ва ахлоқиѐти исломк
дар матни тацаввулу такомули фарцангии инсоният.
V.Шинохти каромати инсон аз дидгоҳи инсоншиносии
исломӣ ва моҳияти гуманистии он
V.1. Шинохти динию фалсафии мақоми инсон дар Қуръон ва
таъсири он ба цама соцацои фарцанги маънавии ислом;
V.2. Тацлили амиқи замонавии масъалаи озодии инсон ва
масъалаи ҷабру ихтиѐр, қазову қадар ва сарнавишт аз
дидгоци равияцои исломї, алалхусус бо таъкид ба назарияи
касб дар мазњаби њанафия ва ашъария, дар заминаи оѐти
ќуръонї ва истидлолоти ақлию мантиқк;
V.3. Исломшиносии муосир бояд масъалаи рацмат, муцаббат
ва каромати илоциро нисбат ба инсон дар мадди аввал
гузорад ва бар исботи мудаллали он кӯшад;
V.4. Дар собит кардани матлаби зикршуда, исломшиноск
бояд аз таҷрибаи равияи тасаввуф ва мақоми инсон дар он
истифода кунад;
V.5. Шинохти мақоми инсон дар таълимоти равияцои динию
фалсафии ислом: мӯътазила, ашъария, тасаввуф, исмоилия,
фалсафаи машоъия ва ғайра яке аз самтцои афзалиятноки
исломшиноск бояд бошад;
V.6. Тацқиқоти муқоисавии ин масъала дар адѐни дигар ва
ислом барои равшан ва барҷаста ҷилвагар шудани
гуманизми исломк зарур аст;
VI.Шинохти ғайритаассубии таҳаввули таърихии ақоиди
исломӣ дар матни таълимоти равияву фирқаҳои исломӣ
VI.1.Нигоц ба тацаввулоти ақоиди динию фалсафк ва мавқеи
иҷтимоию сиѐск, цамчун қонунияти рушди маънавии
инсоният бояд бошад;
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VI.2. Омӯзиши осори фирқаву равияцои исломк, цамчун
мероси пурғановати фарцангии ислом;
VI.3. Шинохту ташхиси равияву фирқацои динию мазцабии
суннатии муътадил аз фирқаву гуруццои сиѐсии ифротгарою
ирцобк (экстремистиву радикалк ва террористк);
VI.4. Исломшиносии муосир бояд мавзўъ ва самтњои
фалсафаи исломро муъайян намуда, дар асоси омўзиши
фалсафаи
исломї
ва
фалсафаи
адѐн,
таносуби
«исломшиносии фалсафї», «илоњиѐти аќлонї», «илоњиѐти
ирфонї», «илоњиѐти вањйѐнї»-ро таъйин ва њамоњангии
диалектикии навъњои гуногуни шинохти фалсафї ва
илоњиѐтиро дар мадди назар дошта бошад.

VII. Таҳқиқу шинохти шариат ва фиқҳи исломӣ дар матни
таърихи таҳаввули муносибатҳои иҷтимоӣ дар олами ислом
ва имкони тадбиқи он ба шароити муосир.
VII.1. Исломшиноск зимни амиқ омӯхтани шариат ва фиқци
исломк цамчун мерос ва арзишцои фарцангк ва ҷустуҷӯи
роццои тадбиқи усули ацкомии он бо қонунгузорк ва низоми
цуқуқии муосир, зимнан корбасти ихтиѐрию виҷдонии онро
низ аз тарафи мусулмонон дар мадди назар дошта бошад;
VII.2. Истинботи ацкоми цуқуқк ва арзишцои усулк ва
масъулиятцои виҷдонии мусулмонон аз Қуръон ва ацодиси
набавк, ки ба таъмини суботи ҷомеа нигаронида шудаанд,
яке аз самтцои исломшиноск метавонад бошад;
VII.3. Омӯзиши осори фиқцк ва ацкоми шаръи ҷицати
шинохти мақом ва нақши уламо ва фуқацои ислом дар
рушди илми цуқуқ яке аз самтцои дигари исломшиноск дар
ин ростост;
VII.4. Шинохти њуќуќи исломї, алалхусус фиќњи њанафия аз
дидгоњи ѓановат бахшидан ва заруратирушди њуќуќи миллї,
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VII.5. Љустуљўи заминањои исломии хуќуќию ахлоќии рушди
иќтисодї: тиљорат, хољагидорї, бонкдорї, молиѐтгирї ва
молиѐтандозї, њифзи муњити зист ва табиат аз љумлаи
пажуњишњои мубрами исломшуносии бояд бошад.
VIII. Ислом ҳамчун хамирмояи фарҳанг ва тамаддуни
исломӣ
VIII.1. Омӯзиш ва шинохти нақши таърихии ислом дар
рушди фарцанг ва тамаддуни кишварцои исломк ва мақоми
тамаддуни исломк дар матни тамаддуни умумибашарк,
ҳамчун яке аз вазифацои исломшиносии муосир.
VIII.2. Омӯхтани хусусиятњои куллии тамаддуни исломк ва
вижагиҳои миллию минтақавии он.
VIII.3. Омӯзиш ва шинохти омили шукуфоии фарцангу
тамаддуни исломк дар давраи Эцѐи ислом ва иллати
таназзули он дар даврањои баъдї;
VIII.4. Дастовардҳои тамаддуни исломк дар шацрсозк,
меъморк, кошикорк, хаттотк, цаккокк, ганҷкорк, рушди
илму фаранг дар олами ислом дар муқоиса бо давраи то
исломк;
VIII.5. Омӯзиши амиқтари нақши олимони исломк дар
рушди илмцои дақиқ; риѐзиѐт,табииѐт, цайат, ситорашиноск,
кимиѐ ва ғ-ра

IX. Омўзиши масоили рўзмарраи олами ислом мушкилот ва
роњи њаллї он:
IX.1. Омўзиш ва шинохти омил ва заминањои сиѐсишавии
ислом ва суъистифодаи сиѐсї аз ислом;
IX.2. Коркарди асоси назарї ва методологии муколимаи
таммаддунњо дар заминаи тамаддуни исломї ва
тамаддунњои дигр;
IX.3. Исломшиносии муосир бояд аз таассуб, бадбинии
мафкуравї ва худситоињои бељо орї буда, заминаи
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назарию амалии муколимаи тамаддунњоро бо тамаддуни
исломї муњайѐ созад.
IX.4. Исломшиносии муосир дар раванди муколимаи
тамаддунњо, ки бидуни ислоњи шуури динї аз њарду
тараф ѓайри имкон аст, самтњои асосии ислоњи шуури
диниро ташхис ва заминаи усулии «дорутаќриб»-и ѐ
«марзултаќриб»-и динњо ва тамаддунњоро муайян
намояд.
IX.5. Љустуљуї роњњои пешгирї ва аз байн бурдани
гароишњои экстримизм, радикализм ва терроризм дар олами
ислом;

КИТОБИ 1
ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ ИСЛОМ
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Муќаддима
Ислом сеюмин ва охирин дини љањонии тавњидї
мебошад, ки чањоряки аввали асри VII дар Нимљазираи
Арабистон (Љазирату-л-араб) ба арсаи вуљуд омад. Дини
љањонї будани ислом танњо вобаста ба он нест, ки ин дин аз
нигоњи муњити љуѓрофї, пањншавї ва ќабул марзи милливу
давлатї надорад ва дар аксар кишварњои љањони имрўз
пайравони ин дин зиндагию кор мекунанд, балки ин дин аз
оѓоз даъват ба њамаи љањониѐн буда ва бо нидои «Ё аюњаннос!» (Эй инсонњо!) даъвати худро оѓоз карда аст. Тибқи
табақабандии дигар дини ислом, аз лињози умумияти
фарњангию тамаддунї ва муњтавои афкори мазњабї ба
гурўњи динњои сомї тааллуќ дорад.
Пайравони ин дин имрӯз дар кишварцои шимоли
Африқо: Миср, Алҷазоир, Тунис, Либия, Марокаш, Сомалӣ,
Судон; кишварҳои Осиѐи хурд: Лубнон, Сурия, Туркия,
Ироқ, Урдун, Фаластин, Арабистони Суудӣ, Яман, Уммон.
ААМ, Кувайт, Қатар, Баҳрайн, Адан; Осиѐи Љанубу Шарқї:

Покистон, Банглодеш, Малазия, Индонезия; дар Осиѐи
Марказї: Туркманистон,
Узбакистон, Қазоқистон,
Қирғизистон, Тоҷикистон, Афғонистон, дар Љумњурии
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Халќии Чин вилояти Урумчї, дар Федератсияи Рассия:
љумњурињои Тотористон, Бошқирдистон, Доғистон, Чечния,
Осетия; дар Озорбойҷон, Эрон, аксарияти аҳолиро ташкил
мекунанд. Дар баъзе кишварҳои дигари шарқк аксарияти
бонуфӯз ва дар аксарияти кишварцои ғарбї цамчун ақалияти
рӯ ба густариш ва афзоишро ташкил мекунанд.
Дар диншиносии илмї яке аз масъалањои бањсталаб,
масъалаи чигунагии пайдоиши ислом мебошад. Дар ин
бањсњо масъалањои сабабу ангезањои пайдоиши ислом,
заминањои иљтимоию сиѐсї ва маънавї, ќуввањои муњаррики
он пеш кашида мешавад. Дар ин замина исломшиносони
ѓарбию шарќї назариѐт ва фарзу тахминњои зиѐде, дар тўли
њадди аќал ду садсолаи охир, баѐн кардаанд. Умуман, ин
назариѐтро ба ду даста таќсим кардан мумкин аст, ки яке
мавќеъ ва назариѐти уламои мазњабї ва илоњиѐти исломист,
ки пайдоиши исломро вобаста аз иродаву хости Худованд
мешуморанд ва аз њама омилњои иљтимоию сиѐсї ва маънавї
сарфи назар мекунанд. Вале дар баробари ин назариѐти
фалсафї ва љомеашиносї ва фарњангшиносии илмї ќарор
доранд, ки пайдоиши исломро аз дидгоњи равишњо ва
усулњои сотсиологї љустуљў мекунанд ва онро падидаи
љамъиятї ва маълули омилњои иљтимоию сиѐсї мешуморанд.
Бо ин роњ бештар исломшиносони ѓарбї рафтаанд. Аз
љумлаи исломшиносони ѓарбї метавон номи А. Шпренгер,
Л. Каэтани, Х. Ламенс, Г. Гримм, М. Уотт, И. Гольдциэр6,
А. Массэ,7 И. Лихтенстадтер,8 Ф. Габриэл,9
Фон


Sprenger A. Die alte Geograhic Arabiens. Bern, 1875 , њам аз ў : Das Leben und die lchre des
Mohammad Nach bicher groc stenthentheils unbenubrten Aocllen bearbeitet, Bd 1-3, B., 1861-1865; 2Caetani L.Sfudi distoria orientale/ Vol. 1. Milano, 1911; 3- Lammes H. Le Berceaude L„Islam,
L„Arabia accidentale a la veille de L„Hegire, 1-er Vol. Le Climat-lesbeolauius, Romae. 1914; 4Grimme H. Mohmmed.Münster; W.M. Watt. Mohammad at Makke. Ox. 1953, Muhammad at
Medina, Ox. 1956 and The Formotive Period of Islamic Thought, Edinburgh, 1973. .A. Nicholson, A
litrary history of the arabs,London,1923
6

Гольдциер, Ислам. Пер. И.Крачковского, Под. Ред. И предисловием прив.-дац.А.Э Шмидта
СПб.,1911
7
А. Массэ Ислам. Очерк истории пер. с фран. Изд. 2 М. : Наука 1982.
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Грюнебаум,10 пажўњиши гурўњии донишгоњи Кембриљ зери
унвони «Таърихи ислом»11 ва Л.В.Негря12 – ро ном бурд.
Дар осори ин муњаќќиќони ислом љињоти мухталифи
иљтимоию сиѐсї ва маънавии пайдоиши ислом баррасиву
тањќиќ гардида аст. Он назарияњои маъруфе, ки дар кори ин
исломшиносон ба чашм мехўрад иборатанд: аз назарияи
пайдоиши ислом њамчун «иштибоњи таърихї» -(А.Ламенс)
њамчун
назарияи
«кўчманчї»-(А.Каэтани)
хамчун
«идеологияи бозсозии љомеа» ѐ «безорї аз љанги сард»(М.Устт ). Аз љумлаи исломшиносон ва шарқшиносони рус
ва собиқ шуравї метавон аз академик В.В. Бартольд13, А.Е.
Крымский14, Н.В. Пигулевская.,15 И.П. Петрушевский16,
Е.А.Беляев,17 П. А. Грязневич,18 Л.И. Надирадзе,19 М.Б.
Пиатровский,20 С.П. Толстов,21 О.Г. Большаков,22 А.Ю.

8

I. Lichtenstadter. Islam and the modern Age Vision,P.,1967
Gobriel F. Mahammed et les qronds conquetey arabos p.,1967
Грюнебаум Г. Э. Фон. Классический ислам. Очерк истории (600-1258) пер. с. англ. И.М.
Джура. М., Наука, 1986.
11 Таърихи ислом. Пажуњиши донишгоњи Кембриљ, муаллифон: О. Љ.Орберї,, Бартулд И.
О. К.С. Ламтун, Бернард Луис, Мунтегмри Вот, П.Ам. Њулт, Ирфон Шањид ва…Тарљ.
Ањмад Ором. Тењрон, 1377. 950с.
12 Л.В. Негря. Общественный строй северной и центральной Аравии в У-У11 вв. М.,Наука,
1981.
13 Бартольд В.В О Мухаммаде, В.В Бартольд. Соч.Т.1 У1, Работы по истории ислама и
арабского халифата. М., Наука. 1966, с.630-648.
14 Крымский А. История мусульманство. Самотоятельные очерки, обработки и дополнение
переводы из Дозы и Гольдциера, изд 2., ч. 1-11., М., 1904 (ТВЛИВЯ, вып. Х11 и ХУ111).
15
Пигулевская Н. В. Арабы у границ Византии и Ирана в 1У-У1 вв. М.,-- Л., 1994
16 Петрушевский И.Н. Ислам в Иране в У11-ХУ веках (курс лекций) Л. 1966 њам аз ў ки К.
истории рабство в халифате У11-Х веков НАА, 1971, 3 с. 60-71.
17
Беляев Е.А. Арабы, ислам и арабский халифат в ранее средневековые М., 1966 њам аз ў Роль
мекканского торгового капитала в истории происхождения ислама – «Атеист» 1930,№ 58.
18 Грязневич П.А. Проблемы изучения истории возникновения ислама – В. сб. Ислам,
религия общество, государство. М., Наука 1984. Њам аз ў Аравия и арабы (к истории
терминал – араб) њамон љо.
19
Надирадзе Л.И. К вопросу о рабстве в Аравии в У11 в – Вопросы истории и литературы стран
зарубежного Востока. М., 1960.
9

10

Пистровский М.Б. Пророческое движение в Аравии У11 в, њамчун аз ў «Поход
слона» на Мекку (Коран и историческая действительность) В. сб.Ислам., религия
общество, государство., М., Наука 1984.
20
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Якубовский ва дигарон ном бурд. Дар тањќиќоти ин
муњаќќиќон асосан ихтилофу бањсњо рўи њам чун идеологияи
кадом як сохтори иљтимок: ѓуломдорї (Е.А.Беляев,
А.Ю.Якубовский ва С.П Толстов), феодалї (А.В.
Пигулевская, Н.А. Смирнов, Л.И. Нодирадзе) будани ислом
мебошад. Назариѐт ва тањќиќоти зиѐди дигаре низ дар
Аврупои ѓарбї, Амрико ва шўравии собиќ мављуданд, вале
мо њадафи омўзиши таърихи исломшиносии ѓарбиро
надорем ва ба њамин манзур бо њамин мухтасар тазаккуре аз
мавќеъи исломшиносии ѓарбї нисбат ба иллати пайдоиши
ислом кифоят менамоем.
Дар кишварњои исломї низ тањќиќотњои зиѐд анљом
шудаанд, ки бештар хусусияти анъанавї доранд, њарчанд як
зумра тањќиќотњое бо истифода аз усулу равишњои илмї низ
солњои охир ба майдон омадаанд. Аз љумлаи чунин
тањќиќотњо метавон ба кори чандљилдаи устоди донишгоњи
Ќоњира ва донишгоњи Пансилвиниѐ ва Калифорниѐ Иѐлоти
Муттањидаи Амрико дуктур Њасан Иброњим Њасан23, корњои
устод Ањмад Амин24, Муњаммад Њусейн Њайкал,25 Тоњо
Њусейн26, устод аш-Шайх Муњаммад Абӯзуњраи мисрї27,
Абӯлҳасан Алк Њасани ан-Надвї28, дуктур Мањмуди
Таботабої Ардаконї29, Дуктур Алї Шариатї30, Алї
Толстов С.П Генезис феодализма в кочевых скотовод- ческих обществахИзвестия, Государственной Академии истории материальной культуры» Вып.
103. Основные проблемы генезиса и развития феодального М.,Л. 1934 њам аз –ў
Очерки перв.ислама. «Советская этног». 1932 № 2

21

22

Большаков О.Г. История халифата. 1. Ислам в Аравии (570-633) М.: Наука ГРВА., 1989.
Иброњим Њасан. Таърихи ислом, : ас-сиѐсї вад-динї вас-саќофї. Љ.1-9, атТтабъатуас-собиъату. 1964, Мактабатун-нањзатул ал мисрия.
24 Ањмад Амин. Фаљрул ислом, ва њамчунин « Явмул ислом» ва «Зуњрул ислом».
Ќоњира.1955.
25 Муњаммад Њусейн Њайкал. Зиндагии Муњаммад, Љ 1-2. Душанбе.-1990.
26 Тања Њусейн. Ойинаи ислом. Тарљ. Муњаммад Иброњтм Оят. Тењрон.1339.
27 Устод Шайх Муњаммад Абў Зуњра. Хотамун-набийин. Ал мактабатул- асрия.-Байрут, алЌисм 1-2.
28 Абул Њасан Ан-Надвї. Ас-сирату ан-набавия. Доруш-Шуруќ. Ат-Табъус-собеъ.
29 Дуктур Мањмуд Таботабоии Ардаконї. Таърихи тањлилии ислом. Љилд .1Интишоротти
асотир. Чопи аввал. 1368.
30 Дуктур Алї Шариатї. Исломшиносї.(дарсњои донишгоњи Машњад) Маљ. Осор. 30,Ч.».
1368.
23Њасан
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Давонї,31 устод Љаъфари Субњонї,32 Фазлуллоњ Кумпонї33ва
дигарон мебошанд. Фарќи асосї дар байни тањќиќотњои
олимони исломшиноси ѓарбї ва исломшиносони мусулмон
аз кишварҳои исломк дар он аст, ки аксари ѓарбињо ба дини
осмонї ва илоњї будани ислом ва вањй будани китоби
муќаддаси он «Ќуръон» боварї надоранд ва Муњаммад (с)ро њамчун Пайѓамбар, Расули Худо пўшида ѐ ошкоро
эътироф намекунанд, аз ин рў алакай, пешо-пеш, њадафи аз
осмон «арши аъло» ба «замини хокї» нишондани ислом,
исботи «заминї» будани таълимоти он ва ироаи он њамчун
эљод ва гуфтањои Муњаммад (с) ва атрофиѐни ўро доранд.
Муњақќиќони исломї бошанд аксар ба рисолати Муњаммад
(с) Пайѓамбари ислом ва вањй будани «Ќуръони Маљид»
боварї доранд ва суннати Муњаммад (с)-ро дар ќаламрави
њадисњои сањењ эътироф мекунанд, аз ин рў тањќиќоташон
бештар ба равшан кардани шароити пайдоиши ислом ва
аниќ намудани љараѐни њаводис ва лањзањо ва нуќоти мубњам
нигаронида шудааст.
Ногуфта намонад, ки дар байни исломшиносони ѓарбї
идеологњои империализми љањонї ва мубаллиѓони динҳои
масењию яҳудк ва ѓояњои илњодии комунистї низ кам
нестанд. Бо вуљуди ин мунсифона бояд ќазоват кард, ки на
њамаи шарќшиносону исломшиносони ѓарбї чокарони
империализми љањонї ва мубаллиѓони масењиву яњудия
мебошанд, балки онњое, ки содиќона танњо бо ангезањои
илмию њирфак ва њаќиќатнигорї ба омўзишу тадќиќи ислом
даст задаанд низ кам нестанд.
Ин зумра исломшиносони ѓарбї дар шинохти ислом ва
шиносонидани ислом ба олами масењї хизмати зиѐд ва
арзандае кардаанд ва умуман дар ташаккулѐбии
исломшиносии илмї наќши онњо калон аст. Аксари он
31Алии

Давонї. Таърихи ислом: аз оѓоз то њиљрат, Дафт. Инт.Исломї.1361
Љаъфар Субњонї. Фурўѓи абадият, дар 2 љилд.Душанбе: 1998; Њам аз ў Фарозњо аз
таърихи паѐмбари ислом. Даф. Фар. Исломї .1371. Ч.1.
33 Фазлуллоњ Кумпонї. Рањматти Оламиѐн (Њазрати Муњаммади Мустаф С.) .Тењрон:
Дорул кутубал-исломия.
32Устод
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шарќшиносоне, ки дар повараќи боло зикр шуданд аз
љумлаи чунин олимонанд. Умдатарин камбудї ва норасоии
исломшиносї дар худи олами ислом ва фарќи онњоро аз
исломшиносии ѓарбї набудан ѐ њадди аќал кофї набудани
муносибати интиќодї ба сарчашмањо мебошад. Дигаре аз
норасоии тањќиќотњои бумї огоњии кофї надоштани
муаллифони онњо аз дастовардњои исломшиносии ѓарбї ва
кам истифода кардан аз онњост.
Дар мавриди исломшиносон ва шарќшиносони собиќ
шўравї низ метавон чунин ќазоват кард. Њарчанд талаботи
идеологияи њоким ва методологияи марксистї ба њадафи
фурўрехтану хароб кардани пояњои дин ва аз байн бурдани
ќудсияти он нигаронида шуда буд, бо вуљуди ин як ќатор
олимони њаќиќатљўй, њељ набошад аз дидгоњи воќеъанигорї
ва тадќиќу тањќиќи илмї дар равшанї андохтан ба масоили
норўшани таърихи ислом корњои зиѐде кардаанд. Табиист,
ки дар солњои 20-30 ва 50-60 кўшишњои зиѐде аз мавќеи
«атеизми љанговар» барои ба чорчўбаи марксистї-ленинї
кашидани масоили пайдоиши ислом ва таърихи он низ
шудаанд.
Интиќод ва бепояву асос будани баъзе аз ин чунин
назариѐт ва аз љумла назариѐти маъруфи солњои 50-60 ва
ќабл аз онро оид ба пайдоиши ислом худи исломшиносони
ѓарбї, аз љумла исломшиносони собиќ шўравї чун
Грязневич П.А. низ ахиран кардаанд ва иштибоњоти он
давраро нишон додаанд.34
Грязневич П.А зимни интиќод аз назариѐти он даврони
шўравї ва муносибати «сотсиологизми соддалањвона» он,
ки исломро «мањсули давлати ѓуломдорї», «феодалї»,
«идеологияи сармоядории тиљоратї» ѐ худ «идеологияи
муттањидкунанда ва вањдатбахшандаи ќабоили араб»
мешумориданд, баррасї намуда, беасос будани онњоро
нишон дода аст. Дар баробари ин ў худ «пайдоиши исломро
34

П.А.Грязневич, Проблемы изучении возникновения ислама в.кнг. Ислам, Религия, Обшество,
государство. М: ,Наука 1984.
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њамчун давраи ќонунию табии тањаввули шакли шуури
динии ањолии Арабистони Марказї медонад»35 ва барои
фањмидани љараѐни њамин тањаввул ба даст овардани калиду
рамзи маънавии ашъори то исломии араб, њамчунин Ќуръон
ва ашъори сароѓози исломро зарурї мешуморад.
Чунон, ки мебинед њанўз то имрўз масъалаи пайдоиши
ислом њам дар байни исломшиносони Аврупою Амрико ва
њам дар осори исломшиносони собиќ шўравї њалли ќатъии
худро наѐфтааст ва то њол њељ гуна назарияи мўътабаре дар
ин замина вуљуд надорад. Аммо дар љумњурињои исломии
собиќ шуравї камтар коре дар ин давра метавон пайдо кард,
ки аз таъсири идеологияи њукмрон холї ва тозагие дошта
бошад.
Хулоса, њарчанд уламои моддагаро ва аќлгаро дар
пайдоиши ислом авомил ва иллали зиѐде иљтимоию
иќтисодие пеш мекашанд ва сабабњои гуногуни маънавие
низ нишон медињанд, боз њам љои савол ва муъаммоњо
боќист.
Аввалан, чаро мањз дар байни аъроби нимбадавї
(ањолии Маккаву Мадина чунин буданд), ки аз назари
фарњангу тамаддун дар муќоиса ба халќу миллатњои дигари
он рўзгор номашњур, алалхусус дар байни бутпарастон, ки
њатто шуури диниашон ба мартабаю сатњи адѐни миллию
давлатї нарасида буд, чунин як дини тавњидие бо
суфтатарин ва поктарин намуди тавњид (яктопарастї) ба
вуљуд омад? Одатан масири тањаввули адѐн бар пояи

меросияти тадриљї будааст, вале мо дар ин љо як љањише аз
сатњи нињоят пасти диндорї ба сатњи нињоят баланд, њатто
на дар муќоиса бо замони худ, балки имрўзро мебинем.
Ин ќазия, як миқдор тафаккур ва тавзењ мехоњад. Гап
дар сари он аст, ки динњои яктопарастї, якхудоии то ислом
дар минтаќањое зуњур карданд, ки мардуми ин минтаќањо ба
тадриљ аз сатњи динњои табии ибтидої ба динњои миллию
давлатї бо анљумани худоѐн, ки дар раъси он худои худоѐни
35

Њамон. љо. Cањ. 15-16.
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инсонгуна (антропоморфї) ѐ њайвонгуна (зооморфї) ќарор
дошт гузашта, сипас ба яктопарастї расиданд. Аммо дар
нимљазираи Арабистон чунин тањаввул то пайдоиши ислом
дар байни аъроб мушоњида намешавад. Њарчанд дар
њамсоягї ва дўш ба дўши онњо намояндагони динњои
тавњидї: насрониѐн ва яњудиѐн зиндагї мекарданд.
Пас саволе ба миѐн меояд, ки чаро мањз дар байни чунин
як халќе, на дар байни халќу миллатњои дигар, ки сатњи
маданї ва шуури динии волотаре доштаанд, ин чунин динe
ба вуљуд омад, ки њатто дар муќоиса бо динњои тавњидии
номбаршуда дар масъалаи худошиносии тавњидї ва
охиратшиносї мукаммалтар аст?
Сониян, чигуна як шахси «уммї» (ба ибораи худи
Ќуръон бесавод) тавонистааст мўъљизаеро чун Ќуръон (агар
фарз кунем, ки он ба ќавли исломшиносони ѓарбї маљмўи
гуфтањои Муњаммад (с) бошад) бо афкори амиќу печидаи
фалсафї, ахлоќї, динї ва ғ-ра, ки натанҳо фарогири тамоми
абъоди њаѐти иљтимоию сиѐсии љомеъаи онрўзаи инсонї ва
ниѐзњои дигари он, балки чунин ниѐзњои имрўзи башар аст,
вазъ кунад? Чунин як љаҳонбинии тавњидии соф таљридие, ки
то вай њељ пешвои динї ва анбиѐ бо чунин рўшанї ва диќќат
вазъ накардаанд ?
Гузашта аз ин чигуна ин дини љавон дар як муддати
кўтоњ тавонист адѐн, фарњангњо ва тамаддунњои номї ва
нерўманде чун рўмию сосонї, сириѐнию мисрї ва ѓайраро
дар як минтаќаи густурдае ба худ идғом кунад ва љойгузини
динњои машњуру собиќадор чун насронї, будої, зардуштия,
яњудия ва ѓайра гардад ва ѐ мавќеъи онњоро танг кунад?
Дар таърихи инсоният, оид ба њуљуму тохту този сиѐсии
бадавиѐни сањронишин ва барбарњо бар милали мутамаддин,
фатњу тасхири сиѐсии ин миллатњо тавассути онњо ва
баръакс ѓалаба ва фатњи мадании миллатњои маѓлубшуда, бо
фарњангу маданияти худ, ба ин бадавиѐни љангљў шудааст ва
дар ин маврид мисолњо зиѐданд. Аммо чунин намуна ва
мисоле дар таърих наметавон пайдо кард, ки як ќавми
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бадавї тавониста бошад ба халќу миллатњои мутамаддин ва
дорои дину фарњангњои ба маротиб пешрафта, дин ва
фарњанги худро дар муддати кўтоње арза намояд ва тамоми
хотираи таърихии онњоро аз байн барад ва як тамаддуни
моњиятан наве бунѐд кунад. Коре, ки ислом ба эрониѐн,
мисриѐн, сурѐниѐн, калдониѐну бобулиѐн, испониѐн ва ѓайра
кард, аз навъи як чунин коре буд.
Бо таваљљўњ ба вазъи имрўзаи исломшиносии ѓарбї оид
ба дарѐфти чигунагии пайдоиши ислом ва печидагии ин
муъаммо, ки арз шуд, метавон љуръат кард ва гуфт, ки њалли
ин масъала яъне пайдоиши ислом (заминањо, сабабњо ва
ангезањои он) ва иллати зуд интишор ѐфтан ва ќобили
ќабули халќу миллатњо, фарњангу маданиятњои гуногун
гардидани онро ба содагї, танњо аз дидгоњи ин ѐ он мактаби
љомеашиносиву фалсафї ва танњо ба роњи мафкура,
идеологияи ин ѐ он синфу табаќа, халќу миллат эълон
кардани ислом ва ѐ сифр аз дидгоњу равишњои сотсиолугї
наметавон њаллу фасл кард.
Њалли ин масъала љустуљў ва баррасињои хеле амиќу
густардаи љамъулљамъї (комплексї), илмию љомеашиносї,
фарњангшиносї
ва
диншиносии
муќоисавї,
сарчашмашиносии интиќодию истинботї ва њамчунин
баррасињои равоншиносии иљтимої, нобиѓа (хорезма)
шиносї (ба маънои шинохти нубуѓи пайѓамбарї ва
инсонњои комил дар таърих) ва ќобилияти дарки чигунагии
зуњури тадриљии фитрати азалии инсонро таќозо мекунад.
Ин њама масоилест, ки мо иддаои њалли андаки онро њам дар
ин рисола надорем, ба љуз аз ишорате ба чанд матлабе, ки то
дараљае метавонад фаќат масир ва усули равиши тањќиќу
баррасињои диншиносии фалсафї ва таърихиро муайян
созад.
Омилу шароитњое, ки мусаббиби пайдоиши ислом ва
зуд интишор ѐфтан, ќобили ќабули халќу миллатњои зиѐд
гардидани онро имконпазир сохтаанд яқинан шароитњои
зерин бошанд:
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1.Гањвораи ислом дар шафат ва њамсоягии он чорроњи
бузурги тамаддуни љањонї чорроњаи Сурия (Шом), ки дар он
тамаддунњои ошурию бобулї, юнониву мисрї, эрониву
њинду чинї ба њам таърихан бархўрд мекарданд, ќарор
дошт, ки ќабл аз он ду дини тавњидии осмонї (яњудия ва
насрония) аз њамин сарзамин сар задаанд. Шинохти
механизми ин бархурд ва синтезу акумулятсияи унсурњои
гуногуни ин тамаддунњо метавонад ба њалли пайдоиши
ислом муассир бошад.
Таќозои таърих, ѐ худ Иродаи Илоњї, яқинан бар он
ќарор гирифта буд, ки њамчун марказиятбии нўр ѐ шўъо,
ормонњои фитрї ва тамоюлњои азалиниҳоди инсоният,
зимни тањаввул ва такомул дар њамин чорроњаи тамаддун,
тибқи қазову қадари Илоҳк бо њам бархўрда, заминаи
таълимоти нави диниро муњайѐ сохт. Аз љумлаи чунин як
майли фитрии инсоният, ки аз мобайни тањаввулоти
афкори динии инсоният ва аз лобалои тасаввуротњои
асотириву
эътиќодоти
табиии
инсонњои
аввалї,
нобасомонињои бисѐрхудоиву бутпарастї, санавияти
монавия ва маздакия, тавњиди дуиќнумияи зардуштиѐн,
тавњиди сеиќнумия насрония то тавњид (монизм)-и
ирфонии Њиндуия ва монизими фалсафии њукамои Юнонї
зина ба зина зуњур намуда ва дар ислом мартабаи камоли
нињоии худро ѐфтааст, њамон майли фитрии инсон ба
тавњид (яктопарастї) мебошад, ки то аз ќувва ба феъли
камолии худ расидан ин њама марњиларо мебоист тай
кунад. Њамчунин сайри таърихиро метавон дар этиќодоти
инсоният оид ба маъод (њаѐти пас аз марг) мушоњида кард.
Таљриди холиси идеяи Худо («Рўњи обсолюти»-и Његел,)
чунон ки дар системаи фалсафии Његел омадааст, на дар
фалсафаи ў, балки дар њамин дини ислом зуњур карда.
Бесабаб нест, ки Његел дар табаќабандии адѐни худ аз дини
ислом ном намебарад.
2. Омили дигар метавонад ниѐзњои мубрами инсонияти
мутамаддин куллан (на танњо аъроби љоњилия) ба ѓояи нав,
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дини тозае ѐ ислоњи динї дар он замон бошад. Чунки дар
арафаи пайдоиши ислом чи дар худи гањвораи ислом ва чи
дар ќаламрави салтанати ду империяи бузург (Рум ва Эрони
сосонї) шуури динї дучори бўњрону инќирози шадиде ќарор
гирифта буданд ва динњои мављуда љавобгўи ниѐзњои оммаи
васеъи мардум набудаанд. Дар асрњои V-VI њамчун натиљаи
ин инќироз ва зиддиятњо дар сарзаминњои шарќии империяи
Рум фирќањои зиѐде, аз љумла фирќањои «настурї» ,
«монофизитњо», «эвионитњо» ба вуљуд омада будаанд, ки
асоси мухолифати ѓоявии онњо бо ѓояи таслис ва шахсияти
Масењ (худо ѐ инсон будани ў) вобаста буд. Ин аст, ки
тавњиди холиси исломї, љавоб ба њамин ихтилофот ва
муљодилањо буд. Гузашта аз ин дар њамин давра дар дохили
дини насронї як љунбиши дигаре ба номи «иконоборства»
мухолифони тамсилпарастї ѐ тасвирпарастї ба вуљуд омада
буд, ки акси садои онро низ дар Ќуръон метавон пайдо кард.
Аз назари иљтимоию сиѐсї дини масењк дар ин давра пас аз
он, ки дар асри IV он ба дини њомии манофеъи ќайсару
ашроф-табаќаи њоким ва рўњонияту рањбоният (клира)
табдил ѐфта, аз оммаи мардум фарсахњо дўр гардида буд. 36
Дар Эрони сосонї низ вазъият аз ин бењтар набуд.
Зардуштия низ, аз асли таълимот ва ислоњоти тавњидии
Зардушт дур гардида, на танњо шакли санавият, балки
хусусиятњои наздик ба бутпарастиро касб карда буд.
Амшоспандон ва изадњо ба мартабаи худої бардошта шуда
буданд. Ањриман дар баробари Ањурамаздо дар хилќати
њастї ба ў шарик гардида буд. Гузашта аз ин мўъбадони
зардуштия ба табаќаи бануфўзи хосе табдил ѐфта, сохтори
иљтимоии Эрон ранги сохтори каставии хеле шадидро
гирифта буд. Дини зардуштї ба њомии њамин сохтор ва
низоми иљтимоию сиѐсии зидди мардумї мубаддал гардида
буд. Ин аст, ки дар Эрон низ нањзатњо ва фирќањои динї ба
вуљуд омаданд ва вањдати шуури динї барњам хурда буд.
36 Ниг. История Средних веков (дар ду љилд) Љ.1. Нашри 2 М. :, Вйс. Школа 1997 с. 122-124:,
131-133.
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Нањзатњои динї-мазњабї ва сиѐсии монавия ва маздакия
намунаи он буданд.
3. Аммо, мушкили асосї дар он буд, ки на дар ќаламрави
Эрони сосонї ва на дар ќаламрави њокимияти Руму
Византия дини наве љањонгир шудан наметавонист.
Таљрибаи монавия ва маздакия дар Эрон ва пайдоиши
фирќаву равияњои нав дар ќаламрави дини насронї дурустии
ин аќидаро собит мекунанд. Њарчанд дар ин манотиќ дину
фирќањои номбурда зоњир шудаанд, вале натавонистанд
динњои њокими суннатии он сарзаминњоро ба куллї аз байн
баранд, балки худ танњо як шоха ѐ фирќањои бидъати ин
динњо гардида, дар вазъи зери таъќиб ва нимшањрвандї арзи
вуљуд доштаанд.
Аммо гањвораи ислом мисли фазои холї (вакуум) ѐ
замини нокораме буд аз он љињат, ки:
-аввалан, дар он дини мўќтадири такомулѐфтаи (осмонии)

давлатї, ки дорои ќудрати сиѐсї ва таъсири њамагон бошад
вуљуд надошт;
-сониян, адами вуљуди њељгуна сохтори сиѐсии мўќтадир ва
дастгоњи иљроии њоким, ки ќудрати љилавгирї ва кунтрули
рўњияи динї ва мафкуравиро дошта бошад, набуд;
- солисан, вуљуди рўњияи озодманишї ва ихтиноќнопазирии аъроби бадавї дар якљоягї пайдоиш ва
ќудратманд гардидани дини навро осон намуданд.
Таърихан ва амалан, исбот шудааст, ки баъзан ѓояњои
пешќадам на дар он сарзаминњое ба арсаи вуљуд омадаанд ва
на дар он љойњое, ки аз назари пешрафту фарњангї ва
сохтори сиѐсию иљтимої болотаранд, балки дар љое аз
назария ба амалия табдил мешаванд, ки мантиќан ањли
назар камтар интизории онро доштаанд. Мисоли он, њамин
пайдоиш ва тањаввули ѓояи коммунизм ва сотсиолизм аст.
Маълум, ки ин ормони деринаи башарият њамчун мафкура
аввал дар Юнони бостон (Афлотун), баъдан дар Шарќи
ќадим-Эрон (нањзати Маздак), сипас дар мафкураи
иќтисоддонони Инглис, сутсиалистњои хаѐлии фаронсавї ва
фалсафаи Олмон ва нињоят дар осори К.Маркс ва Ф. Энгельс
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рушди такомул ѐфт ва худи асосгузорони он интизор
доштанд, ки назарияи илмї ва ормони онњо дар як ѐ якчанд
кишварњои пешрафтаи Аврупои ѓарбї ѐ Амрико тањаќќуќ
мепазиранд. Вале аз ќазои рўзгор, инќилоби сутсиолистї дар
он кишваре, ки камтар интизораш мерафт ва ин ѓоя барояш
мањрами хоназод набуд, љомаи амал пўшид ва њафтод сол
пойдорї кард ва наќши хеле муассире њам дар таърихи
ќарни ХХ боќї гузошт. Мисоли дигар, аз таърихи пайдоиши
динњои сомии ќабл аз исломї метавонад бошад. Њарчанд
нахуст ѓояи тавњид ва кўшиши барќарор кардани
яктопарастї мањз дар Миср (кўшиши Эхнотун-Аменњотепи
III) шуда буд, ва яќинан яњудиѐн он љо бо ин ѓоя ошно
шуданд, вале бо вуљуди ин дини тавњидии Мўсо дар он љо
ќобили ќабул ва равнаќ нагардид ва мањз дар сарзамини
Фаластин ин дин ватани худро пайдо кард. Ё худ ба дунболи
он, баъди њазору панљсад ѐ бештар сол дини масењї бо ѓояи
тавњид ба вуљуд омад. Яке аз сабабњои асосии пайдоиши
онро эътирози ѓуломон ва мустазъафин ба сохти ѓуломдории
империяи Рум мешуморанд. Боз њам мебинем, ки ин дини
нав њам на дар маркази Руму Юнон, балки боз дар
сарзамини Фаластин арзи вуљуд мекунад. Њарчанд, ки дар
Юнону Рум (алораѓми доштани дини бисѐрхудої) ѓояи
тавњид монизм дар шакли хеле софу холис асрњо ќабл, аз
замони оѓози тафаккури фалсафї дар Юнон, маълум буд.
Пас, њамин тавр метавон пайдо шудани исломро мањз дар
Арабистони марказї-Њиљоз (на дар Арабистони Љанубї ва
на дар Арабистони Шимолї ва на дар Юнону Рум),
маънидод кард.
4. Аз гуфтаи боло ва тањлили шароити пайдоиши ин се

дини тавњидии осмонї метавон чунин хулса кард, ки иродаи
илоњї, мисли дењќону зореъ барои коштани тухмї
самарзамини нокорам, ба ибораи Ќуръонї «замини
муќаддас»ро интихоб мекунад ва ин бо њикмату ќудрати ў
муѓоир нест. Чун таќдири илоњї маънии мунњал сохтани
шароит ва робитаи иллату маълулиятро надорад, дар сурате,
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ки худи робитаи иллату маълулият ношї аз таќдиру ќазои
илоњист.
5. Њатто дар сурати ќабул ва њалли љузъиѐти он чи дар се
банди аввал њамчун шароит ва омилњои иљтимоии пайдоиши
ислом гуфтем боз муъаммои асосї боќї мемонад. Асоси
ќабули он чи дар се банди боло гуфта шуд, бидуни ќабули
банди чорўм, об рехтан ба осиѐи њамон исломшиносони
ѓарбї ва мубаллиѓони масењї мебошад, ки ба пайѓамбарии
Муњаммад (с) ва вањй будани Ќуръон боварї надоранд ва
њамаи кўшишњояшон њамчун амри оддї, тањаввули ќонунии
адѐн ва падидаи љамъиятї нишон додани пайдоиши ислом
аст. Њатто исботи шахсияти Муњаммад (с), њамчун инсони
фавќулода, ва эътирофи он њамчун нобиѓа низ њамон
маъниро дорад. Муъаммое, ки гуфтем, дар эъљози Ќуръон,
китоби муќаддаси ислом, нињон аст. Ќуръон китобест, ки чи
аз лињози сохтор ва чи аз лињози мўњтаво ва алалхусус
услуби баѐн бо кутуби муќаддаси адѐни дигар шабоњати
камтар дорад. Китобе, ки мисли Авасто, Тавроту Инљил ѐ
Ведњо дорои хусусияти ахборї, сурудањои монолог ва
мунољоти пайѓамбарон ва ѐ наќлу ривоѐте аз забони шахси
сеюм набуда, балки мустаќим, бевосита дар он нотиќ худи
Худост ва сухан аксаран аз забони Худост. Он китобе нест,
ки мисли китобњои дигар, баъд аз асрњо гузаштан, баъд аз
вафоти пайѓамбари ў, балки дар замони худи ў навишта
шуда, њадди аќал пас аз ду соли фавти паѐмбараш дастури
шурўъ ба љамъовариаш ва дар зарфи ду дања пас аз он, ба
шакли имрўзааш бе њељ дасткорї ва тањриф тадвин шудааст.
Китобе, ки баъид ба назар мерасад ва боварнакарданист, ки
ба он доманаи фарохии мавзў, умќу пањнои афкори динию
фалсафї, ахлоќиву маънавї, иќтисодї-сиѐсї, њуќуќї ва ѓайра
мањсули эљод ѐ илњоми як нафар араби оддии бесаводе
бошад, ки то синни чилсолагї аз худ њељ осори фикрї ѐ
бадеї, њатто мисли шоъирони араб шеъре, ќасидае эљод
накарда, баякбор ин китобро эљод карда бошад. Нињоят
китобе, ки дар тўли понздањ ќарн манбаи илњом ва марљаъи
таќлид, кони маънї барои нобиѓањои сарзамини пањновари
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исломї аз Испаниѐ то Чин ва аз даштњои Ќипчоќу Сибир то
уќѐнуси Њинд буда ва мебошад.
Боз аз ин лињоз њам боварнакарданист, ки бар хилофи
вокунишњо ва одоти рўњияву равони (психулужи)-и
маъмулии инсонї, агар фаразан он эљоди Муњаммад (с) буда
бошад, боре ба ин иќрор нашуд ва худнамої накарда, балки
баръакс борњо ба ќавли хоља Њофизи Шерозї таъкид
кардааст, ки:
Борњо гуфтааму бори дигар мегўям,
Ки мани дилшуда ин роњ на худ мепўям.
Дар паси оина тўтисифатам доштаанд,
Он чї Устоди Азал гуфт: «Бигў!», мегўям.
Оре њар чи дар Ќуръон сухан аз забони Муњаммад (с) аст,
«Устоди Азал» фармуда: «Ќул!» (бигў) масалан, «Ќул! њува
Аллоњу ањад!». Имкон надорад шахсе, ки дар байни ќавми
худ бо лаќаби «Амин»37 – ростгў, ростќавл маъруф гардида
буд, ин њама дурўѓу риѐ кунад. Суханони худро аз номи Худо
талаќќї намояд. Натиљаи ин бањс метавонад ду матлаб
бошад: яке ѐ мо њанўз шахсияти Муњаммад (с) ва дар шахси ў
имконоти инсонро ба пуррагї нашинохтаем ѐ худ дар воќеъ
Муњаммад (с) инсони баргузидаи Худо, пайѓамбар ва
расули ўст ва Ќуръон китоби осмонист, ин охирин, ки
мусулмонон ба он эътикод доранд, яќинтар аст. Дар осори
файласуфон, аз љумла шайхурраис Ибни Сино низ дар бораи
воќеъият доштани нубувват ва чигунагии вуќуъи нубувват ва
иттисол бо мовароуттабиат аз дидгоњи фалсафї баррасї ва
исбот шудааст.
Хушбахтона, њамин эъљози Ќуръон ва ќудсияти он аст,
ки то имрўз душманони ислом њарчанд кўшидаанд онро
њамчун амри оддї муаррифї кунанд, муваффаќ нашудаанд.
Пас як равшанфикри љомеаи исломї бояд аз њадафњои шуми
мухолифони дини худ огоњ ва њофизи пояи маънавии љомеаи
худ бошад. Алалхусус онњое, ки даст ба шиносонидани
ислом ва маърифати исломї мезананд, бояд чунон кору
37
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тањќиќ кунанд, ки омўзиши таърихи ислом ва маорифи он
барои ниѐзњои њаѐтии имрўзаи мардуми мусулмон муфид,
илњомбахш ва рўњпарвар бошад. Он чунон таърихи исломро
бояд нигошт, ки љавонони мо аз он бањрањои маънавї ва
ифтихори мазњабї ва њамзамон огоњии воќеъї ҳосил кунанд.
Дар љомеае, ки муќаддасот њарчи бештар аст пояи маънавї
ва равобиту њамбастагии инсонї мустањкамтар аст ва
баръакс.
Муттаасифона, равиши асосии тадќиќотњои илмї ва
оммавие, ки дар зарфи њафтод соли гузашта дар атрофи
ислом ва таърихи пайдоиши он буд, ошкоро ѐ нињонї
њадафи эљоди бадбинї нисбат ба ислом, ба парвариши
нигилизм ва рўњияву ѓурури козиб, дурўѓину фиребандаи
миллї ва миллатчигї (аз тариќи он, ки ислом дини араб аст
ва бегона ба ѓайри араб) нигаронида шуда будаанд. Таърихи
ислом хушку берўњ, холї аз бањрањои маънавї, беањдофи
тарбиявї, маљду ифтихори исломк баѐн шудаанд. Ин
тањќиќи ночиз, бо вуљуди орї набудан аз камбудињо,
аввалин иќдомест дар исломшиносии тољик љињати пур
кардани ин холигї ва баѐни воќеию илмии таърих, таълимот
ва асосњои маъорифи исломї. Ин ќадами аввалест, дар роњи
шиносонидани насли наврас ва равшанфикрони мутаањњид
ба осор ва мероси динии худ ва ошно намудани онњо бо
доираи масоили исломшиносии илмї.

АРАБИСТОН ЌАБЛ АЗ ИСЛОМ
Њарчанд гањвораи ислом минтаќаи мањдуде аз
нимљазираи Арабистон водии Њиљоз аст, бо вуљуди ин
аксари муњаќќиќон, чи исломї ва чи исломшмносони ѓарбї,
њангоми баррасию тањќиќи таърихи пайдоиши ислом
кўшидаанд таърихи тамаддуни ин нимљазираро
пурра
инъикос кунанд. Шинохти васеъ ва њамаљињатаи шароити
пайдоиши ислом, пеш аз њама, барои дарки дурусти
ањамияти таърихии ин дин зарур аст.
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Баъзе аз муњаќќиќон арабњоро таърихан аз назари
тамаддуну фарњанг аќибмонда ва бодиянишину барбарї ба
ќалам додаанд, ки на чандон њаќиќат дорад. Чун ки
минтаќањои гуногуни Арабистон таърихан, аз назари рушди
тамаддун, бо њам тафовути хеле зиѐде доранд ва имрўз мо
далелњои зиѐди таърихї ва бостоншиносї дорем, ки вуљуди
тамаддуни нисбатан пешрафта ва салтанату њукуматњои
сиѐсиро дар ќисмати љанубии он (Яман) ва шимолї
(сарњадњои Ироќу Сурия) исбот мекунад. Бо такя ба њамин
маъхазњо ва бозѐфтњои бостоншиносї, як ќатор
исломшиносони ѓарбию шарќї, аз љумла Н.Лебон (18411931) дар китобаш «Таърихи тамаддуни ислом ва араб», ва
то андозае дуктур Њасан Иброњим дар китоби «Таърихи
ислом» ва дуктур Мањмуд Таботабоии Ардаконї дар
рисолаи «Тахрихи тањлилии ислом» ва О.Г Большаков дар
«Таърихи хилофат» ба чунин ақида аст, ки ќисмате аз арабњо
ќабл аз ислом низ, соњиби тамаддуни пешрафта будаанд.
Њатто ба аќидаи Г. Лебон «маданияти ќадимии арабњо аз
маданияти ќадимии Ошуру Бобул пастар набудааст».38 Ба
аќидаи ў тасаввурот дар бораи рукуди фарњангии аъроб ќабл
аз ислом дар асоси фарќ нагузоштан байни аъроби бадавї ва
аъроби шањрнишин ба вуљуд омадааст.
Воќеан, Нимљазираи Араб ќабл аз ислом њам аз назари
иќлим ва шароити љуѓрофиѐї ва њам аз назари тамаддун
мухталифулсатњ будааст. Он ба панљ ноњия: Тињома, Њиљоз,
Наљд, Яман ва Арўз таќсим мешавад. Тињома минтаќаест, ки
дар соњили шарќии бањри Ањмар ќарор гирифта иќлими
бенињоят гарм дорад, аз њамин љињат онро «тињома»
номидаанд. Њиљоз ноњияест, ки дар љануб бо Яман дар
шимол бо Фаластин њамсарњад буда, дар машриќи Тињома
ќарор дорад. Њиљоз дар байни Тињома ва Наљд ќарор дорад
ва аз ин рў њиљоз (ба маънии боздоштан, фосила, дуриву
људої) номида шудааст. Ин минтаќа сарзамини кўњистонї ва
регзор аст. Наљд ќисмати марказии нимљазираи
38

Г.Лебон. Ислом: давраи пайдоиш (таърих ва маданият), Душанбе 1992, с. 3-4.
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Арабистонро аз Яман то сањрои Самоваи Ироќ ишѓол
кардааст. Ин минтаќа аз дигар манотиќи Арабистон
балантар аст, аз ин рў онро Наљд гуфтаанд. Яман
минтаќаест дар љануби Арабистон, ки аз марзи Наљд то
уќѐнуси Њинд тўл кашида дар машриќ бо Њадрамавт ва
бањри Уммон њамсарњад аст ва нињоят Арўз минтаќаи Ямома
ва кишвари Бањрайни имрўзаро меноманд, ки байни Наљд ва
Яман ва Ироќ ќарор гирифта аст. Чунон ки маълум аст, дар
манотиќи номбурдаи Арабистон имрўз чандин давлат:
Арабистони Суудї, Яман, ААМ, Уммон, Ќувайт, Адан,
Бањрайн ва Ироќу Сурия љойгир шудаанд.39
Арабистони љанубї ягона минтаќае дар ин сарзамин аст,
ки таърихан осори тамаддуни кўњан дар он ба чашм мехўрад.
Дар ин бора манобеъ ва сарчашмањои ибрї чун Таврот,
Талмуд; юнонї: осори Эшил, Њародот, Теофрост, Страбон,
Плиний; китобњо ва лавњањои ошурї, ҳимйарї ва њиравї
маълумот додаанд. Мувофиќи маълумоти сарчашмањо
таъсири минтаќаи љанубии Арабистон ба ташкилотњои сиѐсї
минтаќаи шимолї низ зиѐд будааст.
Аз нишонањои тамаддуни араб дар ин минтаќа лавњањо,
сутуни сангине, дари шафофу мунаќќаши яке аз маъбадњои
ќадима ва љисмњои тиллої ва нуќрагин аст, ки ваќтњои охир
бостоншиносон ба даст овардаанд.40 Дар Яман меъмории
шањрї нисбат ба манотиќи дигари Арабистон бештар рушд
карда будааст. Кашфи мањлули симент дар њудуди соли 1200
ќабл аз мелод ба Арабистони љанубї низ интиќол ѐфта,
имконият додааст, ки дар ин љо садњои бузурги обѐрї чун
садди Маъриб ва Шабва иншо гарданд41. Пайдоиши давлати
Сабо, ки то доманкўњњои Њабашистон имтидод пайдо карда
Дар мавриди љуѓрофиѐ, шароити табиї ва иќлими Арабистон муфас. ниг.:
Њасан Иброњим Њасан. Таърихи ислом: ас-сиѐсї вад-диний вас-саќофї валиљтимої Љ.1; Ардаконї М.Т, Таърихи тањлилии ислом; Араввия: Материалы по
истории открытия, пер. с нем. М.: Наука, 1981.; Балшаков О.Г. История халифата Љ.1.
40 Дуктур Мањмуд Таботабоии Ардаконї, Таърихи тањлилии ислом, љ.1.
Интишороти «Асотир» чопи аввал 1368 с. 16-17
41 Муфас. Аравия: Материалы по истории открытия. С. 16-17.
39
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буд, дар ибтидои њазорсолаи яки пеш аз мелод њодисаи
љолиби сиѐсиест. Гузашта аз ин, ташкили империя бо
тасарруфи давлатњои Маъин ва Қатабон ва њатто ќисмати
зиѐди Њабашистон аз тарафи Сабоиѐн гувоњї аз вуљуди
анъанаи давлатдорї ва ќудрати бузурги сиѐсї дар минтаќа
мебошад. Давлати Сабоиѐн аз оѓози њазораи яки ќабл аз
мелод то соли 115-и ќабл аз мелод идома доштааст.
Сарзамини Сабо дар љануби Наљрон воќеъ гардида, аз
ноњияњои Яман мебошад. Аз маълумоти сарчашмањо бар
меояд, ки мардуми Сабо дар замони худ аз мардумони
сарватманду нерўманде будаанд. Дар бораи ду подшоњи
сабої ахбори таърихї ба мо расидааст. Яке Билќис маликаи
Сабо, ки дар замони њазрати Сулаймон мезистааст ва дар
Тавроту Ќуръон аз ў ѐд шудааст (Ќ.27: 34-37) ва дигаре
Юсуфи Зунувос аст, ки дар охири умр ба дини яњудї
гаравида, масењиѐнро ќатли ом кардааст.42 Таърихи ба назди
Сулаймон рафтани маликаи Сабо Билќистро њудуди солњои
965-928-и ќабл аз мелод тахмин задаанд.43
Таќрибан, дар авохири садаи V-и ќабл аз мелод давлати
собиѐн рў ба инњитот меорад ва дар заминаи он чањор
давлати тоза: Маъин бо пойтахти худ Қаран бо шањри
асосиаш Тимна, ва дар Шарќ Ҳадрамавт бо пойтахташ
Шабва ба вуљуд меоянд.44
Оѓози давлат ва тамаддуни Маъинро Ардаконї куњантар
аз Сабо, њудуди садаи Х1У то Х1-и ќабл аз мелод ва анљоми
онро њудуди асри У11-и ќабл аз мелод ба ќалам додаанд.45
Њамин тариќа дар Арабистони љанубї давлатњо ва
тамаддунњои Ќатабон, Њадрамавт ва Њимяр то ибтидои
солшумории мелодї вуљуд доштанд. Ибни Њишом низ дар
«Сирату-н-Набї» оид ба њокимони Яман ва он ки онњо
оташро ибодат мекарданд ва ќасди фатњи Макка доштанд
Д. М. Т. Ардаканї, Таърихи тањлили ислом с. 50.53.
Аравия: материалы по истории аткрытия М: Наука; с. 20.
44 Њамон љо, с. 22
45 д. М. Т. Ардакани, Таърихи тањлили ислом с. 50.
42
43
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хабар медињад.46 Ў њамчунин дар бораи њокимияти њабашиѐн
ва форсњо (эрониѐн) ва маволии форс (волиѐни форс) дар
Яман то баъсати Муњаммад (с) хабар додааст.47
Аммо дар Арабистони шимолї ќадимтарин сохтори
сиѐсї давлати Набатиѐн шинохта шудааст, ки дар шимоли
халиљи Аќаба ва шимоли шарќии нимљазираи Сино ва
љанубу шарќии Фаластин ќарор дошта. Пойтахти њукумати
онњо шањри Патро будааст. Давлати Набатия замоне хеле
пурќудрат буда, ба ќавли муаллифи «Таърихи тањлилии
ислом» оѓои Ардаконї «Набатия» дар њудуди соли 312 ќ.м.
чунон нерўманд шуда, ки таи ду љанг дар муќобили давлати
Шом муќовимат карда, ва пирўзмандона ба Патро
баргаштааст. Ва мувофиќи маълумоти њамин муаллиф аз
соли нўњум ќ.м. то соли чањоруми мелодї ба ављи ќудрат
мерасад.48
Баъдан Набатия ба тасарруфи Рум медарояд. Ин њодиса
дар соли 160 м. иттифоќ меафтад, поѐни њукумати Набатия
низ дар њудуди асри II мелодї мебошад. Дар мавриди он ки
Набатия дар охири њазораи яки пеш аз мелод гурезгоњи
роњзанњо ва мухолифони шоњи Яњудия Ирод буда, дар
китоби Иосиф Фаловий «Иудейские древности» маълумот
њаст.49Набатиѐнро аъроби оромїзабон низ номидааст, вале
ба ќавли дуктур Мањмуд Таботабоии Ардаконї набатиѐн
танњо хатти оромиро ќабул карда буданд ва аммо «забони
мўњовараи эшон, зоњиран арабии холис буда аст ва ба ќавли
Љавводи Алї бо забони арабии Њиљоз шабоњати фаровон
доштааст.50
Нишонаи дигаре аз тамаддуни Арабистони шимолї
тамаддуни тадмуриѐн мебошад. Тадмуриѐн (ѐ худ Полмиро)
46 Ниг. Сироту-н-набї. Таълифи Ибни Њишом, тањќиќ. Муњаммад Муњииуд-дин
Абдулњомид, ал-муљолид ал-аввал, Дору фикр, 1981. С.14-25.
47 Њамон љо с. 73
48 Дуктур Мањмуд Таботабоии Ардакони, Таърихи тањлилии ислом, с.54
49 Иосиф Флавий . Иудейские древности. К.2. Минск «Белорус» 1994 , с. 364-361
50 Дуктур Мањмуд Таботабоии Ардакони, Таърихи тањлилии ислом, с .54.
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мисли Патро шањре буда аст тиљоратї, ки њанўз побарљост.
Замоне (соли 266 м.) њокими тадмуриѐн унвони ноиби
императури Рум дар Машриќро ѐфт. Тибќи он фармонравии
Осиѐи Хурд ва Миср расман ба дасти ў будааст. Дин ва
забони тадмуриѐн тафовути чандоне аз аъроби дигар
надоштааст, яъне будпараст будаанд, забони гуфтугўяшон
низ яке аз лањљањои арабї будааст.51
Аз ин таърихи куњан агар бигзарем, ба се ташкилоти
сиѐсии ќабоили араб мерасем, ки њамагї баромади љанубї
доранд, вале дар шимол аз худ осоре боќї гузоштаанд ва дар
њудуди 500 то 300 сол њокимиятї кардаанд. Инњо Ѓассониѐн,
Лањмиѐн ва Киндиѐн мебошанд, ки то андозае дар умури
сиѐсї назар ба аъроби марказию ѓарбї пешдаст ва ошно бо
сохтори сиѐсию давлатдории румиѐну сосониѐн буданд.52
Љараѐни марказиятѐбии ќабоил дар ин минтаќа бештар
мушоњида карда мешавад53.
Њоло боз гардем ба Арабистони љанубї ва дар арафаи
пайдоиши ислом њукумати онњо дар дасти худашон
набудааст, балки њабашиѐн дар бахши бузурге аз он салтанат
доштаанд. Худи аъроб аз берун рондани ин бегонагон ољиз
буданд ва подшоњи Яман Сайф Ибни Зу-язан дар ин кор аз
шоњаншоњи Эрон Хусрави Парвиз кўмак хост ва давлати
Эрон низ ба онњо ѐрї кард, лек на барои он, ки подшоњии
аъробро ба онњо баргардонад, балки бо маќсади ба
тасарруфи худ даровардани ин сарзамин ва љойгузини
њабашиѐн гардидан.54Вазъи мазњабии аъроби љанубї назар
ба аъроби Арабистони марказї ва шимолї пурљўштар буд.
Дар ин љо баробари ойинњои мањаллии бутпарастї таъсири
Њамин љо
Дуктур Муњаммад Таботабоии Ардаконї, таърихи тањлилии ислом. С. 54.; Дар
мавриди наќши Эрониѐн дар Яман ќабл аз ислом ва дар садри ислом , Нигар
51
52

: Муртазо Муттањаррї, Хадамоти мутаќобилаи ислом ва Эрон,
Интишори Садро, Тењрон с. 1370, с. 80-92.
53 Ниг: Л.В.Негре, Общественный строй северной и центральной Аравии
в У-У11 в. М: Наука, с.1981.
54

Њамин љо с. 54-56.
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муайяне аз дини яњудк ва масењк ва њамчунин зардуштк
доштааст. Ихтилофу задухўрдњое низ дар заминаи аќоиди
динї байни пайравони яњудия ва масењия рух медод. Мисоли
он ахборест ки дар бораи ќатли омми Зу-Нувоси сабаї
ќаблан ѐд шуд. Яман ва дигар навоњии Арабистони љанубї
вазъи бењтари кишоварзї ва тиљоратиро низ доро буданд,
аљнос ва колањои њиндї, њабашї ва эронї ба онњо мерасид.
Корвонњои њомили атриѐти ладан, љавоњирот ва матоъ аз
Арабистони Љанубї; хокаи тилло, устухони фил ва ѓуломон
аз Африќо; аслиња, рўѓан ва ѓалла аз Шом; шоњї аз Хитой;
љавоњир аз Халиљи форс дар ин масир њаракат мекарданд.
Табиист, ки дар масири роњњои корвонгузар иншоотњо,
анборњо ва ѓайра бунѐд мешуданд ва тиљорату доду гирифт
дар тамоми ин масир бо аъроби бодиянишин ва муќими
шањрњо барќарор буд. Аз ин ваљњ бодиянишинон низ ба
амнияти роњњои тиљоратї њавасманд буданд.55Муаррихон
инчунин аз иншоотњои маъруфи Яман аз садди Маъриб, ки
барои анбор кардани оби борон бино шуда буд ѐд
мукунанд,56ва наќши онро дар ривољу равнаќи ин минтаќа
муассир донистаанд.
Хулоса, арабњои љануб, чунон ки ќаблан арз шуд,
нисбат ба дигар ќабилањои араб аз нигоњи созмони сиѐсї,
фарњангу тамаддун, ошної бо фарњангу маданияти њамсояњо
дар сатњи баландтар буда, собиќаи дурахшоне дар таърих
низ доштанд.
Аз љанубу шимол ки бигзарем, ба Арабистони марказї ва
ѓарбї-Наљд ва Њиљоз мерасем. Зиндагонї дар ин манотиќ
душвортар аз Яман ва Шимол буда, муносибатњои содаи
иљтимої ва расму русум ва одатњое, ки беш бар пояи таассуб
нињода шуда буданд,57 њокимият мекард.
Тоњо Њусейн . Оинаи ислом , тарљ. Муњаммад Иброњими Оятї, Интишор.
Тењрон . с.1339. с. 1.
55

Муњаммад Њусейн Њайкал , Зиндагонии Муњаммад, Душанбе с 1990;
М.Т. Ардакони , таърихи тањлилии ислом.
56
57

Тоњо Њусейн, Оинаи ислом, с. 2.
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Дар ин минтаќа чанд шањри худмухтор вуљуд дошт ва
мардуми он ба зиндагии шањрк хў гирифта, паси чорво, аз як
чарогоњ ба чарогоњи дигар, намегаштанд, балки ба тиљорат
шуѓл доштанд. Бузургтарин ќабилаи ин минтаќа ќабилаи
Қурайш буд, ки барои бозоргонї дар зимистон ба љануб ва
дар тобистон ба шимол сафари тиљоратї мекарданд.
Вазъияти сиѐсии аъроб дар ин давра, чунин буд, ки
њарчанд дар љанубу шимол дар тўли таърихи араб кўшиши
ба давлати ягонаи муќтадир муттањид шудан мушоњида
мешуд, дар навоњии марказию ѓарбї, яъне Наљд ва Њиљоз
ќабоили араб ба сифати њокими ягона ба касе итоат
намекарданд. Рўњияи зиддиистибдодї ва диктотурї дар онњо
хело ќавї буда, муоњидаву ањду паймонњо, иттињод ба осонї
мунъаќид мегаштанд ва ба чунин осонию роњатї
метавонистанд зуд гусаста шаванд.58 Сардори ќабила шайх ѐ
раиси он танњо дар заминаи мартаба ва маќом ва обрўи худ
дар байни ќабила интихоб мешуданд, вале њељгуна дастгоњи
идорї ѐ њифзи тартибу низом чун
пулис ва сипоњи
доимамалкунанда надоштанд.59 Онњо одатан њангоми
кўчбандињо ва интихоби макону искон, дар љангњо ва њалли
ихтилофоти дохиливу хориљї ва масоили тадорукоти
тиљоратии ќабила њакамї мекарданд. Дар њалли чунин
масоил низ асос эътибори сухани њакам ва сунатњои
нонавиштаи ќабилавї буд. Дигар њељ гуна шариъат ва
ќонуни ягонаи маљбурие вуљуд надошт. Албатта, суннатњое
буданд, ки њукми ќонунро доштанд ва то андозае пеши роњи
худсарињо ва таљовузњоро мегирифтанд. Он њам пеш аз њама
ќисоси хунин ва вазнини хунбањо буд. Ќисоси хунї чї дар
байни ќабилањо ва чї дар дохили ќабила, байни авлодњо ба
ќатъият риоя карда мешуд ва яке аз шароитњои муњим ва
асосии љавонмардии аъроб ба шумор мерафт. Дар таърихи
араб љангу низоъњое ва њаводисе, ки байни ќабоили араб бар
Г.З.Фон.Грюнебаун, Классический ислам (600-1258) с.15.
Муфас ниг: дуктур Њасан Иброњим Њасан, Таърих Ас-ислам ас-сиѐси, вад-дини
вас-саќофи вал- иљтимої , ал-љилд аввал с. 51-52.

58
59

58
https://bikhon.tj/

ин замина рух дода, дар љоњилия «айѐму-л-араб» ном
гирифта буд.60 Яъне таърихи њаводис ва корномањои
даврони љоњилияи араб, ки дар шеъру фолклор ифода ѐфта
буданд. Аммо аз назари молу сарват ва иќтисодї арабњо
чунон ки аз миќдори шутурон ва чорвои дигар, ки барои
хунбањо, мањри арўс пардохта ва эњдо мешудааст, маълум
мегардад, ки онњо соњиби саршумури зиѐди чорво будаанд.
Бо вуљуди ин аз назари иќтисодї сатњи маданияти моддии
аъроб хело паст буд. Кўчбандии доимї захираи бештари
амволиро номумкин месохтааст, ва аз ин рў яке аз хатарњои
асосии аъроб ин офатњои табиї ба шумор мерафт. Гуфтан
мумкин аст, ки зиндагии аъроб њадди аксар аз вазъияти
иќлимии табиат вобаста буд. Алалхусус хушксолї, ба ќадри
кифоя наборидани борон ва хушк шудани чарогоњњо офати
бузург ба шумор мерафт. Чунки Г.Э.Фон Грюнебаум
менависад, ки яке аз роњњои асосии ба даст овардани
хўрокворї тохтутозњои байни ќабилавї будааст. Дар
натиљаи он ѓалањои чорво аз як даст ба дасти дигар
мегузашт, вале аз назари миќдор афзоиш намеѐфт.61
Василаи дигари даромади ќабоили араб аз њисоби
гирифтани бољ аз корвонњои тиљоратие буд, ки аз сарзамини
онњо мегузаштанд. Умуман вуљуди бозорњо ва тиљорати
миѐнмарзї(транзитї) барои ќабоили араб хело зарур ва
муфид буданд, онњо ба роњатї аљносу колањои худро ба
хўрокворї масолењу фаровардњои санъативу њунарї иваз
мекарданд. Лекин сарриштаи савдо ва тиљоратро асосан
тољирони бузурги шањрї дар дасти худ доштанд ва аз он
даромади зиѐд касб мекарданд.62
Дар охирњои асри У1 ва ибтидои У11 иттињоди
калонтарини ќабилањои араб дар Арабистони Марказї дар
Њиљоз ба вуљуд омад.
Дуктур Њасан Иброњим Њасан. Таърихул-ислом ас-сиѐси- вад-динї вас-саќоди
вал-иљтимої с.52-53.
61 Г.Э.Фон Грюнебаун, Классический ислам. С. 18-19
60
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Њамон љо.
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Яке аз чунин марказњои муњим Макка буд, ки дар он
ќабилањои Ќурайш њукмронї мекарданд.
Макка зодгоњи паѐмбари ислом (с) дар сари роњи
корвонии байни Фаластин ва Яман љойгир шуда, њанўз аз
тарафи љуѓрофишиноси юнонї Птолемей (с. 150 м.) бо номи
Маќораб ѐд мешавад.63Дар сарчашмањои то исломї ин ягона
хабарест аз вуљуди чунин шањр, њарчанд шањрњои дигари
љанубї бисѐр ѐд шудаанд. Калимаи «маќраб» аз калимаи
арабњои љануб (баъзе решањои онро осурї гуфтаанд)
«маќраб» «муќаддасгоњ» гирифта шудааст, чунки он љо
ибодатгоњи бисѐрхудоии аъроби љоњилия љойгир шуда буд,
ки баъдан, он бо номи Каъба маъруф мегардад. Макка
њудуди њафтод километр аз бањри Ањмар дар пояи
ќаторкўњњои Њиљоз ва дар марзи Тињома љойгир шудааст.
Тибќи маълумоти анъанавии сарчашмањои исломї
пайдоиши шањри Макка ба њаѐту зиндагонии асосгузори
миллати араб пайѓамбари Худо Иброњим (а) ва писараш
Исмоил (а) вобастагї дорад. Ќиссае, ки дар Ќуръон,
«Ќисасу-л-анбиѐ» ва дигар сарчашмањои исломї омада,
чунин аст.
Иброњим (а) бо фармоиши занаш Соро ва ризояту
њидояти Худо маљбур мешавад фарзанди навзод Исмоил (а)
ва канизаш Хољарро, ки Исмоил (а) аз вай зода шуда буд, аз
Фаластин берун барад ва дар як биѐбони бе обе рањо кунад.
Њољар, баъд аз чанде роњ рафтан ва тамом шудани об,
Исмоилро ба замин гузошта, ба љустуљўи об ба атроф, ба ин
сўю он сўи домани кўњ медавад ѐ худ то ин ки азоби аз
ташнагї љонкандани кўдакро набинад ба дур меравад, вале
ваќто, ки бармегардад, мебинад дар асари гиря ѐ бозї ва
покўбї аз зери пои Исмоил (а) чашма равон гардидааст.
Њољар кўдак ва худро аз об сер сохта дар њамин љо сукунати
ихтиѐр мекунад. Баъдан ба онњо ќабилаи Љурњум
мепайвандад.
63

В.В.Бартольд, Соч. 1.У1, М: 1966.-С. 87.
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Ќиссаи Иброњим (а) ва Исмоил (а) дароз аст ва ин љо мо
фаќат вобаста ба таърихи шањри Макка ба он ишорат
кардем ва дар нињоят њаминро бояд гуфт, ки Иброњим (а) аз
Фаластин гоњ-гоњ ба дидорбинии фарзандаш Исмоил (а)
меомад ва дар як чунин боздиде онњо бо њам хонаи Каъбаро
бино карданд. Ин аст ки дар таърихи араб асосгузори шањри
Макка ва хонаи Каъба Исмоил (а) ва падараш Иброњим (а)
љадди аъроби шимолу марказї ба шумор меравад.64
Мувофиќи ахбор пас аз писари бузурги Исмоил (а) идораи
Каъба ба дасти ќабилаи Љурњум мегузарад ва сипас дар
њудуди асри III мелодї онњоро ќабилаи Бани Њузоа танг
мекунад. Љурњумиѐн њангоми тарк кардани Макка Каъбаро
вайрон карда, чашмаи Замзамро масдуд кардаанд. Ќабилаи
Хузоа Каъбаро аз нав барќарор мекунад.
Дар мавриди пайдоиши ќабилаи Ќурайш омадааст, ки
Аднон яке аз авлоди Исмоил ба духтаре аз пешвои ќабилаи
Њузоа издивољ намуда, дар Макка сукунат ихтиѐр кард ва
абераи њамин авлоди Исмоил, мавсум ба Фир бо лаќаби
Ќурайш, асосгузори ќабилаи ќурайшиѐн гардид. Ќурайшиѐн,
ки њам дар худи Макка ва њам дар навоњии он зиндагї
мекарданд, дар як муддати кўтоњ баъд аз њафт пушт дар
насли Ќусай тавонистанд Маккаро пурра тасарруф кунанд.
Ин њодиса байни солњои 400-500 м. сурат гирифта аст.
Хулоса Макка ва хонаи Каъба дар ибтидои асри V ба
дасти панљумин падарбузурги паѐмбари ислом Ќусай ибни
Килоб мегузарад. Ќусай тоифаи хузоаро аз Макка берун
ронда, ќабилаи Ќурайшро дар он њокимият мебахшад.
Иброњим мувофиќи ахбори таърихї аз навоњии шимолу шарќи Осиѐи Хурд (Бобул) ба
Фаластин дохил шуда, падари ў Торењ (Озар) ном дошта ва њамчунин дар ин шаљара номи
Фохшид дида мешавад. Мувофиќи тањќиќотњои охир як даста ориѐиѐн аз Эрону Осиѐи
Марказї дар њудуди њазораи дуюми т.м. ба Сурия ва Фаластин ворид шуда њанўз то соли
1500 т.м. њокимони ин минтаќа будаанд.( Ниг. Г.Я,Елизаренкова «Ригведа – великое начало
индийской литературы и културы. Дар китоб. Ригведа, Мандалье 1- 1У, иза под. Г.Я
Елизаренкова, М. Наука с. 1989.-С.) Имрўз шахси таърихї будани Иброњим мавриди бањс
нест пас агар ќиссаи Иброњим ва Исмоил асосе дошта бошад таърихи пайдоиши Макка
њудуди 1500 сол пеш аз мелод аст. ( Ниг. Аш-Шайх Муњаммад Абу Зањра. Хотамуннабийин.С.72.
64
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Азбаски барои аъроби бодиянишин шаљараи насаб ањмияти
калон дошт, ба шарофати он то ба мо ахбори нисбатан
пуррае дар бораи 10 пушт ѐ насли ќурайшиѐн омада
расидааст. (ниг. шаљараи насаби Муњаммад (с)). Ва ногуфта
намонад, ки таърихи шањри Макка ва ќабилаи Ќурайш аз
њамин давраи Ќусайї ба баъд нисбатан хеле муфассал ва
воќеитар дар сарчашмањо инъикоси худро ѐфтааст. Ањолии
шањри Маккаро дар аввали асри VII муњаќќиќон дар њудуди
7-12 њазор тахмин кардаанд.65
Мувофиќи маълумоти сарчашмањо ќабилаи Ќурайш аз 25
авлод (батн-шикам) иборат будаанд ва њангоме, ки ба Макка
кўчиданд ба ѓайр аз авлоди Ќусай бо ў боз 16 авлод буданд.
Аз онњо шаш авлод ба водии Макка боќимонда дар атроф ва
навоњї љой гирифтанд.
Иштироки Макка ба савдои дохилї яке аз омили асосии
пойбарљої ва рушди ин шањр гардид. Вале сатњи зиндагии
худи ќурайшиѐн ва иштироки онњо дар тиљорат як хел набуд.
Дар байни авлодњо ќурайшиѐн авлоди хеле бой буданд, ки ба
савдо ва судхўрї машѓулият доштанд, ва инчунин авлодњои
миѐнањол ва камбаѓал низ буданд, ки ба чаканасавдо,
њунармандї ва чорводорї машѓул буданд. Ба ин гурўњ
авлоди њошимиѐн ѐ Бани Њошим тааллуќ дошт, ки паѐмбари
ислом Муњаммад (с) аз ин авлод баромадааст. Асосгузори ин
авлод Њошим (441 м.) (номаш Амру) ибни Абдулманоф
(исмаш Муѓийра) ибни Ќусай аз сарватмандони ин ќабила
буда, масъулияти бо обу хўрок таъмин кардани њољиѐн дар
ўњдаи
ў
буд.
Падарбузург-бобои
Муњаммад
(с)
Абдулмутталиб (Шуъайб) низ анъанаи асосгузори авлодро
идома дода, сањме аз ќавми хеш барои меҳмондорк ва хӯрду
хӯроки њољиѐн мепардохта аст. Аъроб аќида доштанд, ки
зойирони хонаи Худо мењмонони Худоянд ва онњо бештар аз
дигар мењмонон сазовори иззату эҳтироманд.66 Њошим
Ниг аш-Шайх Муњаммад Абузуњра. Хотам-ун-набийин, с. 72
В.Ф. Панов, Ю.Б. Вахтин, жизнь Мухаммада М: Политиздат 1991 с.13; Муњаммад
Њусейн Њайкал, Зиндагонии Муњаммад, Душанбе, с. 111.
65
66
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нахустин шахсе буд, ки ба одати дар сањро паноњ бурдан ва
оњиставу ором аз гуруснагї љон додани ќурайшиѐни муфлис
ва бенаво дар солњои ќањтї, хотима гузошт. Вай нахустин
шуда,
сафарҳои зимистониву тобистонии тиљоратии
ҳарсоларо ташкил кард. Аз њамин сабаб Макка равнаќ ва
эътибор пайдо кард. Маккагиѐн ба савдои корвонњои
миѐнмарзї, ки аз Яман меомад, иштирок мекарданд ва
инчунин худашон соле як ду маротиба ба Сурия ва дигар
манотиќ корвон мефиристодаанд.
Дар Макка падидањои аввалини полис (шањрдавлати
худидоракунанда) амал мекард, вале њокимияти давлатї –
суд ва шањрбонї (полис) вуљуд надошт, њабсхона набуд. Гоњгоњ дар майдони назди Каъба, ки «дору-н-надва»
љамъомадгоњ ба шумор мерафт, барои њаллу фасли ќазоѐ ва
масъалањои гуногун љаласа меоростанд, ки онро шўро ѐ худ
љамъомади куњансолон – шайхони ќабила гуфтан мумкин
аст. Вале ин шўро ягон воситаи иљроию маљбурие барои
татбиќи ќарорњои худ надошт.
Дақиқ муайян намудани чигунагии шакли њокимияте,
ки миѐни мардуми Макка маъруф буд, мушкил аст, чунки
дар ин шаҳр на подшоње буд, на ҳукумати љумњурии ашрофї
ѐ љумњурии демократї, на дигар хел сохторҳои сиѐсии
маъруф. Зўргўї ва бедодгарї, њам барои онњо бегона буд, аз
ин рў, њукумати зўру истибдод низ вуљуд надошт. Хулоса,
њарчанд ќурайшиѐни шањрнишин ба истилоњ мутамаддин
буданд, вале дар рўњия ва рафтор вижагињову озодидўстии
њамон ќабилавию бодиянишинї намодиро нигоњ медоштанд.
Корњои њукумат,
агар ба муносиботи иљтимоии онҳо
истифодаи таъбири њукумат сањењ бошад, ба њамон сурате,
ки дар ќабоили бодиянишин буд, ба иљро мерасиданд .67
Шояд дар назарияи сиѐсии ислом љой надоштани
мафњуми њокимияти инсон алайњи инсон ва танњо ба Худо
хос будани њукумат дар њамин заминаи озодманишии аъроб

67

Тоњо Њусейн. Ойинаи ислом, сањ.2
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сурат гирифта бошад, чун ки дар ислом њокимият (кратос)
танњо мунњасир ба Худо – Аллоњ мебошад.
Хулоса аз назари сиѐсї Ќурайшиѐн њоким ѐ роњбари
ягонае надоштанд, ки сарриштаи тамоми умур дар дасти ў
бошад, балки танњо сарварон ва бузургоне доштанд, ки эшон
дар «дору-н-надва» машварате меоростанд ва душворињои
бозаргонї, ихтилофот миѐни тойифањо ва гоње низоъњое, ки
байни ашхос рўх медод ва имкони ба зиддияту душманк
миѐни ду ва ѐ чанд тойифаю авлод табдил ѐфтанро дошт, дар
он љо матрањ ва њаллу фасл мешуд. Баъзе муњаќќиќони араб
ин анљумани «дору-н-надва»-ро аввалин парлумон
номидаанд.68
Ба ќавли худи аъроб ин ташкилоти ќабилавї зомини
адолати умумии иљтимоии њамагонї дар ин љомеъа,
алалхусус он зомини манфиати синфњои поѐнї ва бечорагону
афроди ѓайри ќурайшии ба Макка паноњ оварда, шуда
наметавонист. Шояд аз ин рӯ дар арафаи пайдоиши ислом,
ин анљумани шайхону бузургони ќабила камэътибор гардида
буд, ки як анљумани дигаре ѐ худ як аҳду паймони
љавонмардии тозае таъсис меѐбад, ки аъзоѐнаш аз некон ва
паҳлавонони ашрофзода буданд ва онњо паймон карда
буданд, ки ба муќобили зулму ситам мубориза баранд, ва
њимояи њаќќу њуќуќи мардумро кунанд. Ин анљуман ба номи
«Њилф ал-фузул»69 маъруф аст ва Муњаммад (с) пайѓамбари
ислом низ пеш аз баъсат шояд дар он ширкат дошта, ки
баъдњо аз он ѐд мекарда аст.70
Дуввумин шањри Арабистони марказї, ки дар наздикии
Макка љой гирифта буд, шањри Тойиф мебошад, ки дар он
асосан ќабилаи Саќиф мезист. Касби асосии онњо зироат ва
боѓдорї буд. Онњо худ бевосита бо тиљорат шуѓл
68

69

О.Г. Большанов, История халифата: Ислам в Аравия . 570-633, к.1, с. 50.
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М.Њ. Њайкал. Зиндагонии Муњаммад (с), к.1. с. 128 . Ибни Њишом он њадисро оварда, ки
дар он Расулуллоњ (с) мефармояд: Лаќад шањидту фї дори Ъабдуллоњ ибни Људъонин
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надоштанд, молњои онњоро ќурайшиѐн мехариданд ва гоње
баъзе аз молдорони Саќиф сањмия дар сармояи тиљорати
Ќурайш мегузоштанд. Байни онњо ва ќурайшиѐн муносибати
хубе вуљуд дошт. Сесаду панљоњ километр дуртар дар шимол
аз Макка шањри Ясриб (ба юнонї бо номи Йатрипа ѐд
шудааст) љой дошт, ки баъд аз ислом бо номи Мадинату-нНабї (кўтоњ Мадина) машњур шуд. Ясриб дар ибтидои асри
VII водии зироатчигї, боѓдорию токпарварї ба шумор
мерафт. Дар ин водї панљ ќабила зиндагї мекарданд: аз
онњо ќабилањои Авс ва Њазраљ арабњои бутпараст буданд,
боќї: Бани Назир, Бани Ќайнуќоъ ва Бани Ќурайза аз
ќабилањои араби яњудишуда буданд. Байни ќабилаи Авс ва
Њазраљ аксари вақт низоъ ва душманї њукмрон буд ва гоњо
ихтилофњо ба љангњои тулонї сабаб мешуд. Зиндагонии ин
ду ќабила низ бо вуљуди шањрнишин будан тамоми
хусусияти ќабилавиро њифз карда буд, танњо фарќ дар он
буд, ки мисли ањли бодия дар пайи борон ва чарогоњ аз љойе
ба љойе намегаштанд ва дар баробари чорводорї ба
кишоварзї низ машѓул буданд.
Ин ду ќабилаи араб асли баромадашон аз љануб (Яман)
буда, њар яке бо ќабилаву тоифањои яњудї њампаймон буданд
ва дар љанг ва сулњ бо он ќабила њамроњ буданд. Дар арафаи
пайдоиши ислом кори ањли Ясриб ба мушкиливу сахтї
кашида буд: аввалан, байни ин ду ќабилаи араб ихтилоф ва
љангњо шиддат гирифта; сониян, яњудиѐн бар онњо бартарї
ва пирўзї мељустанд, дар ин амр аз љањолат ва пастии шуури
динии бутпарастон сўистифода мекарданд.
Арабистони шимолї
Аз Арабистони марказї, ки
гузарем ва ќадам ба минтаќаи шимол гузорем, бо ду ќабилаи
марказият ѐфта ва муташаккил, ошно бо сохти
њукуматдории ду империяи бузург Эрону Рум рў ба рў
мешавем. Дар асри VI ин ду ќабила: яке ќабилаи Лањмиѐн,
ки дар шимолу шарќи Арабистон вассали Эрони сосонї буда
ва мазњаби настурии масењї ва дигаре Ѓассониѐн, ки дар
шимолу ѓарби Арабистон буда, мазҳаби монофизитии дини
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насрониро ќабул карда буданд. Ѓассониѐн низ аслан аз
хонадонњои арабњои љанубанд, онњо пас аз шикасти Тадмур
ва ба вилояти Рум табдил гардидани Шом дар Бусро ноњияи
Њаврон вориси сањро шудаанд ва њукумати онњо ќариб 500
сол тўл кашидааст. Салотини ѓассонї дар сарзамини
империяи византї аз Фурот то халиљи Аќаборо дар зери
тасарруфи худ доштаанд. Дар Тўли асри VI ѓассониѐн дар
љанги византияву Эрон бо дастањои низомии худ иштирок
доштанд ва њифозати марзњои арабии империяро ўњдадор
буданд. Ташаккул ва ќудрат гирифтани ѓассониѐн
Византияро нороњат накарда наметавонист, аз ин рў соли
581 шайхи фавќулода фаъоли ѓассонї аз тарафи волии
византї дастгир ва табъид мешавад, дар натиља аморати
ѓассониѐн, ки ќароргоњаш Љабиї (80 км. љанубтари Димишќ)
буда, ба як чанд вилоятњои хурд таќсим мегардад.71
Лањмиѐн низ вассали ќадршиносу вафодори Эрони
сосонї буданд ва амнияти сарњадњои биѐбонии Эронро
таъмин ва дар љангњои байни Эрону Византия бо низомиѐни
савораи онњо дар муњорибањо иштирок доштанд. Лахмиѐн
дар охирин бистсолаи асри VI њангоми њукумати Нўъмон
ибни Мунзир дар Њира хеле ќудратманд гардиданд. 72 Чунон
ки мебинед, аъроби шимолї, ки дергоњ дар зери тасарруфи
империяњои Эрону Византия буданд аз назари сохтори сиѐсї
бештар омодагии ташкили давлати миллиро доштанд ва аз
назари мазњабию идеология низ дар пояи баландтаре ќарор
доштанд. Боз њам љои тааљљуб аст, ки дини нав ва пояи
давлати арабии нав на дар љанубу шимол, балки дар ноњияи
марказии Арабистон Њиљозу Наљд, ки њам аз назари сохтори
сиѐсї ва њам аз назари гароиши мазњабї дар њолати
љоњилияи воќеї буданд, сурати вуќўъ пайдо мекунанд.

Дин ва парстишњои тоисломии аъроб
Барои дурусттар шинохтани ислом ва оятњои алоњидаи
Ќуръон, донистани вазъияти рўњию мазњабї, гароишњо ва
71
72

О.Г. Большоков. История халифата. С. 14
Муф. ниг. О.Г. Большавков, История халифата, љ. 1. С. 49.
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эътиќодоти динии аъроби љоњилия аз манфиат холї нест.
Умуман хусусияти таърихнигории ислом он аст, ки худи
муаррихини исломї низ хеле муфассал дар бораи вазъияти
сиѐсї, динї, суннатњо ва русуми аъроби љоњилия, худоѐн ва
ибодатгоњњои онњо маълумот додаанд. Сарчашмаи хеле
муњими аќоиди мазњабии аъроби љоњилия пеш аз њама худи
Ќуръон ва ањодиси набавї мебошад. Њамчунин асарњои
муаррихон чун «Китобу-л-асном»-и Њишом Калбї ва
«Буюту-л-ибодат»-и Абдулхумори Балхї ва ѓайрањо
мављуданд.
Дини тоисломии арабњо асосан бисѐрхудої буд. Онњо
дар Ќуръон мушрик номида шудаанд. Ёдгорињои хаттие, ки
дар Арабистони Љанубї пайдо шудаанд, дар мавриди
парастишњои ќадимтари араб шањодат медињанд, аз љумла
ситорапарастї: ибодати Моњ- ҳамчун худои мард назар ба
Офтоб-худои зан болотар меистад. Дар ин минтаќа нуфузи
парастишњои бобулї ва зардуштї ошкор буд. Ба ќавли
А.Массэ худоѐни аъроби давраи љоњилия Ассор, Син,
Накрўњ, худоѐни бобулї Иштар, Сина, Мадрукро ба ѐд
меоранд.73 Баробари худомодар –ал-Лот (ѐ Илат) дар байни
арабњои Њиљоз инчунин худоѐн Вадд, Уззо, Њубал машњур
буданд, ки дар Ќуръон (Ќ. 71:22-23: 53:19-2174) аз онњо ѐд
шудааст. Агар ахбори сарчашмањои мусулмониро ба
эътибор гирем, бутпарастї дар байни аъроб аз замони Нўњ
а.с. ва баъдан дар замони Солењ а.с. бо далолати Иблис
шурўъ гардидааст. Мувофиќи маълумоти Муњаммад алФахрї, ки ба тафсири ал-Воњидї иснод карда аст, он панљ
бут – Вадд, Сувоъ, Яѓус, Яъуќ ва Наср, ки дар Ќуръон
А. Массэ, Ислом, Душанбе: Ирфон, 1984. С. 26.
Сураи Нўњ(а.с.) « Ва ќолў ло тазарунна олињатакум ва ло тазарунна Ваддан, вало
тазарунна Сувоъан, ва ло Яѓуса ва ло Яъуќа ва ло насран…(23)
« Гуфтанд (мушрикон) њаргиз худоѐни хадро рањо накунем, махсусан аз парастиши( ин панљ
бут:) Вадд, Сувоъ, Яъуќ ва Наср даст намекашем.» Њамчунин сураи ан-Наљм: « А фа
раайтум ал-Лота вал-Ъузо, ва Манотус-солисатал-ухро. Алакум аз-зикру ва лању ал-усно,
инна њия ало асмоу самайтумуњо антум ва обоукум.» \ Эй мушрикон оѐ ду бути (бузург)-и
худ ал-Лот ва ал-Уззоро надиданд ва Манот сеюминро( ки санге мебошад бе нафъу зараре).
Наход шуморо (фарзандони) наринаанд ўро (Аллоњро) модина. Эй мушрикон инњо ба љуз
номњое, ки худи шумо ва падаронатон номидаед нестанд…/19-20/
73
74
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омадаанд (Ќ.71: 23) дар замони Солењ машњур буданд. Аъроб
ду навъ бут доштанд. Як навъро, ки аз чўбу филиз сохта
шуда буд, ки санам меномиданд ва навъи дигар, ки сангњои
оддии бешакл буданд васан меномиданд. Дар замони
Намруд ибни Канъон бутхонае буда, ки дар он навад 90-то
бут гузошта буданд, ки Иброњим а.с. онњоро шикастааст.75
Мувофиќи маълумоти сарчашмањо аз љумла Ибни
Њишом дар «Сират-ун-набї» ва сарчашмањои исломии дигар
аввалин шахсе, ки дар хонаи Каъба бут /санам/-ро насб
кардааст, Амр ибни Луњай дар яке аз сафарњои худ ба Шом
дар шањри Балќо бо бутпарастон ошно мешавад ва аз он љо
бо худ се бут меоварад, якеро, ки Њубал ном дошта дар
хонаи Каъба љой медињад, ду бути дигареро, ки Исофа ва
Ноила ном доштанд, якеро дар мањалли ас-Сафо ва дигареро
дар мањалли ал–Марва насб мекунад. Баъд аз ин мувофиќи
ахбори ал-Фахрї ва Шањристонї дар байни аъроб
санампарастї интишор меѐбад.76 Аз љумла ќабилаи Саќиф
дар ат-Тойиф санамеро бо номи ал-Лот мепарастидаанд ва
њамин тавр бутпарастї густариш пайдо карда, ки ба ќавли ў
дар атрофи хонаи Каъба 360 санам /бут/-њо чида шуда
буданд.
Мувофиќи ахбори ал-Фахрї дар байни аъроб
дарахтпарастї ѐ навъе аз тотемизм низ шўњрат доштааст. Аз
љумла омадааст, ки ќабилаи машњури араб ва (ѐ Ѓатафан)
дар љоњилия як дарахти азимеро дар ноњияи Нахла бо номи
ал-Уззо парастиш мекардаанд, ќабилаи машњури дигар
75 Али Муњаммад ал-Фахрї. Китоб тахлис ал-баѐн
фи зикри ањли ал-адѐн,М.:Наука,
1988._С. 100-101. Албатта дар зери њар ривоят ва ќиссае яќинан, як воќеият ѐ њаќиќате
нињон аст. Чун дар бораи мувањњид –яктопараст будани Иброњим (а) дар ахбори исломї,
аъам аз Ќуръону њадис то ќиссањо маълумот зиѐд аст, бо таваљљўњ ба он ки Иброњим (а) аз
навоњии ќаламрави халќњои ориѐї-эронї ба Фаластин омада ва падараш Озар ном дошта,
ки худ номи соф эронист, метавон яќин кард, ки Иброњим (а) аз њамон ѓояи тавњиди
зардуштияи ибтидої бархўрдор будааст ва онро бо худ ба Фаластину сарзамини аъроб
оварда аст. Яќин будани ин нукта он ваќт равшан мешавад, ки бидонем, ки аввалин халќе,
ки тамаддуни Байнаннањрайнро поя гузошта сумерњо (шумерњо) аз халќњои ориѐї будаанд
ва аз музофоти кўњии Эрон ба воситаи дарѐ-роњи бањрї (Халиљи форс) ба ин минтаќа ворид
шудаанд.( Муфассал ниг.: Муњандис Љалолуддин Оштиѐнї. Мудирият на хокимият.Љ.1-2.
«Интишороти Иронзамин» - С.65-66)
76 Ибн Њишом. Сирату-н-Набї, љ. с.76-77.
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Хашъам дарахти азимеро мепарастидаанд то замоне, ки
онро сойиќа насўзонд ва ба ислом рў наоварданд.77
Њамин тавр аксари ќавми араб чи дар водї ва чи дар
сањро эътиќод ба худоѐни мањаллї аз љинси нарру мода
доштанд, ки ба онњо хусусияти инсониро нисбат медоданд.
Бисѐре аз ќабилањо ба харсангњои шакли ѓайри оддк дошта,
ѐ чунон ки гуфтем ба дарахтњои латтабандишуда, боварї
доштаанд. Њамчунин, ногуфта намонад, ки аъроб ба вуљуди
худои худоѐн /Аллоњ/ имони мубњаму норўшане доштаанд ва
ўро худои бузург ва холиќи кул медонистаанд. Ин эътиќод
хоса дар байни ќабилаи Ќурайш љой дошт. Дар сурати
Аллоњ арабњо офаридгори осмон ва замин, мављудияти олї
ва њокимро медиданд ва боварї доштанд, ки вай борон
мефиристад ва оламро идора мекунад. В.В Бартольд тахмин
мекунад, ки «Шояд Њубал ва Аллоњи исломї яке бошанд».78
Дар ин маврид Тоњо Њусейн низ чунин мефармояд… аъроб
вуљуди офаринандаеро барои осмонњо ва замин ва он чї дар
онњост, ки худои бузург њам ўст инкор намекарданд. 79 Ҳам
барои Бартольд ва њам Тоњо Њусейн асос барои чунин иддао
оѐти Ќуръон будаанд. Аз љумла дар Ќуръон мо мехонем, ки
ояти зер овардааст: « Ва лаин саалтањум «Ман халаќа-с-

самовоти ва-л-арза?» Ла яќулунна-л-Лоњ». Ва агар
пурсандашон: « Кї осмонњову заминро офарид?» Мегўянд:
«Аллоњ». (Луќмон, 25 ва Зумар 38)
Тоњо Њусейн барои тасдиќи фикри худ ба як байт шеъри
шоъири то исломии араб Лабид низ ишора кардааст, ки
хондани онро Пайѓамбари ислом (с) дўст медошт:

Ало кулли шаъин мо хала-л-лоњ ботилун,
Ва куллу наъимин ло-муњолата зойилун.
Њон њар чизе љуз Худо ботил аст ва њар неъмате ночор аз
даст меравад.
77 Али Муњаммад ал-Фахри, Китоб тахлис ал-баѐн фи зикри ањли ал-адѐн. М.: Наука, 1988,
с.100-101 ; ва Шањристони Абулфатњ Муњаммад ибни Абдулкарим. Ал-Милал ва-н-нињал,
Тењрон; Интишорот, с. 1350, сањ 428.
78
В,В. Бартольд. Соч. 1. 6. С. 87.
79 Тоњо Њусейн, Оинаи Ислом, сањ 16
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Дар њар сурат њанўз имони аъроб ба вуљуди Худои холиќ
сатњї ва сода буд, ки дар баробари Ў худоѐни дигарро
мепарастиданд ва ба бутњои сохтаи дасти худ имон доштанд.
Табиист, ки агар фарзияи ќаблан баѐнкардаамонро ба
эътибор нагирем, иддаои нависандагон ва уламои ислом,
оид ба тавњидї будани эътиќоди аъроб (алалхусус ќабилаи
Ќурайш) то бутњоро овардани Амр ибни Луњай асоси илмию
таърихї надорад. Арабњо то ислом њамон роњи табиию
таърихии тањаввули диниро аз динњои содда то тавњид тай
кардаанд. Ривояти номбурда танњо метавонад далолат ба он
кунад, ки шояд Луњай аз маркази Набатия кадом як бутњои
ба тарзи санъативу њунарї сохташударо оварда бошад, ки
васанпарастиро, ки парастиши бутњои табиї буд, ба
санампарастї иваз карда бошад. Дар њар сурат он чунон, ки
муаллифи «Сирату-н-набавия» Абулњасан Алї ал-Њасанї анНадвї мехоњад исбот кунад, бутпарастї падидаи ворида аз
хориљ ба аъробу Ќурайш мебошад, асос надорад. Чун ки ин
зиннаи табиии тањаввулу такомули адѐн аст ва чунон, ки дар
Таврот ва Ќуръон омадааст чи бобулиѐни њамсояи аъроб ва
чи аъроби набатия бутпараст будаанд. Мисоли он ќиссаи
гусолапарастї (бути гусола)-и яњудиѐн дар замони Мўсо (а)
шуда метавонад
Аз ин ки гузарем, аъроби љоњилия инчунин мўътаќид
будаанд, ки дар ќаламрави Замин ба ѓайр аз одамон боз
дигар мављудоти зиндаи диданашаванда тавонову нерўманд
ва маккору зиррак зиндагї мекунанд. Ин мављудот баъзе
некихоњу безарар чун париѐну њурњо, ва баъзе музир ва нањс
чун љину аљинањои ѓазаболуд мебошанд, ки дар сањрову
биѐбон гоњо ба одамон дарафтода, метавонанд онњоро ба
берањаву беобањо кашанд ва зарар расонанд. Онњо инчунин
гумон мекарданд, ки гоњо ин рўњњо ва махлуќњои палид бо
худоѐнашон омезишу иртибот пайдо карда, корњои худро ба
дасти онњо анљом медињанд ва гоњо бо худи одамон низ
омезиш ѐ сироят карда, онњоро ба аъмоли гуногун њидоят
мекунанд.
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Яќинан дар ин давра шуури динии аъроб дар натиљаи
омезиш ва шиносої бо намояндагони динњои осмонї
(Зардуштия, Насронї ва Яњудия) тањаввулотеро аз сар
мегузаронид. Аз љумла онњо медиданд ва мефањмиданд, ки
ин бутњои сохтаи дасти эшон њељ гуна ќудрате на ба некї ва
на ба бадї кардан надоранд ва аз ин рў ин этиќодоти худро
чунин тавзењ мекарданд, ки њар чанд ин бутњо худ
офаринанда ва тадбиркунандаи чизе нестанд, лекин дар
миѐни онњо ва Худои бузург, ки осмон ва заминро
офаридааст ва тадбиркунандаи њар амре ўст, воситаанд. Пас
маълум мешавад, ки онњо баъдтар баъди тањаввули шуури
диниашон ин худоѐнро на мањзи он ки суде бидињанд ва ѐ
зиѐне бирасонанд, мепарастиданд, балки ин бутњоро аз он
љињат, ки метавонанд дар назди Худо барои эшон шафоъат
кунанд ва эшонро ба Худо наздик созанд, мепарастиданд.80
Дар ин маврид ишороте дар Ќуръон низ мављуд аст.
Аъроб боварї доштанд, ки аз арвоњи бадхоњу музир бо
туморњо, дуохонињои гуногун, ки иборат аз дубайтињои
соњирона буд, эњтиѐт кардан мумкин аст. Аз њамин сабаб њам
дар ќатори роњибону коњинон шоирон низ дар байни
ќабоили араб эътибори хосе доштанд. Мувофиќи боварии
аъроб шоир метавонист бо суханони нек аз одам бадбахтиро
дур кунад, ѐ баръакс ба ў ќуввањои бадро равона созад.
Умуман бояд гуфт, ки наќши шоир дар њаѐти маънавии
аъроби љоњилия њанўз ба дурустї мавриди омўзиш ќарор
нагирифта аст. Ин наќш хеле калон ва муассир будааст. Аз
љумла русуми аъроб чунин буд, ки њангоми њаљљ дар
майдони назди Каъба ѐ бозори Уккоз мусобиќаи шоирон дар
ќасидасарої мегузаштааст ва ин маросим хелењо таъсири
зиѐде дар њаѐти маънавї, обрўй ва эътибои ќабоили араб
дошт. Баъд аз ќувваозмої бењтарин ќасидањоро ба матоъ
навишта, ба девори хонаи Каъба меовехтанд ва шояд кисва
болопўши имрўзаи хонаи Каъба идомаи њамин анъанаи
80
Ин матлабро њанўз Шањристонї дар «Ал-милал ва-н-нињал» баѐн кардааст ва онњоро
васила ва шафеъ дар назди њазрати кибриѐи илоњї барои аъроб гуфта. /с.430-431/
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аъроб бошад. Агар чунин аст, ин худ њокї аз маќоми волои
шоир дар љомеаи ќабл аз исломии араб мебошад. Воќеан,
камтар халќу миллати мутамаддине имрўз метавон пайдо
кард, ки њамзамон бо аъроби љоњилия шеърияте ба ин пояи
баланди санъату сохтор дошта бошад. Таѓаззул ва
ќасидасарої, ки баъдан адабиѐти форсу-тољикї аз он бањраи
фаровон гирифт, дар аъроб ќабл аз ислом ташаккули пурраи
худро ѐфта буд. То ба мо номи дањњо шоирони соњибдевони
ќабл аз исломии араб омада расидааст. Аз љумла метавон
номи њафт шоири номии муаллаќасаро: Имрулќайс, Тарафа,

Зуњайр, Антара, ал-Харис ибн Халлизза, Амр ибн Ќулсум,
Лабид ва шоири ѓазалсаро Абу Рабиъаро ном бурд.81
Худи номи муаллаќот (овеза, овехташуда) бењтарин
ќасидањое номида шудаанд, ки дар даромадгоњи Каъбањо
овехта мешуданд.
Яке аз маросимњои динї, ки дар байни аъроб чун дигар
халќу миллатњои бостонї маъруфу машњур буд, амали
ќурбонї кардан мебошад. Ба ќавли Тоњо Њусейн арабњо…
«назди маъбудњои худ ќурбонї мебурданд, чунон ки гўѐ ба
онњо ришва медињанд, то барои эшон назди Худо шафоъат
кунанд.»82 Дар баробари ин онњоро одату суннат ин буд, ки
дар корњову иќдомњои худ аз бутњо маслињат мепурсиданд.
Дар ин маврид ривоѐти зиѐде дар сарчашмањо мављуд аст. Аз
љумла чандин ривоят дар бораи тирњои фолбинї ѐ худ
ќуръакашї, ки дар назди бути Њубал буд, то ба мо омада
расидааст. Яке аз он дар бораи ќуръакашї кардани
Абдулмутталиб љадди Пайѓамбар (с) бо тирњои Њубал барои
таќсими бозѐфт њангоми поксозии чоњи Зам-зам мебошад, ки
аз як шамшер ва ѓизол-оњуи тиллої иборат буд. Ваќто, ки
Абдулмутталиб ин бозѐфтро аз ќаъри чоњи Зам-зам берун
овард, ќурайшиѐн даъво карданд, ки он моликияти
љамъиятист ва бояд байни њама таќсим карда шавад. Вале
баъдан бо роњи ќуръакашии дар пои бути бузург Њубал
81
82

I.M. Filshtincky, Orabis Literature. “Nauka” M. 1956, с.11.
Тоњо Њусейн, Ойинаи ислом с.9
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таќдиру ќисмати онро њал карданд. Њайкали тиллоии оҳӯ
ба маъбади Каъба ва шамшер ба Абдулмутталиб расид ба
ќурайшиѐн бошад тири сафед расид, ки бебурд буд. Як бори
дигар њам Абдулмутталиб дар назди ин бут ќуръа кашида,
маслињати Њубалро хостааст. Он њам њангоме буд, ки
Абдулмутталиб назр мекунад, ки агар Худо ба ў дањ писар
ато фармояд, яке аз онњоро ќурбонї хоњад кард.83 Дар воќеъ
ў ба зудї дорои дувоздањ фарзанд мегардад ва тибќи назру
ќасаме, ки хўрда буд, тасмим мегирад, ки ба ањди худ вафо
намуда ва яке аз писаронашро дар роњи Худо ќурбонї кунад.
Њамин тавр барои муайян намудани шахси мавриди ќурбонї
ба назди худои Њубал меоянд ва њар яке аз фарзандонаш
номи худро дар болои тири худ навишта буданд ва бо ин
тирњо назди Њубал ќуръакашї нумуданд. Ќуръа ба номи
падари
њазрати
Муњаммад
(с)
Абдуллоњ
афтод.
Абдулмутталиб бидуни њељ дудилагї кордро гирифта,
Абдуллоњро ба ќурбонгоњ байни бутњои Исаф ва Наъил
бурд. Вале ќурайшиѐн, ки то ин ваќт тамошобин буданд, ба
ин амр дахолат намуда, маслињатњо доданд ва кўшиш
намуданд, то аз ин амал љилавгирї кунанд. Билохира, чунин
маслињат шуд, ки аз коњинзани маъруфе маслињат пурсад, то
шояд худоѐн ба љои Абдуллоњ ба ќурбонии дигаре розї
шаванд.84
Коњинзан мегўяд, ки дањ шутур (миќдори хунбањои
ќурайш дар њамон давра ба назди Њубал) барои ќурбонї
биѐранд ва њар боре агар ќабул нашуд ба њамин миќдор ба
онњо изофа кунанд, то он ваќте, ки ризоят дињад. Сипас
њамин тавр тибќи маслињати коњина амал карданд, то
миќдори шутурон ба сад расид. Ба ивази Абдуллоњ њамин
миќдор шутур ќурбонї карда шуд ва пеши роњи ќурбонии
Абдуллоњ гирифта шуд.
Яке аз мушаххасоти фарњангию мазњабии аъроби љоњилия,
бунѐди хонаи худоѐн – «бейтил»-њо буд. Яке аз тафовути
83
84
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таърихї мазҳабии аъроб аз ҳамсояҳои хамнажоди худ:
бобулиҳо, яҳудиѐн, мисриѐн дар он аст, ки ҳарчанд дар
байни ин халқҳои сомк бунѐди бурљҳо ва маъбадцои азим
расм буда аст, то пайдоиши ислом дар фарцанги мазцабии
араб мо чунин падидаро намебинем. Он чи дар байни аъроб
расм будааст, бунѐди цамин бейтилњое буданд, ки ба шакли
бинои хеле содаи мукаъаб (Каъба) бунѐд гардида буданд.
Ҳамчунин бейтилњои мутаҳаррик низ буданд, ки аз як љо ба
љои дигар мебурданд. Ин гуна бейтилњо аксар ваќт њангоми
љанг њамсафари онњо буд. Дар болои ин гуна бейтилҳо
соябоне буд ва дар пушти шутуре, ки муќаддас шуморида
мешуд, њамлу нақл мешуд. Дар атрофи соябон коњинзанњо ва
фолбинњое, ки ќаблан аз онњо ѐд шуд, менишастанд ва бо
думбураву табл ба оњанги саљъ (мусаљљаъ) селаи афсунњои
печ дар печро месуруданд. Пайѓамбари ислом Муњаммад (с)
ба муќобили ин «саљъ» ва ин занњои мўйпарешони
думбураву таблнавоз бо ќатият баромад кардааст. Ў чунин
истифодаи «саљъ»-ро чун забони шайтон мањкум кард.85
Суханони мусаљљаъ ва њалоњил њангоми марг ва гўрондани
маййит низ хонда мешуд.
Шавоҳиди зиѐд аст, бадавиѐн ба намирандагии рўњ
боварї надоштаанд. Дар ин маврид баъзе шавоҳид дар
бораи боварк доштани баъзе аъроб ба њаѐти пас аз марг
пайдо кардан мумкин аст. Ба ҳар эњтимол њиссиѐти динї дар
арабњои љанубї назар ба шимолї зиѐдтар буд. Арабњои
шимолї бовариашон ба он буд, ки марг сабаби фавран
танро тарк кардани рўњ намегардад. Онњо њолати мурдаро
ба хоби ширин фурў рафтани рўњ дар оромгоњи худ
мешумориданд ва як муддате вайро дорои шуур
мепиндоштанд. Аз ин рў занњо бо марсияхонї ва њалоњил
кўшиш мекарданд, ки рўњро, ки мехоњад танро рањо кунад,
нигоњ доранд. Бархе рафтори аъроб гувоњї аз вуљуди боварї
ба њаѐти дигар ба љуз ин зиндагии заминї медињад. Онњо
85

А. Массэ, Ислом, сањ 27.
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натанњо ба эњѐ шудани одамон, балки њайвонот низ бовар
мекарданд. Ин аз он маълум мешавад, ки араб мефармуд
уштурашро дар болои ќабри мурда забњ кунонда ѐ
бигзоранд, ки дар болои ќабри ў аз гуруснагї бимирад, то
дар рўзи растохез маљбур ба пиѐдарафтан машавад. Вале ин
боварї њамагонї набудааст ва чунон, ки аз оѐти Ќуръон бар
меояд тасаввуроти аъроб дар бораи охират бештар шабењи
дањриѐн будааст, ба он боварї надоштаанд.
Дар шањри Макка, гањвораи ислом ба се худои љинси
зан: ал-Лот (зоњиран худои офтоб ба шумор мерафтааст),
дувум Манот (худои сарнавишт ва замон), сеюм ал-Уззо
боварї доштаанд. Мувофиќи маълумоти муаррихи араб
Њишом ибн Муњаммад ал- Калбї дар «Китобу-л-асном»
аъроби давраи љоњилия худоѐн ва бутњои дигареро бо
номњои ан-Наъила, Зул- Халаса, Зул- Ќофайн, ас-Саъд, ал-

Валд, ас-Сувоъ, Яѓус, Наср, Зуш-Шаро, Исаф Астар
парастиш мекардаанд.86
Гузашта аз ин мардуми Макка ва ќабоили атрофи он
иззат ва эътиќоди хосе нисбат ба санги сиѐње («њаљару-ласвад») доштаанд, дар хонаи Каъба гузошта шуда буд. Он
санг ба эњтимоли умуман аз сангњои шињобї (метиорит)
буда, ки дар замонњои хеле ќадим аз осмон афтодааст.
Баъдњо дар ривояти динї омада, ки он санг аз замони Одам
а.с. –Абу Башар аз осмон афтодааст. Ривояти исломии дигар
он аст, ки санг фариштае будааст, ки номаи аъмоли
одамонро дар дањон дорад ва аз ин рў онро то рўзи ќиѐмат
худои таъоло ба санг табдил додааст.
Дар њар сурат парастиши ин санг, ки дар ислом як
љузъи маносики њаљљ мебошад, ќабл аз ислом љой доштааст.
Зиѐрати хонаи Худо – «бейтил» низ аз расму оинњои аъроби
љоњилия будааст. Бейтилњо ѐ каъбањо ќабл аз ислом дар
Љазирату-л-Араб бисѐр будаанд.
Муњаммад ал-Калбї
минљумла аз Каъбаи Наљрон, Сидон, бутхонањои ал-Калис,
Риъома ѐдоварї кардааст. Вале ба њар сурат Каъбаи шањри
86

Мавлоно Шарифиддин Бухорї , Чањор китоб, с. 1336. С. 28
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Макка аз маъруфтарин ва бо обрўтарин бейтили аъроби
љоњилия ба шумор мерафтааст. Исломшиноси утриши Н.Э.
Фан Грюнебаум, њарчанд дар аввал мегўяд: далели
њафриѐтие нест, ки дар бораи вуљуди маъбади мукааби сангї
ѓайр аз Каъба ќазоват кунем, вале дар бораи вуљуд доштани
се навъ каъба ва санг (васан)-и муќаддас дар се минтаќа
хабар медињанд. Ва он њам «санги сурх» худои аъроби
љанубї дар шањри Ѓумдон ва «санги сафед» дар каъбаи алАбалат (наздикии Табала, дар љануби Макка) ва «санги
сиѐњ» дар худи Макка маълумот додаанд, гузашта аз ин
меафзоянд, ки Каъбањои Наљрон, ал-Абалат ва Макка њам
бо мазмун ва њам дар шакл як хел будаанд.87
Дар ин маврид Муњаммад Њусейни Њайкал, чунин
маълумот додааст: «Ба воситаи ањамияти рўзафзуни Макка
баъзе шањрњои дигар дар садад афтоданд, маобиде бисозанд,
шояд мардумро аз зиѐрати Макка мунсариф созанд.
Ѓассониѐн дар Њираву Абрања дар Яман њар кадом маъбаде
бисохтанд, аммо маобиди онњо мардумро аз Макка
мунсариф насохт. Абрања бо ороиши маъбади Яман пардохт
ва ба ќадре асосияи фохир барои он фароњам овард», ки
тасаввур мекард њатто ањли Маккаро ба љониби ин маъбад
љалб хоњад кард. Њамин, ки дид аъроб ба љуз Каъба
таваљљўње надоранд ва њатто мардуми Яман маъбадеро, ки ў
сохта рањо карда, њаљљи худро љуз бар Каъба маќбул
намешуморанд, василае љуз вайрон кардани Каъба наѐфт88.
Ин аст, ки Абрања бо маќсади вайрон кардани маъбади
Каъба соли 570 ба Макка њуљум мекунад. Ин љанг дар
таърих њамчун љанги «Фил» маъруф аст.
Њангоме, ки Абрања дар наздикии Макка расида буд ва
интизори он дошт, ки маккаиѐн онро холї карда, ба ў
иљозати вайрон кардани Каъбаро дињанд, ногањон вабои
обилае ба сипоњи ў сироят кард. Талафоти вабо то њадде зиѐд
буд, ки сарони сипоњ рў ба гурез нињоданд. Нињоят обила ба
87
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Г.Н Фон Грюнебаум, Классический ислам, с.23-24.
М.Њусейн Њайкал, Зиндагонии Муњаммад. Душанбе 1992, с. 114.
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Абрања низ сироят кард ва ў аз тарс ба сўи Яман бо
боќимондаи сипоњаш аќиб нишаст ва чанде баъд бимурд.
Дар Ќуръон ин њодиса бо каме таѓйир дохил шудааст. Сураи
«Фил» дар ин маврид чунин мефармояд: «Алам тара кайфа

фаала раббука би асњоби-л-фили. А-лам яљъал кайдањум фї
тазлилин. Ва арсала алайњим тайран абобила. Тармињим би
њиљоратин мин сиљљилин. Фа- љаъалањум ка-асфин
маъкулин». Яъне «Оѐ надидї парвардигори ту бо асњоби фил
чї кард, фикрашонро дар гумроњї ќарор дод ва
парандагонеро даста-даста ба сўи онњо фиристад, ки сангњое
аз гили пухта ба онњо андохта, монанди коҳ хурдашон кард»
(сураи Фил 105:1-5). Ин љо танњо номафњум он аст, ки чаро
дар Ќуръон омили шикасти Абрања сангборони «Туюру-лабобил» гардида на обила, чунон ки дар маъхазњои дигари
исломї гуфта мешавад.
Дар мавриди замони бино гардидани хонаи Каъба дар
сарчашмањои исломї ривоят чунин аст, ки он аввалин
хонаест, ки Худои Таъоло барои одамон вазъ кардааст,
Каъба дар Макка мебошад. Дар Ќуръон дар ин маврид
омадааст: «Инна аввала байтин вузиъа линноси лаллази
бибакката муборакан ва њудан лилъоламин» (3:96). Њамоно,
аввалин хонае аст, ки дар Бакка (Макка)-и муборак
роњнамои оламиѐн. Шояд дар њамин асос дар сарчашмањои
дигари исломї аз «Ќиссасул-анбиѐ» то «ал-Милал ва-ннињал»- и Шањристонї омадааст, ки Одам а.с. ваќте ба замин
омад, ба сарзамини Сарандеб (Сейлон) аз кишвари Њинд
фурў афтода ва дар замин сайр мекард ва миѐни фаќдони
зани худ ва азоби виљдони ва тавба мутањайир буд, то
«Њавворо ба кўњи Рањмат аз Арафот ѐфт он гоњ ба Макка
рафт ва дар он љо ба Худои азза ва љалла нолид ва зорї кард,
то ўро иљозаи бинои хонае, ки њангоми намоз ќиблаи ў
бошад ва њангоми ибодат матофи ў ќарор бидињад, њамон
тавре, ки дар осмон Байту-л-Маъмурро матофи фариштагон
ва зиѐратгоњи рўњониѐн ќарор додааст, Худованд шабењи он
хонаро бар ў нозил кард, ки ба сурати саропардае аз нўр буд
77
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ва онро дар љои хонаи Каъба барќарор сохт.»89 Пас аз Одам
а.с. мувофиќи маълумоти Шањристонї Шис а.с. як бор
Каъбаро аз нав сохта, пас аз Тўфони Нўњ Иброњим
Халилуллоњ хонаи Каъбаро аз нав бунѐд карда аст. Ва
нишонаи он њоло дар 13,5 метрии хонаи Каъба сангест, ки ба
номи «Маќоми Иброњим (а)» машњур аст ва тибќи ривоят
њазрати Иброњим (а) дар болои он истода Каъбаро бунѐд
кардааст. Дар чанд ќадамии хонаи Каъба чоњи «Зам-зам»
аст, ки он низ чунон ки ќаблан ишора шуд, бо номи зани
њазрати Иброњим (а) Њољар ва фарзанди ў Исмоил (а)
вобастагї дорад.90 Умуман, пайдоиши шањри Макка низ ба
њамин саргузашти Њољару Исмоил (а) марбут аст.
Шањристонї баъд аз наќли ин ривоят чи гуна ба бутхона
табдил ѐфтани хонаи Каъба аќидаеро рад мекунад, ки
баъзењо иддаъо мекардаанд, ки хонаи Каъба хонаи Кайвон
буда, бонии аввал онро «Байтул-Зуњайл» номидааст.
Шањристонї мефармояд: «Ин гуфтор дуруст нест: Чун бинои
аввали хонаи Каъба
аз рўи вањй буда ва ба дасти
худовандони вањий ва илњомї бино шудааст».91 Ин нуќтае,
ки Шањристонї баѐн кардааст, ањмияти зиѐди илмї дорад.
Ин далолат бар вуљуд доштани нуќтаи назарњои мутафовит
дар замони ў мекунад.
Хулоса, чунон ки ќаблан ишора шуд, худоѐни буҳои худро
аъроб ба љинси нару мода људо мекарданд. Дохили хонаи
Каъба ќабоили араб гирдогирди бути наринае, ки Њубал ном
доштааст ва чунон ки ќаблан дидем, дар назди ў Њубал фол
ва ќуръакашї њам мекарданд, бутњои худро чида буданд.
Чунон ки ќаблан ишора шуд, мувофиќи ривоятњо миќдори
бутњо бо Њубал 360 то будааст. Пас аз Њубал дар нисбати
мартабаву маќом се санами дигари муаннас (зан): Лот,
Манот ва Уззо ќарор доштааст.
Шањристонї Абулфатњ Муњаммад ибни Абдулкарим Ал-Милал ва-н-нињал, ба тасњиќ ва
тахшияи Сайид Муњаммад Ризо Љалолии Нойилї, Тењрон: интишорот с. 1350, с, 427.
90 Дар Ќуръон ишора ба њамин ќазия омадааст Њамоно ки Иброњим зербиноро гузошт ва
Исмоил (Ќ. с, 22, ояти(2) )
91 М. Шањристонї, ал-Милал ва-н-Нињал. Сањ. 428.
89
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Каме дуртар аз хонаи Каъба боз ду бути дигаре: яке
худои нарина Исофа ва худои модина Ноила ќарор мегирад.
Ѓайр аз ин дар баландињои ас-Сафо ва Марва бутњое
будаанд, ки њољиѐн назди онњо ќурбонї мекарданд.
Муњаммад Шањристонї дар мавриди ба кадом ќабилањо
тааллуќ доштани бутњои ќаблан номбурда чунин маълумот
дода аст: Вадд ќиблаи ибодати ќабилаи Калб буда, Сувоъро
тоифаи Њузайл мепарастидаанд, Яѓусро ќабилаи Музњаљ ва
баъзе ќабилаи Яман. Яъуќ ќиблаи парастиши ќабилаи
Њамдон будааст ва Лот мавриди парастиши Саќиф аз водии
Тойиф буда ва Уззо ќиблаи ибодати Ќурайш ва љомеаи Бани
Канола ва гурӯце аз ќабилаи Бани Солим ва Манот ќиблаи
парастиши Авс ва Хазраљ ва Ѓассон будааст, Њубал бошад
аъзами асном ба шумор мерафта ...»92 ва ѓайра.
Таќрибан тамоми маносик (одобу маросимот) –и њаљљи
хонаи Каъба, чунон ки ќаблан ѐд шуд, њанўз ќабл аз ислом
дар њамон давраи љоњилия ташаккул ѐфта буд. Тибќи
маълумоти Шањристонї њатто нидоњо ва даъватњои
«Лаббайка», «Аллоњумма лаббайка», низ дар њамон давра
ташаккулѐфта будааст. Байни аъроб муоњида буд, ки дар
моњњои муайяни сол, ки «ашњуру-л-њаром» моњњои муќаддас
буданд, љангу нифоќи байни ќабилавї ќатъ карда шавад. Ин
моњњо Зул- Ќаъда, Зул-Њиљља, Муњаррам ва Раљаб буданд.
Дар ин моњњо њаљљи акбар ва њаљљи асѓар (умра) ва ба
тиљорат машѓул мешуданд. Худи замини Макка «њарам»
муќаддас ба шумор мерафт. Њангоми њаљљ дар ин минтаќа
њољиѐн либоси махсуси сафеду покиза, ки «ињром» ном дошт,
мепўшиданд, ки то имрўз мањфуз аст. Гардиши тавофи
њафткаратаи хонаи Каъба, хўрдани оби Зам-зам, давидани
байни Сафо ва Марва аз маносики њаљљи аъроб ќабл аз
ислом будааст. Дар навоњии Макка охирњои асри VI дар
мањалии Ќарну-л-Манозил њоло (Ас-Сайлу-л-Кабир) бозоре
бо номи бозори Уккоз вуљуд дошта, ки дар он моњњои ЗулЌаъда ва Зул-Њиљља ќабл аз њаљљ бозори бузурге доир
92
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мешудааст. Дар баробари Каъба ин бозор низ яке аз
муњимтарин омили бештар эътибор пайдо кардан ва ба
маркази Арабистони марказї – Њиљоз ва Наљд табдил
ѐфтани Макка мегардад. Ба баланд шудани обрўи Макка ва
Каъба шикастхурдани Абрања дар љанги номбурда низ
кўмак мекунад.
Маккагиѐн бо вуљуди маркази мазњабї ќарор
гирифтани шањрашон ва маъруф будани худоѐнашон ба
худоѐн ва зиѐратгоњњои дигар низ боварї доштанд ва онњоро
зиѐрат ва ба онњо ќурбонї мекарданд. Аз љумла ба он се
худое, ки дар мартаба баъд аз Њубал ќарор доштанд: Лот,
Манот ва Узза эътиќодманд буданд. Ал-Лот номи васане буд
аз санги сафед дар Тоиф, ба ќавли Большаков О. мебоист њељ
набошад аз назари манофеъи сиѐсию иќтисодї гароиш ба он
барои ќурайшиѐн муфид набуд,93 вале маълум мешавад дар
аъроб чунин таассуб набудааст.
Муаррих ва адабиѐтшиноси машњури араб Тоњо Њусейн
ба чунин аќида аст, ки бутпарастии ќурайшиѐни Макка
сатњї ва зоњирї буд. «Ман итминон дорам, ки бутпарастии
ањли Макка аз рўи сидќи хулус набуд, балки ба василаи дин
бозоргонї мекарданд.»94 Сабаби инро Тоњо Њусейн дар
тезњушї ва огоњии бештари онњо дар натиљаи доду гирифт,
тиљорат ва сафарњои зиѐде ба вилоѐт ва навоњии њамсоя,
бархўрд бо миллатњои мутамаддини Шому Мисру Ироќ ва
сарзамини Эрон мешуморад. Вале њарчанд ќурайшиѐн ањли
имон набудаанд ва дилбастагї ба кеше надоштаанд, балки
беш аз њар чиз ањли тиљорат будаанд, њамон манфиати
иќтисодї водор мекард, ки ќурайшиѐн Маккаро њамчун
маркази мазњабиву тиљоратї њар чи бештар мањфуз доранд
ва ба ривољи обрўи он мусоидат намоянд, худро чун њомии
бутпарастї вонамуд кунанд.
Як нуќтаи дигар, ки хеле муњим аст, он аст, ки дар
Макка натанњо дастгоњи идорию сиѐсї, балки дастгоњу
93
94

Большаков О. История Халифата ќ.-1 . сањ 55-56.
Тоња Њусейн, Ойинаи ислом, сањ 11-12.
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сохтори рўњонї, симмат ва мартабаи рўњоният низ вуљуд
надоштааст. Иљрои маросимњои ибодат нињоят сода буда, ки
эњтиѐљ ба муаллиму рањнамои мазњабї-рўњонї набуда. Ин
ҳолатро агар бо дигар қавмҳое, ки дар гузашта бутпараст
будаанд, масалан Мисриѐн ва Бобулиѐн муқоиса кунї
ташрифоти динии аъроб хеле ночиз буда. Дуруст аст, ки дар
Каъба авлоди бани Њошим симати мудирияти хонаи Каъба
хизматгузорї; таъмини хўрду хўрок, љои хоб ва ѓайраро
доштанд, вале њељ як сарчашмаи ба мо маълум дар мавриди
наќши рўњониро бозидани онњо ѐ вуљуди пешвои мазњабии
аъроб, ќабл аз ислом маълумот намедињанд. Фаќат, чунон ки
ќаблан дидем, аъроб ба коњинон, ки касбашон наздик ба
фолбинњо будааст, боварї доштаанд ва мувофиќи маълумот
онњо дар берун аз Макка мезистанд.
Ин нуќта аз он лињоз љолиб аст, ки аъроби озодманиш
ва худбин дар тўли таърихи куњани худ боре зери султаву
салтанати касе нарафта, ба якбор ба итоати як нафаре сар
фурў оварданд, ки аслан аз назари љойу макон ва мартаба аз
дигарон њељ тафовуту афзалият надошт, балки камтарини
онњо буд, магар ба маънавиѐт ва рўњоният. Марде буд, дар
ятимї бузург шуда ва фаќат ба шарофати издивољ ба зани
сарватманде аз талоши ќути лоямут рањої ѐфта, на савод
дошт, на мисли дигарон дунѐдида (агар ду сафари кўтоњи
тиљоратиро ба навоњии Шом ба њисоб нагирем), на дорову
сарватманд. Хулоса, чун аз ин њам бигзарем, аъроб њарчанд
то пайдоиши ислом санъати шеъриву бадеии пешрафта
доштанд, њељ гуна матни мазњабї, китоби Муќаддаси
мазњабии динї надоштаанд. Ва якбора китоби осмонии
муќаддаси Ќуръонро ќабул карданд ва њамчунин бидуни
сохтори сиѐсї ва њатто динї ба як бор сохтори динї-сиѐсїтеокративу тавњидии мукаммалро ба вуљуд оварданд.
«Муњаммад – мегўяд Бартольд В.В.,- на танњо бунѐди дин,
балки давлатро гузошт ва ислом дар давраи њаѐти
пайѓамбариаш роњеро тай кард, ки буддизм аз Шакямуни то
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Ашока ва Насрония аз Масењ то Константини Бузург тай
кардаанд» .95

НИЁЗМАНДИИ ЊАМАГОНЇ ВА МАФКУРАИ НАВ
Њоло пас аз ошної бо шароити љуѓрофиѐї ва њаѐти
маънавию мазњабї ва фарњангию-сиѐсии Љазирату-л-Араб
метавон гуфт, ки дар зиндагии иљтимої-иќтисодї ва сиѐсии
аъроб чандон омил ва ангезањои фавќулода ва ошкоро
муассире наметавон пайдо кард, ки баѐнгари бевоситаи
сабаби пайдоиши ислом дар ин сарзамин бошад.96 Аз ин
лињоз пайдоиши ислом низ дар Љазирату-л-Араб дар
муќоиса бо динњои пешинаи сомї падидаи нодир аст. Омили
иљтимоию сиѐсї ва иќтисодии пайдоиши дини Яњудия ва
Насрониро бе мушкилї метавон ташхис кард. Њолати
таассуфбори Яњудиѐн дар Миср, истибдоди Фиръавн ва
азийяту зиллати ќавми исроил мафкураю эътиќоди
рањоибахш ва пешвою сарвари ин миллатро таќозо мекард
ва ангезаю омили пайдоиши дини мўсавк низ дар њамин буд.
Њолати мустамликавии Фаластин, истибдоди империяи Рум,
шўришњои пай дар пайи ѓуломон ва пахши берањмонаи онњо,
навмедї ба рањої аз ин зулму истибдод аз тариќи муборизаи
синфию сиѐсї заминаро барои пайдоиши таълимоти
рањоибахши масењият омода карда буданд. Вале дар
Арабистон инчунин заминаву ангезањои ошкоро ва зоњирро
барои пайдоиши дини нав наметавон пайдо кард. Арабњо
чунон ки асрњо ќабл мезистанд, бо њамон тарзи зиндагии
худ, бе њељ таѓироти иљтимоию сиѐсии љиддие зиндагии
худро идома медоданд. Њатто таъсири сохторњои сиѐсї ва
давлатњои њамсоя, дину мазњабњои нисбатан пешрафта
чандон муассир набудааст. Масалан, аъроб бо пайравони
дини яњудия, ки њамхуну њамнажоданд, камаш аз њазорсолаи
Ислом.- В.В. Бартольд. Соч. т. У1. с.81.
Дар воќеъ дин, чунон, ки њатто Маркс бар хилофи идаоњо ва сохтакорињои марксистони
даѓал таъкид карда, аз базиси иќтисодии љомеъа хеле дур ќарор дорад.
95
96
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дуюми пеш аз милод то пайдоиши ислом дар њамсоягии
якдигар, гоњо дўш ба дўш мезистанд. Аз љумла дар шањри
Ясриб њамдўши якдигар ду ќабилаи араб ва се ќабилаи яњудї
(ѐ араби яњудишуда) зиндагї мекарданд. Дар шимоли
Љазирату-л-Араб бошад ќабилаи Ѓассонию Лањмї, дар
љануб Киндиѐн ќисман ба дини насронї, яњудї ва зардуштї
гаравида буданд, вале бо вуљуди ин чунин бархўрдњо ва
равобити наздик эњтиѐљи ошкорои њамагонї ба дини дигар
эњсос намешавад. Танњо як шавоњиди начандон муассире дар
таърих ѐфт шудааст, ки он њам дар минтаќаи дур аз Њиљозгањвораи ислом дар Ямома ва Яман вуљуд доштани доъиѐни
даъват ба яктопарастї (њаниф ва њанифият) мебошад.
Вале набудани замина ва омилњои огоњона ба дини нав
дар ин минтаќа далел ба набудани ниѐзмандї ба ин дин
намебошад. Эњтиѐљи аъроб ба дини нав мисли эњтиѐљи
биѐбон ва замини нокорам ба борони рањмати илоњї
мебошад. Аъроб мисли биѐбони лабташна асрњо ба ин
ташнагии худ хўй гирифта буд, ки њатто эњсоси ташнагї
(эњсоси дар зулмат будан) намекард, вале баръакс эњсоси
ташнагї дар сарзаминњои мутамаддин (заминњои кораму
оби)-и онрўза бештар эњсос мешуд.
Албатта дар Арабистон ниѐзу эњтиѐљ ба дини нав шояд
мафкураи нав њамзамон бо инќирози бутпарастї ба тарзи
зимнї чандон ноаѐн эњсос мешудааст ва он њам бошад пеш аз
њама дар заминаи ниѐзмандї ва эњтиѐљи мазњабию маънавї
будааст. Вале ниѐзмандї ба дини нав ва аз њама муњим дине,
ки љавобгўи ниѐзњои иљтимоии онрўзаи башар бошад,
нисбат ба Љазирату-л-Араб дар ќаламрави империяи Эрони
сосонї ва Рум бештар эњсос мешудааст. Чунки динњои
онрўзаи ин сарзаминњо: дини насронї, зардуштї ва яњудия
љавобгў ва баѐнгари хосту манфиатњои омма набуданд.
Чунки њаракатњои хеле ошкоро, амиќ ва густурдатар дар
ќаламрави империяи Рум ва Эрон, масалан: нањзати
Монавия ва Маздакия дар Эрон чунон ки ќаблан гуфтем,
будаанд ва њатто пас аз пайдоиши ислом низ фаъолият
доштаанд.
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Дини насронї, њамон тавре ки дар муќаддимаи ин ќисмат
гуфта шуд, пас аз табдил ѐфтан ба дини давлатии њукмрон
дар замони Импературии Константин (а. 1У) , ба тадриљ аз
заминањои насронияти Масењ дур шуда ба дини ашроф ва
рањбоният, њомии ќудрат ва арбоби давлат табдил ѐфт.
Гузашта аз ин инњирофоти аќидавї дар он мунљар ба эљоди
ихтилофоту шикофњое ва омили инќирозњои ѓоявию
мафкуравї гардиданд. Ин њама вуљуди ниѐзи фаровонро ба
дини нав дар ќаламрави империяи Рум њадди аќал дар
ќисмати шарќу љануби он нишон медињад.
Чунин ниѐзу эњтиѐљ ба меъѐри бештаре дар ќаламрави
Эрони сосонї низ љой доштааст. Дини зардуштї ба он
касалие, ки дини насронї гирифтор шуда буд, гирифтор буд.
Он низ ба дини ашрофу аъѐн њомии сохтори иљтимоии
каставии даврони сосониѐн табдил шуда буд. Дар ин маврид
аз љумла академик Бартольд В.В. чунин менависад.
«Маздоизм (зардуштия) –и давраи сосонї шабоњати каме ба
таълимоти олии Зарратустра оид ба муборизаи нўр ва
зулмат, њаќиќат ва дурўѓ, њамроњ бо зарурати иштироки
инсон дар ин мубориза ҳамроҳ бо Ањурамаздо - Худои
ягонаи нўру њаќиќат, дар замони сосониѐн на танњо моњияти
иљтимоии худро њамчун дини марди дењќону зореъ,
чорводор ва њунарманд аз даст дода буд, балки дар илоњиѐт
низ ба инњирофу ширку бисѐрхудої омехта гардида, аз
мавќеъи таълимоти тавњидии Зардушт дур гардида буд.»
«Дар баробари Ањурамаздо,- мегўяд Бартольд В.В. –
кайњо худоѐни ќадимаи Эрон (яздњо ва эзадњо – А.Ш) љой
гирифта буданд»; гузашта аз ин ў меафзояд, ки аз замони
Искандари Маќдунї шоњони эронї низ ба мартабаи худої
бардошта шуда буданд.» Сипас, академик Бартольд В.В дар
мавриди дини давлатї гардидани зардуштия ва ба табаќањои
хос табдил ѐфтани мўъбадон сухан ронда, хулоса мекунад, ки
«маздоизм бо табиати бисѐрхудоии даѓали худ наметавонист
мардуми оќилро ќонеъ созад»97 ва онњо дунболи дини нав
97

Бартольд В.В. соч. 1. 6 Ислом. С.85-86
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мегаштанд ва аз љумла ба ќавли Бартольд В.В. ба дини
насронї мегаравиданд. Дини яњудї беш аз пеш хусусияти
инњисории танги миллї гирифта, нисбат ба миллати
ѓайрияњудї бо назари тањќир менигарист, ки он
наметавонист ќобили ќабули дигарон бошад.
Њамин тавр эњтиѐљу раѓбат ба тафаккуру ѓояи нав назар
ба худи Арабистон дар атрофу акнофи он ошкоро эњсос
мешуд. Вале чаро дини љадид дар Љазирату-л-Араб ба вуќўъ
пайваст? Мо ќаблан дар муќаддима ин саволро гузоштем ва
мухтасар кўшише низ дар пайдо кардани љавоби он кардем.
Баъдан шабењи њамин саволро мо дар тањќиќи муњаќќиќи
Њинд Абулњасан Алї ал-Њасанї ан-Надавї сарпарасти
кулли ќонуни уламои Лакњнав (Њиндустон) пайдо кардам, ки
мепурсад:
«Чаро баъсати Пайѓамбар (с) дар Љазирату-л-Араб ба вуќўъ

пайваст?98 Ва худ љавоб медињад, ки «Њамоно муќтазои
њикмати Илоњї ба он шуд, ки тулўъи ин Офтобе, ки
зулматро мањв ва дунѐро аз нўр пур ва њидоят мекунад, аз
уфуќи Љазирату-л-Араб, ки бештар ба зулмат фурў рафта ва
бештар њољат ба ин нур дошт, тулўъ кунад.»99 Ба аќидаи анНадавї яке аз омилњое, ки Парвардигор мањз арабро
интихоб кард, то аз тариќи ў ба атрофи олам ин даъватро
пањну интишор дињад, он буд, ки дилњои онњо (нисбат ба
дигарон) софтару беолоиштар буд. Чунки «Дар байни онњо

китобњои амиќу даќиќи навишташуда набуд, ки мањв
кардан, бе эътибор сохтани онњо мушкил бошад, масалан
дар Рум, Эрон ва Њиндустон, ки дар он замон алакай дорои
сарвату сармояи гаронбањои илмї, адабї, фалсафї, маданї
ва суннатњои хеле сахти динї, мазњабї буданд, ки
муќовимату мухолифат бо онњо мушкил ва имконнопазир
буд. Вале дар лавњаи ќулуби Араб ба ѓайр аз наќшу осори
содае, ки поксозї ва шустушўи он чандон зањматеро талаб
намекард, дигар наќши омиле вуљуд надошт.»100 Надавї
ан-Надавї А.А. Сирату-н-набавия, с. 42.
ан-Надавї А.А. Сирату-н-набавия, с. 42.
100 Њамо љо.
98
99
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њолати ѓайри аъробро «љањлу-л- мураккаб», номида, ки
поксозї, мудово ва наќши навбандї ба он хеле мушкил аст.
Дар воќеъ фишори анъанањову суннатњои гузашта фахру
ѓурури козиби мутамаддинї, ифтихору маљди меросї аз
шукўњу љалоли гузашта ба ањли љомеаи ин кишварњо
пайдоиши динеро, ки дар асари ниѐзњои љомеаи масрафї,
шукўњу таљаммулпарастї ва шањрнишинї олуда ба риѐву
тазоњур, дурўѓу фиреб, хидъаву найранг гардида буд, бо
рўњияи содаву софи бадавї, ростќавливу љавонмардї,
љоннисориву
фидокорї
ва
вафодории
аъроб
муќоисанашуданї буд. Дар ин маврид мисолњои зиѐде аз
таърихи ислом овардаанд.
Ба замми ин, чунон ки дар муќаддима ишора шуд, ба
пайдоиши дини нав дар кишварњои мутамаддин ду омили
дигар садди роњ буд: яке вуљуди сохтору дастгоњи сиѐсї ва
давлатдории муташаккил; сониян, дини давлатии њоким. Ин
ду манбаи ќудрат, ки ба ќавли њукамои эронї бародарони
дугона (дуќулу) њастанд, ки бо таассуб аз якдигар њимоя
мекарданд. Имкон надошт, ки дар чунин шароит нањзати
динии нав хусусияти оммавї касб кунад. Дар чунин шароит
танњо њадди аксар фирќањои нав ва бидъатгаро дар заминаи
дини њоким метавонистанд дар доираи мањдуде пайдо
шаванд.
1.2 ЗИНДАГОНИИ МУЊАММАД (с)
Чунон, ки ќаблан ишора кардем, сарчашмањои асосї
барои таърихи ислом ва шарњи њол ва зиндагии Муњаммад
(с) пеш аз њама Ќуръон ва Сунна (њадисњо) ба шумор
мераванд, дар мартабаи дуюм аввалин китоби шарњи њолии
Муњаммад (с) «Сирату-р-Расуллилоњ»-и Ибни Исњоќ (704767), ки дар тањрири Ибни Њишом (ваф. 834) ба мо расида ва
сипас «Китобу-л-маѓозї», яъне љангномаи пайѓамбар (с) дар
талифи ал-Воќидї, «Табакот»-и Ибни Саъд, ахбор ва
тафсирњои Ќуръон ќарор доранд.
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Яке аз афзалиятњои ислом он аст, ки ба шарофати
пайдоиши ин дин илми таърихнигорї хеле густариш ва
рушди бесобиќае пайдо кард. Дар олами ислом муаррихони
номї ба майдон омаданд, ки осори онњо дар шинохти вазъи
таърихии садри ислом ва таърихи сиѐсии он хеле маълумоти
даќиќу дасти аввалро додаанд. Аз љумла осори
таърихнависони исломї: китоби «Футуњу-л- булдон»-и ал-

Балозурї (820-892), «Футуњот Миср ва-л-Маѓриб»-и Ибн
Абд ал-Њакам (ваф.871), «Таърих ар-русул ва-л-мулук»-и атТабарї (ваф.923), Њамзаи Исфањони (ваф.961), «Таљорибу-лумам»-и Ибн Мискавайњ (ваф.1030), таърихномањои Ибн ал
Асир (1160-1234), Абу-л-Фидоъ (1273-1331), Ал-Маќризї
(1364-1442) ва дигарон.

Аз инњо ки гузарем, чи дар Ғарб ва чи дар Шарќи исломї,
китобу маќолањои зиѐде дар бораи њаѐт ва зиндагонии
пайѓамбари ислом навишта шудаанд, ки мо ба ќисмате аз
онњо то ин љо истинод кардаем ва минбаъд низ мавриди
иќтибосу ишора ќарор хоњанд гирифт.
Хушбахтона, дар байни пайѓамбарони мурсал
Муњаммад (с) ягона пайѓамбарест, ки шарњи њоли ў аз
воќеъият дур нест ва нисбатан пурра буда, аз мўъљизоти
фавќулода ва лањазоти афсонанамо (агар адабиѐтҳои соф
оммавиро сарфиназар кунем) орї мебошад. Бо вуљуди ин
муњаќќиќони ѓарбї кўшидаанд зимни ба миѐн кашидани
баъзе ихтилофот ва норўшанињои љузъї дар сарчашмањо
шарњи њоли Муњаммад (с) -ро ноаниќ ва шубњанок ба ќалам
дињанд. Чунин кўшишњо дар осори аксари исломшносони
ѓарбї аз љумла И. Голдтсиер, Л. Кастани, В.В. Бартольд,
Е.А. Беляев, Л.И. Климович, О.Г. Большаков ва дигарон ба
меъѐрњои гуногун гоњ ошкору гоњ нињонї љой доранд. Дар
исломшиносии шўравї баъзе масалан Л.И. Климович то ба
љое расид, ки Муњаммадро (с) чун шахсияти афсонавї ба
ќалам дода буд.101
101
Ниг. Л.И. Климович, Существовал ли Мохаммед-Воинствующий атеизм. М. 1931, №2-3
с.189-218.
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Табиист, ки ин ифтизоњро ѓайр аз ў њељ исломшиноси
дигаре нагуфт, чунки шахсияти таърихї будани Муњаммад
(с) чун офтоб равшан аст. Дар мавриди эътимоднокии
суннат ва њадисњо бояд гуфт, ки дуруст аст, ки њадисњои
љаълию сохта низ бисѐр буданд, вале ин ихтирои ѓарбињо ва
исломшиносон нест, балки сабаби пайдоиши илми њадис низ
њамин фарќ кардани њадисњои сањењ аз њадисњои љаълї
будааст. Пас аз ин ва дар сурати вуљуди чандин маљмўъаи
сањење аз тарафи њама эътироф шуда боз баѐни чунин шубња
бељост.
НАСАБИ МУЊАММАД (с)
Шарњи њоли пайѓамбари ислом аксаран аз баѐни насаби
ў оѓоз мешавад. Дар воќеъ шаљараи насаби ќабилаи Ќурайш,
умуман ва насаби Муњаммад (с), махсусан он ќадар даќиќ ва
муназзаму рўшан аст, ки наметавон ба он эрод гирифт. (Ниг.
сохтори шаљара (генеология)-и Ќурайш ва Муњаммад (сањ.)
Муњаммад аз авлоди Бани Њошими ќабилаи Ќурайш
буд. То замони панљумин љадди ў Ќусайй ибн Килоб
ќурайшиѐн дар њокимияти Макка бо тоифаи Бани Сањм
шарик буданд. Чун Ќусайї рўи кор омад, ќабилаи Ќурайшро
ба њам муттањид кард ва идораи умури Каъбаро ба
ќурайшиѐн ва раѐсати онро ба худ ихтисос дод. Кори риѐсат
ва хизматгузорї ба њољиѐн (таъмини љои хоб ва хўрду хўрок)
пас аз Ќусайй ба фарзанди ў Абдуманоф интиќол шуд ва пас
аз Абдуманоф ва фарзандаш Њошим, асосгузори авлоди
Бани Њошим интиќол ѐфт. Њошим баробари ба ўњда
доштани маносики Каъба, чунон ки ќаблан гуфта шуд, ба
тиљорат низ машѓул буд ва тибќи ахбор ў тиљорати Маккаро
равнаќ дод ва сафари зимистонї ва тобистонии корвони
тиљоратиро вазъ кард. Бародари Њошим Абдушамс низ
тољир ва фарзанди ў Умайя, саравлоди Умавиѐн буд, ки
баъдан дар таърих бо номи хулафои Умавї машњур шуданд.
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Бо вуљуди хешу таборк аз њамон аввал Бани Умайя бо
авлоди амакии хеш Бани Њошим душманї доштанд.
Њошим дар яке аз сафарњои тиљоратї бо зане аз тоифаи
Бани Наљљор дар Ясриб (Мадина) издивољ кард, ки аз ў
Абдулмутталиб (номи аслиаш Шайба) љадд (падарбузурги)-и
пайѓамбари ислом ба дунѐ омад. Ахбори таърихї, на танњо
дар бораи Муњаммад, балки дар бораи аљдоди ў низ
маълумоти нисбатан хеле муфассале додааст. Чунон ки
ќаблан ишора шуд, Абдулмутталиб яке аз шайхони
обрўманди Ќурайш буд, ки дар бораи ў ривояти зиѐде њаст.
Тавассути ў чоњи Зам-зам дубора њафр карда шуд ва дар
њини ин кор ганље аз зери чоњ пайдо кард ва он ганљи ба
даст овардаро ба Каъба бахшид ва дар низоъи тасоњибияти
чоњи мазкур, ки байни ў ва ќурайшиѐни дигар рух дода буд,
дастболо шуд.
Мо он ривоятеро, ки оид ба назри ў ба Худо барои
фарзанди писардор шудан буд, ќаблан наќл кардем. Ѓайр аз
ин ривояти дигаре дар робита дар шикаст ва аќибронда
шудани Абрањаи њабашї дар бораи Абдулмутталиб вуљуд
дорад. Тибќи он ваќто ки Абрања ба Макка њуљум кард,
Абдулмутталиб ба маккиѐн маслињат дод, ки шањрро холї
карда ба доманањои кўњ паноњ баранд, вале худ дар Макка
монда дохили Каъба ба ибодату дуъо машѓул мешавад.
Ваќто, ки лашкариѐни Абрања галаи шутурони Ќурайш ва аз
љумла ўро ба ѓорат мебаранд, Абдулмутталиб ба назди
Абрања меравад ва аз ў шутурони худро бозпас мепурсад.
Дар аввал Абрања Абдулмутталибро бо икром ќабул карда
буд, пас аз ин дархост ў ба назараш пасту кўчак менамояд ва
мегўяд:

«Ман гумон кардам омадаї то дар бораи Макка ва ин хонае,
ки онро њашамату обрў бахшидааст сўњбат кунем, њоло
мебинам ба љуз гирифтани шутуронат талабе надорї.»
Абдулмутталиб гуфт:
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“ Ман дар хости он чи молики онам кардам ва он хонаро
парвардигорест, соњибест, агар бихоњад њимоят хоњад
намуд.»102
Пас аз ин сўњбат фардо, ки Абрања ќасди тахриби хонаи
Каъбаро кард, чунон ки ќаблан наќл шуд, лашкариѐнаш
мубталои касалии обила шуданд ва фирор карданд.
Шахсияти падарбузурги Муњаммад дар сарчашмањо
њамчун марди ќотеъулирода, нотарс, содиќ ба ќавлу ањду
паймон мушфиќу мењрубон ба Муњаммади ятим, бо обрў ва
шаъну шўњрат тасвир шудааст. Ў њатто дар тољгузории
подшоњи Яман даъват ва ширкат кардааст.103
Дар бораи падари Муњаммад (с) Абдуллоњ ибни
Абдулмутталиб њамоне, ки ќуръа ба ў афтод ва падараш сад
шутур ќурбонї дод, дар сарчашмањо ахбори зиѐде нест,
фаќат дар баъзе сарчашмањо аз љумла дар «Сират»-и Ибн
Њишон гуфта мешавад, ки њамон нўри муњаммадие, ки
Худованд пеш аз тамоми махлуќоти олам офарида буд, дар
пешонии ў медурахшид ва зане аз занњои Ќурайш он нурро
дар пешонии Абдуллоњ дида, чун таърифи ин нурро дар
китобњо хонда буд ѐ шунида, ба Абдуллоњ пешнињод
мекунад, то бо ў издивољ кунад.104 Вале падараш Абдуллоњро
ба Омина бинти Вањаб хонадор мекунад.
Зимнан, њамзамон бо писараш Абдулмутталиби
куњансол низ ба холадухтари амавии Омина издивољ карда
ва аз ў Њамза амаки њамсоли Муњаммад (с), яке аз
ќањрамонони садри ислом таваллуд ѐфт.
КЎДАКИИ МУЊАММАД (с)
Омина модари паѐмбар духтари Вањаб бинти
Абдуманоф ибни Зуњра ибни Килоб буд. Модари Омина аз
авлоди Абдуддор буд. Издивољи ў бо Абдуллоњ ибн
Абдулмутталиб таќрибан дар таърихи 569 сурат гирифт. Аз
Муфас. дар ин маврид ва њаводиси дигари вобаста ба њуљуми Абрања ниг: Ибн Њишом.
«Сирату-н-набї» ч. 1. С.49-51, њамчун , Тоѓа Њусейн. Ойинаи ислом, с. 23.
103 Алї Шариатї. Исломшиносї. С. 139.
104 Ибн Њишон. Сирату-н-набї. Ч.1, с.167-168.
102
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ин таърих дере нагузашта буд, ки Абдуллоњ бо корвон ќасди
сафари тиљоратї ба навоњии Шомро кард ва дар бозгашт
бемор шуд ва дар шањри Ясриб љон ба љонофарин супорид.
Омина пас аз марги шавњараш дар таърихи 12 рабеъул-аввали соли 570, ки њамон соли маъруфи «фил», яъне соли
лашкаркашии Абрања алайњи Макка, писаре таваллуд кард,
ки он кўдаки навзодро Муњаммад (с) ном нињоданд. Дар
мавриди солу моњу рўзи таввалуди Паѐмбар (с) ихтилофњои
љузъї љой доранд. Баъзе дигар онро, моњи Муњаррам, баъзе
Сафар ва баъзеи дигар Раљаб ѐ Рамазон тайин кардаанд.
Рўзи таввалудро низ баъзе дуввум, баъзе дувоздањуми
Рабеъу-л-аввал ќабул кардаанд. Дар бораи шаб ѐ рўз ва
мањали таввалуд низ ихтилофот љой дорад.105 Хулоса баъд аз
таваллуд кўдакро дере нагузашт, ки ба зане бо номи Њалима
бинт Аби Зуъайб, ки аз тоифаи бодиянишини Саъд б. Бак
буд, супориданд, то дояи ў бошад. Аъроби ашрофи Маккаро
чунин одат буда, ки шояд мехостанд
фарзандонашон
хислатњо ва расму русуми зиндагии озоди бадавї ва забону
лањљаи сањроро фаромўш накунанд ва гузашта аз ин њавои
шањри Макка мусоиду солим, барои кўдаконашон набуда, то
онњо дар боду њавои тозаи сањро, парвариш ѐбанд, онњоро ба
дояњои сањронишин медоданд.
Алии Шариатї мефармояд, ки «Њалима дояи лоѓар
буду камшир ва ибтидо Муњаммадро (с), ки падар надошт
суроѓ кард ва чун чашми доя бештар ба дасти падари кўдак
аст, аз гирифтани ятими Абдуллоњ сар боз зад, аммо чун
падари кўдак низ думболи дояи солим ва пуршир аст,
Њалима дигар кўдаке наѐфт ва ночор дар роњи бозгашт ин
кўдаки ятимро гирифт».106

105 Муњамад Њусейн Њайкал, Зиндагонии Муњаммад. К. 1. С. 120. Дар мавриди таваллуд низ
баъзе ихтилофот мављуд аст, масалан Њасан Иброњим Њасан таваллуди пайѓамбарро 20
апрели соли 571 м. мешуморад. « Таърих ал-ислом: ас-сиѐсї ва-д-динї ва-с-саќофї ва-лиљтимої». С.75.
106 Муф. ниг. Али Шариатї . Исломшиносї, сањ.138-139, дар мавриди ин њодиса Ибн
Њишом аз Ибн Исњоќ муфассалтар ривоят мекунад. Ниг. Ибн Њишон. Сирату-н-набї,
сањ.173-175.
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Њамин тавр Муњаммади ятим(с) дар дасти Њалима ду
сол тарбия гирифт, пас аз ду сол ўро ба шањр назди модараш
меоранд, вале чун Њалима мушоњида карда буд, ки аз рўзи ба
хона ворид шудани ин кўдак зиндагониаш пурбаракату
пешрав гардида буд, аз нав ўро бо бањонаи он, ки дар Макка
хабари пањншавии вабост, боз се соли дигар бо худ ба сањро
мебарад. Баъд аз панљ сол кўдакро ба модараш бар
мегардонанд.107
Модари паѐмбар (с) бо маќсади зиѐрати ќабри шавњараш
ва дидорбинии хешовандони мадинагиаш аз ќабилаи Бини
Адии ва Бани ан-Наљљор њамоно бо кўдакаш ба Ясриб
меравад. Дар бозгашт аз ин сафар дар мањалли «Авбо»
байни Макка ва Мадина Муњаммади хурдсол (с) , ки ба
тозагї дар сари ќабри падараш зор-зор мегирист аз модар
низ мањрум мешавад ва бо канизи падараш Умму Айман ба
Макка бозгашт. Абдулмутталиб, ки тоза аз сафари ширкат
дар тољгузории подшоњи Яман бозгашта буд, аз ин мусибат
сахт мутаассир гардида, тарбияи кўдакро ба ўњда мегирад,
аммо ба ќазои таќдир ду сол баъд дар синни њаштодсолагї
Абдулмутталиб низ ин дунѐи фониро тарк мекунад,
Муњаммади хурдсол (с) аз љадди мењрубон ва муќтадираш
низ мањрум мешавад.108 Баъд аз ин њодиса сарпарастии ўро
амакаш Абутолиб ўњдадор гардид. Абутолиб марди
нексиришт, вале серфарзанду камбизоъат буд.
Дар ин давраи зиндагии Муњаммад (с) воќеъаи љолиб
он буд, ки дар 12-солагї њамроњи амакаш Абутолиб бо
корвоне, ки ба Шом мерафт, сафар мекунад. Дар ин сафар
дар мањали Бусро бо роњиби масењи Буњайра Серљус
вомехурад, ин роњиб баробари дидани Муњаммад (с) аз рўи
нишона ва аломатњои аз кутуби муќаддас хонда буд ва
нишонањое, ки бо вуруди корвони Ќурайш дид дарѐфт, ки
Муњаммади нављавон њамон пайѓамбари ояндааст, ва ба
амакаш Абутолиб супориш кард, ки мувозиби ин кўдак
Ибн Њишон. Сирату-н-набї, с. 176.
Ибни Њишом дар «Сират-ун-набї» марсияњои зиѐде, ки духтарон ва наздиконаш дар
сугвории Абдулмутталиб сурудаанд, овардааст. Ч.1. с. 182-193.
107
108
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бошад, чунки хавфе аз тарафи яњудиѐн барои Муњаммад (с)
љой дошт. Абутолиб аз маркази њукумати ѓассониѐн Бусро
фаротар нарафта, ба Макка бозмегардад.109
Шарњи њоли Муњаммад (с) баъди ин воќеа то издивољ
хеле мухтасар аст. Ў дар синни нављавонї чун љамеъи анбиѐ,
ба чаронидани гўсфандони амакаш ва Ќурайшиѐн машѓул
буда,110чунки баъд аз сафари номбурда амакаш варшикаст
мешавад ва дигар барои тадоруки сафари тиљоратї
имконият пайдо накард.
Њодисаи љолиби дигаре дар ин муддат љангест бо номи
љанги «Фиљор». Ин љанг байни ду ќабилаи араб: Ќурайш ва
Њавозин дар моњи њаром, ки дар он њар гуна љангу хунрезї
маън буд, рух дод. Муњаммади љавон, ки 14-15 сол дошт дар
ин љанг њузур доштааст ва њатто гуфтаанд ў тирњоро аз
майдони љанг чида ба амакњояш медодааст, вале ба иллати
хурдсолї худ наљангидааст. Гўянд ин љанги тўлонї буда, дар
чанд марњала гузашта ва куллан 4-10 сол тўл кашидааст.111
Њодисаи муњими дигаре, ки ба дунболи хотимаи ин љанг
воќеъ шуд мунаќќид гардидани «Њилфулфузул»- паймони
љавонмардї буд. Пас аз љанги «Фиљор» гурўњи
љавонмардоне, ки дар хонаи Абдуллоњи Љадъон ба даъвати
Зубайра ибни Абдулмутталиб амакии Пайѓамбар (с) даври
њам омадаанд ва паймон кардаанд, ки аз њар гуна зулм ва
беадолатї љилавгирї кунанд. Њазрати Муњаммад (с) дар ин
паймон ширкат дошт ва пас аз рисолат низ аз он борњо ба
некї ѐд кардааст.
Дар њудуди 25-солагї Муњаммад (с) ба хизматгории
бевазани сарватманди ашрофе аз хонадони машњури Ќурайш
Хадиља духтари Хувайлид ал-Асадия даромад. Чун
Муњаммад дар байни мардум њамчун љавони поксиришту
ростќавл бо номи «Амин» шўњрат дошт, Хадиља ўро бо
музди ду баробари дигарон ба кор гирифта буд.
Њамон љо. Сањ. 190-191
Д.И.Т. Ардаконї, Таърихи тањлилии ислом. Сањ. 75.
111 Њамчунин ниг. Ибн Њишам. Сирату-н-набї. с. 198-201
109
110
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Муњимтарин њодисаи ин давра он аст, ки бори дувум
Муњаммад њамроњи ѓуломи Хадиља Майсара ба Шом сафари
тиљоратї мекунад. Дар ин сафар низ гуфта мешавад, ки
роњибе бо номи Настуро Майсараро аз рисолати Муњаммад
башорат медињад.112 Дар роњ аъмоли хориќуллодае низ
мушоњида мешавад. Муњимтарин дастоварди ин сафар барои
Хадиља он буд, ки Муњаммад (с) бо фоидаи зиѐд молњоро дар
Шом мефурўшад ва молњои аз Шом харидааш њам дар
Макка хуб ба фурўш мераванд. Ваќто, ки Майсара
мушоњидоти худ ва рафтори Муњаммадро ба Хадиља наќл
мекунад, охирин барои издивољ ба ў иштиѐќ пайдо мекунад,
чунки амонатдорї, њусни хулќ ва ростќавлиаш ўро мафтун
карда буд. Гузашта аз ин, мувофиќи тањќиќотњои охир
шавоњиде њаст, ки вай аз ояндаи Муњаммад, пайѓамбарии ў
тавассути мушоњидоти яњудї ва мушоњидоти ѓуломаш
Майсара гумон ва пай бурда буд.113
Пайѓамбар ба хостгорї бо амаконаш, њамроњи амакаш
Њамза, баъзењо гуфтаанд Абу Толиб ѐ њарду меравад. Бо
вуљуди мухолифат дар оѓоз падари Хадиља Хувайлид розї
мешавад ва Муњаммад бо мањри бист шутур ѐ чорсад динор
бо Хадиља аќди никоњ мебандад. Хадиља дар ин њангом
чињил сол дошт ва пеш аз пайѓамбар ду шавњар карда, ки њар
ду мурда буданд ва аз онњо як писар ва ду духтар боќї монда
буд. Аз ин издивољ Муњаммад ду писар ѐфт: Ќосим ва
Абдуллоњ (Таййиб ва Тоњир), ки њар ду дар кўдакї мурдаанд
ва чањор духтар: Руќайя, Зайнаб, Умм Ќулсум ва Фотима. Ба
ѓайр аз инњо Муњаммадро дигар фарзанде ба љуз як писар
Иброњим, ки он аз Мория буд ва мурд, набуд. Инро низ бояд
гуфт, ки то он ваќт, ки Хадиља зинда буд, Муњаммад зани
дигаре нагирифт.
112 Ќиссаи башорати Исо дар Инљил оид ба зуњури Муњаммад дар Ќуръони Карим аз
забони Эсо чунин баѐн кардааст.
Яъне «гуфт Эсо писари Марям: Эй бани Исроил њамоно ман расули Худо назди Шумоям
ва тавротро, ки пеши ман аст тасдиќ мекунам ва шуморо ба омадани пайѓамбаре, ки исмаш
Ањмад аст башорат медињам.» (сур. Сафф, ояти 6)
113 Устод Љаъфар Субњонї, Фарозњое аз таърихи пайѓамбари ислом сањ. 82-83.
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Аз воќеъаи муњими давраи баъд аз издивољ, ки
муњаќќиќон таваљљўњ кардаанд,иштироки Муњаммад дар
таъмири Каъба ва насби «Њаљару-л-асвад» мебошад.
Ќурайшиѐн, ки нигоњубини хонаи Каъбаро ба ўњда доштанд,
чун он шикасте бардошта буд, ба фикри таљдиди он
афтоданд. Хулоса, онро шикаста аз нав бино карданд.
Бардоштани њар як девори бинои ўро ќабилае ба ўњда дошт.
Ваќто, ки навбати насб кардани «санги сиѐњ» расид, байни
ќабоил рўи масъалаи чи касе бояд онро насб кунад, ихтилоф
афтод. Агар намояндаи як ќабилае онро насб мекард, савоб
ва эътибори он аз дигар ќабоил соќит мешуд, аз ин рў наздик
буд љанги мудњише рух дињад. Роњи њалли ин муъамморо
Абу Умайя, ки пирамарди бохираде буд, ѐфт ва пешнињод
кард, ки њама ба фатвои аввалин касе, ки ба маъбад ворид
шавад, амал кунанд. Аз ќазо Муњаммад (с) даромад.
Гуфтанд: «Љоъа Амин» - Муњаммади Амин (яъне ростќавл ва
росткирдор) омад. Ваќто Муњаммад (с) аз ќазия огањ шуд,
фармуд порчае ѐ љомае дароваранд ва худ сангро бардошта
дар васати он гузошт ва њама намояндагони ќабоил онро
бардоштанд ва ба назди он рукне оварданд, ки бояд онљо
насб мешуд, пас аз он боз Муњаммад (с) худ онро гирифта,
ба љояш насб кард.114 Дар мавриди њаѐти ин давраи
Муњаммад (с) ду ояте њаст дар Ќуръон, ки уламо ба
иттифоќи назар онро нисбат ба ў нозилшуда, шуморидаанд.
Дар сураи 93 ояти 6,8, ки дар он омадааст: «Оѐ туро ятим
наѐфт пас љой дод...
ва туро нодорам ѐфт пас
бениѐзат сохт». Ин њама њикоят аз он аст, ки бо издивољ ба
Хадиља Муњаммад (с) аз талош барои ќути лоямут халос
мешавад ва илова бар ин ба амакаш, ки иѐлманд буд, њамчун
ќадрдонї ѐрдам мекунад ва аз Абутолиб њамроњ бо амаки
дигараш Аббос илтимос намуда Алии шишсоларо зери
тарбия ва сарпарастии худ мегирад.

Дар «Сирату-н-набї», Ибн Хишом шеъреро низ бахшида ба итмоми бозсозии бинои
Каъба овардааст, ки ба Зубайр ибни Абутолиб тааллуќ дорад. с. 213-216.

114
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Сиратнигорони пайѓамбар аз кўдакї то ин давра зуњури
чанд њодисаи хориќулодаро ба ў нисбат додаанд. Аз
барљастатарини онњо яке дар синни 3-4 солагї њангоми дар
тарбияи дояаш Њалима будан рух дода. Мувофиќи он, рўзе
ду фаришта аз осмон нозил шуда, њангоме, ки Муњаммад (с)
бо бародари шириаш бозї мекард, ўро мегиранд ва
синаашро мешикофанд ва аз он хуни баста ва ба ќавле
«њаззи шайтон»-ро берун меандозанд ва то бародараш аз
тарс тозон ба назди модараш Њалима рафта ўро даъват
мекунад, ѓайб мезананд. Дигаре он њодисањои бо њамин
дояаш рухдода мебошад. Пас аз ба доягї ќабул кардани
Муњаммади хурдсол (с) равнаќу ривољи чашмгире дар њаѐт
ва зиндагї ва чорвои Њалима рух медињад, Њалима, ки
камшир буд, сершир мешавад, чорвоњо низ сершир ва
сернасл мешаванд.115
Ин ва аз ин ќабил аъмоли хориќулода дар сиратњо ва
ќиссањо зиѐданд, вале уламои ислом мўъљизаи асосии
Муњаммад (с)-ро Ќуръони карим мењисобиданд. Уламо ва
олимони исломшиносро аќида бар он аст, ки бисѐр мўъљиза
ва аъмоли хориќулода, ки ба Муњаммад (с)
нисбат
медињанд, дар таќлид бо дини насронї ва яњудї (мўъљизањои
Мўсо ва Исо), љињати ба шуури омма мувофиќ кардани дини
ислом ба вуљуд омадаанд. Вале шояд соњибназарон суол
кунанд, ки овардани ин ривоятњо дар ин љо чи лузум ва
зурурат дорад. Чун ин китоб исломшиносї ном шуда,
донистани ин љузъиѐт ва он тасаввуротеро, ки дар шуури
омма љой дорад, сарфи назар аз воќеъї будан ѐ
набуданашон, таќозо мекунад. Чунки шуури динии омма
аксаран тањти таъсири њамин гуна ќиссањо ташаккул меѐбад.
Ин њодисањоро У.М. Уотт аз Ибн Њишом ба тафсил наќл карда, пеш аз баѐни
он гуфтааст, ки бар зидди ин ривоятњо муаррихи атеист метавонад далелњо
оварад, вале онњо хусусияти динї доранд ва барои мусулмонон њамчун
муњимияти шахсияти Муњаммад њаќиќат доранд ва илова мекунад, дар ин
маврид метавон гуфт, ки њар «чашмдоре барои дидан» метавонист бинад, агар
воќеан дар он њангом он љо мебуд»-Муххамед в Мекке. М-Санкт-Петербург с.5455.
115
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Ривояти зикршуда яќинан тафсири зоњирии сураи 94 (алИншироњ) аст, ки бо забони хоси динї-ќуръонї баѐн
шудааст, ки фањмиши он корбурди усули њерменевтикаи
фалсафї, ки дар фарњанги исломї бо номи таъвил машњур
аст, ниѐз дорад, то маънии ботинии он ба даст ояд.
Дар бисѐре аз тањќиќиќотњо, њатто тањќиќотњои
муаллифони исломї ду њодисаи муњим аз зиндагонии
Муњаммад, ки барои шинохти чигунагии пайдоиши ислом
ањмият доранд, афтодааст. Дар «Сират»-и Ибни Њишом ба
наќл аз Ибн Исњоќ бобест бо номи «њодисул-хумс», тибќи
ривояти ин боб маълум мешавад, ки дар солњои пеш аз
басъат ѐ њамзамон бо таваллуд ѐ каме пештар аз он
Ќурайшиѐн дар маносики њаљљ бидъатњое дар масъалаи
хўрду хўрок ва либос дохил кардаанд, то манофеъи бештаре
аз зойирон дошта бошанд ва гузашта аз ин барои худ
манзалату маќоми хосе ќойил шудаанд, ба истилоњ
муносибати ашрофонае бо дигарон менамудаанд.116 Дигар
он аст, ки дар «Сирату-н-набї» далелњои зиѐде дар боби

«ахбори коњинони араб ахбори (уламои) яњудї ва роњибони
насронї» дар бораи пешгўињо оид ба зуњури пайѓамбари
наљотбахш овардааст, аз љумла саргузашти Салмони форсии
Исфањонї аст. Тибќи он Салмон пас аз як бор тасодуфан
њузур ѐфтан ба маросими ибодати насрониѐн ба ин дин
шавќи зиѐд пайдо мекунад, пас аз он аз дењи падар ва
ходимии оташкада фирор карда, дар Шом назди Ускуфи
насронї таълим мегирад ва хулоса аз ускуфе дар мавриди
рисолати Муњаммад (с) хабар меѐбад ва ба Макка ба сифати
ѓулом ворид мешавад.117 Ин ду ривоят нишон медињанд, ки
якум, дар Арабистон ва навоњии он чун дар замони Масењ
боварї ба зуњури масењ ѐ пайѓамбари наљотбахше шоеъ
будааст, дигар он чунон ки дар оѓоз гуфтем, як ниѐзмандии
њамагонї ба дини нав эњсос мешудааст.

Рисолати Муњаммад(с) то њиљрат.
116 Ибн Њишам, «Сирату-н-набї» с. 216-221 ва њам Шайх Муњаммад Абу Зўњра. Хотаму-ннабийн. С. 212-215.
117 Ибн Њишам, Сирату-н-набї .с.221-242.
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Мувофиќи ривоѐт њудуди чињилсолагї Муњаммад (с)
пай дар пай хобњо мебинад, ки онро (руъѐи содиќ)
номидаанд.118 Ин хобњо дар рўњияи ў як дигаргунии куллие
эљод карданд. Ў аз одамон канора гирифта, дар ѓори Њиро
гўшанишинї мекард, њар ваќт тўшаву обаш, ки тамом мешуд
ба хона меомад ва боз бо тўшаву об ба он ѓор бармегашт.
Рўзе дар њамон ѓор аввалин вањйи илоњї ба пайѓамбар
њангоми хоб нозил мешавад, ки ба иттифоќ онро њамон
сураи 96 (ал-Алаќ) мешуморанд, ки дар он омадааст:«Бихон!

ба номи Парвардигорат, ки офарид. Офарид одамро аз
пораи хуни баста. Бихон ва Парвардигоратро бузургвортар
аст. Он, ки ба василаи ќалам омўхт. Ба инсон омўхт он чиро
ки намедонист.» (96:1-5)
Дар мавриди чигунагии таѓйири њолати Муњаммад (с)
дар он њангом ривоѐти зиѐде мављуданд. Дар он шаби
Рамазон ба наќли Хадиља Расули Худо дар Ѓори Њиро танњо
буд, ба назараш омад, ки фариштае бар вай зоњир шуд, бо
сањифае, ки бо худ дар даст дошт. Он фаришта гуфт: «Бихон»
! Муњаммад (с) дар љавоб гуфт «Мо ано биќории н» – «Ман
хонда наметавонам». Он фаришта, ки Љабраил буд боз
такрор кард: «Бихон!» Муњаммад (с) боз гуфт: «Хонда
наметавонам». Тибќи њадиси Бухорї ва Муслим чун
Љабраил сахт вайро дар оѓўш гирифт ва фишурд ва бар ў
њолати марг даст дод. Аммо Муњаммад (с) њамчунон дар
сари посухи худ буд. Сипас, фаришта он чи фармоиши Худо
буд, оѐте аз сураи номбурда «ал-Алаќро» бихонд ва нопадид
гашт. Пас аз ин воќеъа Муњаммад (с) хеле вањшатзада ва
музтариб гашта ба хонаи Хадиља бармегардад ва ба он
њамсари мењрубонаш мефармояд, обе ба ў дињад ва ўро
бипўшонад. Њамоно Хадиља тарсу њароси ўро бартараф
мекунад. Хадиља аз он рўйдода бо шавњараш огањї ѐфта,
назди писари амакаш Вараќа ибни Нуфал ибни Асад ибни
Абдулъуззо рафт. Тибќи ривояти ањли њадис ў марде буд, ки
118 Ибн Исњоќ дар мавриди он хобњои Муњаммад (руъѐи содиќ) маълум дода, вале аз чи
иборат будани муњтавойи хобро нагуфта. Ибн Њишам, «Сирату-н-набї». с.252.
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ба дини насронї гаравида буд ва чун бо хатту забони ибрї
ошно буд, аз Тавроту Инљил низ хабар дошт. Вараќа пас аз
шунидани саргузашти Муњаммад (с) гуфт: Ин њамон
«Номуси Акбар» – фариштаест, ки Худо ба Мўсо
фиристодааст. Ў рўзи дигар њангоми мулоќот бо Муњаммад
дар Каъба боз як бори дигар мегўяд: «Ту пайѓамбари ин

уммат ва назди ту Номуси Акбар омад» ва илова мекунад
чунон, ки ба Мўсо мухолифат шуд, ќурайшиѐн низ ба
Муњаммад мухолифат хоњанд кард ва аз Макка ўро хориљ
хоњанд намуд.119 Мувофиќи баъзе ривоѐт пас аз вањйи аввал
муддате вањй ќатъ мешавад, мувофиќи баъзе ривоѐти
дигаррўзи баъд боз Љабраил њозир мешавад ва Муњаммад
(с)-ро парешон ва дар љомаи худ печида, дар хонаи худ
меѐбад ва дуюмин вањйро ба ў мерасонад.

«Эй дар љома хуфта, бархез ихтор кун ва парвардигоратро
ба бузургї ѐд кун ва либосњоятро покиза дор ва аз палидї
дур бош ва миннат мадењ (чизе мадењ) то фузунтар ба даст
орї ва барои Парвардигорат шикебо бош» (Сур-алМудассир О. 1-7).
Пас аз дарѐфти њамин оят Муњаммад (с) гўшанишинї ва
ѓорнишиниро тарк намуда, оѓоз ба таблиѓи ислом ва
њидояти инсонњо ба роњи рост кард. Кори даъват ба дини
мубинро аз хешони худ оѓоз кард ва дар ибтидо он пинњон
буд. Нахустин касоне, ки ба Муњаммад (с) имон оварданд:
зани он њазрат Хадиља (р) ва Алї ибни Абу Толиб (р)
амакбаччааш буд. Пас аз онњо Зайд ибни Њориса ѓуломи
озодкардаи Муњаммад (с) буд, ки имон овард. Аз нахустин
шахсони мўътабар, ки ба ислом гаравиданд Абубакр ибни
Абу Куњофа (р), Усмон ибни Аффон (р), Зубайр ибни Авво
(р) ва Љаъфар ибни Абу Толиб(р) буданд.
Мувофиќи тасдиќи аксари сарчашмањо ва уламо
даъват се сол махфиѐна буд, дар ин муддат танњо як идда
бенавоѐн ва ѓуломон ва наздикони Муњаммад (с) ба дини нав
гаравиданд. Дар соли сеюм нозил шудани ояти зер: «Пас ту
119

Ибн Њишом. Сирату-н-набї, Љ.1. с. 256-257.
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бо садои баланд ончи маъмурї ба халќ бирасон ва аз
мушрикон рўй бигардон (94) њамоно, ки туро аз шарри
тамасхуру истењзо мањфуз медорем».120
Њамин тавр дар соли сеюм давраи даъвати ошкоро оѓоз
шуд. Аз нањваи таблиѓ ва даъватњои Муњаммад (с) ва
мухолифатњои ќурайшиѐн, алахусус амакаш Абу Лањаб,
ривоятњо зиѐд аст. Умуман дар аввал муносибати ќурайшиѐн
нисбат ба Муњаммад (с) мулойим буд. Онњо ба даъватњои ў
беэътиної, баъзан истењза мекарданд, вале ваќто ки
Муњаммад (с) ошкоро алайњи бутњо ба бутпарастї таблиѓ
оѓоз кард, вазъият мураккаб ва муносибатњо тунду тез
шуданд. Вале њанўз њам ќурайшиѐн аз иќдомоти љиддї
алайњи Муњаммад (с) худдорї мекарданд. Хостанд, аввал
Абу Толибро маљбур кунанд, ки даст аз њимоя ва
љонибдории Муњаммад (с) бардорад. Бори аввал, чунон ки
Тоњо Њусейн мефармояд аз ў хостанд, ки бо бародарзодааш
сўњбат кунад, шояд ба накўњиши худоѐн ва сафиќ (гумроњ)
шуморидани хирадмандон ва
нораво шуморидани
одатњо121ва айб нињодан ва норавогўї дар њаќќи бутњояшон
хотима дињад.
Абу Толиб хоњиши эшонро пазируфт ва назди
бародарзодааш рафта паѐми Ќурайшро, ки иборат аз
пешнињоди подшоњї ва нафоиси амвол (молњои ќимматбањо)
то тањдид ва њамлаи сахту шиканља кардан122 буд, ба ў хабар
дод. Яъне, ќурайшиѐн пешнињод карда буданд, агар
подшоњї мехоњад ѐ молу љавоњир, њозиранд бидињандаш,
агар инро намехоњад ва аз таблиѓ даст намебардорад,
интизори аксуламали сахт ва шиканљањо бошад. Дар посух
пайѓамбар фаќат фармуд:

«Ба Худо ќасам, эй Амак! Агар хуршедро дар дасти рост ва
моњро дар дасти чапам нињанд, то аз ин кор бозгардам, бар

Сураи ал-Њиљр, ояти 94-95.
Тоњо Њусейн, Ойинаи ислом сањ. 36.
122 Њамон љо.
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нахоњам гашт.»123 Њоло агар маќсади Муњаммад аз овардани
ислом муттањид кардани аъроб ва давлати ягонаи
мутамаркиз сохтан буд, пас чаро розї ба подшоњї нашуд, то
ин барномаи худро амалї созад. Чун ки имконияти подшоњ
дар њалли ин масъала бештар аст.
Абу Толиб посухи бародарзодаашро ба ањли Ќурайш
расонд ва аз њимояи ў даст набардошт. Ин имконияти
истифодаи зўриро алайњи Муњаммад (с) имконпазир сохт.
Баъ аз ин Ќурайшиѐн ба Абу Толиб пешнињоди дигаре
карданд. Як нафар љавони пањлавон ва зеборо бо номи
Аммора ибни Валид бар ивази хунбањои Муњаммад (с)
пешнињод карданд то ўро гирад ва Муњаммад (с)-ро ба онњо
супорад.124 Ба ин њам Абу Толиб розї нашуд. Пас аз ин онњо
даст ба азияту таъќиби пайравони Муњаммад(с) заданд.
Вазнинии асосї ба дўши бенавоѐн ва бегонагони ѓайри
ќурайшї афтод. Њатто аз куштани ин бечорагон рўй
наметофтанд. Аз љумла Ёсир ва њамсараш Самияро дар пеши
чашмони фарзандаш Аммор куштанд.125 Зулми Ќурайшиѐн
ба муслимин то ин њад буд, вале имони ѐрони Муњаммад (с)
ношикастанї ва он чунон ќавї буд, ки тарси марг ѐ мењри
фарзанд онњоро аз эътиќод натавонист мунсариф кунад.
Амморро низ ин кушта шудани падару модар ва идомаи
шиканља маѓлуб накард, сабру шикебої мекард, аз имон
нагашт то аз ў ноумед шуданд ва шиканљаро бас карданд.
Расули Худо ба нисбати онњо фармудааст: «Эй оли Ёсир
шикебо бошед, ки љои шумо бињишт аст»126 Номњои зиѐде аз
пайравони Муњаммад (с) дар китобњои сира омад, ки ба
шиканљаву азобњои гуногун барои имон оварданашон ба
ислом, чун хонаводаи Ёсир ва Абу Зар гирифтор шудаанд.
Барои халосї аз ин шиканљањо Муњаммад (с) иљозат
медињад, то гурўње аз ѐронаш ба Њабашия њиљрат кунанд.
123 Ибн Њушон «Сирату-н-набї», сањ. 278-279. Ва А. Муњаммад ал-Хазори, Нуру-л-яќин фисирати-л-Мурсалин с. 32.
124 Ибн Њишон, Сирату-н-набї, с.279.
125 Тоњо Њусейн. Ойинаи ислом с. 36.
126 Тоњо Њусеѐн, Ойинаи ислом сањ.36.
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Дар оѓоз теъдоди онњое, ки ба ин кишвар муњољират
карданд, ѐздањ нафар марди мусулмон бо чањор зан буданд,
Баъдан, ба тадриљ миќдори онњо ба њаштоду се мард ва
њафтод зан расид. Њамагї ќурайшї буданд, дар сарчашмањо
номи онњо ѐд шуда.127 Вале ќурайшиѐни Макка
мусулмононро дар Њабаша низ ором нагузоштанд, хостанд
онњоро аз он љо бар гардонанд, ва шахсонеро низ барои ин
кор гумоштанд.
Подшоњи Њабаша, ки Муњаммад аз ў њамчун марди
адлу инсоф ѐд кардааст, Наљљошї ном дошт мусулмононро
гиромї дошт ва дар сояи њимояи ў зиндагии бофароѓат
доштанд. Дар мавриди муњољирати аввали Њабашия ва
љавонмардии Наљљошї дар ахбор омад, ки ќурайшиѐни
Макка ваќто хабар ѐфтанд, ки мусулмонон дар он љо ба хубї
рўз мегузаронанд ва дар садади бозгардондани онњо
баромаданд, то боз мардуми дигар ислом оварда, ба он
кишвар муњољират накунанд. Онњо аз имкони нерўманд
шудани муслимин дар ин кишвар ва ба ѐрии Муњаммад (с)
омадани онњо мењаросиданд. Аз ин рў чанд нафареро бо
сарварии ду тан, ки Абдуллоњ Ибни Аби Рабиъи ва Амр
ибни Ос ба Њабашия фиристоданд то ќурайшиѐни
мусулмонро аз он љо баргардонанд. Ваќто, ки ин ду нафар
бо тўњфаву њадияњо аз Наљљошї дархост карданд, ки
мусулмононро бар онњо супоранд. Ў зимни як бозпурсї аз
муслимин, ки шахсияте бо номи Љаъфар Ибн Абу Толиб буд,
чї будани дини ислом ва афзалияти онро аз ойини аъроби
љоњилия ба ў рўшан кард, тасмим мегирад мусулмононро боз
пас надињад ва онњоро њимоят кунад. Дар натиља
намояндагони мушрикини Макка номуваффаќ бар
мегарданд. Муњољирати аввал ба Њабашия чунин буд, вале
баъдтар онњо хабар меѐбанд, ки шиканљаи мусулмон кам
шуда ва ба шарофати ислом овардани Умар ибни Хаттоб ба
вазъи муслимин бењбудї рух дода, муњољирин ба Макка бар
мегарданд вале маълум мешавад, ки хабар дурўѓ будааст,
127

Ниг. д. М.Т. Ардаконї. Таърихи тањлилии ислом. Сањ. 87-89.
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онњо ба Макка дохил шуда наметавонанд. Муњаммад
мефармояд боз ба Њабашия баргарданд ин бор њаштод
нафар мард бо зану кўдаконашон озими Њабашия шуданд ва
то муњољирати Муњаммад (с) ба Мадина дар он љо буданд.
Соли шашўми даъват њамзамон ба ислом овардани
Умар ибни Хаттоб ва Њамза ибни Абдулмутталиб (амаки
њамсоли Муњаммад) ислом ќувват гирифт. Вале њанўз њам
муќобилияти ќурайшиѐн идома дошт, балки сахттар шуда
буд. Дар оѓози соли њафтум, мусулмононро аз соири
мардуми Макка људо карда, дар шиъаб (дара)-и Абї Толиб
мањбўс карданд. Ба истилоњи имрўз авлоди бани Њошим (љуз
Абу Лањаб) њамроњи мусулмонон мавриди тањрими
иќтисодию молї ва њаргуна равобит эълон карданд. Онњо на
фаќат ба бани Њошим хариду фурўш карданро, балки аз
эшон зан гирифтан ва зан доданро њам манъ карданд. Ба ин
мазмун як паймоне (сањифае) њам байни худ баста буданд ва
аз њар гуна алоќа бо дараи бани Њошим љилвагарї
мекарданд ва њатто молу озуќавор ба он љо бурдан
намемонданд. Ин вазъият то соли дањум се сол идома дошт
ва танњо ваќте дарѐфтанд, ки ин роњ низ фоидае надорад ва
гузашта аз ин диданд, ки он ањдномаро мушњо ѐ њашароте
хўрдаанд, (ин хабарро Абу Толиб ба сарони ќурайш аз номи

Муњаммад(с)
мерасонад, ваќто тафтиш мекунанд дар
њаќиќат ба љуз номи Худо ва Муњаммад(с) дар он чизе боќї
намонда аст.) ба муслимин иљозати хурўљ ва аз муњосираро
доданд.
Як моњ аз халосии ин тањрим нагузашта буд, ки ба сари
Муњаммад мусибат ва душворињои тозае омаданд. Он њам ду
њодисаи ѓамангез-вафоти Хадиља њамсари бовафои
пайѓамбар ва амакаш Абу Толиб, ки ба ќавле дар фосилаи як
ду моњ буд.
Баъд аз ин њодиса бар сари пайѓамбари ислом шиканља
ва мушкилоти зиѐде паси њам пеш меомад. Дар воќеъ агар мо
зиндагиномаи Муњаммад (с)-ро дар давраи то њиљрат ба
диќќат мутолиа кунем, азобу уќубатњое, ки расули акрам ва
ѐронаш кашидаанд на камтар аз уќубатњоест, ки бар сари
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Исо а. с. омада буд. Дар сиратњо ва ахбори ин давраи
мушкили зиндагии паѐмбар (с) хеле муфассал омадааст ва он
худ бењтарин нишондињандаи шањомат ва фидокорињои
шахсияти ў ва хонаводаи ўст. Ва ин худ нишон медињад, ки
рисолати Муњаммад (с)
мисли пайѓамбарони солифа:
Иброњим, Мўсо ва Исо оганда ба ранљу азобу фидокорї дар
роњи саъодати инсонњо аз худгузаштагї, шањомат ва
маъсумият будааст. Баѐни зиндагонии Муњаммад (с) танњо
ба пуррагї ва баѐни муњимтарин лањзањо ва љузъиѐти он
метавонад ањмияти инсонсозї ва ахлоќї дошта бошад ва
шахсияти ўро барљаста нишон дињад. Шинохти ислом
бидуни шинохти шароити пайдоиши ин дин ва шахсияти
пайѓамбари он муњол аст. Одатан чунон, ки ќаблан тазаккур
додем диншиносон ва исломшиносони ѓарбї пайдоиши
исломро марбут ба пайдоиши љомеаи синфї, зарурати
муттањид кардани ќабоили араб ѐ мафкураи табаќотї
мешуморанд. Агар мо аз њамин дидгоњ љараѐни пайдоиши
ислом ва таблиѓоти Муњаммад (с) нигарем мантиќан
мебоист сарватмандони Ќурайш пеш аз њама манфиати
исломро пеш аз њама дарк менамуданд. Њељ набошад дар
даъватњои Муњаммад (с) ва ѐронаш масалан: Умар, Абубакр
ва Усмон, ки ба табаќаи сарватмандон наздик буданд,
даъватњои мушаххасе аз дидгоњи манфиати ќавмї ва
табаќотї ва судљўї бояд љой доштї. Аммо дар ягон љои
Ќуръон, њадисњо ва ахбор чизе наметавон пайдо кард, ки
далолат ба ин маънї кунад. Аз аввал, ислом даъвати рўњонї
ва маънавї буда орї аз судљўињои моддию табаќотї ва
ќавмї болотар манфиатљўии моддї будааст. Аз аввал
мухотаби Ќуръон на танњо ќабилаи Ќурайш ѐ ќавми араб,
балки њамаи инсоният будааст. Фикр мекунам агар маќсади
Муњаммад (с) танњо њадафњои сиѐсї, муттањид кардани
ќабоили араб, бунѐди давлати ягона ва судљўии бештар аз
тиљорат ва кушоиши бозорњои нав буд, аввалан, инро ба
навъе мебоист ба њамќабилањояш ќурайшиѐн баѐн мекард ва
имкон надошт, ки онњо ин чунин мухолифате алайњи ин
ибтикори ў кунанд.
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Вале даъвати Муњаммад (с) дир ин давра , чунон ки
гуфтем соф даъвати динї, маънавї, даъвати рўњонї, даъват
алайњи будпарастї, даъват ба шинохти Худои ягона буд.
Инак баръакс ваќто, ки ќурайшиѐн диданд манофеъи
моддиашон, он даромадњое, ки аз доштани хонаи Каъба ва
бутпарастї онњоро ойид мешуд, дар хатар аст, муќовимати
сахте бо Муњаммад (с) намуданд. Воќеъан, зиндагии ўро
баъд аз вафоти наздиконаш хеле сахт ва тоќатфарсо карда
буданд, њатто њамсоягонаш ўро азият мекарданд, тањќирњо
ва њатто зўргўињо рўз аз рўз меафзуд. Ба хонааш мурдоргињо
мепартофтанд, дар кўчаю бозор бадгўї мекарданд, њатто
боре њангоми тавофи хонаи Каъба наздик буд хафааш
кунанд, ки Абубакр монеъи он шуд. Кор бар пайѓамбар сахт
шуда буд, касе ба ислом аз тарс намегаравид. Ин буд, ки
пайѓамбар тасмим гирифт, барои нашри даъват, ба дигар
шањру ободињои хориљи Макка сафар кунад, ў ба водии
Тойиф меравад.
Оѓози даъват ба хориљ аз Макка, Тойиф дар дувоздањ
фарсанг фосила, серўза роњ аз Макка љойгир шуда буд. Дар
ин шањр ќабилаи Бани Саќиф мезист. Сарони Тойиф бо
руасои Ќурайш додугирифт ва паймон доштанд. Дар ин
ободї яке аз бутњои асосии аъроб Лот низ љой дошт. Рўзе
паѐмбар бо Зайд ибни Њориса, ба ривояти дигаре танњо рў
ба Тойиф менињад ва баъд аз гузаштан аз дараи Мино ва
Арафот ба он шањр мерасад. Се бародар Абдуѐлил, Масъуд
ва Њабиб писарони Амрў ибни Умайр риѐсати он шањрро
доштанд.128 Ин воќеъа дар 26-уми шаввол /15-њуми июни
соли 619/ иттифоќ афтод.129 Муњаммад (с) сарони Тойифро
ба дини ислом даъват мекунад, вале онњо натанњо даъвати
ўро напазируфтанд ва аз ў рў гардониданд, вале бо кароњат
кўдакони худро мефармоянд, то ўро азият кунанд.
Муњаммад (с) аз азияти онњо ба боѓе, ки мутааллиќ ба ду тан
ќурайшї буд, паноњ мебарад ва онњо низ аз тарси
128
129

д. м. Т. Ардаконї, Таърихи тањлилии ислом, с. 95.
О. Г. Большаков, История Халифата , с. 82.
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ќурайшиѐни Макка ўро пазирої намекунанд, магар ѓуломи
онњо бо номи Аддос, ки як табаќ хурмо назди ў меорад ва
шефтаи даъвати пайѓамбар гашта бо гиряву зорї сару рўи
ўро мебўсад.130
Муњаммад (с) бо як вазъи асафборе ба Макка
бармегардад ва аз вуруд ба шањр худдорї мекунад ва љўѐи
њимоят аз якчанд нафар шахси мўътабари ќурайшї мешавад.
Чанд нафаре, ки номњояшон дар таърих сабт аст аз њимояти
ў сар мепечанд, билахира ў тањти њимояти Матъам ибни Алї
вориди Макка мешавад.
Саволе пеш меояд, ки ангезаи тањаммул ба ин њама
азиятњо, фишору мањрумият чї буда аст, ки пайѓамбари
исломро бо шањомат, аз худ гузаштагї, фидокорї ва
чашмпўшидан аз осоиштагиву манофеъи моддиаш ўро ба ин
кор ҳидоят медодааст. Муњаммад Њусейни Њайкал дар
рисолаи «Зиндагонии Муњаммад (с)» як ќиѐси хеле љолибе аз
даъвати Муњаммад (с) бо даъватњои Мўсо ва Исо дорад, ки
мо онро, каме зимни тањќиќи бевосита густариш медињем.
Одатан муњаќќиќони ѓарбї ва шўравї, чунон ки ќаблан
ишора шуд, даъвату рисолати Муњаммад(с)-ро бо усул ва
меъѐрњои сотсиологї арзѐбї намуда, омили пайдоиши
исломро дар ангезањои иљтимоию сиѐсї мељўянд. Њол он ки
воќеъан, њамон тавре ки М. Њ. Њайкал мефармояд, он дар
марњилаи аввал сифран рисолати маънавї будааст.131 Дар ин
робита агар ба зиндагї ва рисолати Мўсо нигарем, хоњем
дид, ки ў дар Миср таваллуд ва бузург гардида, тамоми
беадолатињо ва истибдоди Фиръавнро нисбат ба ќавми худ –
яњудиѐн ба чашми худ дида, амалан эњсос карда буд, аз ин рў
даъвати ў ќабл аз њама «нањзати сиѐсию динї буд». 132 Яъне
њадафи рисолати Мўсо аз асорату истибдоди Фиръавн рањої
бахшидани ќавми яњуд буда. Ин матлаб хеле рўшан дар
китоби «Хурўљ» боби савум баѐн шудааст:
Тоњо Њусейн , Ойинаи ислом, с. 40-41.
М. Њ. Њайкал, зиндагонии Муњаммад, с. 156-157.
132 Њамон љо.
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«7.Ва Худованд гуфт: «Мазаллати ќавми Худро дар
Миср дидам, ва фиѓони онњоро аз дасти зулмкунандагонаш
шунидам, ба тавре ки дарду озори онњоро медонам:
10 Ва алњол биѐ, ки туро назди Фиръавн бифиристам, то
ки ќавми Ман – бани Исроилро аз Миср берун оварї».133
Инак мебинед, рисолати Мўсо сифр иљтимої-сиѐсї, яъне
берун овардани бани Исроил аз асорати Миср ва истибдоди
Фиръавн буда ва он бо возењияти том, чунон ки дидем, дар
каломи илоњї таъкид шудааст.
Њамчунин Исо, ки дар Байт-Лањми Яњудо, яке аз
навоњии Фаластин таваллуд шуда, баъд аз бозгашт аз
њиљрати њафтсолаи Миср дар Носира бузург шуда буд,
вазъияти мустамликавии Фаластинро медонист. Медид, ки
мустамликадорони Румї бо халќи яњуд чињо мекунанд ва
рўњониѐн-пешвоѐни ҳувиятбохтаи яњудия ба ризояти муроди
ин хољањои худ халќро гумроњ намуда, чк риѐкориҳо
мекарданд. Ин матлабро мо дар китоби Матто боби 23 дар
мазаммати риѐкории китобдонон ва форисиѐн ба рўшанї
меѐбем. Нањзати иљтимоии Исои Масеҳ хафї, пӯшидаву
инкорист, ӯ баръакс даъват мекунад, инсонњо ба бадї
мухолифат накунанд, ин худ як навъ эътирози динї – сиѐсист
вале эътирозу њаракати пўшидаи сиѐсї дошта. Чунки дар ин
давра эътирози ошкоро аз тариќи шўришњои ѓуломон, аз
баски њанўз империя ќудратманд буд, натиљае ба љуз
куштори ѓуломон надода буд.
Њоло бубинем, шароити даъвату рисолати Муњаммад (с)
чигуна буд. Макка чунон, ки медонем, шањре буд бидуни
њокимияти сиѐсї, ки ба истилоњи М. Њайкал низоми
зиндагии он ба «љумњурї шабоњат дошт».134 Дар он
истисмору истибдоди империявию мустамликавї ѐ худ
истибдодї-сохтори диктатуриву тоталитарї вуљуд надошт,
то андозае њуќуќи инсон ва шахсияти он аз тариќи ќавонини
Библия, тарљумаи. Тољикї, Инстит. Тарљумаи Библия. Стокгольм. С.
1992, с. 96.
134 М. Њ. Њайкал, Зиндагонии Муњаммад, с. 157.
133
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ќабилавию авлодї мафњуз буд. Чунон ки дидем ќурайшиѐн
аз тарси ќисоси хунин ѐ дигар наметавонанд ќасди љони
Муњаммад (с) - ро кунанд, њарчанд дар нињоят чунон ки
хоњем дид, ба нањве маљбур ба чунин амале мешаванд, вале
аз тарси ќисоси хунин дар ин љиноят якчанд авлодро шарик
мекунанд. Гузашта аз ин, аз назари авлодї низ ў аз
намояндагони авлоди номї – бани Њошим буд, ки вазифаи
идораи умури зоирони Каъбаву соќия (обу нон додан)-и
њољиѐнро дар даст дошт. Пас аз издивољ бо Хадиља аз назари
вазъи иљтимої дар шароити хубе буд. Пас кадом манофеъ,
ормону идеали сиѐсии ўро ҳидоят мекард? Њарчанд кўшиш
ба харљ надињем, ба ин савол љавобе пайдо кардан мушкил
аст, ба љуз он ки даъвати ў сифр динк-маънавї буда, дар
ибтидо мабнї ба њељ њадафи сиѐсиву иќтисодие набуд. Аз ин
рў М.Њ. Њайкал низ мефармояд, ки рисолати Муњаммад дар
муњите, ки вазъи онро шарњ додем, “мунњасиран рисолати
маънавї буд, ки бар асоси даъват ба њаќиќату хубї ва зебої
устувор гашта буд ва мабнову маќсади дигаре љуз ин
надошт.”135
Пас аз ин њама аз худ гузаштагї, сабру тањаммул ба
азобу шиканљањо аз тарафи Муњаммад(с) танњо дар заминаи
имони комил ва эътиќоди росихи ў ба рисолати паѐмбарии
худ љињати интишори тавњиди холис, ислоњу таљдиди
маънавиѐт, такмили дину мазњаб ва бунѐди заминаи уммати
воњид, на дар асоси нажоду миллат, балки бар асоси боварк
ва дин будааст.
МУЌАДДИМАИ ЊИЉРАТ ба Ясриб (Мадина). Пас аз
њодисоти Тойиф, Муњаммад интизори мавсими њаљро
мекашид, то аз нав ќабоили арабро ба дини њаќ даъват
кунад. Лекин аксари аъроб аввалан аз рўи љањолат, сониян,
ба андешаи халалдор накардани муносибати худ бо сарони
Ќурайш аз ќабули даъвати ў сар мепечиданд. Танњо соли
ѐздањуми даъват намояндагони ќабилаи Хазраљ бо
135
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пайѓамбар дар мањалли Аќаба мулоќот ва гуфтугў карданд
ва ќавл доданд, ки даъвати ўро дар Ясриб нашр хоњанд кард.
Ногуфта намонад, то ин њодиса дар зиндагонии
пайѓамбар навигарие, ки ба вуќўъ пайваст иборат аз он буд,
ки ў нахуст баъд аз вафоти Хадиља, дар њудуди соли
ѐздањуми даъват, Сўда (ѐ Саввода) – беваи яке аз муњољирони
ҳабашияро, ки дар табъидгоњ вафот карда буд, ба занї
гирифт. Баъд аз чанде, бо маќсад ва њадафи истењкоми
бештар бахшидани муносибот бо ѐрони ба ў гаравидаи
ќурайшї, Ойиша духтари Абубакрро, ки шаш- њафт сола
буд, номзади худ кард ва то ду сол баъд ба зуфоф
даровард.136
Соли дувоздањум байни он шаш тан хазраљк ва боз шаш
тани дигар аз ањли Ясриб аз як сў ва пайѓамбари ислом аз
сўи дигар аввалин паймон мунъаќид гардид. Ясриб, ки
баъдан, пас аз њиљрати Расули Худо (с) чунон ки ќаблан
гуфтем, номи «Мадинату-н-набї» ва «Мадинату-р-расул»
ном гирифта, имрўз мухтасар Мадина номида мешавад. Он
дар њудуди 500 км. дурї дар шимоли Макка љой гирифтааст.
Њавои гарм, обњои равон ва дар атрофаш боѓистон ва
нахлистони фаровон дошт. Дар Ясриб ду ќабилаи Араб Авс
ва Хазраљ ва се ќабилаи яњудї: Бани Ќурайза, Бани
Ќайнуќоъ, Бани Назир зиндагї мекарданд. Байни ду
ќабилаи номбурда ва ќабоили яњуди ањду паймон буд.
Њарчанд ќабилаи Авс ва Хазраљ ќабилањои араби ба њам хеш
буданд, вале байни онњо њамеша низоъ ва ихтилоф буд.137
Меърољи Паѐмбар- исроъ (сафари як шабаи пайѓамбар
аз Масљиду-л-њаром ба Масљиду-л-аќсо) ва меърољ (боло
рафтан– ба боргоњи илоњї) мувофиќи ахбор дар њамин соли
дувоздањуми даъват иттифоќ афтод. Ин њардуро аксари
муаррихон дар як шаб ба амал омада медонанд. Дар бораи
чигунагии ин меърољ-љисмонї ѐ рўњонк будани он ихтилофи
Алї Шариатї, Исломшиносї, с. 142.
Аш-Шайх Муњаммад ал-Хазарї, Нуру-л-яќин фи сиратс-с-сайиди-лмурсалин. С.58.
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назар аст. Бисѐрињо дар чунин аќидаанд, ки меърољ танњо
рўњонї будааст.
Бояд гуфт, ин мазмун, яъне мулоќоти паѐмбарон бо
Худо тоза нест, балки дар бисѐр адѐни то исломї бо каме
тафовут љой дорад. Масалан, мулоќоти Мўсо дар Синай, дар
кўњи Тур бо Худо. Ё худ, меърољ ѐ суъуди Зардушт ба љувори
Ањурамаздо, ки мухтасари шарҳи воќеъа чунин аст.
Фариштаи Бањмон (Вањумана) бо Зардушт мулоќот карда, ба
ў мефармояд, ки “љомаи ориятии колбуд (тан)-ро аз љон дур

созад ва равонро пок ва тоњир фармояд, онгоњ суъуд кард
дар пешгоњи Ањурамаздо. Чун Зардушт дар он анљумани
осмонї ва љойгоњи барин дарун омад, сояи ў мањв гардид.
Зеро тобиши фариштагон ва ашъиаи (шуълањои) дурахшони
арвоњи улвї (олї) дар пиромуни ў, вуљуди ўро чунон
мустаѓриќи нўр сохта буданд, ки сояе боќї намонд. Пас
Ањурамаздо ба ў таълим дод”.138
Асоси ин чунин тасаввуротро дар ислом матлабе аз
сураи 17-уми Ќуръон – «ал-Исроъ», ояти 1 ва 60 ташкил
мекунад, ки дар он омадааст: «Поку муназањ аст Худое, ки

дар шабе бандаи худро аз масљиду-л-Њаром ба масљиду-лАќсое бибурд, ки даври онро муборак кардем, то нишон
дињем ба ў баъзе нишонањо. Њамоно вай шунаво ва биност».
«Ва мо рўъѐе, ки ба ту ироа додем набуд ба љуз барои
озмоиш ва имтињон».139
Дар соли сездањуми нубувват паймони байъати Аќаба
баста мешавад. Ин байъатро байъат ѐ паймони њарб
номидаанд ва аз байъати аввала, ки байъати нисо (зан) ном
дошта, бо он фарќ мекард, ки масъалаи ќитол (мубориза ва
љанг)-ро бо худ дошт. Мазмуни байъати аввалро Ардаконї
аз ќавли Табарї чунин наќл кардааст:

138 Таърихи љомеъи адѐн аз оѓоз то имрўз, тар. Алї – Асѓарї Њикмат,
Тењрон, 1354, с.303.
139 Дар бораи Меърољ муфассал ниг. М. Њ. Њайкал, Зиндагонии
Муњаммад, с. 196-201.
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«Байъат кардем бар он, ки ба Худо ширк наварзем, дуздї
накунем, фарзандони худро накушем, бўњтон ва ифтиро
(тўњам, дурўѓ) назанем ва дар кори хайр ба Ў нофармонї
накунем».140
Паѐмбар бошад дар муќобили ин байъат фармуд: «Агар
вафо кардед, бињишт доред, ва агар шикастед ва ошкор шуд,
дар дунѐ ба њадд (љазои шаръї) тан дар дода, каффора хоњед
шуд. Вале агар пинњон монад, ба рўзи ќиѐмат афтад, Худо
бубахшад ѐ азоб кунад»141.
Чунон ки аз ин байъат низ бар меояд то давраи нињоии
њиљрат њељ ангезаи сиѐсие дар кори пайдоиш ва нашри ислом
дохил набудааст. Танњо дар байъати дуюми Аќаба паймон
ранги паймони сиѐсиро мегирад ва аз њамон рўз дар ислом
масъалаи тавъамї ва аљинии сиѐсат бо дин шурўъ мешавад.
Чунон ки гуфтем, байъати дувуми Аќаба Байъати њарб
(љанг) буд. Дар он ањд карданд, ки “пайѓамбарро мисли зану

фарзанди худ њимоя кунанд ва аз фидо кардани мол дареѓ
намеварзанд. Паймон карданд, ки бо сиѐњу сурхи бегона
биљанганд”.142
Хусусияти сиѐсї гирифтани даъвати пайѓамбар дар ин
байъат боз дар он зоњир гардидааст, ки пайѓамбар дувоздањ
нафарро ба унвони наќиб- (сарвар) муъайян кард, ки
заъомат ва риѐсати ќавмро бар ўњда дошта масъули рафтори
ќавми худ бошанд.143
Як нуќтаи муњим дар ин байъати дуввуми Аќаба он аст,
ки соли сездањуми баъсат ансор (онњое, ки дар Мадина
даъвати пайѓамбарро ќабул карда, ўро ѐри намудаанд, љамъ
73 мард ва ду зан, ки дар таърихњо номи ҳамаашон сабт
гардида, бо пайѓамбари Ислом пинњонї љињати бастани ањду
паймон гирди њам омадаанд ва дар ин љамъ амаки
пайѓамбар Аббос ибни Абдулмутталиб низ њарчанде ў ҳанӯз
. д. М.Т. Ардаконї, Таърихи тањлилии ислом. Сањ. 100.
Њамон љо сањ. 100.
142 Њамон љо с. 101
143 . д. М. Т. Ардаконї, Таърихи тањлилии ислом, сањ. 101.
140
141
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дар дини ќавми худ буд, њузур дошт то мувозиби иќдоми
бародарзодааш бошад.144
Рољи Фазлаллоњ ва шайх Муњаммад Хазраљї дар ин
маврид навиштаанд, ки Аббос амаки пайѓамбар ба
хазраљиѐн мефаҳмонад, ки Муњаммад њанўз дар њимоя ва
пуштибонии авлоди бини Њошим аст. Чун ў ба назди шумо
рафтаву ба шумо пайвастанро ихтиѐр намудааст, гуфтаниям,
ки агар ба он чи ўро даъват намудед, вафодор њастед, ўро аз
мухолифонаш муњофизу њимоятгар њастед, шумо медонеду
тањаммулатон, вале агар љуз ин аст (бо ањдатан пойдор
набошед ва аз душманонаш ўро муњофизат накунед),
бигзоредаш то назди ашира-хешу аќрабояш бошад, ки ў дар
иззату њимоят аст.145 Ансор бо сарварии ал-Бароъ ибни
Маъруф ќавл доданд, ки ба ањду паймонашон вафодоранд.
Ин матлаб аз ду љињат ќобили ањамият аст: аввалан,
нишон медињад, ки бани Њошим авлоди Муњаммад (с) то чи
андоза ба ў алоқаманд буданд ва дар мушкилтарин њолатњо
низ ба робитаи авлодии худ нисбат ба ў содиќу вафодор
будаанд. Ин ҳатто дар сурате, ки Аббос побанди эътиќодњои
ќавмии хеш қарор дошт, њанўз ба ислом имон наоварда буд.
Сониян, ин пуштибонии Аббос ибни Абдулмутталиб
ҳангоми байъати додарзодааш бо ансор як замонат ва вазнае
барои Паѐмбари Худо (с) буда ва нишон медињад, ки баъд аз
вафоти амакаш Абитолиб ва зављааш Хадиља Паѐмбар (с)
ҳанӯз тамоман танњову бе пуштвона намонда будааст.
Њимоя аз марди 53 сола далели он аст, ки садоќат ба
равобити авлодї дар он давра хелењо мустањкам будааст.
Хулоса, чунон ки арз шуд, байни пайѓамбари ислом ва
ансори Мадина ањду паймон баста шуд. Дар ин њангом яке аз
онњо ал-Њайсам ат-Тањѐн пурсид. “Ё Расуллоњ, њамонои
Аш - Шайх Муњаммад ал-Хазраљї, Нўру-л-яќин фи сирати-с-Сайидил-мурсалин с. 60.
145 Ниг. Шайх Муњаммад Хазраљї, Нўру-л-яќин, с. 61, Рољи Фазлаллоњ,
Таърихи ислом, самиздат. Бидуни сол ва љои нашр, с. 47; М.Њ. Њайкал
зиндагонии Муњаммад, с. 210.
144
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байни мо ва байни ин мардум (яъне яњудиѐн – А.Ш) ањду
паймон аст, ки мо ќатъ мекунем, мабодо, ки мо инро кунем
ва ба ту Аллоњ вањй фиристад, ки назди ќабилаи худ баргард
ва ту моро рањо кунї?” Пайѓамбар табассуме ба ў кард ва
гуфт: «Шумо аз моеду ман аз шумоям. Бо њар ки љанг кунед,
мељангам ва бо њар ки сулњ кунед, сулњ мекунам».146
Шояд ҳамин мазмуни гуфтаи Паѐмбар (с) заминаи
“паймони њарб” ном гирифтани ин паймон бошад.
Хабари паймони Пайѓамбар (с) ба ќурайшиѐн ошкор
шуд. Онњо аз нав даст ба таъќиб ва таъзиби муслимин заданд
ва фитнањо ба роњ андохтанд. Паѐмбар (с) ба мусулмонон
дастури ҳиљрат ба Ясрибро дод. Мусулмонон њиљрат ба
Мадинаро оѓоз карда, даста-даста сафар мекарданд, баъзе
ошкоро ва баъзе пинњонї. Ин таѓирот ќурайшиѐнро ба њарос
водор кард. Чун ки Ясриб таќрибан пурра ба ислом гаравида
буданд, ба љуз яњудиѐн. Дар муддати камтар аз се моњ ќариб
тамоми пайравони Пайѓамбар (с)
ба Мадина њиљрат
карданд. Дар Макка фаќат Пайѓамбар (с), Алї (р), Абӯбакр
(р) ва чанд асњоби дигар боќї монданд. Ќурайш, ки аз
афзудани тарафдорони Пайѓамбар (с)
бимнок буданд,
ниҳоят тасмим гирифтанд масъалаи ўро љиддї муњокима
кунанд. Онҳо ҳамагї дар мањалли «Доруннадва» фароњам
омаданд ва ба маслињат нишастанд, ки бо Муњаммад (с) чї
кор кунанд. Яке маслињат дод, ки ўро аз Макка берун
ронанд. Ќабул нашуд. Гуфтанд, агар ин тавр кунем ба
атрофи ў мардум ѐ ќабилае љамъ оянд ва мантиќу фасоњати
ўро дарѐбанд ва бар мо њамла кунанд. Хулоса боз таклифњои
дигаре чун занљирбанд ва зиндонї кардан пешнињод шуд,
боз њам рад шуд. Нињоят Абуљањл пешнињод кард, ки аз њар
ќабила љавони далере интихоб шавад ва њама бо як бор ба
Паѐмбар (с) њамла карда ўро бикушанд, то хуни ў ба њамаи
авлоди Ќурайш афтад. Дар ин сурат бани Њошим љуръат
нахоњанд кард, ки бо њамаи ќабилаи Ќурайш ќисоси хун
талаб кунанд ва маљбуранд танњо ба хунбањо розї шаванд.
146
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Ин пешнињод ќабули њамагон гардид. Тасмим гирифтанд аз
њар авлод интихоб шавад ва њамагї дар як ваќт
Муњаммадро(с) ба ќатл расонанд.
Љавоне аз њар авлоди Ќурайш дар беруни хонаи
Паѐмбар (с) камин гирифта буданд ва аз њар равоќу равзана
хонаро зери назорат доштанд. Макри ќурайшиѐн ба
Паѐмбар (с) ошкор шуда буд ва њамчунин, мувофиќи ривоѐт
ба Пайѓамбар (с) дар ин байн фармони њиљрат, низ аз
Парвардигор расида. 147 Пайѓамбар ба Абӯбакр (р), ки азми
њиљрат дошт, хоњиш кард то бо ў сафар кунанд. Абӯбакр(р)
розї шуд ва ду шутур омода кард.
Нињоят шаби њиљрат даррасид. Тибќи ривоѐт ба
љойгањи Муњаммад Алї ибни Абитолиб (р) бихуфт то
нозирони хонаи Муњаммад (с), ки омодаи куштани ў буданд,
гумон карданд, ки ў дар хона хуфтааст. Пайѓамбар (с) аз
дари аќиб пинњонї бо Абӯбакр (р) расид ва њамроњ аз шањр
берун рафта дар ѓор бо номи ѓори Савр пинњон шуданд.
Хулоса, ваќто ќурайшиѐн хабар ѐфтанд, Муњаммад (с)
аз домашон раста буд. Онњо дар љустуљўи ў камар баста
њатто барои касе, ки ўро пайдо кунад ѐ кушад љоизае ба
миќдори сад шутур муќаррар карда буданд. Тафсилоти
достони зиндагии серўзаи Паѐмбари ислом(с) ва Абӯбакр
дар ѓори Савр ва мӯъљизоте дар робита ба нањваи халосии
онњо аз таъќиби ќурайшиѐн дар ахбору ќисас ва сиратњои
баъдї зиѐданд. Мо аз баѐни муфассали онҳо мегузарем.
Алќисса, баъд аз се рўз пинњонї дар ѓор Расули худо(с)
бо њамроњии Абӯбакр (р) ва роњбалад аз роњањои фаръї ба
сўи Мадина сафар мекунанд ва баъд аз таваќќуфи кўтоње дар
роњ дар рўзи њаштуми Рабиъул- аввал 2-юми сентябр148дар
Ояти ќуръоние, ки ишора ба ин макри Ќурайш мекунад (аз сураи ал-Анфол,
ояти 30 ) чунин аст: «Ва њангоме, ки њилла мекунанд бо ту онњо, ки кофиранд, то
туро нигоњ доранд ѐ бикушанд ѐ берун кунанд, онњо њилла мекунанду Худо њилла
(-и онњоро талофи мекунад) ва Худо бењтарин (талофикунандаи ) маккорон аст».
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баъзеи дигар 12 рабиъулаввал 1/ 24 сентябри149соли 622 ба
Мадина мерасанд.
Муаллифи «Таърихи ислом» Рољи Фазлаллоњ
менависад, ки «Дар ањди хилофати њазрати Умар (р) барои
ибтидои тақвими исломї ин рўзро ихтиѐр намудаанд. Ин
таърихро ду моњу чанд рўзе пештар намудаанд то ба ибтидои
соли ќамарї моњи муњаррам мувофиќ гардад. Дар натиља 16ўми июли соли 622- и мелодиро таърихи оѓози солшумории
ислом ќарор доданд.150

ХУСУСИЁТИ МАРЊАЛАИ АВВАЛИ ЗИНДАГЇ
ВА РИСОЛАТИ МУЊАММАД (с)
Дар аксари адабиѐтњои тањќиќотии бахшида ба зиндагї
ва рисолати Муњаммад (с) даврабандї, яъне ба даврањои
маккк ва мадинак људо кардан љой дорад, вале кўшиши
ошкор кардани хусусиѐти ин ду давраи зиндагї ва рисолати
пайѓамбар камтар ба назар мерасад. Њол он ки истифода аз
чунин усул барои шинохти шахсияти Муњаммад (с) ва ошкор
кардани љараѐни тањаввули афкору ақида ва мавќеяти
иљтимоию сиѐсии ў муфид аст.

Давраи маккагии зиндагии пайѓамбар ба се давра
таќсим мешавад: кўдакию нављавонї, издивољу 15 сол сукут
ва нињоят 13 соли расолату пайѓамбарї ва даъват. Омўхтани
даќиќи ин се давра метавонад ба бисѐре аз масъалањои
норўшани њаѐти Муњаммад (с) пайѓамбари ислом рўшани
андозад.
149
150

О.Г. Большаков, История халифата т. 1.
Рољи Фазлаллоњ, Таърихи ислом ќ. 2. Сањ. 14.
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Алалхусус, омўзиши чињил сол давраи зиндагии то
пайѓамбарии Муњаммад (с) аз назари шинохти илмии
тањаввул ва рушди ў чун шахсият ва аксар аз он њамчун
пайгамбар хеле љолиб мебошад. Мо то ин љо муфассал
таќрибан бо муњимтарин ҳаводиси њаѐти Паѐмбари ислом(с)
дар давраи кўдакї, нављавонї, давраи пас аз издивољ ва
баъсат шинос шудем, ҳоло метавонем ки дар заминаи он
хулосаву натиљагирии илмї намоем. Сайр дар шарњи њоли
давраи номбурда далолат ба он мекунад, ки зиндагии ў назар
ба зиндагонии аксари љавонони маккї тафовути зиѐде
надорад. Ба љуз баъзе аз ривоятњо ва мўъљизањое, ки марбут
ба њамин давраанд.
Гумон меравад аксари он ривоятњо љаълї сохтањои
баъдї мебошанд, чунки агар онњо њаќиќат медоштанд
аввалан, Муњаммад ва хешовандони вай њанўз дар овони
љавонии ў аз рисолат ва пайѓамбариаш, њадди аќал ба
мартабаи фавќулода доштааш огањї медоштаанд ва он ба
навъе дар муносибати онњо нисбат ба ў зоњир мешуд.
Сониян, агар он ривоятњо масалан, шикофтани синаи ў ба
воситаи ду фаришта ѐ дар бораи хоби модараш Омина ва ѐ
худ хабари роњиби насронї Буњайро њангоми сафари
тиљоратї бо амакаш рост мебуданд, худи Муњаммад (с) дар
бораи он изњори аќида мекард. Имкон надошт, ки љавон ѐ
љавонмарде бо доштани чунин нишонањо ва оѐти рўшан ин
њама муддат хомўш будї. Сеюм, имкон надошт, ки агар
ривоѐти номбурда њаќиќат дошта бошад аз онњо ањолии
Макка ва дигар авлодњои Ќурайш бохабар ношуда бошанд
ва дар давраи баъди њангоми муборизаи мазњабї ба он
ишорае нашуда бошад.
Аммо ягона, маъруфтарин ва боварибахштарин сифате
аз фазилате, ки дар ин давра ба ў барои ростќавлию
росткориаш нисбат додаанд сифат ѐ лаќаби «амин»
мебошад.
Ривоятњои номбурдаро ба њар эњтимол баъдан
муфассирон ва муњаддисон дар тафсири чанд ояти ќуръонї
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бофтаанд. Аз љумла оѐти 1 – 3 сураи «Шарњ» мебошад, ки
дар он омадааст: (Оѐ мо боз накардем аз барои ту синаатро,

ва дур андохтем аз ту бори сангинатро, оне ки гарон буд
пуштро). Оре, шояд муфассирон ѐ худ мубаллиѓони ислом
дар муќоиса ва мубоњиса бо насрониѐну яњудиѐн, ки ифтихор
аз мўъљизоти Мўсову Исо мекарданд он чунин муъљизоте, ки
зимни тарљумаи њоли давраи маккї наќл шуд сохта бошанд.
Ба њар сурат њатто ин муъљизањо буда бошанд њам мо њељ
гуна таѓироте ѐ таъсири равшане аз онњо дар њолати рўњии
Муњаммад ва атрофиѐни ў то давраи оѓози пайѓамбарї
пайдо накардем.
Муаллифи китоби «Ќуръон падидаи шигифтангез»
Молик ибни Набї дар мавриди сафари Сурияи Муњаммад
бо амакаш Абитолиб ва пешгўии роњиби насрони Буњайро
сухан ронда, дар бораи таъсири он ба зиндагии Муњаммад
(с) чунин менависад. «Дар мавриди тифл (Муњаммад А, Ш,)
– њатто ба фарзи ин, ки бўе аз љараѐн бурда бошад ба назар
намерасад, ки ин њодиса чизеро дар равиши зиндагии ў, ки
ба љони њар љавони дигари ќурайшї мегузошт, таѓир дода
бошад.151Њамин тавр ягона тафовути Муњаммад аз дигар
љавонони маккї њамин ятим калон шудан, побанди
суннатњои хонаводагї, «бикун» «макун»- њои падару модар
ва мактаб нахондану аз тарбияву таълимгоњњои ќолибии дар
асоси дину мазњаб ва идеологияи замона бунѐд ѐфта бенасиб
мондани ўст. Ва ин худ чунон, ки Алї Шариатї мефармояд
барои ќолибу анъанашиканї, саркубии расму русумњои
ќудсиятѐфтаи аъроб ба Муњаммад (с) кўмак кард.
Вале боз њам љои савол боќист. Чунки Муњаммад(с)
танњо ятим ва мактабнахонда набудааст. Табиист, ки дар
њама давру замон чунин ятимон зиѐд буданд, вале њама ба
чунин мартаба нарасидаанд ва намерасанд. Пас бояд иќрор
шуд, ки барои расидан ба мартабаи набї ин омили муассир
будааст, вале омили асоси нест.
«Ќуръон падидаи шигифтовар», тарљ. дуктур Насрин Њакимї, нашр.
Ширќ. «Интишор», с. 1362. Сањ. 80.
151
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Ягона марљаи исбот, ки мемонад он њам бархурдор
будани Муњаммад (с) ба ќудрату сифати фавќулодаи
нобиѓавї аст. Як нафар олим, санъаткор ѐ шоирро, ки ягона
навоварие дар соњаи худ кардааст нобиѓа меноманд. Вале
шахсияте, ки бо як китоб, мўъљизаи худ, тарњи тамаддуни
наверо бар љањон андохтааст ва тамоми фарњанги љомеаро аз
нав сохтааст чи метавон гуфт? Аз ин рў дуруст аст, ки
калимаи нобиѓа низ ѓунљоиши шахсияти Муњаммадро (с)
надорад. Њанўз дар илм чунин истилоње нест, чунон ки дар
дин пайѓамбар аст, пас чорае ба љуз ќабули он нест.
Њоло баргардем бар сари мавзўи хусусиѐти марњилаи
маккии рисолати Муњаммад (с). Мухолифони ислом беасос
даъвати исломро саросар мубориза бо шамшер ва куштор ба
ќалам медињанд ва дини исломро дини шамшер меноманд.
Аммо ин аз њаќиќат дур, дар воќеъ ќисмати зиѐди даъвати
Муњаммад (с), даъват ба ислом ва тавњид аз тариќи таблиѓ,
танзир ва «мавъизаи њасана» будааст. Дар тўли 13 соли
давраи маккї Муњаммад (с) њељ гоњ даст ба теѓ ва ѐ шамшер
набурдааст. Њарчанд рўзгори сахте: азияту таъкиб, мањбусї
дар мањаллаи худ, таъќибу шиканљаи пайравонаш, тањдиду
тааддии доимиро аз сар мегузаронад. Бо вуљуди њамаи ин
Муњаммад њељ гоњ ба љангу муќовимати хунин ва мусаллањ
даст назадааст. Дар ин давра усули даъвати ў аз усули
даъвати Исои Масењ фарќе надорад. Ва он асосан рўи пояи
таблиѓу табшир ва сабру тањаммул, бурдборї ва истодагарї
дар муќобили зулму тааддї устувор мебошад.
Нањваи даъват асосан баѐн ва огоҳ намудан аз авомири
илоњї, иршоду таълими мўъминон ва ихтору эъломи хатар
аз азоби рўзи вопасин ва оташи дўзах ба кофирону
мушрикон, даъвати таваљљӯц ба оѐт (нишонањо)- и илоњї ба
оқилон буд. Зарфи ин 13 – сол ќисмати асосии сурањои
Ќуръон (86-тоаш) нозил шуданд. Муњаќќиќон дар таъйиди
сохтори њозираи Ќуръон бар он аќидаанд, ки сурањои кўтоњи
Ќуръон аввалї, маккї буда, асосан мазмуни даъват ба
тавњид, ихтору огоњ сохтан аз ѓазаби Худо ва оташи дўзахро
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доранд. Мўњтавои ин сурањо иборат аз бањсу муљодилањое
дар атрофи моњияти тавҳид ва бутпарастї бо мушрикон,
интиќод аз боварињои содалавњонаи онњо мебошад.
Масалан, дар сураи дањуми Юнус ояти 16-15 њангоме, ки
Муњаммад (с) оѐти Ќуръонро тиловат мекунад мушрикон
мегўянд: «Ба мо Ќуръони дигар ор ѐ онро иваз кун».
Парвардигор ба Муњаммад (с) мефармояд, Бигў: «Маро

имкон нест, ки аз пеши худ Ќуръонро табдил дињам, њамоно
ман пайравї ба љуз он чи ў вай ба ман кардааст наметавонам
ба дурусти, ки ман метарсам агар исѐни парвардигорам
кунам».
Воќеан, мушрикон аз Муњаммад (с) дар бисѐр оятњои
Ќуръонии ин давра талаби нишон додани мўъљиза муайян
кардани ваќти вуќўъ, рўзи ќиѐмат ва ѓайраро мекарданд.
Дар њама ин чунин маврид ў мегўяд: «Ман танњо он чи
Парвардигор мефармояд (вай мефиристад) онро мегўям ва
ихтору таблиѓ мекунам, донандаи ѓайб танњо худи
Парвардигор аст». Масалан, дар идомаи ояти боло боз
Парвардигор ба Муњаммад (с) талќин мекунад: «Бигў!»

«Агар Аллоњ мехост ман ба Шумо онро (Ќуръонро) тиловат
намекардам ва Шумо низ аз он огоњї намедоштед. Њамоно
медонед, ки ман умре аз ин пештар миѐни шумо мезистам (ва
даъвии рисолат надоштам) оѐ аќли худро кор намебандед».
(10-16). Дар саросари даъвати худ Муњаммад (с) нињояти
фурутанї ва хоксориро мекунад. Худро аз дигарон афзал
намешуморад ба љуз рисолати пайѓамбарї ва даъват ба дини
ислом. Сарзаниши бутпарастон, низ аз номи Худо омадааст
(ин мардуми нодон) «Бутњоеро ба ѓайр аз Худо парастиш

мекунанд, ки ба онњо њељ зараре ва нафъе намерасонанд ва
мегўянд, ки ин бутон шафоъатбахшанда, тарафгиру
миѐнрави мо назди Худо (Аллоњ)ҳастанд.» (10-18).
Муњимтарин хусусияти Ќуръон аз назари услуби баѐн
он ин аст, ки дар он асосан сухан аз номи шахси аввал, аз
каломи худи Худо-Аллоњ аст. Вай мисли Библия наќли
шахси солис нест, балки аз аввал то охир Парвардигор
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худаш сухан мегўяд ва луќма ба дањони Муњаммад (с) низ
худаш бо феъли амри «Бигў!» мегузорад. Аз ин рў Ќуръон
дар воќеъ услубан Каломуллоњ аст, на наќлу ривоят ва
ахбори таърихк аз аъмоли илоњї.
Инак давраи авали зиндагонк ва рисолати Муњаммад (с)
давраи маккї давраи соф рисолати пайѓамбарии ўст. Ин
давраи рисолати ў бо рисолати Исои Масењ якест. Тафовуте
дар байни ин ду рисолат вуљуд надорад. Муњаммад (с) низ
мисоли Исо њама љабру азият, тањќиру њаќоратро аз
ќурайшиѐни Макка кашида, таълимоти худро бо сабру
тањаммул танњо аз тариќи мавъизаи њасана ва таблиѓ
интишор медод. Вале чун ў ќадам ба Ясриб гузошт ва хурду
калон, зану мард бо таљлили фаровон пешвоз гирифтанд ва
масъулияти ќазоват ва роњбариро ба зиммаи ў вогузор
карданд, шахсияти ў маќоми нав пайдо кард. Ў дар баробари
ба маќоми роњбари мазњабї ба маќоми роњбари сиѐсї низ
даст ѐфт, он чизе, ки њељ гоњ на ба Зардушт на ба Исои Масењ
даст надода буд. Шояд аз њамин сабаб бошад, ки асоси
таълимоти ин ду нафарро масоили маънавию ахлоќї ташкил
кардаанд ва худашон бештар њамчун муаллимони ахлоќиву
маънавї шўњрат ѐфтаанд.
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Б О Б И 2
МУЊАММАД (С) ДАР МАДИНА

ОЃОЗИ ТАЪРИХИ СИЁСИИ ИСЛОМ
Боби гузашта дар шарњи њоли Муњаммад (с) он љо таваќќуф
кардем, ки ў 20 (ѐ 24) - уми сентябр (12 рабеъу-л - аввли)соли 622 ба Ясриб (баъдан Мадинату-н-набї) дохил шуд.
Тафсили шарњи њоли Муњаммад дар Мадина аз соати вуруд
то дами марги ў назар ба зиндагии ў дар Макка нисбатан
хеле муфассал ва даќиќ аст. Дар сарчашмањо дар бораи
интизории чанд рўзаи ањолии Мадина, замони вуруд,
мањалли таваќќуфи нахустин, чигунагии интихоби манзил,
ному насаби ашхос хеле муфассал баѐн шудааст, мо аз
сабаби мањдудияти имкони ин рисола аз такрори он сарфи
назар мекунем.
Муњаммад(с)-ро тибќи паймони Аќаба дар Мадина
њамчун њакам, ќариб як роњбари сиѐсї дар аввал ба ќавли
Бартольд В.В. на њамчун пайѓамбар ќабул карданд. Њарчанд
паймони номбурда бо номи паймони љанг маъруф аст, вале
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фаъолиятњои ў дар соли аввал шањодат медињанд, ки ў ба
фикри љанг набуд. Масъалаи њатман гаравидани мардуми
Мадина ба ислом низ дар миѐн набудааст. «Ањли Мадина, -

менависад В.В. Бартольд- ўњдадор шуданд, ки ихтилофоти
худро љињати њаллу фасл ба Аллоњ ва паѓамбари Вай њавола
кунанд: тибќи ин шароит яњудиѐн ва мушрикон њамчун
пайравони Муњаммад(с) аъзоѐни баробарњуќуќи уммат ба
шумор мерафтанд. Њатто бутхонањои мушрикон тибќи ахбор
танњо дар охирин солњои њаѐти Муњаммад(с) пас аз фатњи
Макка вайрон карда шуданд. Љомеа ѐ худ уммати
ташаккульѐфта дар Мадина аз вањдат бархурдор буд, ба ин
маънї, ки масалан агар касе одаме кушт дар њељ гурўњи
мардум пуштибонӣ намеѐфт. Дар дигар умури зиндагї њар
ќабила озод буд, метавонист бо тарафи дигар ањду паймон
кунад, танњо бо ќурайшиѐн њељ гуна ањду паймон бояд
намебастанд.»152
Баробари ин њељ маљбурияте дар эътиќод набуда ба
ќавли В.В. Бартольд нахустин бор баъд аз садсолањои зиѐд
ба инсоният эълом шуд, ки «Дар дин маљбурият нест!»153 (Ло
икроња фи-д-дин К. 2: 257), ки инро дар китоби муќаддаси
ислом принципи озодии аќида метавон талаққк кард.
Пас аз дохил шудан ба Мадина, дар соли нахустин коре,
ки Муњаммад (с) анљом медињад, сохтани масљид буд. Дар
мавриди сохтмони он, интихоби порчаи замин, маводи
сохтмонї дар сарчашмањо муфассал маълумот дода
шудааст.154
Дар шафати масљид ду хона барои ду њамсари Расули
Худо: Савда ва Оиша – духтари Абӯбакр сохтанд. Ќиблаи
мусулмонон «Байтулмуќаддас» буд. Аввалин муаззини
Ислом Билол ном њабашие буд, ки дар ин масљид азон
мегуфт. Дувумин амале, ки Муњаммад (с) анљом дод,
. В.В. Бартольд. Соч. Т. У1, М. 1966, сањ 96.
Њамин љо.
154 Ниг. Шайх Муњаммад-ал – Хазраљї, Нуру-л-яќин, С. 68-69.; м.т.
Ардаконї, Таърихи тањлилии ислом, сањ. 104-105.
152
153
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моњиятан як иќдоми сиѐсї буд ва гувоњк аз дурбинї ва
мулоњизакории ў мебошад. Ў баъд аз он, ки сафи муњољирон
дар Мадина рў ба афзоиш нињод, иќдом ба бастани аќди
бародархондагї кард ва ин навъ бародархондагї байни
аъроб маъмул буд ва онњое, ки аќди бародархондагї
кардаанд, њама мазоѐ ва имтиѐзоти бародари хуниро
доштанд, њатто ба мерос низ шарик мешуданд.155 Бо
ташаббуси паѐмбари Худо байни њар яке муњољирон ва яке
аз ансор аќду паймони бародаринї баста шуд, ки он мебоист
љои аќди бародархуниро гирад.
Албатта на њама дар Мадина аз он, ки Муњаммад (с)
Паѐмбари ислом (с) њам њокимияти Мадинаро гирифт ва њам
ба дини худ мардуми Мадинаро баргардонида буд, розї
буданд. Аз ин рў онњое, ки бо паѐмбари ислом мухолиф
буданд, аз Мадина муњољират карданд ва баъзеи дигар, ки
дар Мадина монда буданд, пинњонї бо ў мухолифат ва
коршиканї мекарданд. Ин гурўњи охирин дар Ќуръон
«мунофиќон» номида шуданд. Аз маъруфтарини онњо, ки
сарчашмањо хабар додаанд, Абдуллоњ ибни Убайди Хазраљї
буд.
Муњаммад (с) на њамчун гуреза, балки њамчун паѐмбар
ва њакам ба Мадина дохил шуд, аз ин рў аз њамон моњњои
авва иќдом ба тадбирљўи барои барќарории назму тартиб ва
осоишу суботи љомеаи Мадинаро мекунад. Ва тамоми
кўшишу иќдомњои аввалини ў мањз ба муќобили љангу низоъ
ва ихтилофати байни ќабилавию авлодї нигаронида
шудааст. Намунаи равшани дигаре аз чунин корњо бастани
ќарордодњо ва њамзамон паймони байни муњољирону ансор
бо яњуд мебошад. Тибќи ин паймон дар сурати
мусолиматомез зиндагї кардан, яњуд аз њар гуна нобаробарк
ва фишор мањфуз ва дар дину дороии хеш озод буданд.
Муњимтарин маводи ин паймонро муаррихи араб Ибн
Исњоќ овардааст, ки чунин аст:
155

М.Т. Ардаконї, Таърихи каломи ислом, сањ. 106.
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1.

Мусулмонон ва яњудиѐн монанди як миллат дар Мадина
зиндагї хоњанд кард.
2. Мусулмонон ва яњудиѐн дар анљом додани маросими
динии худ озод хоњанд буд.
3. Дар мавќеъи пешомади љанг, њар кадоме аз ин ду,
дигареро дар сурате, ки мутаљовиз набошад, алайњи
душман кўмак хоњад кард.
4. Њар гоњ Мадина мавриди њамлаи душман ќарор гирад,
њар ду бо њам дифоъ ва ба њамдигар мусоидат хоњанд
кард.
5. Ќарордоди сулњ бо душман бо машварати њар ду ба
анљом мерасад.
6. Чун Мадина шањри муќаддасе аст, ки аз њарду ноњия
мавриди эњтиром ва њар навъ хунрезї дар он њаром
хоњад буд.
7. Дар мавќеи сар задани ихтилоф ва низоъ, охирин довар
барои рафъи ихтилоф, шахси расул хоњад буд.
8. Имзокунандагони ин паймон ба њамдигар бо хайрхоњї
ва некї кору рафтор хоњанд кард».156
Чунон, ки аз ин ќарордод бар меояд Муњаммад (с) дар аввал
њељ майли љангу ихтилофе бо яњудия ва дигар намояндагони
динњо надоштааст. Далолат бар он ки ў бо яњудиѐн сари
љангу ситез надошта боз он аст, ки дар соли аввал њам ќибла
ва њам рўзаи яњудиѐнро доштааст. Муњаммад Њусейни
Њайкал менависад, ки: «Муњаммад толиби молу маќом ва

тиљорат набуд. Мехост василаи оромиши пайравони хешро
фароњам кунад, то онњо низ монанди дигарон дар изњори
аќидаи хеш озод бошанд. Лозим буд мусулмону яњудї ва
масењї дар озодии аќидаву фикр ва даъват бо якдигар
баробар бошанд, зеро дар сояи озодї њаќиќат пирўз
мешавад ва љањон роњи камолро мепаймояд».157 Њамин
аќидаро В.В. Бартольд низ баѐн кардааст: «Вазифаи
Иќтиб. аз Таърихи тањлилии ислом, таълифи дуктур Мањмуд
Таботабоии Ардаконї, љ.1.с.107,
157 М.Њ. Њайкал, Зиндагонии Муњаммад, с. 225.
156
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Муњаммад, њамчун мубаллиѓи дин дигар буд, ў мебоист дар
ќатори дини яњудї ва насронї барои дини худ љое таъмин
кунад. Дар Макка ў гумон мекард, ки њама динњои тавњидї
ягонаанд, њоло итминон пайдо карда буд, ки яњудиѐн ва
насрониѐн нисбат ба якдигар бадбинанд».158 Њамин тариќ
њамаи исломшиносон аз љумла исломшиносони беѓарази
аврупої истеъдоди фавќулодаи Муњаммад (с)-ро њамчун
шахсияти сиѐсї, ки дар Арабистон собиќа надошт эътироф
намуда ўро мустаќим ѐ ѓайримустаќим њамчун нобиѓае, ки
асоси вањдати давлатии арабро сарфи назар аз тааллуќияти
ќабилавию авлодї ва миллї поягузорї кард, эътироф
мекунанд. Дар робита бо ин мавўъ А. Массэ чунин
навиштааст: «Вале вазифаи аввалиндараља иборат аз

зарурати муттањид намудани њамаи унсурњои гуногуни
ањолии Мадина сокинони мањаллиест, ки аз арабњо ва
яњудиѐн, муњољирони Макка, ансорњои Мадина иборат
буданд… Афкори сиѐсии Муњаммад, ки мисли рўњи диниаш
дурахшон буд, дар њуљљати гаронбањо (зеро онро асл
мењисобанд) – низомномаи љамоаи мусулмонон зоњир
гардид».159
А. Массэ њамон ањдномаи дар боло зикр шударо дар
назар дорад, ки байни муњољирону ансор ва мардуми дигари
Мадина сарфи назар аз эътиќод ва миллат баста шуда буд ва
ањдномањои дигар, ки он бо ќабилањои мухталифи яњудия
мунъаќид гардида буданд. Ин ањдномањо воќеъан аввалин
њуљљати сиѐсї дар роњи ташкили љомеаи ягонаи шањрвандї
дар Нимљазираи Арабистон буд. Исломшиноси рус О.Г.
Большаков бо овардани матни пурраи ин ањдномањо дар
китоби худ «Таърихи хилофат» ба онњо чунин бањо додааст:
«Ин ќарордодњо – њуљљатњои хуб фикркардашудаест, ки
тавассути сиѐсатмадори тафаккури амалї дошта тартиб дода
шудаанд. Шояд, ки дар он фикру аќида ва баѐнкарди тарафи
мухолиф низ инъикос ѐфта бошад, вале характери умумї
158
159

В.В. Бартольд. Соч. Т.6 .
А. Массэ, Ислом. Душанбе.1984, сањ.37.
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бегумон, дар навбати аввал аз Муњаммад вобаста буд. Вай
дар созмон додани љамъияти нав (уммат А.Ш) хело бо
мувозибат иќдом карда њамагуна робитањо ва таањњудоти
ќаблии авлодњои алоњида мањфуз дошт, обрўи доњиѐни
мањаллиро халалдор накарда ба худ танњо њалли масъалањои
бањсталабро гузошта буд. Дар зимн ба эљоди асосњои
ташкилоти усулан нави сиѐсї: вањдати њамаи аъзоѐни љамеа
дар ќиболи ҳамлаи душмани хориљк, фардиятѐбии
масъулияти муљрим, ки аз пуштибонии авлод мањрум
шудааст, хотима гузоштан ба задухӯрдҳои байниавлодї, ки
аз дергоњ водиро ба сутўњ оварда буданд замина гузошта
шуд.»160
Ин бањсро Большаков О.Г. бо хулосаи зер анљом додааст:
«Ин ќарордодњо, ки аврупоиѐн начандон даќиќ»
конститутсияи Мадина меноманд (чунки баъзан тафсири
нодуруст эљод мекунад), гувоњї аз мањорати сиѐсї ва
дипломатии Муњаммад мекунад».161
Нињоят пас аз ин њам саволе ба миѐн меояд, ки чунин
аст: Бо вуљуди ин њама талошу кўшишњо барои вањдат ва
субот бахшидани љомеа, ки аз рўзњои аввали дохил шуданаш
ба Мадина Расули Худо (с) ба харљ додааст, сабаби дере
нагузашта иќдом ба љанг бо ќурайшиѐни Макка ва сипас бо
яњудиѐн кардани ў дар чи буд? Оѐ он ношї аз хусусияти
зотии тањаммулнопазирии мусулмонон ѐ пайѓамбари онњо
нест, ѐ як зарурати сиѐсии дар роњи субот бахшидан ба
сохтори нави иљтимоии ѓайри ќабилавї-авлодї ва мазњабию
миллї буд?
Исломшиносони ѓарбї кўшидаанд сабаби ин чунин
таѓири фаврии рисолати Муњаммад (с) ва иллати тасмим
гирифтани ў ба љангро муайян кунанд. Онҳо барои тављеҳи
ин иќдом омили иқтисодиро асос гирифтаанд, на амри
илоҳк. Аз љумла Г.Э. Фон Грюнебаум чунин менависад:
160
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О.Г. Большаков, История халифата, Т. 1. Ислам в Аравиии (570-633)
Њамон љо.
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«Барои ин ки вазифаи асосии худро иљро карда бошад ва
ањолии ба ду лагер дар натиљаи низоъњои байнињамдигарї
таќсим шударо муттањид кунад ба Муњаммад лозим буд
байни муњољирони аз Макка омади ва ансори Мадина
муросову њамраъйї барќарор кунад. Ҳалли ин қазия бидуни
таъмини новобастагии иќтисодии муњољирон имконнопазир
буд. Дар чунин шароит Муњаммадро роње барои таъмин
кардани ин новобастагї ба љуз њамла ба корвони маккаӣ
набуд. Ин аст, ки љињати ахлоќии ин масъала њељ андоза
њамсафони ўро дар тааљљуб намеандохт.»162 Аммо ба ќавли
В.В. Бартольд «Дар Мадина ибтидо њатто хабар дар бораи
љанг бо ќурайшиѐн норозигї ба вуљуд овард: барои ањолии
зироаткори Мадина љанги тўлонї харобї ва мусибати калон
ба шумор мерафт».163 Дар мавриди тасбити ин гуфтаи худ
Бартольд В.В. истинод ба Ќуръон (11.212) мекунад.
Дар асл сабаби тааљљуби мардуми Мадина аз иќдом ба
љанг, танњо ба ин зудї ва дар назари аввал бидуни зарурати
љиддї оѓоз гардидани он шуда метавонист ва илло имкони
вуќўъи љанг ва дар њолати љанг ќарор гирифтани ањолии
Мадина бо ќурайшиѐни Макка аз њамон паймони Аќаба, ки
«паймони љанг» ном гирифтааст маълум буд. Мардуми
Мадина алалхусус ансор аз вуқӯи ин чунин цодиса хабар
доштанд. Чунон ки М.Њ. Њайкал овардааст, њангоми
бастани паймон дар Аќаба Аббос ибни Абдулмутталиб
зимни мурољиат ба ањли Мадина мегўяд: «Эй мардуми

Хазраљ, шумо бо ин мард (яъне Муњаммад пайѓамбари худ –
А.Ш.) паймон мебандед, ки бо мухолифонаш ба љанг
бархезед. Агар медонед, ки зањраи ин корро надоред ва
њамин ки амволатон аз даст рафту мардонатон кушта
шуданд, ўро таслими душман хоњед кард, њам акнун ўро рањо
кунед, вагарна дар ду љањон зиѐнкор хоњед буд. Ва агар
медонед, ки бо ањди худ вафодор хоњед буду аз итлофи љону
мол намењаросед, ўро пешвої бигиред, ки некии ду љањон
162
163

Г.Э. Фон Грюнебаум, классический ислам, М: Наука, с. 1986, сањ. 35.
В.В. Бартольд, Соч. љилд. У1 .с. 98.
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дар ин аст.» Њама гуфтанд: «Мо аз љону мол дареѓ надорем.
Дар роњи ў вафодорем, вале подоши мо чї хоњад буд?»
Муњаммад (с) бо оромишу матонат љавоб дод: «Бињишт».164
Ин аст, ки барои мардуми Мадина сад дар сад љангидан бо
душманони Муњаммад (с) ѓайри чашмдошт ва ногањонї
набуд.
Ќурайшиѐн бо таъќибњои пай дар пай, таъзиќу таъзиби,
фишору таъаддии худ нисбат ба Муњаммад (с) ва
пайравонаш ва нињоят иќдом ба ќатли ў худро ба тарзи
табиї дар вазъияти љанг бо Муњаммад (с) ќарор дода
буданд. Аз ин рў иќдом ба љанг кардани Пайѓамбари ислом
(с) бе асос набуд. Дар сурате, ки ўро њамчун роњбари сиѐсї ва
њомии манофеъи уммати Мадина интихоб намуданд Ӯ
мебоист дар фикри таъмини амнияти он бошад. Вале ба њар
сурат Муњаммад (с) тибќи ахбори сарчашмањо то мавќеъе,
ки ба ин амр фармоиш аз Худо нашуд, иќдом накард. Боз
њам тибќи маълумоте, ки М.Њ. Њайкал овардааст, «Мардуми

Ясриб пас аз паймони дувуми Аќаба њамин, ки шуниданд,
розгўе бонг мезанад ва достони паймонашро бо Ќурайш
мегўяд, ба ў гуфтанд: «Ба Худое, ки туро ба ростї
фиристода, агар бихоњї, фардо теѓ дар мардуми Мино
гузорем», љавоб дод: «Мо бад- ин кор фармон надорем.»165
Як соли зиндагонї дар Мадина нишон дод, ки вазъият
чигуна аст ва мавќеъияти Муњаммад (с) ва ѐронаш дар оянда
аз чи вобаста аст. Аз ахбори сарчашмањо маълум мешавад,
ки бо вуљуди таваљљўњи хосе, ки Муњаммад (с) ба яњудиѐн
дар оѓози њиљрат дошт, онњо аз коста шудани мавќеяти
иќтисодию сиѐсии худашон дар Мадина пас аз гаравидани
аксарияти ањолии он ба Муњаммад (с) даст ба мухолифат ва
коршиканї мезаданд ва пинњонї бар зидди ў таблиѓу ташвиќ
ва дини ўро тамасхур мекарданд. Аз ин рў онњоро Ќуръони
карим «мунофиќон» номидааст. Идомаи ин вазъият
метавонист омили ихтилофу низоъ дар байни ањолии
164
165

М.Њ. Њайкал, Зиндагонии Муњаммад, с. 210-211.
Њамон љо, с. 225.
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Мадина гардад. Гузашта аз ин Муњаммад (с) хуб мефањмид,
ки Ќурайшиѐн ба ин осонї аз ў ва пайравонаш дастбардор
нахоњанд шуд аз ин рў ѐ мунтазири зарбаи ногањонии онњо
будан лозим буд ѐ пешдастї намуда зарбаи ногањон задан.
Дар чунин як вазъияти нињоят њассос иљозаи љанг бо
Ќурайшиѐн ва љињод њамчун фаризаи ислом нозил мегардад.
Дар ояти 39-40-уми сураи «Њаљ» Худованд фармуд: «Рухсат

дода шуда ононеро, ки мељанганд, зеро онњо (аз душман)
ситам кашиданд ва Худо бар ѐрии онњо ќодир аст, онњо
(мўъминоне, ки) ба ноњаќ аз хонањошон овора шуданд, фаќат
дар бораи он, ки мегуфтанд: «Парвардигори мо Худои
яктост». Њамин тавр мувофиќи баъзе маълумотњо дар
моњњои њафтум ѐ њаштуми соли аввал ва мувофиќи
маълумотњои дигар дар соли дувум маъракањои њуљум ба
корвони аҳли Макка шурўъ мешавад. Амалиѐтњои љангии
мусулмононро дар замони Муњаммад(с) -садри ислом ба ду
гурўњ таќсим кардаанд. Ба љангњое, ки бевосита худи
Муњаммад(с) Расули Худо ширкат дошт «ѓазва» ѐ «ѓазо» ва
он маъракањое, ки яке аз саҳобањо фармондењк мекарданд
«сария» номидаанд. Њамагї миќдори ѓазавоти пайѓамбарро
26 ѐ 27 - то ва миќдори сарияњоро 82-то муайян кардаанд.166
Мо дар зер рўйхати пурраи ѓазовот ва сарияњоро
меорем.
1. Ѓазваи Ваддон (Абво) дар соли дувуми њиљрї
2. Ѓазваи Бувват
----------«--------3. Ѓазваи Ушайро
--------------«----4. Ѓазваи аввали Бадр
--------«--------5. Ѓазваи Бадри Кубро
--------«---------6. Ѓазваи Бани Сулайм
------------«-------7. Ѓазваи Бани Ќайнуќоъ --------------«-------8. Ѓазваи Совиќ
---------------«-------9. Ѓазваи Ѓатфон соли сеюми моњи Муњаррам
10. Ѓазваи Буњрон дар Рабеъ-ул-охири соли сеюм
11. Ѓазваи Уњуд
дар аввали соли сеюм
166
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12. Ѓазваи Њамроуласад -------------«------13. Бани Назир дар соли чањоруми њиљрї
14. Ѓазваи Зотурриќоъ ------------------«-----15. Ѓазваи Бадри охира (Бадри ал-Мавъид
16. Ѓазваи Давмат-ул-Љандал дар соли панљуми њиљрї
17. Ѓазваи Хандаќ
(- Ањзоб) ----------«----18. Ѓазваи Бани Ќурейза ------------------«----19. Ѓазваи Бани Лињѐн (= Усфан) соли шашум
20. Ѓазваи Зи ќорад (= Ѓоба) ------------«----21. Ѓазваи Бани-л-Мустаќил (= Мурайсиъ)
22. Ѓазваи Њудайбия ---------------------«--23. Ѓазваи Хайбар
соли њафтум
24 Ѓазваи Умрат-ул-ќазо соли њафтум
25 Ѓазваи Фатњ-ул-Макка соли њаштум
26. Ѓазваи Њунайн
------------------«-----27. Ѓазваи Тоиф
------------------«----28. Ѓазваи Табук соли њаштум ва нўњум
САРИЯЊОИ РАСУЛИ ХУДО
1. Сарияи Њамза ибни Абдулмутталиб соли дуюм
2. Сарияи Убайда ибни Њорис ибни Абдулмутталиб
3. Сарияи Саъд ибни Абувваќќос ------«---4. Сарияи Абдуллоњ б. Љањш
---------«---5. Сарияи Умайр б. Адї
---------«---6. Сарияи Солим б. Умайр
---------«--7. Сарияи Муњаммад б. Масломї --------«--8. Сарияи Зайд б. Њориса
--------«--9. Сарияи Марсад б. Або
соли чањорум
10. Сарияи Абу Салма б. Абдуласад ---------«--11. Сарияи Мунзир б. Амр (= Биъри Муъоввана) ----«--12. Сарияи Абдуллоњ б. Унайс
---------«-13. Сарияи Амр б. Умайя Замрї ----------«-14. Сарияи Абу Убайда б.Љарроњ соли панљум
15. Сарияи Абдуллоњ б. Атик соли шашум
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16. Сарияи Муњаммад б. Маслама ---------«-17. Сарияи Умар б. Хаттоб
------------«--18. Сарияи Њилол б. Њорис Музанї ---------«-19. Сарияи Башир б. Сувайд Љуњанї ------«---20. Сарияи Саъд б. Убода Љуњанї ---------«---21. Сарияи Уккоша б. Мињсан Асадї -------«---22. Сарияи Муњаммад б. Маслама ---------«--23. Сарияи Абу Убайд б. Љароњ -----------«--24. Сарияи
25. Сарияи Зайд б. Њориса
соли шашум
26. Сарияи
27. Сарияи
28. Сарияи
29. Сарияи
30. Сарияи
31. Сарияи Алї б. Аби Толиб –«-------------«-32. Сарияи Абдуррањмон б.Авф «-------------«-33. Сарияи Абу Убайда б.Љарроњ «-----------«-34. Сарияи Зайд б. Њориса ---------«------------«-35. Сарияи Абдуллоњ б. Равоња ---«-----------«-36. Сарияи
37. Сарияи Курз б. Љобир Фењрї соли шашум
38. Сарияи Умар б. Њаттоб
соли њафтум
39. Сарияи Абубакр «---------------«----------«-40. Сарияи Башир б. Саъд ---------«----------«-41. Сарияи Зубайр б. Аввом --------«----------«-42. Сарияи Ѓолиб б.Абдуллоњ Лайсї «---------«-43. Сарияи Башир б. Саъд ----------«----------«44. Сарияи Ибн Аби ал – Ављо ------«---------«45. Сарияи Абдуллоњ б.Абї Њадрад ---«---------«Аслами
46. Сарияи Муњайиса б. Маъсуд -------«--------«47. Сарияи Абдуллоњ б.Аби Њадрад -----«-------«-48. Сарияи Ѓолиб б.Абдуллоњ Лайсї соли њаштум
49. Сарияи
50. Сарияи Каъб ибни Умайр Ѓифорї «------«131
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51. Сарияи Уяйна б. Њисн Фазорї ------«------«52. Сарияи Кутба б. Омир б. Њадида -----«-----«53. Сарияи Муъат -------«--------------------«-----«54. Сарияи Амр б. Ос –«-------------------«-----«55. Сарияи Абу Убайд б. Љарроњ --------«-----«56. Сарияи Абу Ќатода б. Рибъї ---------«-----«57. Сарияи Абу Ќатода ---------------------«---------58. Сарияи Холид б. Валид -----------------«---------59. Сарияи Абу Омир Ашъорї --------------«---------60. Сарияи Амру б. Ос ------------------------«---------61. Сарияи Саъд б. Зайд Ашњолї ----------«---------62. Сарияи Холид б. Саъд б. Ос ------------«---------63. Сарияи Њошим б. Ос ---------------------«--------64. Сарияи Туфайл б.Амр Дасвї ---------«--------65.Сарияи Ѓолиб б. Абдуллоњ соли њаштум
66. Сарияи Амр б. Умайя -------------------«-------67. - Сарияи Абдуллоњ б. Суњайл б. Амр -------68. Сарияи Холид б. Валид -------------------«-------69. Сарияи Зањњок б. Суфиѐ Килобї соли нўњум
70. Сарияи Алќама б. Муњарраз Мудлиљї «-------71. Сарияи Уккоша б. Мињсан Асадї ---------«------72. Сарияи Алї б. Аби Толиб ------------------«-----73. Сарияи Холид б. Валид ---------------------«-----74. Сарияи Холид б. Валид
соли дањум
75. Сарияи Усома б. Зайд --------------------------«-----76. Сарияи Холид б. Валид ----------------------«-----77. Сарияи Алї б. Аби Толиб ------------------«----78. Сарияи Холид б. Валид ----------------------«----79. Сарияи Усома б. Зайд
соли ѐздањум
80. Сарияи Бано абс -------------------------------«167
Ин аст миќдори номгўи комили ѓазовот ва сарияњои
мусулмонон дар садри ислом то вафоти пайѓамбари он
Муњаммад (с).
167

Иќтибос аз Д.М.Т. Ардаконї, Таърихи тањлилии ислом аз с. 111-11У.
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Сарчашмањои исломї њар яке аз ин маъракањоро муфассал
баѐн кардаанд, вале тањќиќотњо ва адабиѐтњои ѓарбї ба љуз
баѐни мухтасари баъзе аз маъракањои бузурги асосии љангии
Муњаммад (Бадр, Уњуд, Хандаќ, Бани Кайнуќа, Хайбар ва ѓ.)
таваљљўњи зиѐде ба ин маъракањо накардаанд. Њаматарафа
ва даќиќ омўхтани ин маъракањои низомии барќароршавии
ислом ва давлати исломї барои шинохтани ислом ва
љараѐни ташаккули шуури сиѐсии аъроб ва мусулмонон хеле
муњим аст. Мо низ мутаассифона, аз сабаби мањдудияти
њаљми рисола маљбурем танњо бо баѐни ќисмати асосии
ѓазвањо иктифо кунем.
ЃАЗОИ БАДР. Бузургтарин ѓазваест, ки дар соли дуюм
сурат гирифта ѓазваи Бадр номида шудааст. Он дар моњи
шашўм ба вуќўъ пайваст ва аввалин драмаи њамосавию
фољиавии воќеъї барои аъроб буд.
Шарњи ин ѓазва чунин аст. Мувофиќи малумот корвони
бузурги Ќурайшиѐн, ки бо худ панљоњ њазор дирњам коло
њамл мекард дошт, аз Шом бармегашт. Дар ин корвон моле
буд, ки дар он тамоми сармоядорони Ќурайш сармоягузорї
карда буданд. Аммо барои Паѐмбари Ислом (с), пас аз як
чанд сарияњои бенатиља, ин аввалин шанс буд, ки бо ѓалаба
дар он метавонист ба мавќеъияти худ дар Мадина субот
бахшад. Ин аст, ки бедиранг дастури њаракат дода шуд. Бо
маќсади рабудани ѓанимат аз ин корвон бисѐрињо пиѐда ва
иддае бе силоњи љангї, як чанд тан савор ба як шутур ба сўи
мањали Бадр мешитофтанд. Њамагї сипоњи мусулмонон
иборат аз се саду сездањ тан ва њафтод шутур буд. Худи
Муњаммад (с) низ ба навбат бо Алї ибни Абитолиб ва
Мурсад ибни Абимурсад Ѓанавї ба як шутур савор
мешуданд.
Абўсуфиѐн аз ќасди Муњаммад (с) хабар ѐфта, аз Макка
ѐрї мепурсад. Маккагиѐн сипоњи азиме мураккаб аз њазор
шамшерзан бо 100 асп ва 700 шутур тадорук дода ба роњ
баромаданд. Дар њайати сипоњ њамаи шахсони маъруфи
Макка, шайхон ва сарони авлод ба љуз Абу Лањаб, ки аз
сабаби касалї натавонист бо сипоњ њамроњ шавад ба љои худ
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ќарздори худро ба ивази бахшидани ќарз фиристода буд.
Њатто ду амаки Муњаммад ал-Аббос(с) ва ал-Њорис(с) низ
маљбур шуданд ба сипоњ пайванданд. Њарду сипоњ ба сўи
Бадр дар њаракат буданд. Муњаммад(с) ногоњ хабар дарѐфт,
ки аз Макка сипоњи азиме ба кўмаки Абӯсуфиѐн дар њаракат
аст. Маълум буд, ки ин миќдор сипоњ на танњо барои
њимояти корвон балки ба як бор аз байн бурдани хатари
дастаи Муњаммад(с), ки безобитакунандаи доимии ањли
Макка ва хатаре ба дину оини онњо гардида буд, љамъоварї
шудааст. Воќеан ин сипоњ танњо барои њимояти корвон аз
роњзанон не, балки аввалин сипоњи муљањњаз бар муќобили
ислом ва нањзати Муњаммад (с) буд. Ин хабар барои сипоњи
Муњаммад(с) ногањонї буд.
Муњаммад (с) бо сарварони сипоњ ба машварат нишаст
ва пешнињоди аќиб нагаштан ва љангидан кард, аз номи
муњољирон Абўбакру Умар (р) ва Миќдод ибни Амр хости
Паѐмбар (с)-ро, дастгирї карданд ва онро нек
мешумориданд. Барои Муњаммад (с) назари ансор хеле
муњим буд, чунки аксариятро онњо ташкил мекарданд. (236
ансор дар баробари 77 муњољир). Њарчанд тибќи паймони
Аќаба таањњуд карда буданд аз ў дар баробари душман
дифоъ кунанд. Вале њоло пайѓамбар мехост худ бо душман
биљангад. Оѐ дар ин чунин маърака ўро њимоя мекарда
бошанд? Ин буд, ки Муњаммад (с) боз нидо дод: «Эй мардум
бо ман машварат кунед, назаратонро бигўед»! Чун аз тарафи
аќалияти муњољир Абубакру Умар ва Миќдод омодагии
худро эълом карда буданд, Саъд ибни Мазоъ Ансорї
маќсади пайѓамбарро дарѐфт ва аз љои худ бархост ва гуфт:

«Эй расули Худо! Ба худо ќасам мисли ин ки маќсудат
моем?» Пайѓамбар гуфт: «оре».
Гуфт: «Мо ба ту имон овардаем ва туро тасдиќ кардем
ва гувоњї додаем, ки он чи овардаї њаќ аст ва бар ин бо ту
ањд кардаем ва паймон бастаем. Саропо чашмем ва гўш њар
куљо даъват мекунї биравем. Мо бо туем. Савганд ба касе ки
туро ба њаќ барангехтааст, агар ин дарѐро ба мо бинамої,
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дар он фурў хоњем рафт ва як марде аз мо хилоф нахоњад
кард.
Аз ин ки фардо бо хасмамон рўѐ рўй шавем нохушнуд
нестем, мо дар љанг бурдборонем ва дар дўстї
ростгуфтор».168
Хулоса, пас аз ба даст овардани ризояти њар ду тараф
Муњаммад (с) фармони њаракат дод ва сипоњи ў нахуст ба
мањали Бадр расид. Боз хабар ѐфтанд, ки Абўсуфѐн аз нияти
Муњаммад (с) огањї ѐфта корвонро бо роњи канори бањр
бадар бурдааст. Ин як зарбаи дигаре буд барои онњое, ки
барои ба даст овардани ѓанимат баромада буданд. Ин хабар
воќеъан, дар байни њарду сипоњ ихтилофи аќида ба вуљуд
оварда буд.
Чун Абўсуфѐн ба маккиѐн хабар дода буд, ки ў корвонро
аз дигар роњ бурда наљот додааст, эњтиѐљ ба сипоњ нест. Ин
хабар, ки дар мањали ал-Љуњфа ба маккиѐн расида буд људої
дар сафи сипоњи Макка андохт. Ќисме он сипоњи маккї њељ
зарурате барои муборизаву љанг ва хунрезиро ба бародарони
худ намедиданд. Намояндагони баъзе авлод, аз љумла Зўњрї
ва Од сипоњро тарк гуфтанд ва он ќариб ба нисф кам шуд.
Њатто шайхи авлоди Абдшамс Утба ибни Рабиъа, ки бояд
ќасоси Утба бинни Рабиъаро, ки дар ѓазои ќаблї кушта
шуда буд, мегирифт, дудила мешавад. Аз тарафи Муњаммад
(с) низ як иддае дудила мешаванд ва мегуфтанд, ки мо барои
ѓанимат омада будем, на барои љанг, он њам бо чунин сипоњи
азим – сесаду сездањ тан дар баробари њазор шамшерзан.
Дар ин њангом аз Худованд Паѐмбар (с) ояте дарѐфт, ки
барои љилавагарї аз инчунин рўњия ва ташвиќи мусулмонон
хеле муњим буд. «Ва чун Худо яке аз ду даста (корвони

тиљорати ѐ сипоњи Ќурайш) –ро ба Шумо ваъда медињад,
Шумо дўст доред, ки дастаи бошукўњу шавкат аз они шумо
бошад. дар сурате, ки Худо мехоњад ба калимоташ њаќро
пирўз созад ва охирин нафари кофиронро нобуд
созад.»(Анфол:7) Ин оят низ далолат ба ањмияти сиѐсї168

Иќтибос аз Алї Шариатї, Исломшиносї, с. 147
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мазњабии ин ѓазва мекунад. Пирўзии калимаи Њаќ(ќ) «Ло
илоња иллал Лоњ» дар ин набард муњим буд. Ин аст моњияти
аввалин иќдоми низомї –сиѐсии ислом.
Хулоса кор ба љанг ќарор гирифт. Барои Муњаммад(с)
дар сари чоњи Бадр соябоне барпо карданд ва Абўбакр (р)
дар канораш посдор буд. Паѐмбар(с) аз он љо ансор ва
муњољиронро ба набарду мубориза ташвиќ мекард. Оятњое
бар Ў мерасиданд ва мардумро бо он ба истодагарї даъват
мекард. Аз љумла ин оятро мунзал дар њангоми он љанг
медонанд: «Эй пайѓамбар мўъминонро бо корзор ташвиќ

кун: Агар аз шумо бист тан ањли сабру бурдборї бошанд ба
дусад тан пирўз мешаванд ва агар аз шумо сад тан бошанд,
бар њазор тан аз касоне, ки куфр меварзанд ѓалаба хоњанд
кард, зеро ки онњо гурўње њастанд, ки дуруст андеш
нестанд.»/ Инфол:65/
Корзори Бадр аввалин сањнаи њам њамосавию њам
фољиавии таърихи ислом буд. Ин корзоре буд, ки дар як
тараф падар дар дигар љабња писар, дар як тараф бародари
хурд, дар тарафи дигар бародари калон ќарор дошт. Аз
љумла таърихнигорон сањнаи бархўрди Абўбакр (р)-ро бо
писараш Абдуррањмон хеле пурњаяљон тасвир кардаанд.169
Сањнаи дигаре ваќто, ки љасади Утбаро бо дигар
кушташудагони љанг ба чоњ меафкананд, писараш Њафиза,
ки дар сипоњи Муњаммад (с) буд, рангпарида хира-хира бар
куштаи падараш менигарист. Ваќто ки пайѓамбар(с) аз ў
пурсид: "Дар «кори падарат чї меандешї»? Гуфт: «Ман аќлу

њилму фазилати ўро мешинохтам ва умед доштам, ки ин
сифот ўро ба ислом меорад ва њоло чун ин сарнавишти ўро
мебинам ва ба ѐд меоварам, ки бо вуљуди умеде, ки ба ў
доштам, бар куфр мурдааст, ин маро андўњгин мекунад.»170
Дар ин љанг дар ќатори дигар ќурайшиѐн аз авлоди
Бани Њошим низ буданд. Аз љумла амаки пайѓамбар Аббос
низ иштирок дошт. Аббос марди сарватманди рибохор ва
169

Алк Шариатк. Исломшиноск (дарсцои донишгоци Машцад).с.157

170

Ҳамон ҷо с.160.
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пулпарасте буд, њар чанд ба гувоњии сиранависон дар дарун
мусулмон шуда буд, вале аз тарси Абўљањл ва дигарон онро
пинњон медошт. Муњаммад (с) фармон медињад, аз Бани
Њошим касеро махсусан Аббосро накушанд. Ин фармон
баъзењоро аз љумла Абўњафизро ба хашм оварда аст, ки
гуфтааст: «Мо падаронамон ва писаронамон ва бародару

хешовандонамонро бикушем ва Аббосро рањо кунем? Ба
Худо ќасам агар ўро бубинам шамшер ба рўяш мезанам ва
дар гўшташ фурў мебарам».171 Њарчанд Абўњафиза баъдан аз
гуфтааш пушаймон мешавад, вале дар воќеъ чунин
фармонро дигарон низ, махсусан аз мавќеъи арзѐбии имрўза,
метавонанд нафањманд. Аммо тарљумаи њолнигорони
Муњаммад (с) ин фармонро мањзи хотри он медонанд, ки
зарфи 13 соли азияту машаќати Макка боре Бани Њошим аз
пуштибонии Муњаммад дареѓ наварзидаанд. Воќеъан, ин
фармонро чунин метавон арзѐбї кад: љавоби некии авлоди
Бани Њошим ба некї. Њама тањримњое ва фишорњое, ки ба
сари шўъаби Абитолиб омадро, онњо бо њам тањаммул карда
буданд. Алалхусус амаки Паѐмбар (с) Аббос њељ ваќт ин
њама муддат, аз пуштибонии додарзодааш рўй натофта аст.
Љанг торафт ба манфиати Мадинагињо иваз мешуд.
Абўљањл, яке аз ашадитарин душмани ислом ва тадорук
дињандаи ин сипоњ кушта мешавад. Ин воќеъа метавон гуфт
сипоњи Маккаро бесару сарвар месозад. Ба замми ин боди
тунду гардолуде вазида љангро ба Маккагињо мушкил
менамуд. Тибќи гузориши сарчашмањои исломї ин њама
асари амалиѐти малоик буданд, ки ба кўмаки сипоњи
Муњаммад(с) аз тарафи Худо ирсол шуда буданд. Ин
аќидаро дар заминаи ояти зерин истинбод карданд:

«Њамоно, ки шумо аз Парвардигоратон ѐри хостед, вай ба
шумо љавоб дод: «Ман шуморо бо њазор малоикаи паси њам
сафороста кўмак мекунам. Њангоме, ки Парвардигорат ба
фариштагон паѐм медињад, ки ман бо шумоям, пас ононро ки
171
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гаравидаанд устувор ва собитќадам кунед. Ба зудї дар дили
инсоне, ки куфр варзиданд њарос меафканам.»/Анфол:12/172
Муњаммад (с) ба хондани ин чунин оятњое аз Ќуръон
суханони оташин ва тасмиму фармонњои мудаббирона
муљоњидонро дар ин љанг роњбарї ва ташвиќ мекард. Ў ба
сипоњиѐни ислом дастур дода буд, ки кўшиш кунанд
мардуми оддии сипоњи душманро, ки аксарият маљбуран ба
ин љанг омадаанд, њадда-л-имкон накушанд. Шиъори љангии
муљоњидони ислом танњо «Ањад, Ањад, Ањад» –яъне шиъори
тавњид буд ва аз шеванњову доду фарѐди мушрикон фарќ
дошт.
Сипоњи Ќурайш рў ба фирор нињод, мусулмонон онро
бо шўр таъќиб мекарданд. Дар натиља маккињо бо додани 70
тан куштаву 70 тан асир љангро бо вуљуди бартарї дар
тањљизот ва миќдор бохтанд. Бо вуљуди аз даст рафтани
корвон аз ин љанг як миќдор ѓанимат: 115 шутур, 14 асп,
матоъ, аслиња ва захираи хўрок насиби мусулмонон шуд.173
Яке аз сурањое, ки њаводиси ин љанг дар он бештар
инъикос ѐфтааст сураи њаштум «ал-Анфол» мебошад.
«Анфол» ба маънии ѓанимати љангї аст. Дар ин љанг
Муњаммад ѓанимати ба даст омадаро баробар байни
муљоњидон ва онњое, ки дар Мадина гумоштаи хидмат
буданд, таќсим мекунад. Аммо дар мавриди ояти 41-уми
њамин сура, ки он дар мавриди хумс (панљяк)- он сањмияе, ки
бояд ба Худо ва Пайѓамбари Ў (с)- ба аќрабои ў, ятимон,
мискинон ва ибни сабил (мусофирон) тааллуќ гирад, сухан
рафтааст, ба аќидаи олимон ин оят баъдтар омада.
Аз асирони ин љанг танњо ду нафар – Уќба ибни Абї
Муит ва Назир ибни Њорисро, ки дар Макка мусулмононро
бисѐр озору азият карда буданд, кушта мешаванд.

172

Алк Шариатк тафсири љолибе аз ин оят дар китоби «Исломшиноск»
кардааст. с.610
173 Крачковский И.Ю. Коментарии дар поѐни тарљумаи Ќуръон-Коран,
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Баъд аз ин љанги Бадр Муњаммад(с) аз ѓалаба
хотирљамъ нашуда, њафт рўз пас дар охирњои моњи Рамазон,
аввали Шаъбон бо маќсади пешгирї аз тавтиъаи ќабоили
бани Салим ва Ѓатафон, ки дар сари роњи тиљоратии Макка
ба Халиљи Форс сокин буданд ба муќобили онњо лашкар
кашид. Дар ин ѓазва муљоњидон душманро таъќиб намуда, се
рўз дар мањалли обе бо номи Ќадр камин гирифтанд.
Маълум гардид, ки бани Салим бо баљой гузоштани ѓанимат
фирор кардаанд.
Яки дигаре аз њодисањои ин сол ѓазва бо ќабилаи яњудї
Ќайнуќоъ ва аз Мадина ронда шудани онњо буд. Тибќи
гузориши муаллифони исломї сабаби чунин иќдом
паймоншикании яњудиѐн ва мунофиќии онњо буд. Сабаби
дигари чунин иќдом он буд, ки Паѐмбари ислом (с) баъд аз
ѓалаба дар љанги Бадр интизори њуљуми љавобии Ќурайшиѐн
буд ва дар чунин шароит яњудиѐн, ки бар хилофи интизории
Ў бо ислом душманї меварзиданд, аз унсурњои хатарноку
мухолифи дохилї дар Мадина-пойгоњи ислом ба шумор
мерафтанд. Ин аст, ки љанги бо сабаби тањќири як зани
мусулмон дар бозор рух дода, ангеза ва бањонаи хубе барои
аз шарри онњо халос шудан гардид.
Яњудиѐн пас аз понздањ рўз муњосиранишинї дар
дажњои худ маљбур ба таслим шуданд ва ба васотати
Абдуллоњ ибни Абї њукми ќатл ба табъид иваз карда шуд.
Соли сеюми њиљрї бо як ќатор ѓазва (чун ѓазваи Зиамр,
Фаръ ва сарияи Ќадр) оѓоз мешавад. Аз воќеъањои дигари
сари ин сол дар зиндагонии пайѓамбар хонадоршавии
духтараш Фотима (р) бо амакбачааш Алї(р) ва хонадории
худаш бо Њафса духтари Умар мебошад. Издивољи Паѐмбар
(с) бо духтари Абўбакр(р) Оиша(р) ва духтари Умар Њафса
(ра) љињати эљоди пайванди хешовандии Пайѓамбар(с) бо ин
шахсиятњои муќтадири Ќурайш ва ислом аз назари сиѐсї
хеле муњим буд.

ЃАЗОИ УЊУД
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Муњимтарин воќеъаи соли сеюм ѓазваи Уњуд аст. Ин
љанг дар рўзи шанбе њафтуми моњи Шаввол, сию дувуми
моњи њиљрат иттифоќ афтод. Абўсуфѐн, пас аз шикасти Бадр,
ки корвонро ба саломат бурда буд, молњоро дар
«Доруннадва» нигоњ медошт, то барои таљњизонидани
сипоњи тозае љињати ќисоси Бадр масраф кунад. Тамоми
соњибони мол, ки ќурайшї буданд ба ин кор ризоят доданд.
Сипоње, ки Абўсуфѐн ба Уњуд овард њудуди 3000 буд, ки дар
он њатто занњои ќурайшї бо сарварии Њинд зани Абўсуфѐн
иштирок дошта ва бо дафу табл сипоњи мушриконро ташвиќ
ба љанг мекарданд, аќибнишинї кардагонро бо ташвиќ ба
љанг бармегардонданд. Љанг оѓоз мешавад дар аввали љанг
сипоњи мусулмонон, ки дар ахбор 700 тан шуморида
шуданд, доштанд, дастболо шуда буданд ва сипоњи
ќурайшиѐнро рў ба гурез нињоданд.
Вале тибќи ахбор тирандозоне, ки дар домани кўњ бо
дастури Паѐмбар мебоист аќибгоњи лашкарро аз њуљуми
ногањонї муњофизат кунанд, мавќеъи худро, аз рўи тамаъ
бар ѓаниматљамъкунї рањо мекунанд, ва аз ин фурсат
истифода бурда, фармондењи ќўрайшї Холид ибни Валид ба
тангаи доманкўњ ба тирандозон њуљум карда, онњоро шикаст
медињад ва дар байни сипоњи мусулмонон рахна меандозад.
Дар ин байн Паѐмбари ислом(с) низ маљрўњ мешавад.
Дар ин задухўрд мусулмонон талафоти зиѐде доданд, аз
љумла яке аз ќањрамонони ислом амаки њамсоли Муњаммад
(с) Њамза ибни Абдулмутталиб низ кушта мешавад. Љамъи
кушташудагонро 70 нафар шуморидаанд.
Дар воќеъ ин дувумин љанги ањлие буд баъд аз љанги
Бадр ки араб бо араб хешу аќрабо ба хешу аќрабо ва падар
дар як љабња писар дар љабњаи мухолиф ба хотири аќида ва
имон ба муќобили њамдигар мељангиданд. Њарчанд
љангидани ќабоил ва авлодњои алоњидаи араб бо якдигар
тозагї надошт ин зиддињамистї, ки ањли ќабила, як авлод ва
њатто як оиларо ба ду љабња, танњо аз назари имону аќида
таќсим карда буд, як падидаи тозае буд дар њаѐти аъроб.
Вале набояд онро аз табиати ислом донист.
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Дар таърихи ислом шавоњиди зиѐде оид ба њамзистии
мусолиматомези аќоиди мухталиф љой дорад ва табиист, ки
ислом њамчун дини нав бештар ба шароити озодии аќида
ниѐзманд буд. Вале ќурайшиѐни бутпараст ба обрў ва нуфуз
ѐфтани ислом њавасманд набуданд. Тарси онро доштанд, ки
ќудрат гирифтани он сабаби паст гардидани эътибори
шањри Макка ва хонаи Каъба њамчун маркази мазњабию
тиљоратии араб мегардад.
Дар аъроби бутпараст њанўз њисси интиќомљуї ва
вањшонияти бадавї, ки ислом барои мањор кардани он
омода буд, фаровон буд. Намунаи онро аз љумла мо дар
наќлу ривоятњое, ки аз сањнаи љанги Уњуд то ба мо расида,
мушоњида мекунем. Дар ин муњориба ду чењраи арабро
мушоњида метавон кард. Яке араби давраи љоњилияи
бутпараст дигаре чењраи араби мўъмин ва мувањњид, ки ба
тадриљ ба сўи тамаддун тањаввул меѐбад. Мо чунин мисолро
дар масъалаи одати мусла кардан (яъне зўриву зарбу захм
задан ба майит, пора-пора кардану буридани аъзои вай)
пайдо ва мушоњида кардем. Ба њар сурат дар воќеъ чигунае,
ки бошад тарљумаи њолнигорони Муњаммад (с) њамин одати
бадавиро хилофи рафтори инсонї ва маданияти имон ба
ќалам додаанд, ки воќеъан ањамияти тарбиявию ахлоќии
зиѐде дорад. Алалхусус, њатто имрўзњо дар њодисањои
Афѓонистон ва љанги шањрвандии Тољикистон чунин рафтор
нисбат ба майит мушоњида шуданд ва ин дар кишваре, ки
њарду тарафи мухосим худро мусулмон мешуморанд. Аз ин
рў месазад рўи ин масъала бештар диќќат дињем.
Чунон ки гуфтем дар љанги Уњуд занњои ќурайшї бо
сарварии зани Абўсуфѐни Њинд иштирок доштанд. Онњо бо
мўйњои кушодаву парешонкарда, љомањои дарида
ва
синањои чокзадаву пистонњои урѐн аз паси сипоњи маккї бо
нидоњои њалњила сарбозонро ба љанг ташвиќ мекарданд ва
бо њамин роњ аќибнишастагон ва гурезагонро ба майдони
љанг боз мегардониданд. Онњо ба сари кушташудагони
сипоњи ислом рехта, гўшу чашму бинї ва забони онњоро
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бурида ба гардани худ њамел мекарданд. Бо фармоиши
духтарони яке аз ќурайшиѐни кушташуда, ки Њорис ибни
Омир ибни Навфал ном дошт ѓуломаш бо номи Вањшї ба
ќасди куштани яке аз се нафар: Муњаммад ѐ Алї ва ѐ Њамза
меафтад. Ў дар охир муваффаќ мешавад, ки Њамзаро аз по
дарорад. Пас аз куштани ў шикамашро чок карда љигарашро
дар меорад ва назди Њинд меорад. Ин сањна аз номи ў чунин
наќл шудааст: «…љигарашро берун овардам онро пеши Њинд

духтари Утба – њамсари Абўсуфѐн бурдам ва гуфтам:» «Агар
ќотили падаратро кушта бошам ба ман чї медињї?» Гуфт:
«Њама љомањои гаронбањо ва зару зеварамро!» Гуфтам: «Ин
љигари Њамза аст!». Онро аз ман гирифт ва ба дандон газид
ва порае аз онро љавид ва сипас аз дањон берун андохт. Ман
нафањмидам чаро натавонист онро фурў барад. Њинд
љомањои гаронбањо ва зару зевари худро овард ва ба ман
дод. Ва гуфт: «Чун ба Макка омадї дањ динор бароят хоњам

дод. Сипас гуфт љасадро ба ман нишон дењ! Нишонаш додам.
Андомњои ўро бурид ва аз гўшу бинии ў барои худ дастбанду
гушвора ва халхол дуруст кард ва бо онњо ба Макка омад.
Љигари Њамзаро њам бо худ ба Макка овард.174
Чунин аст яке аз ривоятњои маъруф дар бораи шањодати
Њамза (р) амаки њамсоли Паѐмбар (с), ва яке аз одатњои
вањшиѐнаи аъроби љоњилия, ки мусла ном дорад. Аз ривояти
баъдї маълум мешавад, ки ин одат байни хосу оми аъроб
маълум будааст. Алї Шариатї њолати Паѐмбари ислом (с)ро њангоми дидани Њамзаи муслашуда чунин тасвир
кардааст. «…. Аз шиддати хашм (Паѐмбар (с)) ањд кард, ки:

«Агар њар љое Худо маро бар Ќурайш чира кард, сї мард аз
мардони ононро мусла хоњем кард.» Мусулмонон њам, ки
дидани њолати Паѐмбар (с) ва кушта шудани Њамзаи
ќањрамону вафодори хеш сахт андўњгин шуда буданд чунин
гуфтанд: «Ба Худо ќасам агар рўзе бар онон даст ѐфтем

онњоро чунон мусла кунем, ки то кунун касе аз араб накарда
бошад.» Вале нањл шуда, ки баъди гуфтани он љумла, каме
174

Иќтиб. аз, М.Т. Ардаконї, Таърихи тањлилии ислом, љ. 1. С. 157-158.
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нагузашта буд, ки ногањон Паѐмбар (с) бар худ ларзид ва
чењрааш дигаргун шуд ва ин оят бар ў фурўд омад: «Агар

муљозот (уќубат) кардед, ба мисли он муљозод кунед, ки
Шуморо карданд. Ва лекин агар сабр кардед, њамоно он
бењтар аст барои собирон. Сабр кун чун сабри ту – фаќат бо
худост ва маъюсу мањзун машав барои онњо ва аз он, ки онњо
макр мекунанд тангдил мабош». (Ќ. Нањл 126-127)
Дар тафсири ин оят низ омадааст: «Манќуласт, ки чун
љасади Њамза Сайиду-ш-шуњадо а.с. мусла шуда ба назари
њазрати Расули Худо (с) омад ва мањзун гашта фармуд: Агар
Худои Таоло маро бар эшон зафар дињад њар оина мусла
кунам њафтод тани эшонро бар ивази Њамза он дам ин оят
нозил шуд».175
Аз ин ривоят ва ин оят чи метавон истинбот кард? Аввал,
ки ин расми ќабењ дар байни аъроб то ислом маъмул
будааст, ки њатто Паѐмбари ислом (с) сари хашм хостааст
тибќи он аз душманонаш ќисоси Њамзаро гирад; дувум он,
ки ислом ин одатро манъ карда, њадди аќал иќдом ба ин
амал накардан ва сабру шикебої карданро афзалтар
шуморидааст. Дар ин маврид њадисњо низ овардаанд, аз
љумла Сомура ибни Љундал гуфтааст: «Њељ љо набуд, ки
пайѓамбар бар мо бигзарад ва пеш аз рафтан моро ба додани
садаќа ва худдорї аз мусла амр накунад.»176
Азбаски ин тафсирњо ва њадисњо имрўз вазъ нашудаанд,
балки хеле ќадимаанд бо итминон метавон гуфт, ки ислом
хилофи мусла кардани майит мебошад ва он ривоѐт љињати
он омадаанд, ки мусулмононро ба рўњи солими инсондўстї
тарбия кунанд. Муњим њарфи нињоии њар мактаб аст.
Хулоса, дар ин љанг њарчанд сипоњи Макка даст боло
шуда буд, вале ба ќазои толеъи неки Мадинагињо Абўсуфѐн
бо кадом як сабабу фикре, шояд аз тарси он ки боз ба
мусулмонон ќувваи нав расида натиљаи љангро таѓир
Ќуръон, Интишороти китобхонаи Саної «Дору-л-Ќуръони-л-Карим»
с. 195.
176 Ибн Њишом, Сиратту-н-набї, Љ.3. сањ. 48.
175
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надињад ва талафот аз ин бештар нашавад, фармони бозгашт
ба Маккаро дод. Ин иштибоњи тактикии Абўсуфѐн
мусулмононро аз шикасти ќатъї наљот дод.
Баъд аз ѓазои Уњуд дар рўзи дигар Муњаммад (с), ки
њанўз љароњатњояш тоза ва мудово нашуда буданд, тасмим
мегирад, ки сипоњи ќурайшиѐнро таъќиб кунад ва ба Билоли
Њабашї,
муаззини
ислом
дастур
медињад
њама
иштирокдорони љанги дирўзаи Уњудро ба саф даъват кунад,
то ба таъќиби душманон биравем. Пайѓамбари ислом то
мањалли Њамроу-л-Асад маккиѐнро таъќиб намуда, чањор
рўз дар он љо монд ва рўзи панљум ба Мадина баргашт ин
иќдоми тактикии Муњаммад(с), имкони мурољиати дубораи
сипоњи душманро аз нимароњ ба сўи Мадина хунсо ва рафъ
кард.

Воќеъањои соли чањоруми њиљрат
Дар соли чањорум чанд сария ва љанг ба вуќўъ
пайвастанд. Нахуст сарияи Абўсаломї буд, ки ба муќобили
ќабилањои бани Асад, ки фикри љанг бо Муњаммад (с)-ро
доштанд, фиристода шуд ва аз он бо ѓаниматњо баргаштанд.
Дувумин сарияи Абдуллоњ ибни Унайси Ансорї буд Пас аз
ин ду фољиъаи аъзиме бо сипоњи таблиѓи мусулмонон рух
дод, ки тафсилаш ба шарњи зер аст.
Пас аз љанги Уњуд душманони ислом хеле фаъол ва
шердил шуда буданд ва бо њар роњ мехостанд мусулмононро
аз по дароранд. Аз љумла аз тариќи фиребу найранг дар
мањалли Раљеъ шаш ѐ дањ нафар мубаллиѓони исломро, ки
тоифаи «Аљал» ва «Кора» аз онњо даъват карда буданд
ањдшиканона куштанд. Њамчунин дар мањали «Биъру
Маъуна» чињил нафар аз мардони илмї, донандагони
Ќуръон ва ањком, ки барои таблиѓ рањсипори минтаќаи
Наљд буданд, бо сардории Омир ибни Туфайл дар љанги
нобаробар њамагї, ба љуз як нафар Каъб ибни Зайд, ки
маљрўњ љон ба саломат бурда, худро ба пайѓамбар расонд,
кушта мешаванд. Воќеъан ин фољиаи бузург барои
мусулмонон ва Паѐмбари ислом(с) буд.
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Ѓазои «Бани ан-Назир»
Мувофиќи ахбори сарчашмањо пас аз љанги Уњуд
яњудиѐн ва «мунофиќон» ба сарварии «Абдуллоњ Убайн ва
Малик ибни Убайн дар фикри аз байн бурдани ислом ва
террори Муњаммад (с) афтоданд. Ин наќшаи љиноятї
њангоми сафари Муњаммад (с) ба ќабилаи Бани ан-Назир
ошкор шуд. Паѐмбари ислом чун ин амали яњудиѐнро (ки
ќасди љони ў карда буданд) мухолиф ба паймони байни ў ва
се ќабилаи яњудї ѐфт, тасмим гирифт: «Бани ан-Назир» –ро
аз Мадина берун кунад. Ў (с) ин фармонро ба онњо расонд,
вале бо тањрики мунофиќон онњо бе љанг љойњои худро тарк
кардан нахостанд. Сипас, Муњаммад(с) ба сўи ќалъаи онњо
лашкар кашида, онњоро ба наќли Ибн Њишом шаш
шабонарўз177 ба ќавли дигар 15 рўз дар муњосира гирифт.
Муњаммад (с) барои шикастани муќовимати яњудиѐн фармон
медињад, ки дарахтњои нахли хурморо бибуранд пас аз ин
яњудиѐн њозир шуданд ба шарти бо худ бурдани амволи
манќули худ љилои ватан кунанд. Пас аз берун рондани
яњудиѐн бидуни љанг ѓанимати љангї, ки асосан мазраъњои
бани Назир буд, байни муњољирон таќсим карда мешавад ва
пас аз ин муњољирон дорои замину моликият мегарданд. Чун
то имрўз аксар сарбории ансор ва мењмонони онњо буданд.178
Дар мавриди муносибати Муњаммад (с) ва уммати
ислом ба ќабилањои яњудияи Мадина исломшиносони ѓарбї
ифроту тафрити зиѐде гуфтаанд, вале онњо аз дарки он
воќеъият ва шароити њассоси уммати ислом, ки дар вазъияти
душмании доимї ва тавтиањои яњудиѐн ќарор доштанд ва он
ки яњудиѐн ба њељ ваљњ рисолати Муњаммад (с) ва аксар аз ин
он маќому наќше, ки ў дар байни мадинагињо ва умуман
аъроб дошт, пайдо мекард ќабул кардан ва аз боби муросо
ва мудоро даромаданї набуданд, шона холї мекунанд. Бо
таваљљўњ ба он шароите, ки зикр шуд, коре ки Паѐмбари
ислом Муњаммад (с) кард, амали оддї ва зарурї дар чунин
177
178

Ибн. Њишом. Сирату-н-набї, Љ.2. с. 191.
Љаъфар Субњонї. Фарозњо аз таърихи ислом., с. 316.
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вазъиятњои љангиву изтирорист. Магар муносибату рафтори
коммунистњо нисбат ба тоторњои Ќрим, чеченњо, ќалмиќњо
ва ѓайра дар солњои Љанги Дуюми Љањонї аз чунин корњо
набуда. Сталин доњии пролетариат магар дар асри ХХ коре,
ки садњо маротиба аз он амали Муњаммад нисбат ба яњудиѐн
кард, фољианоктар аст, накард. Магар рафтори Њитлер дар
мутамаддинтарин кишвари Аврупо тарбият ѐфтаро нисбат
ба яњудиѐн, он фољиъањое, ки ба сарашон овард, метавон бо
ин амали сиѐсиву љангї- стротегии Муњаммад (с) танњо
нисбат ба ин се ќабилаи яњудї, ки дар дохили уммати ислом
даст ба коршиканиву мунофиќї зада буданд, муќоиса
метавон кард. Аврупое, ки фарѐд аз беадолатии Паѐмбари
ислом(с) нисбат ба яњудиѐни Мадина мезаданд, пеш аз њама
бояд гиребони худро бўй кунад ва њељ набошад таърихи
навтарини худро бо диќќат хонад.

ДОСТОНИ ЗАЙНАБ ДУХТАРИ ЉАЊШ
Як мавзўи дигар, ки барои душманони ислом мавриди
тамасхур ва истењзои муслимин аст, достони издивољи
Муњаммад(с) бо Зайнаб духтари Љањш аст. Ин њодиса дар
соли панљуми њиљрат ба вуќўъ пайваст. Дар Ќуръон сураи
Ањзоб оятњои 4, 6, 36-40, низ ба њамин мавзўъ ишорае
шудааст. Чаро ин мавзўъ чунин њассосият пайдо карда ва
мавриди сўъзан ва шакку шубња, чї дар замони худи
пайѓамбар ва чї имрўз ќарор гирифта аст?
Воќеъа аз ин ќарор буда, ки Муњаммад(с) ба зани
писархондаш Зайд ибн Њориса ѓуломи озодкардаи худаш,
пас аз талоќи ў хонадор мешавад. Зайнаб, ки худи
Муњаммад(с) ўро барои Зайд хостгорї карда буд ва танњо бо
исрори ў Зайнаб розї ба издивољ бо Зайд шуд, духтари
аммаи Муњаммад(с), аз ашрофзодагони Ќурайш буд. Вале
пас аз издивољ њамон психулужии ашрофї ва
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номувофиќияти табаќотї сабаб мешавад, ки ба њам зиндагї
кардани онњо номумкин ва ниҳоят мунљар ба талоќ
мегардад. Дар ин достон муњаќќиќони таърихи ислом
мушкили љараѐни гузариш аз рўњияи табаќотию каставї ба
рўњияи баробарии исломиро дарѐфтаанд. Ин издивољ, ки бо
миѐнравии Муњаммад(с) сурат гирифта буд, пас аз талоќи
Зайд Паѐмбар (с)-ро ногузир водор карда буд, барои
љуброни миѐнаравиаш дар он никоҳ Зайнабро ба никоњи худ
даровард.179
ЃАЗОИ ХАНДАЌ (АЊЗОБ)
Дар соли панљуми њиљрї ќурайшиѐни Макка бо
таблиѓу дастгирии сарони бани Назир, ки аз Мадина табъид
шуда буданд ба љанги тозае бо Муњаммад ва несту нобуд
сохтани ислом тайѐрї медиданд. Яњудиѐни бани Назир
ќабилањои будпарасти атрофи Маккаро низ ба ин љанг бо
ваъдаву ваъид сафарбар мекарданд. Онњо њатто бо саволи
будпарастони Макка, ки аз онњо пурсиданд. «Шумо ањли
китобед бигўед дини мо бењтар аст ѐ дини Муњаммад»?
гуфтаанд: «Дини шумо хубтару авлотар аст».
Хулоса сипоње аз дањ њазор нафар, ки намояндаи
ќабоили Ќурайш, Сулайм, Ѓатафон ва Асад буданд барои
љанг бо мусулмонњои Мадина бо сарфармондењии Абўсуфѐн
омода шуданд.
Хабари љамъоварии сипоњ ва тайѐрї ба љанг дар Макка
ба Муњаммад (с) аз амакаш Аббос расид. Дар шўрои љанг
ќарор бар он шуд, ки аз шањр берун нараванд ва душманро
дар њамин љо мунтазир шаванд. Пас аз таљрибаи љанги Уњуд
дигар њама ба ин ќарор розї шуданд. Барои дифоъ аз сипоњи
10 њазории душман, ки ба шањр дохил шудани онњо хафнок
буд, бо маслињати Салмони Форс дар атрофи Мадина, ки аз
се тараф бо нахлистон ва кўњ муњосир буд ва танњо аз шимол
кушода, хандаќ канданд. Достони кандани хандаќ, ки дар он
Муфас. Ниг. Алї Шариатї, Исломшиносї. С.518-533; Љаъфар
Субњонї, Фарозњое аз таърихи пайѓамбари ислом. С. 319-324; Њайкал
М.Њ. Зиндагонии Муњаммад, с. 320-323.
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худи Расули Худо (с) бевосита иштирок дошт, дар
сарчашмањо муфассал наќлу ривоят шудааст, ки бисѐр
мавридњои омўхтанї ва тарбиявї дорад. Яке аз чунин
ривоят њикоят аз он мекунад, ки Муњаммад (с) њанўз дар он
ибтидои ислом бо вуљуди он, ки њоло домани ислом аз
марзњои шањрчаи Мадина таљовуз накарда буд, њадди аќал
пешгўии фурў рехтани кохи салтанатии шоњаншоњии Эрон
ва султаи Императори Румро дар Осиѐи Хурд ва Яман (яъне
тамоми Љазиратул Араб) кардааст. Ардаконї овардааст, ки
Умар ибни Хаттоб (р) дар он рўз дар минтаќаи кўњи «Бану
Убайд» бо теша кор мекард. Тешаи ў ба санги сахте бархўрд
кард. Паѐмбар(с) тешаро аз ў гирифтанд. Ваќто, ки аввалин
зарбаро заданд, барќе аз он санг ба љониби «Яман» парид.
Сипас зарбаи дигаре заданд ва барќе аз санг ба љониби
«Шом» љастан кард ва аз зарбаи севум, барќе ба суи «Ховар»
парид ва њангоми зарбаи севум санг шикаст. Салмон(р)ба
санг нигоњ мекард ва љањиши барќро медид. Ў ба Расули
Худо(с) гуфт: Њар дафъа, ки Шумо теша мезадед, аз зери он
барќе
медурахшид.» Паѐмбар(с) фармуд: «Магар онро дидї?»
Гуфт: «Оре». Паѐмбар(с) фармуд: «Дар зарбаи аввал, кохњои
Шом дар назар омад, дар зарбаи дуввум кохњои Яман ва
зарбаи сеюм кохњои Сафеди Хисравро дар Мадойин дидам».
Паѐмбар(с) фармуд: «Инњо аломати футуњот аст, ки пас аз
ман худованд барои шумо хоњад кушуд»180
Лашкари Абўсуфиѐн ба атрофи Мадина расид ва дар
кўњи Уњуд сипоњи мусулмононро пайдо накарда, ба Мадина
рўй оварданд, дар пеши роњи худ хандакро дида, маъюсу
рўњафтода гаштанд. Ночор сипоњи Абўсуфѐн дар он тарафи
хандаќ ќароргоњ ихтиѐр карданд.
Муњосираи Мадина чањордањ-понздањ шабонарўз буд,
аз ду тараф ба сўи якдигар ба тирандозї машѓул буданд.
Танњо дар як мањал душман тавонист аз хандаќ убур кунад.
. дук. Мањмуд Таботабои Ардаконї, Таърихи тањлилии ислом. С. 185186.
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Вале дар ин бархурд Алї ибни Абитолиб номитарин
љанговари араб, ки аз шунидани номи ў дар андоми њама
тарс зоњир мешуд, Амр ибни Абдалвадро кушт ва ин њодиса
сипоњи бутпарастонро боз њам маъюсу рўњафтодатар кард.
Дар аввал њарчанд Абўсуфѐн тавассути пешвои
яњудиѐни бану назир Њуйя ибни Ахтаб тавонист сарони
ќабилаи Бани Ќурайзаро ба ањдшиканї ва љанг бо
Муњаммад (с) розї кунад, вале баъдан бо амали таљассусии
њаводорони тозаи Муњаммад (с) ва эљоди нифоќу зиддият ин
найранги душман хунсо ва вањдати сафи онњо барњам зада
шуд.
Нињоят, вазъи бади њаво ва сармову боди сахт, тамом
шудани захираи ему хўрок маккиѐнро водор ба бозгашт ва
анљоми љанг намуд. Абўсуфѐн тасмим гирифт, ки ба
муњосираи Мадина хотима дињанд ва фармони бозгашт ба
Маккаро дод ва худ ќариб буд, ки агар Акрома ибни
Абӯљањл ӯро боз намедошт пеш аз њама аз љабња фирор
кунад.
Њаминтавр чунон, ки гуфтем баъд аз понздањ рўзи
муњосира,181дасти мусулмонон боло шуд ва сипоњи ислом бо
сарбаландї ва зафармандї сењазор мусулмон бо ирода дар
муќобили дањњазор душмани мусаллањ тавонистанд истодагї
ва ѓалаба кунанд.

ЉАНГ БО БАНИ ЌУРАЙЗА
Чун дар рафти ѓазваи хандаќ (ањзоб) ќабилаи Бани
Ќурайза, бо ќурайшиѐн ва бо ќабилаи бани Назир
гуфтушунид оид ба љангидан бо Муњаммад (с) доштанд ва
амнияти Паѐмбар тавонист ин ањдшиканї ва хиѐнатро
ошкор ва хунсо кунад, њамоно пас аз итмоми муњосираи
Мадина, Муњаммад (с), чунон ки дар «Сира»-и Ибни Њишом
омада, бо амри вањйи илоњї ба яњудиѐни Бани Ќурайза
Алї Шариатї дар «Исломшиносї» муддати муњосираро як моњ (си
рўз) гуфтааст. «Исломшиносї» с. 214.
181
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њуљум оварда, онњоро дар мањаллаашон муњосира кард.
Яњудиѐн маљбур ба таслим шуданд. Муњаммад (с) њукми
таќдири онњоро ба намояндаи ќабилаи собиќ њампаймони
онњо авс Саъд ибни Муъоз вогузор кард. Ў низ њукм кард, ки
«мардони эшон ба теѓ кашида шаванд ва занњо ва бачањо
асир гарданд ва молњои онњо таќсим карда шавад».
Паѐмбар(с) ин њукмро айни њукми Худои муттаол
номид.182Пас аз он њудуди 600-750 нафар мардони онњо ќатл
карда мешаванд ва молу мулк ва занону фарзандони онњо
њамчун ѓанимати љанг байни мусулмонон таќсим ва фурухта
шуданд. Ин аст, ки дар ислом хиѐнат ва ањдшиканї љинояти
бузургест ва набоистї ин чунин амал мавриди рањму шафќат
ќарор гирад.

РЎЙДОДЊОИ СОЛИ ШАШУМИ ЊИЉРАТ
Аз муњимтарин рўйдодњои соли шашуми њиљрат
сарчашмањо ва китобњои тањќиќоти ба ѓазваи Бани Лињйан,
ѓазваи Зиќирд, ѓазваи Бани ал-Мусталаќ ва «Паймони
Њудайбийя» ишора кардаанд, њарчанд ба ѓайр аз «Паймони
Њудайбийя» дигар љангу саряњои ин сол чандин њодисањои
бузурге њам набошад дар таърихи сиѐсии ислом ва
ташаккулѐбии давлати исломї наќши муайяне бозидаанд.
Ба наќли Ибн Њишом дар моњи Зӣќаъдаи соли шашуми
њиљрат Паѐмбари ислом(с) Нумайла ибни Абдуллоњ (ѐ ба
наќле Абдуллоњ ибни Умму Мактум)- ро дар Мадина ба
љонишинии худ таъйин намуда, ба ќасди њаљљи умра ба сўи
Макка њаракат кард. Дар ин сафар ќабоили аъроби атрофро
низ даъват карданд. Ин дафъа Расули Худо(с) ќасди љанг
надоштанд ва ба худ эњром баста, њафтод шутури ба ќурбонї
назр шударо низ мебурданд. Миќдори њамроњони
пайѓамбарро аз 700 то 1600 нафар навиштаанд.
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Ќурайшиѐни Макка аз ин иќдоми Муњаммад(с) огоњ
шуда, аз Макка то 30 км-ии он берун омаданд, то нагузоранд
Муњаммад (с) ба Макка наздик шавад. Вале мусулмонон аз
тариќи бероња то мавзеъи Њудайбия (то 9 милли Макка)
расида, дар он љо пиѐда шуданд.
Лашкари Ќурайш, ки
барои мамониат ва пешгирии Паѐмбар (с) аз вуруд ба Макка
баромада буданд, чун огоњ шуданд, ки мусулмонон аз роњи
дигар то наздики Макка расидаанд ба Макка баргашта
вазъиятро хабар доданд. Ќурайшиѐн барои огањ шудан аз
нияти Муњаммад (с) чандинбор намоянда фиристоданд.
Аввал Будайл ибни Вараќаи Њузоай, сипас Микриз б. Њафс
ва бори сеюм Њалис б. Алќама ва бори чорум Урва б.
Масъудро ба сўи Паѐмбар (с) мефиристанд. Ва њар бор
сухани Паѐмбар (с)-ро, ки гуфта буд: «Мо бо касе сари љанг
надорем, балки барои эњтироми Каъба ба зиѐрати хонаи
Худо омадаем», бовар намекарданд. Пас аз ин худи Паѐмбар
(с) як нафарро бо номи Њирош ибни Уммайя ба назди
Ќурайш фиристоданд. Ќурайшиѐн шутури ўро пай карданд
ва ќариб буд, ки худи ўро кушанд, дар ин кор Икрома ибни
Абиљањл фаъол буд. Њирош бо душворї худро ба Муњаммад
(с) расонида, маслињат дод ягон нафари дар Макка
пуштибон дошта ва обрўмандро фиристанд. Муњаммад (с)
хост Умар (р)-ро фиристад, вале ў ин пешнињодро рад
намуда, Усмон(р)-ро тавсия кард. Усмон(р) бошад ба назди
ќурайшиѐн рафт ва ўро гаравгон гирифтанд. Пас аз чанде
хабар расид, ки Усмон(р) кушта шудааст. Пас аз ин хабар
мусулмонон ба Муњаммад(с) аз нав байъат ва таањњуд
карданд, ки то сарњади имкон ба ќурайшиѐн муќовимат
кунанд ва фирор нанамоянд. Ин байъат «Байъати ризвон»
номида шуд, чун мавриди ризояти Худованд ќарор гирифт,
чунон ки Худо фармояд: «Њамоно Парвардигор розї гардид
аз он ки мўъминон бо ту дар зери як дарахт байъат карданд»
Ин байъат дар њамон љо зери дарахте сурат гирифта буд. Пас
аз ин маълум шуд, ки хабари ќатли Усмон(р) дурўѓ будааст.

ПАЙМОНИ ЊУДАЙБИЙЯ.
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Нињоят Ќурайш аз маќсади Расули Худо (с) огоњ шуда,
намояндаи худро барои гуфту шунид фиристод. Онњо
Суњайл ибни Амр ибни Абдуваддро бо чанд нафари дигар
фиристоданд. Ќурайш розї ба сулњ шуд, вале аз дохил
шудани Паѐмбар (с) ба Макка ин бор мамоният карданд, ба
далели ин, ки агар Паѐмбар (с) вориди Макка мешуд, ин
гувоњї ба сустї ва заъфи Ќурайш мегардид ва ќабилањои
њамљувори он имкон дошт пас аз ин њодиса барои забти
Макка ба он њуљум кунанд. Аз ин рў ќарор бар он шуд, ки
паймоне имзо кунанд ва дар соли оянда се рўз барои зиѐрати
мусулмонон аз Хонаи Худо шањрро холї кунанд. Матни
ќарордодро Алї ибн Абутолиб навишт. Пайѓамбар (с)
фармуд бинавис. «Бисми-л-лоњи-р- рањмони-р-рањим».
Суњайл гуфт: «Мо ин калимаро намефањмем љумлае бинавис,
ки дар назди мо маъруф бошад, амр кунед бинависед.
«Бисмика Аллоњумма!» Расули Худо (с) ба Алї фармуд
њамон, ки ў мегўяд, бинавис!» Њамчунин дар мавриди дар
радифи номи Муњаммад (с) Расули Худо (с) навистан низ
ихтилоф шуд. Ва ќарор шуд, ки бидуни баѐни рисолат Тоњо
ному насаби Паѐмбар (с) навишта шавад. Паѐмбар (с) ба ин
њам розї шуд. Њарчанд ин як гузашт ва бар зарари
мусалмонон менамуд ва њамроњони Муњаммад (с) алалхусус
Умар (с) норизоят зоњир мекард.
Матни ќарордод чунин аст:
Муњаммад ибни Абдуллоњ ибни Абдулмутталиб ва
Суњайл ибни Амр намояндаи Ќурайш муъоњида бастанд, ки
ба мавориди зайл амал кунанд:
1.Аз љангидан бо якдигар муддати 10 сол худдорї
кунанд, то мардум дар он бо амният зиндагї кунанд ва
якдигарро нороњат накунанд.
2.Њар кас аз Ќурайш ба Муњаммад бидуни иљозати
волияш пайвандад, бояд ўро ба Ќурайш баргардонанд.
3.Њар кас аз муслимин ба тарафи Ќурайш равад, онон
хаќ доранд, ки ўро барнагардонанд.
4. Байни мо адоват барњам мехўрад ва ѓорату хиѐнат аз
байн меравад.
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5. Њар кас хоњад ба ањду паймони Муњаммад дарояд ва
бо ў муъоњида кунад, озод аст ва њар кас хоњад ба ањду
паймони Ќурайш дарояд ва бо онњо муоњида кунад, озод аст.
Ибни Њишом менависад, ки њангоми баѐни ин банд
ќабилаи Хузоъа (ки аз аввал нисбат ба Муњаммад (с)
муомилаи хуб доштаанд) гуфтанд: « Мо дар ањду паймони
Муњаммад (с) ва бо ў таањуд мекунем ва њамчунин тоифаи
Бану Бакр гуфтанд: Мо дар ањду паймони Ќурайш ва бо
онњо таањњуд мекунем.183
4. Ва ин ки њамоно ту имсол бармегардї ва ба Макка
намедарої ва дар соли оянда мо аз Макка берун
меравем ва ту бо асњобат ба муддати се рўз дохил
мешавед, танњо бо силоњи савора ва шамшер дар ѓилоф
ва љуз ин њељ чизи дигар».184
Ба ќарордод ѓайр аз Расули Худо (с) аз тарафи мусулмонон
Абўбакр (р), Умар (р) ва аз тарафи Ќурайш Абдуллоњ ибни
Суњайл ибни Амр ва Абдурањмон ибни Ауф ва Саъд ибни
Абўлваќќос имзо гузоштанд.
Ин ќарордод бо вуљуди дар зоњир ба нафъи Ќурайш
буданаш, дар амал як пирўзии ќатъии уммати мусулмон ва
Расули Худо (с) буд. Он аз як тараф гувоњии эътирофи
ќудрату нерўи ислом ва пайѓамбари он Муњаммад (с) ва аз
тарафи дигар баѐнгари заъфу нотавонии душманони ашадии
Муњаммад (с) ва мусулмонон аз ќабилаи Ќурайш буд.
Сониян, ин ќарордод ба Муњаммад (с) итминони хотир ва
фурсати хуб барои интишори даъвати худ дар дигар навоњии
Љазирату-л-Араб ва мустањкам намудани мавќеъияти
исломро медод ва њамоно ќабилањое, ки аз тарси фишору
таъќиби Ќурайш исломро ќабул намекарданд бедаранг рў ба
ислом оварданд. Солисан, бо оѓози дари гуфтушунид ва
эътирофи нерўи Муњаммад (с) ва обрўву эътибори ў дар

Ибн Њишом. Сирату-н-Набї, Љ. 3, с. 366.
Њамон љо; њамчунин ниг. Большаков О.Г. , История халифата. Кит. 1,
с. 145.
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байни дигар ќабоили араб низ њамчун ќувваи сонї баланд
шуд.
Ќарордоди Њудайбийя аз нигоњи фарњанги сиѐсї низ
дорои ањмияту арзиши фаровон аст. Аввалан, он баѐнгари
фазилат ва дурбинии сиѐсии Паѐмбари Ислом (с) аст.
Сониян, нишондињандаи он аст, ки Паѐмбари Ислом (с)
бедиранг чун фурсату имкони аз шамшер ба сухан ва аз љанг
ба сулњ рўй оварданро пайдо мекард бар он мешуд. Яъне
њалли мусолиматомез ва осоишта аз тариќу гуфту шунидро
афзалтар медонист. Дар ин љода њатто ба гузаштњо ва
бохтњои муваќќатии тактикию стратегї, ки барои дигар
ѐронаш нофањмо ва ќобили ќабул набуд иќдом мекард.
Масалан, баъзе маводи ќарордоди имзошуда, аз љумла пок
кардани «бисмиллоњ», ва ишора накардан ба рисолати
Муњаммад (с), ва он ки тарафи Муњаммад (с) бояд
мусулмонони аз дасти Ќурайш фирор кардаро баргардонад
ва Ќурайш баръакс набояд баргардонанд, баъзе аз
сањобањои Муњаммад (с), алалхусус Умар (р)-ро нороњат
карданд. Ин њолатро мусулмонон ваќто, ки пас аз имзои
ќарордод писари Суњайл Абуљандал ибни Суњайл ибни Амр,
ки мусулмон шуда аз дасти Ќурайш гурехта буд ва ба
ќароргоњи мусулмонон омад ва падараш Суњайл ўро дида,
бо шаллоќ бо худ бурдани шуд ва чун ќарордод имзо шуда
буд, Муњаммад (с) коре карда натавонист ва фаќат ўро ба
сабру тоќат даъват кард, хеле равшан дарк кардаанд ва ба
маъюсї афтодаанд. Вале Паѐмбари Ислом (с) аз чизе огоњ
буд, ки барои дигарон ноаѐн буд. Ин паймон аз диди Ќуръон
низ фатњи бузург буд. Парвардигор ба њамин иртибот сураи
ал-Фатњро нозил кард.

ВОЌЕЪАЊОИ СОЛИ ЊАФТУМИ ЊИЉРАТ
Аз воќеъањои муњими соли њафтуми њиљрї оѓози
даъвати љањонии ислом аз тариќи фиристодани номањо ба
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сарварони кишварњои бузург ва сарони араб, ѓазваи Хайбар,
таслими Фадак ва умраи ќазо аст.
Хулоса
байни
муњаќќиќони
мусулмон
ва
шарќшиносону исломшиносони ѓарбї дар мавриди таърихи
иќдомњои дипломатии Муњаммад(с) навиштану ирсоли
номањо ба сарони кишварњо баъзе ихтилофҳо ҳастанд, баъзе
онро пеш аз ѓазваи Хайбар ва таслими Фадак мешуморанд.
Дар сурате, ки баъзе дигар ислом-шиносони ѓарбї онро баъд
аз он њодисот гуфтаанд. 185

НОМАЊОИ МУЊАММАД (С)
Даъвати Муњаммад(с) аз оѓоз, чунон ки ќаблан гуфтем,
даъвати љањонї буд ва ба њамаи инсонњо сарфи назар аз
ќавму миллат, нажоду фарњангу тамаддун нигаронида шуда
буд. Вале то ин ваќт бо сабаби даргирињои дохилї бо аъроб
ва њамќабилањои худ Ќурайш имкон нашуда буд, ки доманаи
даъват берун аз марзњои арабї густариш ѐбад. Баъд аз сулњи
Њудайбия нахустин бор чунин имконият пеш омад.
Аз љумла Муњаммад(с) дар соли 6-уми ва ѐ ибтидои
соли 7-уми њиљрї ба ќайсари Рум Ираклит, шоњаншоњи
сосонї Хисрави II (ѐ Хисрави Парвиз), подшоњи Њабашия
Наљљосї, ба амири ѓассонї, волии Миср ал-Муќавќис,
ҳуккоми Уммон, Яман, Бањрайн ва Ямома номањо ирсол
намуда, онњоро ба ислом даъват кард.
Муњаммад ибни Саъд дар «Табаќот» менависад, ки чун
Расули Худо(с) аз Ҳудайбия (ба Мадина) баргашт дар
Зилњаљљаи соли шашум номањое ба мулуки љањон
фиристоданд. Ба он њазрат арз карданд, ки мулук ва салотин
номањое, ки мӯњр нашуда бошанд, намехонанд, аз ин рӯ
пайѓамбар фармуд ангуштарие аз нуќра сохтанд, ки дар
нигини он дар се сатр аз поин ба боло навишта шуда буд
«Муњаммад Расуллоњ» ва ба он хотам номањоро мўњр намуд

185

Ниг. О. Г. Большаков, История халифата, с. 152-153.
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ва шаш нафар дар як рўз аз муњаррами соли њафтум ба
манзури бурдани номањо аз Мадина хориљ шуданд.186
Номањои пайѓамбари исломро аксарият бо эњтироми
том ќабул ва посух доданд. Танњо шоњи Ирон Хусрави II
нисбат ба он беэњтиромї ва номаи пайѓамбарро пора кард.
Ба воќеъияти таърихї доштани ин номањои Паѐмбар (с)
ва замони ирсоли онњо баъзе исломшиносони ѓарбї њадди
аќал шубња кардаанд. Иллати он ба ќавли дуктур Њасан
Иброњим Њасан адами бархӯрди онњо ба васоиќу санадњоест,
ки бояд пас аз он мулук ва њукком боќї мемонд. Инро ў
далели ќатъї барои инкори номањои Муњаммад (с)
намешуморад.187
Дар њар сурат муаррихони маъруфи ислом аз љумла
Ибн Њишом188 Яъќубї189 ва Табарї190 дар сињат доштани
иќдомоти дипломутии Паѐмбар (с) шакке надоранд.
Баъзе дар он аќидаанд, ки иќдом ба даъвати мулуки
хориљ аз Арабистон, агар сињат дошта бошад, било фосила
баъд аз сулњи Њудабия набуда, балки њадди аќал баъд аз
љанги Хайбар ва таслими Фадак ѐ њатто баъд аз фатњи
Макка бояд бошад.191 Ибн Њишом низ дар «Сирату-н-набї»
танњо пас аз фатњи Макка оид ба мурољиати пайѓамбар ба
сарони давлатњо бо нома сухан мегўяд. Њарчанд ў изњор
дошта, ки пас аз њаљљи умра дар Њудайбийя аз адои он
љилавгирї карданд, пайѓамбар ба асњоб рўй оварда эълон
намуд, ки рисолати ў оламист ва шумо набояд он чунон, ки
њаввориюн ба Исо дар ин амр мухолифат карданд,
мухолифат кунед. Асњоб гуфтанд: «Чи гуна њаввориѐн
мухолифат карданд?» Гуфт: «Онњоро Исо ба интишори
.д. Њасан Иброњим Њасан. Таъриху-л - ислом. с. 107.
.д. Њ.И. Њасан. Таъриху-л-ислом . с. 107.
188 Ибн Њишом, Сирату-н-набї, Љ.4., с. 297.
189 Ат-Табарї. Таъриху-л-мулк. Љ.3. с. 84-85.
190 Яъќубї – Таъриху-л-Яъќубї. Љ. 2 . с. 83.
191 Ибн Њишом , Сирату-н-набї . Љ.4. с. 278-279,
186
187
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даъвати худ мехонд, аммо онњое, ки ба наздик мефиристод,
розї мешуданд ва фармонбардор буданд, вале онњое, ки ба
дуртар аз мањалли худ маъмўр мешуданд, рўй турш
мекарданд ва дили нохоњам амал мекарданд».192
Ба њар сурат њам фикр ва њам имкони ирсоли нома ва
даъвати мулуку салотини маъруфи он замон пас аз сулњи
Њудайбия муяссар гардида ва шояд он номањо на дар як
ваќт, балки ба тадриљ фиристода шуда бошанд. Бояд, ки
Ибн Њишом дар мавриди мукотиботи дигари пайѓамбар аз
он љумла љавоб ба номаи яке аз муддаъиѐни пайѓамбарї
Мусайлима193, аз Муњаммад(с) даъват карда буд, ки мо њарду
паѐмбарем, барои мо нисфи замин ва барои Ќурайш нисфи
замин бошад.» Вале пайѓамбар ба ў чунин љавоб навишт:

«Ба номи Худои бахшояндаи мењрубон. Аз Муњаммад
расули Худо ба Мусайлимаи дурўѓгўй. Дуруд бод бар он ки
роњи њаќро бармегузинад. Аммо баъд (будан, ки) замин
мутаалиќ ба Худост ва вомегузорад онро ба њар, ки аз
бандагонаш, ки мехоњад. Оќибати \амр\ ба муттаќин аст».

 ٌسالَػ ٍي ِ ٓ ارجغ,ي هللا ا ٌي ِ سيٍٍّخ اٌى زاةٛهللا ا ٌشد ّ ٓ اٌشديُ ِ ٓ ِذ ّذ س س
ٓ ٌؼبلجخ ٌٍ ّزميٚ ٖ يشبء ِ ٓػجبد ا
ٓ ِ بٙرٛفب ْ اال سع هلل ي
ثؼذ
اِب-ذيٙ ٌا
Ибн Њишом илова кардааст, ки ин нома дар охири соли
дањуми њиљрї буд.194
Њоло љињати эљоди тасаввуроти пуратар ва шинохти
амиќтари рўњияи садри ислом чанде аз номањои мазкурро он
чунон, ки дар сарчашмањо наќл шудаанд меорем.
Нома ба Њираклиус, императори Рум, ки онро Дихя
ибни Халифату-л-Калбї ал-Хазраљк ба њокими Бусро бурда,
бо муаррафии ў, ки
аз маъмӯрон ва дастнишондаи
император буд, ба вай расонида шуд, ки дар он омадааст:

Њамон љо.
Ному насаби пурраи ў Абу Сумом Муслим б. Кабир б. Њабиб
мебошад, вале сарчашмањо номи ўро дар шакли тасѓир бо истењзо
Мусайлима номидаанд.
194 Ибн Њишом. Сирату-н-набї. Љ.4. с. 272.
192
193
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 اِب. ذيٙ ٌَ سالَ ِ ٓ ارجغ اٚشل ً ػظي ُ ا ش
٘ هللا ا ٌشد ّ ٓ اٌشديُ ِ ٓ ِذذ ّػجذ هللا ا ٌي
ب ػٍيهٙٔفب
ٌيذٛفب ْ ر
ٓ ره هللااجشن ِشريٛ اس ٍُرس ٍُ ي, َػبيخ ا سال
ن ثذٛ  فبٔي ادػ,ثؼذ
يئب
 ال ٔششنث ٗ شٚ ؼجذ هللا
ٔ ثيٕى ُ االٚ اءثي ٕ ٕبٛا وٍ ّخ سٌٛيب ا٘ ً اٌىزبةرؼ ب
" ٓ يسي
ص ُ االس
ا
ٓ ا ثبٔب ِسٍّيٚذٙا اشٌٛٛفب ْ ر
,  ْ هللاٚثبثب ِ ٓ د
ضباس
ثضٕبثؼ
 ال يزخزؼٚ «Ба номи

Худованди бахшояндаю мењрубон– Аз Муњаммад б.
Абдуллоњ (ба наќли баъзе аз сарчашмањои дигар Муњаммад
пайѓамбари Худо) ба Њераклиуси бузурги Рум. Дуруд бар
касе, ки роњи њидоятро љўяд. Ман туро ба оини ислом даъват
мекунам, ислом биѐвар то саломат бимонї дар ин сурат
Худованд ду подош ба ту медињад (яке барои ислом
овардани худат, дигаре барои исломи мардуми зери
њукумати ту, ки туро пайравї мекунанд) ва агар сар печидї,
гуноњи ќибтиѐн ба ўњдаи ту хоњад буд. (ва Худои таъоло
фармояд:) «Эй ањли китоб биѐед ба сўи он калимае, ки миѐни
мо ва шумо муштарак аст ва он ин аст, ки љуз Худо касеро
намепарастем ва чизеро шарики Ӯ ќарор надињем ва баъзе аз
мо баъзеи дигарро дар баробари Худо ба бузургї ва сарварї
нагирем пас агар рў гардон шуданд бигўем гувоњ бошед, ки
мусулмонем».195

Номаи ба малики Миср ал-Муќавќис иншо шуда низ
айни њамин мазмун аст, ба љуз унвони гиранда. Ривоятњое,
ки дар бораи ќабули Дињя, пурсуљўи Абӯсуфѐн, мурољиати
император ба мардуми Рум ва алалхусус номаи љавобии ў ба
Муњаммад (с) бо назардошти шароит ва рўњияи онрўзаи
императорони Рум дар њаќиќат боварнокарданї ва
иѓроќомез менамояд. Љавоби Њираќлиусро ба Муњаммад (с)
чунин наќл кардаанд:
«Ба сўи Ањмад расули Худо он касе, ки Исо ба њузури ў
башорат дода аз љониби ќайсария Малики Рум – номаат ба
василаи фиристодаат ба ман расид ва ман шањодат медињам,
ки ту расули Худої, ки мо туро дар Инљил ѐфтаем ва Исо
ибни Марям ба омадани ту башорат додааст ва ман мардуми
Фазлуллоњ Кумпони номањоро бо иснод ба китоби Макотибу-р-Расул
љ. 1. С. 108-110 ва Таърихи Табарї ,љ. 3. Мутарљим, с. 1135-1136, оварда.
Алї Шариатї дар «Исломшиносї» с. 251-252 бидуни ишора ба маъхаз.

195
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Румро даъват намудам, ки ба ту имон оваранд ва онњо
худдорї карданд ва агар сухани маро итоат мекарданд,
барои онон хуб буд ва ман дўст доштам, ки дар назди шумо
буда ва хидматгоратон будам ва пойњои шуморо
мешустам".196 Ин аст номаи љавобии Ҳераќлиус.
Хулоса, тибќи ахбор њам императори Рум њам Наљошїњокими Њабашия (ў исломро ќабул намуд) ва њам Муќавќис
малики Миср ќосидони Паѐмбар (с)-ро бо икрому эњтироми
том ва бо фиристодани њадияњо ба хидмати ӯ ќабул ва гусел
мекунанд. Малики Миср бо њадияњо як асб ва ду каниз
мефиристад, ки якеро бо номи Мория Паѐмбар (с) ба никоњи
худ даровард ва аз ў писаре бо номи Иброњим таваллуд
мешавад.
Абулҳасан Алї Њасани Надавї дар китоби «Сирату-ннабавия» бо иснод ба корњои шарќшиноси фарансавї
Вартелемї ва бозѐфти њафриѐтњо (с.1850) ва дигар тадќиќоту
маќолањои шарќшиносон њаќиќат доштани номаи Муњаммад
(с) ба Муќавќис ва пайдо шудани асли номаро хабар
медињад.197
Нома ба Хисрави Парвиз (ѐ Касрои сонк). Паѐмбари
ислом Муњаммад (с) Абдуллоњ ибни Хузофаро бо номае ба
дарбори Хисрав подшоњи Ирон фиристод, ки мазмуни он ба
шарњи зер буд:
 الَػ ٍي ِ ٓ ارجغ,فبسط
ُي هللا ا ٌيوسشيػظيٛ ِ ٓ ِذ ّذ س س-ُهللا ا ٌشد ّ ٓ اٌشدي
نٛ أي ادػٚ ٌٗٛ سسٚ ٖ  ا ْ ِ اذّذػجذٚ ذ ْ ال االٖ اال هللاٙ شٚ ٗ ٌٛ سسٚ  ِٓٱ ثبهللٚ ذ يٌٙا
يػ ٍيٛيذك اٌ مٚ ٕبط وبفخ الٔزس ِ ٓ ديب
ٌي هللا ا ٌي اٛفبٔي أب س س
ً جٚ ثذاػيخ هللا غ ئ
.طٛ يه اصُ اٌ ّج
ٍيذ فؼ
فب َاث
ٍُ فبس ٍُرس
فشي
ٓ ىاٌب
Яъне – «Ба номи Худованди бахшандаи мењрубон – аз
Муњаммад паёмбари Худо ба сўи Кисрои Азими Форс; дуруд
ба касе, ки роњи њидоят љўяд ва ба Худо ва паёмбараш имон
Ниг. Абу-л-Њасан Алї ал-Њасанї ан-Надавї, ас-Сирату-н - набавия,
Дорум-шурук, с. 288 повараќ.
197 Њамон љо.
196
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оварад ва гувоњк дињад, ки худое љуз Маъбуди ягона нест ва
Муњаммад банда ва расули ў аст ва ман туро ба ойини
Худованди нерўманду пурљалол даъват мекунам. Зеро ман
фиристодаи Худо барои тамоми мардум њастам то њар ки
зинда аст ўро (аз азоб ва хашми Худо) дињам ва бар кофирон
њуљљатро мулзам кунам пас ту њам ислом биѐвар то саломат
бимонї ва агар ибо ва сар пачк вуболу гуноњи маљус бар
ўњдаи ту хоњад буд.»198
Бояд гуфт, ки аз нигоњи услуб ва салиќаи баѐни ин нома
аз номањои дигар фарќ дорад. Дар он баъзе такрор (чун
рисолати иирабмёап Муњаммад(с) чањор бор) ва нуќоти зоид
ба маънї љой дорад.
Чунон, ки гуфтем Хисрави Парвиз, аз он ки номи
Паѐмбар(с) пеш аз номи ў дар нома навишта шуда буд,
хашмгин гардид ва номаро пора кард ва чун ин хабар ба
Расули Худо(с) расид, фармуд:
ٗ زبثيِضق هللا ٍِى
ِضق و
«Номаи маро пора кард, Худованд мулкашро барњам
дињад.»
Хисрави Парвиз танњо ба пора кардани нома иктифо
накард Абдуллоњ ибн Њузофаро аз пеши худ биронд ва ба
омили худ дар Яман фармоне навишт, ки Муњаммад (с)-ро
дастгир карда ва ба сўи вай фиристад.
Ба њар сурат як матлаби бидуни шакку шубња аст, ки
њанўз дар замони пайѓамбар даъвати љањонии ислом оѓоз
шуда аст. Дар љой доштани њадди аќал як номаи пайѓамбар
ба малики Миср ва ѐ Искандария љои њељ шубња нест.
Гузашта аз ин номањо, хабар аз оѓози даъвати љањонї
шудани ислом медињанд, ҳарчанд дар Қуръон оятњои зиѐде
аз таъйид зотан дар таълимот љаҳонк ин даъват мављуданд.
Аз љумла сураи Сот-36; 87-88;199, сураи Фурќан – 25 : 1200;

198
199

Фазлуллоњ Кумпонї. Рањмати оламиѐн, с. 452.
ٓ ٔت ٖ دي
ٌزؼٍ ّ ٓ ٲٚ ٓ شٍؼبٌّي
ٌ  ال روٛ٘ ْ ا
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сураи Аъроф 7:158;201 сураи Сабо – 34 : 38;202 сураи Ёсин – 36
:69-70;203 сураи Сабо- /»:/ ;204 сураи Оли Имрон – 3 85;205 сураи
ат-Тавба – 9 :29-33206 ва бисѐри дигар ба равшанї далолат ба
љањонї будани даъвати Муњаммад(с) ва Ќуръон мекунанд.

ЉАНГИ ХАЙБАР
(соли њафтуми њиљрї)
Шояд яке аз сабабњои пирўзии ислом дар замони худи
Паѐмбар (с) он буда, ки Муҳаммад (с) њамеша манбаи
хатарро бо фаттонат эњсосу пешбинї мекард ва било фосила
иќдом ба илољи воќеъа пеш аз вуќўъ менамуд. Баъд аз ањду
паймоншикани яҳудиѐн ва оғози љанг ва аз Мадина ронда
шудани ќабилањои Бани Ќайнуќаву Бани Назир ва ба ҳам
шикастани муқовимати Бани Қурайза, боз як маркази хатар
ва поѐгоњи мустањками дигаре боќї монда буд. Ва он дар
сурати пуштибонї пайдо кардан аз ягон ќувваи хориљї,
масалан, аз империяи Рум ѐ Эрон ва ѐ ќабоили аъроби њанўз
ба Муњаммад (с) душман метавонист на танњо ба ќалъаи
дастнорас табдил, балки зарбаи њалокатборе барои уммати
ислом ва сипоњи ночизи Мадина гардад. Ин пойгоњ ќалъаи
Хайбар буд.
Хайбар, ки худ ба забони ибрї маънои даж ва ќалъаро
дошт, дар фосилаи зиѐда аз си фарсах (180 км) дар љињати
шимолии Мадина, дар минтаќаи њассоси стратегии сари
роњи Шом (Сурия) ќарор дошт. Он сарзамин Водию-л-Ќуро
ном дошта, љои серобу дарахт ва ободе буд. Хайбар дар
маљмўъ аз њашт ќалъаи мустањкам (Ноъим, Комус, Катиба,
200

ي ػٍيٛ يذك اٌ مٚ يب
 لشٱ ْ ِجي ٌٓيٕزس ِ ٓوب ْ دٚ  ال روشٛ٘ ْ

201

 ِبيٕجغي ٌٗ اٚ  ِب ػٍّٕب اٌشؼشٚ
ٓ بفشي
اٌى

 ْ ٌؼبٌّيٓ ٔزيشاٛلب ْ ػٍيػجذ ٌٖي ى
ضي اٌفش
ٔ جبسن اٌزي
ر
ْ ٍٕٛ ضش اٌبط اليؼ
ٌى ٓ اوٚ  ٔزيشاٚ ثشيشا
فخ إٌبط
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Шикк, Натот, Ватих ва Салолим) ва мазраъњои обод берун
аз он иборат буд. Њангоми љанг бист њазор шамшерзан аз
худ берун метавонист диҳад.207 Касби асосии яњудиѐни ин
мањал љавоњирфурўшї буда, хеле сарватманду доро буданд.
Њанўз пеш аз сулњи Њудайбия яке аз сарони Бани Назир
Салама б. Абду-л-Њукайкро, ки алайњи Муњаммад (с)
ќабилаи Ғатофан ва њамсояњои онро мешўронд, дар Хайбар
бо фармони Паѐмбар (с)
мусулмонон ба қатл расонда
буданд. Баъд аз ин њодиса низ тавтиъагарї ва душмании
ањли Хайбар бартараф нашуд.
Хабар расид, ки ќабилаи Ғатафон, яке сарсахттарин ва
нерўмандтарин душмани Муњаммад (с) пас аз Ќурайш ба сўи
ќалъаи Хайбар њаракат доранд. Пас аз дарѐфти ин хабар
Муњаммад (с) бе даранг фармони њаракат ба сўи Хайбарро
дод. Дар ин сафар танњо онњое, ки дар маъракаи Њудайбия
иштирок намуда, дар байъати зери дарахт бо Муњаммад (с)
ањду паймон карда буданд, иљозаи ширкат доштанд ва агар
касе њам ѓайр аз онњо хоњиши иштирок доштанд, аз
ѓанимати љангї бебањра буданд. Ин њодиса ду моњ пас аз
баргаштан аз Њудайбия буд. Дар сафари Њудайбия, ки
Муњаммад (с) бо маќсади њаљљи умра бо силоњи сабук ва
миќдори кам баромада буд, бисѐрињо аз хавфи он ки
мусулмонон бо ин миќдор аз Ќурайш љон ба саломат
намебаранд ва њадди аќал аз ин сафар интизори ѓанимат,
молу сарват набуда, ба Муњаммад (с) њамроњ нашуданд. Ин
аст, ки дар љанги Хайбар танњо онњоеро бо худ гирифт, ки
дар сафари Њудайбия бо ў байъат карда буданд. Миќдори
сипоњи Муњаммад(с) 1400 бо 200 савори асп буд.208
Њуљуми Муњаммад (с) барои ањолии Хайбар ногањонї,
ѓайри чашмдошт буд. Мусулмонон тавонистанд роњи
тоифаи Ѓатафонро ба Хайбар буранд. Мувофиќи баъзе
ахбори сарчашмањо тоифаи Ѓатафон њангоми расидани
Алї Шариатї. Исломшиносї. С.
Баъзе муњаќќиќон 1600 навиштаанд. Ниг. Фазлуллоњ Кумпонї,
Рањмати оламиѐн, с. 459.
207
208
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Паѐмбар (с) алакай ба ањли Хайбар пайваста буданд ва
баъдан бо шунидани хабари њуљум ба ањли худ, ѐ аз тарси
чунин њуљуми эњтимолї ба мањали худ баргаштанд.
Одатан, корњои муаррихони исломшинос дар Ѓарб орї
аз тафсили њолоти эмотсионалии таърихи ислом аст. Баракс
сарчашмахои исломї ва осори муаррихони ислом моло-мол
аз ашъор: ќасоиду раљаз ва муљодилањои лафзї бо шеъру
адаб, њангоми бархурдори муборизон аз њар ду тараф аст.
Сар то пои «Сират»-и Ибни Њишом бо шеъру ќасоид зиннат
дорад. Ин шеърњо баѐнгари рўњияву њолоти эмотсионалї ва
равонии онњое њастанд, ки исломро ќомат афрохтанд.
Мутаассифона, дар олами ислом низ камтар коре дар соњаи
омўзиши таърихи ислом аз ин дидгоњ шудааст. Чунин як
намунае он шуда метавонад, ки њангоми роњпаймої ба сўи
Хайбар Пайѓамбари ислом(с) ба Омир ибн Акваъ фармуд:

«Эй писари Акваъ, фуруд ой ва бар шутурони мо њудо бихон
(ҳудо овозест, ки сорбон барои шутурон мехонад, то тундтар
роњ раванд) Омир пиѐда шуд ва ба хондани раљаз шуруъ
намуд ва чунин мехонд:
طٍٕب
ال يٚ الر ظذل ٕبٚ  ال هللا ِب ا٘زذي ٕبٌٛ  هللاٚ
ثٕب
فز ٕخ ايٚ ا ْاس ادٚ ا ػٍيٕبَٛث غٛأب ار ال
209
لٕب
صجذ االلذ اَ ْ ال ي
ٚ فبٔضٌ ٓ سىي ٕخ ػٍي ٕب

1.
Яъне «ба Худо савганд агар нияти Худо набудї мо њидоят

ѐфтем ва садаќа намедодем ва намоз намехондем. Мо
мардуме њастем, ки агар ќавме бар мо ситам намояд ва ќасди
фитнае дар бораи мо кунад мо аз он ибо ва љилвагирї
менамоем.
Пас (эй Худои бузург) оромишу таскини (хотир) – ро
бар мо нозил кун ва моро њангоми бархўрд бо душман
собитќадам ва устувор нигоњ дор».
Аз ин раљаз чанд матлабро метавон истинбод кард,
аввал ин ки дар он наќши равшангари ислом барои араб ва
боварї ба рўњи он дида мешавад; сониян, њаракат ба сўи
209

.215  ص.ض اٌب ٌش
ضء
 اٌج2004 س اٌفجش اٌزشاس اٌمب ٘شح
 دا. طجؼخ جذيذح ِذممخ
. َخ الث ٓ ٘شبٛاٌسيشح اٌ ٕج
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Хайбар ба иллати ситам ва фитна буда, ки аъроб табиатан
онро тањаммул надоранд; сеюм, дар садри ислом на танњо аз
тариќи вањй балки аз ќувваи шеъру адаб низ барои
сафарбарї ва шердил кардани мусулмонон истифода
мешудааст.
Хулоса, сипоњи мусулмононро ба љанги Хайбар се омил
пеш мебурд, яке таъмини бехатарї ва љилавгирї; сониян,
имон ва таањњуд ба паймон; нињоят сеюмин, баъид нест, ки
барои баъзе аз сипоњиѐни он аввалин ва ягона омил буда
бошад, ба даст овардани ѓанимату сарват буд.
Воќеан, омили охирин дар он маврид хеле муассир
будааст, ки њатто дар Ќуръон ба рўшанї ишора ва ваъдаи он
дода шудааст. بٙٔٚضيش ربخز
ػذوُ هللا ِغبُٔ و حٚ \Қ. Фатҳ,48:80\
Ибн Њишом дар муњорибаи Хайбар аз далерї ва
корнамоии ду нафар: Муњаммад ибн Муслима ва Алї ибн
Абитолиб ривоят карда.210 Баъд аз он, ки Абӯбакр ва Умар
аз фатњи ќалъае ољиз гардиданд, пайѓамбар Алиро ба љанг
равона мекунад ва бо дохил шудани ў ба љанг паси њам
ќалъањоро фатњ мекунад. Яњудиѐн тамоми молу дороии
худро дар ќалъаи Шаќ (ќ), Нутоњ ва Канина гузошта буданд,
ки њамагї ба дасти мусулмонон гузашт. Дар ин љанг 93
нафар аз яњудиѐни Хайбар ва на камтар аз 25 нафар аз
мусулмонон кушта шуданд. Маљрўњони мусалмонон низ
камтар аз 100 нафар набуданд. Баъд аз муњорибаи шадид
яњудиѐн, ки тамоми молу дороии хешро аз даст рафта ѐфтанд
ва маргро ногузир диданд аз Паѐмбар (с) хостанд, ки аз
хунашон даргузарад ва иљозат дињад, ки њар чи доранд,
бидињанд ва аз он љо кўч кунанд. Паѐмбар (с) розї мешавад.
Њамчунин яњудиѐн дархост карданд, ки заминњояшонро ба
нисфакорї ба худи онњо вогузорад. Паѐмбар (с) инро низ
пазируфт ба шарти он, ки «њар гоњ бихоњем шуморо берун
кунем.»

210

Ибн Њишом. Сиратун-набї, Љ.3 , с. 385-386.
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Мусулмонон аз фатњи Хайбар ѓанимати зиѐде ба даст
оварданд. Дар сарчашмањо миќдор ва нањви таќсими он
муфассал зикр шудааст.211
Пас аз шикасти Хайбар, яњудиѐни Фадак низ ба шарти
пардохти нисфи даромади солонаи њосилот ба Муњаммад (с)
пешнињоди сулњ карданд. Чун Фадак бидуни љанг таслим
шуд, даромади он моли холисаи Паѐмбар (с) гардид.
Паѐмбар (с) ва мусулмонон аз поѐни нисбатан хуши љанги
Хайбар ва аз он, ки бузургтарин пойгоњи душманро таслим
кардаанд ва њамчунин аз он, ки яњудиѐн ба љойњои худ
монданд, хушњол буданд. Њатто, шояд барои наздик шудан
ва барќарории робитаи хешовандї бо ин собиќ душманони
сарсахти ислом Муњаммад (с) ба яке аз занњои яњудї Сафия,
духтари Њуяй ибни Ањтаб, раиси ибни Назир, зани Канонаи
Хайбар, ки кушта шуда буд, издивољ кард. Дар охири ин
сулњу оштї яњудиѐн аз Муњаммад (с) пазирої карданд, вале
кинаву душманї њанўз дар дили онњо боќї буд. Ин аст, ки
зани яњудие бо номи Зайнаб ба хўроки Муњаммад (с) зањр
меандозад. Яке аз њамтабаќони Муњаммад (с) аз он зањр
мемирад, вале Паѐмбар (с) пас аз ба дањон бурдани гўшти
зањролуд эњсоси тамъ ѐ маззаи чизе мекунад ва онро дур
меандозад ва љон ба саломат мебарад. Њарчанд, дар он
њангом ў низ бо ба дањон бурдани он луќма зањролуд гардид
ва то охири умр зиѐни онро эњсос мекарда.
Аз он зан пайѓамбар сабаби ин рафторашро пурсид.
Гуфт: «Бар ту пўшида нест, ки бар сари ќавми ман чї

овардаї! Бо худ гуфтам агар ў подшоњ аст, аз шарри ў осуда
мешавам ва агар паѐмбар аст, ки ба зудї аз он огоњ хоњад
шуд.» Паѐмбар(с) аз хуни он зан даргузашт.212
Пас аз анљоми муњорибаи Хайбар Муњаммад (с) дар
бозгашт ду мањалли яњудинишини дигар – Водию-л- Ќуро ва
Таймаро низ таслим кард. Аввалиро бо љанг, дуввумин бе
муќовимат таслим ва розї ба пардохти љизя шуданд.
211
212

Алї Шариатї. Исломшиносї. С. 262.
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УМРАИ ЌАЗО
Мувофиќи паймони Њудайбия соли дигар Муњаммад (с)
метавонист, Каъбаро зиѐрат кунад ва ќурайшиѐн шањри
Маккаро барои ў се рўз холї кунанд. Дар моњи зилќаъдаи
соли њафтум расо пас аз як сол Расули Худо (с) фармони
њаракатро ба сўи Макка дод. Тибќи он паймон мусулмонон
танњо њаќќи њамли силоњи сафарк-шамшер ва ханљарро
доштанд. Вале барои эњтиѐт пайѓамбар сад марди љангиро
зери фармони Муњаммад ибн Маслима пешо-пеш фиристода
таъкид кард, ки аз марзи њаром нагузаранд. Њамчунин
мусулмонон шаст уштури парвої бо аломатњои ќурбонї бо
худ мебурданд.
Ќурайшиѐн, аз дарѐфти ин хабар хавотир ва нигарон
шуданд ва намояндаи худ Муќриз ибн Хафсро бо гурўње ба
назди Муњаммад (с) фиристоданд ва аз нияти ў љўѐн шуданд.
Муњаммад (с) ба онњо итминон дод, ки ќасди паймоншиканї
надоранд ва бо силоњ ба Макка намедароянд. Сарони
Ќурайш низ Маккаро холї карда, дар домани кўњњо рафта
чодар заданд. Ду њазор нафар њамроњони Муњаммад(с) бо
нидоњои «Лаббайка» ва хондани шеър ва нидои: «Худое, љуз
Худои ягона ва бењамто нест, бандаашро ѐрї намуд ва ба
ваъдааш вафо кард ва лашкари Худро гиромї дошт ва
гурўњњои (куфр ва ширкро) хор гардонид».
Сарчашмањо наќл кардаанд, ки Абдуллоњ ибни Рафо пешо
пеши шутурон шеъри зеринро бо садои пурњайбат мехонд.
«Эй фарзандони куффор аз роњи Ӯ (Расули Худо) дур шавед

ва канор биравед, ки тамоми хубињо дар Расули Худост.
Парвардигоро ман ба сухану гуфтори ў имон дорам, зеро
ман роњи њаќќро дар ќабул кардани ў дидаам».
Он шукўњ ва љалоли анљоми аввалин њаљљи умраи
исломк, пирўзмандона дохил шудани мусулмонон ба Макка
на танњо ба рўњияи мусулмонон таќвият ва нишот бахшид,
балки бисѐре аз ањолии Макка ва њатто шахсиятњои маъруфи
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онро водор ба фикру андеша ва дурї аз таассуби кўркўрона
кард.
Муњаммад (с) дар либоси ињром њангоми тавофи Каъба
бо нўги асое, ки дар даст дошт «Њаљару-л-асвад»-ро истилом
(ламс) намуд. Мусулмонон се рўз дар Макка буданд.
Муњаммад (с) рўзи сеюм мехост дар Макка бо Маймуна, бо
хоњарзодаи Аббос ибн Абдулмутталиб амаки паѐмбар,
издивољ ва маљлиси арўсї барпо кунад. Ќурайшиѐн ба ў
иљозат надоданд ва изҳор карданд, ки тибќи паймон шањрро
холї кунад. Паѐмбар (с) танњо як нафар намояндаи худро
барои овардани Маймуна ба Макка вогузошт ва худ бо
дигарон аз шањр берун шуд.
Духтари пайѓамбар Зайнаб зани Аби Ос дар њамин сол
вафот мекунад. Зайнаб яке аз азияткашидагони роњи ислом
буд. Шутуреро, ки Зайнаб бар он савор буд, њангоми
бозгашт аз Макка ба Мадина бо найза заданд, аз афтиши
шутур вай садамаю зарбаи сахт дида буд ва пас аз як соли
ранљурї вафот кард.
Воќеъањои соли њафтум
Дар соли њафтум як чанд заду хўрд, љанг, ѓазовот аз
љумла, љанги Муъта дар сарњади империяи Рум бо ќабилаи
ѓассонї ва сипоњи Њираклус, љанги Зоту-с-салосил бо
мушриконе, ки мехостанд ба Мадина њуљум оваранд, фатњи
Макка, љанги Њунайн ва ѓазои Тойиф.
Фатњи Макка
Пас аз умраи ќазо барои аксарият равшан гардид, ки
пирўзии ислом анќариб аст, ки њатто баъзе собиќ душманони
ашадии Муњаммад (с), низ таѓйири аќида намуданд. Шояд
онњое, ки метарсиданд, ки
пирўзии ислом эътибори
муќаддасгоњи онњо Каъбаро паст хоњад кард, пас аз
мушоҳидаи љалолу шукўњи њаљљи умраи исломк дарѐфтанд,
ки баръакс бар он эътибори бештар дода хоњад шуд, ин аст,
ки аз душманї ва мухолифат бо ислом даст кашиданд. Аз
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љумла дар сирањо се нафар (Амр ибн Ос, Холид ибн Валид ва
Усмон ибн Талња) ѐд шудаанд, ки дар соли њаштум ба
Муњаммад (с) байъат карданд. Амр ибн Ос ва Холид ибн
Валид баъдан њамчун сарлашкарони номии ислом шўњрат
ѐфтанд.
Ањолии Макка низ дар тўли ин бист сол шиносок бо
Муњаммад (с) ба даъватњои ў ошнок ва аз гуфтору кирдори ў
огоњї доштанд. Њамзамон бо таќвияти уммати ислом ва
пирўзињои пай дар пайи он обурўи Паѐмбар(с) дар Макка
меафзуд ва акнун дараљаи бадбинии мардуми он нисбат ба
Муњаммад(с) коста буд. Њоло пас аз таслими комили
яњудиѐн, ки дар Љазирату-л-Араб унсури бегона ва хатарнок
буданд, фурсати фатњи Макка расида буд. Аммо тибќи
паймони Њудайбия ањди сулњи дањсола, худдорї аз љанг дар
миѐн буд. Ин ягона монеъа низ бо ањдшикании худи Ќурайш
бардошта шуд. Воќеъа аз ин ќарор буд, ки чунон, ки гуфта
шуд, пас аз сулњи Њудайбия ќабилаи Бани Хазоъа ба
паймони Муњаммад (с) ва ќабилаи банни Бакр ба паймони
Ќурайш пайвастанд. Ин ду ќабила аз ќадим байни худ
ихтилофу душманї доштанд ва андаке пеш аз ислом Бани
Хазоъа се тан аз фарзандони Асвад ибн Разанро аз Бани
Бакр кушта буданд. Бо пайдоиши ислом ва сулњи Њудайбия
масъалаи ќасоси онњо ба аќиб андохта шуда буд, вале аз
дилњо кинаву душманї њанўз барњам нахўрда. Бо пањн
шудани хабари дурўѓ оид ба шикасти Муњаммад (с) дар
љанги Муъта Бани Бакр фурсатро ѓанимат шуморида
шабона ба ќароргоњи Бани Хазоъа њуљум карда, ба куштор
даст заданд. Дар ин байн ќурайшиѐни Макка низ иштирок
доштанд. Ин худ ањдшиканї буд. Ваќте, ки аз натиља ва
бозомади он бохабар шуданд, иддае пушаймону њаросон
дунболи таљдиди паймон афтоданд. Бо ин маќсад
Абӯсуфѐнро ба Мадина фиристоданд. Бани Хазоъа низ
намояндагони худро бо сарварии Буйдал ибн Варлоќ ва Амр
ибн Солим ба Мадина фиристоданд. Њангоме, ки Муњаммад
(с) дар Масљид нишаста буд, Амр ибн Солим вориди он шуд
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ва аз тарафи Ќурайш наќз гардидани паймонро бо ин назм
хабар дод: «Ќурайш бар хилофи ваъдаву паймон ањди
муаккидаро шикастанд ва шабона дар канори оби Ватид бар
мо шабехун заданд ва моро дар њолати рукуъу суљуд (намоз)
ба ќатл расониданд.»
Пайѓамбар баъд аз шунидани ин хабар мухтасар гуфт:
«Ёрї мешавад Амр ибн Солимро.». Сипас бо ишора ба
пораи абре дар осмон афзуд: «Ин абр ба ѐрии Бани Каъб
боридан мегирад.»213 Ба думболи Амр ибн Солим Абӯсуфѐн
барои таљдиди паймон назди Муњаммад (с) омад ва масъалаи
таљдиди паймонро ба миѐн гузошт. Муњаммад (с) гуфт: «Оѐ
зидди мусулмонон амал карда паймонро шикастаед?».
Абӯсуфѐн гуфт: «На!» Пайѓамбар фармуд: «Агар паймонро
нашикастаед мо ба сари паймони худ њастем». Абӯсуфѐн
берун рафт ва њарчанд аз ѐрони Муњаммад (с) Абӯбакру
Умару Алї илтимоси миѐнравї кард, натиљае надод. Њатто
духтараш Умму-л-Њабиба зани Муњаммад (с), аз муњољирони
Њабашия бо ў сардмуомилагї кард ва бутпарастии ўро
кароњат намуд. Хулоса Абӯсуфѐн ба Макка бенатиља
баргашт.
Ањдшикании ќурайшиѐн ба нафъи мусулмонон буд.
Муњаммад (с) дастури омодабош дод, вале њадафро муайян
накард. Бо вуљуди ин яке аз муњољирон – Њотиб ибн
Абибалтоъа номае навишта ќурайшиѐнро аз тайѐрии
Паѐмбар (с) барои њуљум ба Макка тавассути зане хабар
додани шуд, ки ба даст афтод. Њотиб аз муњољироне буд, ки
дар ѓазои Бадр иштирок дошт, Паѐмбар (с) аз гуноњаш
гузашт. Хуллас, дањуми Рамазони соли њаштуми њиљрї
сипоњи ислом аз Мадина хориљ гардида, ба сўи Макка
њаракат кард. Дар роњ ба он ќабоили дигари араб низ
пайвастанд ва куллан дар остонаи Макка дањ – дувоздањ
њазор сипоњии муљањњаз ва мусаллањ саф оростанд.
213

Ибн Њишом, «Сирату-н-Набї» љ. 4. С. 11.
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Муњаммад (с) дар њамин сафар, ки моњи Рамазон буд,
иљозати шикастани рўзаро дод.
Баъд аз як њафта роњпаймоии бо таъљил шабона ба
атрофи Макка Марраззањрон расиданд. Паѐмбар (с) дастур
дод, ки ин сипоњи дањњазор нафара ба атроф пароканда
шуда, љо-љо њар кадом оташе афрўзонанд. Маќсад аз ин
шитобу таъљил ѓофилгир кардани Ќурайш буд, то ваќти
омодагии муќовиматро надошта бошанд. Бо дидани сипоњи
ислом ва мушоњидаи он њама оташи шабона ба дили ањли
Макка ва душманони Муњаммад (с) њаросу навмедї љой
гирифт ва даст аз муќовимат бардоштанд. Гузашта аз ин,
ќабл аз вуруди сипоњи ислом, Абӯсуфѐн њамон сарвари
ќурайшиѐни Макка ва мухолифони Муњаммад (с) ба
урдугоњи сипоњи ислом омада, дар њимояи амаки пайѓамбар
Аббос даромада, исломро ќабул кард. Муњаммад (с) ќавл
кард, ки њар кас дар хонаи Абӯсуфѐн ѐ хонаи худ паноњ
барад зарар ва осебе нахоњад дид.
Хулоса пас аз ин њаводис, шањри Макка бидуни
муќовимати љиддї таслим шуд. Танњо дар сари роњи
лашкаре, ки Холид ибн Валид фармондењи он буд, аз тарафи
Бани Бакр бо сарварии Њамос ибни Ќайс, Акрама ибни
Абӯљањл ашадитарин душмани Паѐмбар (с) ва чанде дигар
муќовимати ночизе карда шуд, ки Холид онро ба осонк
дарњам шикаст ва онњо ба додани дувоздањ ѐ сездањ нафар
кушта рў ба фирор нињоданд. Аз сипоњи Холид танҳо ду
нафар кушта шуданд.
Сипоњи ислом рўзи љумъа 21 Рамазон 8/12 январи с.
630 аз чањор тараф ба Макка дохил шуданд. Тибќи ваъдаи
Паѐмбар (с) ба ањолии шањр њељ осебе нарасид, аз куштору
ѓорат хабаре дар таърихњо сабт нашудаанд. Њатто
исломшиносони ѓарбї эътироф намудаанд, ки дастури
Паѐмбар (с)-ро њама бе чуну чаро итоат кардаанд. Чун
ваъда он буд, ки њамаи онњое, ки дар хонаашон паноњ
мебаранд, садамае нахоњанд дид, ба њељ манзиле сипоњиѐни
мусулмон дохил нашудаанд. Танњо дар бораи як њодиса, аз
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гардани хоњари Абӯбакр, ки аз хона падарашро ба домани
кўњ барои тамошои сипоњи ислом мебурд гарданбанди
нуќраро рабуданд, ки муљриме пайдо нашуд.214
Баъд аз ворид шудани сипоњи ислом, Паѐмбар (с) ба
њамроњии Абӯбакр аз пеши сафи муљоњидони ислом, ки дар
тамоми тўли шањр саф кашида буданд, гузашта ба Каъба
ворид шуд. Савори маркаби худ њафт бор тавофи Каъба кард
ва сипас пиѐда шуда ду саљда ба сўи Каъба намуда аз оби
Зам-зам, ки амакаш Аббос овард, хўрд ва дастур дод, ки
атрофи Каъбаро аз бутњо холї кунанд. Сипас Каъбаро боз
карданд ва ў дастур дод бути асосии Њубалро шикананд ва
наќшањои дохили Каъбаро ба љуз наќши Марям њамроњ бо
навзод (Исои Масењ)пок кунанд. Пас аз поксозии Каъба дар
он Паѐмбар (с) намоз хонд ва аз остонаи Каъба ба ањолии
Макка хутба эрод кард, матни пурраи онро Ибн Њишом
овардааст.

«Худое нест љуз он Худованди ягонае, ки шарик
надорад. Ваъдаашро рост гардонид ва бандаашро ѐрї кард
ва азњобро дарњам шикаст». Сипас тамоми имтиѐзоти меросї
ва њар талабгори (хунию молие), ки ќаблан буд, ба љуз
ходими (садонати) – и хона ва об додан (саќќої) – и њољиѐн
бекоршуда эълон кард. Нињоят, метавон гуфт барљастатарин
ибтикору инќилоби иљтимоии Паѐмбар дар ин хутба он аст,
ки хеле равшан эълон кардааст, ки: «Эй гурўњи ќурайш

Парвардигор шуморо аз банди ѓуруру фахрфурўшии љоњилї
бо падарону аљдодонатон (яъне аслу насаб. – А.Ш.) берун
меорад. Мардум аз Одаманд ва Одам аз хок» пас ин ояти
Ќуръонро афзуд. «Эй мардум шуморо марду зан офаридем
ва шуморо ба миллат ва ќабилањо ќарор додем то якдигарро
бишносед.
Њар
ойина
гиромитарини
шумо
парњезгортаринњо њастанд.» (Ќ. ).
Чунон, ки дар оѓози китоб арз шуд, то имрўз омўзиши
ба истилоњи илмии таърихи ислом дар ќаламрави кишварњои
214

Большаков О. Г. История Халифата. с. 159-160.
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ѓарб аз љумла љамоњири мусулмоннишини собиќ шўравї орї
аз њадафи тарбияи маънавї ва парвариши маљду ифтихори
мазњабї буд. Хонанда, ба љуз ахбори хушку берўњ оид ба ин
ѐ он воќеъањо ва рўйдодњо (агар рўње ва њадафи тарбиявие
њам бошад зиддиисломї, ва зидди динї), бањрае намебурд.
Зимни баѐни ин њолат гуфтем, ки омўзишу баѐни таърихи
ислом чунин бояд бошад, ки рўњияи воќеии садри ислом,
ињотњои маънавии он њаводисро, ба хонанда нишон дињад.
Дар воќеъ њодисањои њаѐти иљтимоию сиѐсии садри ислом,
алалхусус рафтору кирдори Паѐмбари он (с) бењтарин
намунаи аќидањову гуфтору амали исломист.
Инак, шањре, ки бист сол аст ин мардро озор кардааст,
акнун дар ављи пирўзии ў озод гашта аст, Муњаммад (с)
интиќом нагирифт, ба зарби шамшер шањрро ишѓол кард ва
душманони кинагўи худро бишкаст ва ѓанимат нагирифт,
асир нагирифт, ѓорат накард. Рафтори Паѐмбар (с) дилњои
сахттарини душманони хешро ба њаяљон овард, кинањои
кўњнаро шуст ва љои онро муњаббати вай пур кард.
Паѐмбар (с) мекўшид то суннати «њарам будан» (яъне,
муќаддасї ва мамнўъияти љангу куштор дар он А.Ш) – и
Макка устувор бимонад чун дар љомеъае, ки њамвора
дастхуши љангњои ќабоилї ва кинакашињои хонаводагї аст,
макони њарам (Макка) ва замони њарам (чањор моњи њаром)
танњо омиле аст, ки љангњоро мутаваќќиф месозад ва
хунрезиро мањдуд мекунад. Паѐмбар (с) бим дошт, ки он
мухтасар хунрезї ва чанд куштае дар њангоми вуруди
сипоњиѐнаш ба Макка рух дода, суннати њурмати ин шањрро
наќз карда бошад. Њодисае њам пеш омад ва ин пешбиниро
муњаќќаќ кард. Ќабилаи Хазоъ, ки аз пирўзии мусулмонон
густох шуда буданд, марде аз ќабилаи Њузайлро, ки мушрик
буд куштанд. Пайѓамбар аз ин воќеъа сахт нигарон шуд ва
мардумро љамъ кард ва бо нороњатї ва ба лањни тунд ва
ќотеъ гуфт: «Эй мардум, Худованд рўзе, ки осмонњо ва

заминро офарид, Маккаро њарам кард ва то рўзи ќиѐмат
њарам андар њарам аст ва бар њељ марде, ки ба Худо ва рўзи
вопасин имон дорад, њалол нест, ки дар он хуне бирезад ва ѐ
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дарахте барканад. Барои ањаде пеш аз ман њалол набудааст
ва барои ањаде пас аз ман њалол нахоњад буд. Барои ман низ
љуз ин соат, ба иллати ѓазаб ба ањлаш, њалол набудааст.
Акнун ба њурмати дирўзаш баргашт. (Яъне барои Макка
њурмати пешинааш барќарор шуд. А.Ш). Сипас бо хитоб ба
мардум гуфт: «Бояд он, ки њузур дорад ба он ки аз шумо
ѓоиб аст иблоѓ кунад, ки ба касе, ки ба шумо бигўяд:» Расули
Худо(с) дар ин шањр љангидааст, бигўед: Худои Таъоло
барои Расулаш онро њалол кадааст ва барои шумо њалол
накардааст. Эй гурўњи Хазоъа, даст аз куштор бардоред, ки
куштор, агар њам суде дошт бисѐр шуда. Шумо якеро
куштаед ва дияи онро ман мепардозам ва пас аз ин њар ки
кушта шавад, хешонаш яке аз ин ду роњро ихтиѐр кунанд:
агар бихоњад хуни ќотилашро бирезанд ва агар бихоњанд
хунбањояшро бигиранд».
Паѐмбар (с) њар бор, ки ба ављи ќудрат ва пирўзї
мерасад мутаваљљењтар ва мењрубонтар мешавад ва ин яке аз
барљастатарин хислатњои ў буд. Пас аз эъломи авф ва озодии
умумї, бисѐре аз он касонро низ, ки ба иллати хиѐнатњои
нобахшиданї истисно ва (мањкум ба ќатл карда буд) бахшид.
Хурдтарин бањона (ѐ узр) кофї буд, ки вай аз хуни
хатарноктарин душмани (хеш ва ислом) даргузарад. Умайр
ибни Вањоб пеши Паѐмбар (с) омад ва гуфт: «Эй Паѐмбари
Худо! Сафвон Ибни Умайя саййиди ин ќавм аст ва аз тарси
ту гурехта аст, то худро ба дарѐ афканад. Дуруди Худо бар
ту, ўро амон дењ!» Паѐмбар (с) низ касеро, ки борњо ба
нобудии вай кўшида буд ва њатто якеро барои террори вай
ба Мадина фиристода буд, бедаранг бахшид ва гуфт: «Ў дар
амон аст.» Умайр гуфт: «Эй Расули Худо, нишонае ба ман
дењ, то амони туро бадон бишносад.» Паѐмбар (с) амомаи
хешро, ки бо он ба Макка ворид шуда буд, ба ў дод ва ў дар
талаби Сафвон ба Љадда рафт ва ўро, ки мехост дар киштї
савор шавад ѐфт ва гуфт: «Эй Сафвон! падару модарам
фидоят, бартарини мардум, нектари мардум, бурдбортари
мардум ва бењтарини мардум писари амаки туст, иззати ў
иззати ту аст, ва шарафи ў шарафи туст ва мулки ў мулки
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ту.» Гуфт: « Ман аз ў ба љони хеш бимнокам.» Умайр гуфт:
«Ў бузургтар ва бузургвортар аз инњост.» Баргашт ва бо
Икрима, ки бо шафоати занаш ў низ бахшида шуд, мусулмон
гардиданд. Паѐмбар (с) издивољи онњоро бо занонашон бар
ислом таъйиду тасдиќ кард. Мегўянд Сафвон аз пайѓамбар
дархост кард: (барои фикри ќабули ислом) «ду моњ ба ман
мўњлат бидењ». Ва Паѐмбар посух дод: «Чањор моњ мўњлат
дорї.»
Рафтори Муњаммад (с) бо мушрикон душманони маъруфи
худ ва таљлили фаровони Каъба ва мењрубонї бо Ќурайш ва
фурутании беш аз њаддаш дар ављи ќудрат дилњои мардуми
Маккаро саршор аз мањаббати хеш сохт. Паѐмбар (с) бо
гуфтор ва кирдори худ нишон медод, ки Каъбаро пас аз
барњам шикастани бутон ва пок сохтани тасвирњояшон
бештар аз Ќурайш таќдис мекунад. Њурмати Маккаро
бештар аз онњо нигоњ медорад. Ин њама нишон медињад, ки
бо он њама озорњое, ки аз ин шањр ва мардуми он дидааст,
Маккаро боз њам шањри худ мешуморад ва Ќурайшро
хешованди худ. Худро сардори фотење, ки шањро ишѓол
кардааст намедонад, балки њамчун марде, ки пас аз њашт сол
ѓурбат ба диѐри хеш бозгаштааст, бо дўст ва душман
самимият нишон медињад ва мекўшад то ба њама собит
кунад, ки гузаштаро фаромўш кардааст ва шањри хеш ва
хешовандонро дўст медорад.
Мардуми Макка дар баробари рўње ба ин баландї ва диле
ба ин покї маљзуб шуданд ва њатто пирамардоне, ки
эътиќодоту одоти љоњилия дар рўњашон пухта шуда буд ва
дар сиришташон решањои нерўманде дошт ва душманї бо
Муњаммад (с) дар умќи виждонашон хона карда буд ва
пазириши як фикри инќилобї, ки њама пайвандњои ононро
бо гузашта ќатъ мекард, коре сахт душвор менамуд, дар зери
зарбањои ахлоќї ва отифии шадид нарм мегаштанд ва бо
оромї дар баробари пайѓамбар таслим мешуданд». Аз
љумла сиратнигорон дар бораи як њамчунин байъати падари
Абўбакр Абуќањофа ва дар пиронсолагї наќл кардаанд.
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Яке аз ривоятњои љолиб он аст, ки пас аз фатњи Макка
мардуми он гуруњ-гуруњ омада ба Расули Худо (с) байъат
мекарданд. Њангоми байъати занњо, ки худи пайѓамбар
онњоро ќабул мекард (гуфтаанд танњо ба зани мањрам даст
медод ва барои байъати дигар занњо бо Паѐмбар (с) зарферо
аз об пур карда буданд ва Муњаммад (с) дасти худро ба он
зад ва занњо меомаданд ва аз тариќи даст ба он об андохтан
ба пайѓамбар байъат мекарданд) дар њамин њангом Паѐмбар
(с) бо ашаддитарин душмани худ зани Абусуфѐн Њинд, ки
љигари амакаш Њамзаро дар љанги Ухуд баъд аз кушта
шудани ў аз танаш дароварда газида зери дандон љавида буд,
рўй ба рў мешавад. Ин сањнаро Алї Шариатї чунин баѐн
кардааст: «Навбати байъати занон шуд, дар ин миѐн Њинд,
зани Абўсуфѐн, ки душманињояш бо Паѐмбар (с) маъруф аст
њузур дошт. Њам ў буд, ки Њамза амаки пайѓамбаро дар Уњуд
мусла кард ва љигарашро дандон зад то бихўрад ва
натавонист ва аз гўшу бинї ва чашми ў ва дигар шањидон
барои худ дастбанд ва халхол ва гарданбанд сохт ва бар рўи
аљсоди мусулмонон ба раќси мувањњише пардохт. Вай
пасттарин ва кинадортарин душмани Муњаммад (с) аст.
Шањвараш Абўсуфѐн аст ва падараш Утба ва бародараш
Валид. Акнун омадааст то байъат кунад. Бимнок аст. Оѐ
мољарои Њамзаро Паѐмбар фаромўш кардааст?
Пеш омад то байъат кунад. Паѐмбар гуфт: «Ба мо байъат
кунед: бар он ки ба Худо шарик наоваред.» Њинд гуфт: «Ба
Худо ќасам ту аз мо бар амре байъат мегирї, ки бар мардон
нагирифтї.» Пайѓамбар гуфт: «ва ин ки дуздї накунед.»
Њинд гуфт: «Ба Худо ќасам агар аз моли Абўсуфѐн чизе
бардошта бошам, намедонам ин бар ман њалол аст ѐ на.»
Абўсуфѐн, ки њузур дошт мешунид, гуфт: «Он чиро дар
гузашта бардоштї ба ту њалол аст.» Паѐмбар (с) ин љо
шинохт, ки Њинди љигархор аст, гуфт: «Ту Њинд духтари
Утбаї?» Гуфт: «Ман Њинд духтари Утбаам, аз гузашта
даргузар, Худо аз ту даргузарад.» Паѐмбар идома дод: «Ва
ин ки зино накунед.» Њинд гуфт: «Озодзан зино мекунад?»
Пайѓамбар идодома дод: «Ва фарзандонатонро накушед.»
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Њинд гуфт: «Фарзандо-намонро, ки хурд буданд, тарбия
кардем ва бузург шуданд, ту дар Бадр куштї.» Умар бо
шиддат хандааш гирифт Паѐмбар идома дод: «ва ин ки бо
дурўѓ ба якдигар бўњтон назанед.» Њинд гуфт: «Бўњтонзадан
зишт аст, аммо аз баъзе таљовузњо бењтар.» Пайѓамбар
идома дод: «Ва ин ки маро дар кори хайр сарпечї накунед.»
Њинд гуфт: «Агар мехостем туро дар кори хайр сарпечї
кунем, дар ин маљлис њузур намеѐфтем.»215
Инљо мебинем, ки бо вуљуди шунидани ин муњовараи
саропо густохона ва гоњо бо зањрханд
аз душмани
љигархори худ дар рўй ба рў пайѓамбар худдорї ва тавозўъ
ва гузаштро аз даст надод, танњо пас аз ин ба Умар фармуд,
ки бо онон байъат кунанд ва ба занњо талаби омўрзиш аз
Худо кард.
Бо мушоњидаи сањнаи бархурди гарму љўшони Паѐмбар бо
ќурайшиѐн ва илтифоту гузашти Паѐмбар (с) ба ањли Макка
ансори Мадина ба фикри он афтоданд, оѐ Муњаммад аз ин
пирўзї ва фатњи шањраш бо мо ба Мадина бармегашта
бошад. Паѐмбар (с) ин гуфторро шунид ва аз онњо пурсид, ки
чи мегуфтед? Онњо гуфтанд: «Чизе намегуфтанд.» Пайѓамбар
(с) исрор кард то ночор гуфтанд: «Ба худ мегуфтем оѐ ту
акнун, ки Худо диѐратро ба ту кушудааст, дар он иќомат
хоњї кард ва дигар пеши мо ба Мадина боз нахоњи
баргашт.» Паѐмбар (с) бо лањни мењрубон ва боварибахш
гуфт: Маъазаллоњ, бо Шумо зиндагї мекунам ва бо Шумо
мемирам.»216
Инак метавон аз омўзиши таърихи фатњи шањри Макка
чандин дарси ибрат гирифт, ки барои зиндагии имрўзи
мусулмонон аз ањамият холї нест. Он њам бошад дарси вафо
ба ањд, мањаббат ба инсон, даъват ба дурї аз куштору ѓорат,
бахшишу гузашт, аз дилњо шустани осори кинаву адоват ва
душманиу бадбинї ва баракс мурувват ва мудоро њатто бо
душманони таслимшуда ва ѓ-ра .
215
216

Алї Шариатї. Исломшиносї, с. 312
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Хулоса, Паѐмбар (с) пас аз шикастани бутњои атрофу
дохили Каъба ва эъломи беарзишии суннатњои бутпарастиву
љоњилияи ќурайшиѐн ва эъломи вањдати инсонњо
ва
баробарии онњо дар њама маротиб дар назди Худои Азза ва
Љалла ба љуз дар таќво, дар фикри тадоруки иќдомњои
баъдї сарийяњо барои интишори ислом ва аз байн бурдани
боќимондаи бутњо ва бутпарастї, умуман дар шибњи
Љазираи Араб буд. Ин аст ки било фосила Амр ибн Осро
барои шикастани Сувоъ-бути сангии тоифаи Хузайл ва Саъд
ибн Зайд Ашхолиро барои шикастани бутњои Манот ва
Машалла ва Холид ибн Валидро (ки баъдан «сайфу-лислом»-шамшери ислом лаќаб гирифт) барои даъвати Бани
Љазима б. Омир ба ислом ба Тињома фиристод.
Дар ин маъмурият бар хилофи таъкидњои Паѐмбар (с)
Холид ибн Валид коре кард, ки ќабилањои њанўз ба ислом
нагаравидаро ба тањлука ва фикри тадоруки љанг бо сипоњи
ислом намуд. Паѐмбар (с) ба Холид ибни Валид ва муовини
ў Абдурањмон ибн Авф дар ин сафар фармуда буд, ки њадди
аксари сайъу кўшишро бикунанд, то хуне нарезад.
Аммо чун дар даврони љоњилия ќабилаи Баниљазима
амаки Холидро њангоми бозгашт аз Яман кушта, молњои ўро
ба ѓорат бурда буданд, чун Холид ибн Валид ба сарзамини
онњо расид, мардони ќабила ўро бо силоњ пешвоз гирифтанд
ва гуфтанд, ки мусулмон шудаанд, бо вуљуди ин Холид ибн
Валид фармон дод то онњо силоњи худро ба замин монанд,
онњо ки аз њодисаи фатњи Макка огоњ буданд, итоат карданд
ва силоњњоро ба замин гузоштанд.
Пас аз ин Холид ибн Валид нољавонмардона бар хилофи
дастури Паѐмбар (с) мардони ќабиларо бандї кард ва чанд
нафаре аз онњоро ба ќатл расонд ва молашонро ѓорат кард,
њарчанд ки муњољирон ва ансоре, ки бо ў буданд, ба ин кор
мухолифат карданд.
Ваќто ин хабар ба Паѐмбар (с) мерасад, ў хеле нороњат
шуд ва Алї ибн Абитолибро барои таскин ва љуброни
маънавию молии ин фољиъа ба сўи ќабилаи Баниљазим
фиристод. Алї бар ивази куштањо хунбањо (дия) ва бар њар
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хасорату ѓорате, ки шуда буд ѓаромат пардохт кард. Пас аз
он низ миќдоре мол аз молњои ба ин маќсад овардааш боќї
монд. Алї ба ањли он ќабила мурољиат карда пурсид, ки касе
талаби бештар аз ин ѐ моли ѓоратшуда, ки бар ивазаш
ѓаромат нагирифта бошад њаст, љавоб «не» буд, бо вуљуди ин
он баќияро низ ба онњо таќсим кард, ки мабодо чизе ба
ѓорат рафта бошаду дар айни њол ѐдрас надошта бошанд.
Паѐмбар (с) пас аз поѐни ин маъмурияти Алї ибн
Абитолиб ва шунидани гузориши ў аз натиљаи он, рў ба
ќибла кард ва се бор фарѐд баровард, ки «Худовандо! Ман аз

он чї Холид ибн Валид худсарона карда, безорам!» 217
Баъзе исломшиносони ѓарбї аз љумла Болшаков О.Г.
фиристодани Холид ибн Валидро барои даъвати ќабилаи
Баниљазима амали пешакї
пешбинишудаи сиѐсии
Муњаммад (с), љињати барангехтани тарсу вањшат дар
муќобили сипоњи ислом ќаламдод кардаанд. Он њам ба он
асос, ки Холид ибн Валид аз тарафи Паѐмбар (с) мавриди
хурдтарин муљозот ва сарзаниш ќарор нагирифт. Болшаков
О.Г њамчунин дар мавриди њаљми ѓаромати пардохтаи Алї
Абитолиб шубња дорад.218
Ѓазои Њунайн
Паѐмбар пас аз фатњи Макка дар он шањр понздањ рўз
иќомат кард. Дар ин њангом хабарњо расиданд, ки ќабоили
бадавии Њавозин ва Саќиф, ки њанўз ба ислом нагаравида
буданд, фикри љанг бо сипоњи исломро доранд. Пас аз
фатњи Макка ва ба ислом гаравидани аксари сарони ќабилаи
Ќўрайш аъроби бодиянишин, ки озодии худро аз њама чизи
дигар ќимат мешумориданд, ба тарсу њарос афтоданд.
217

Ин хабар дар «Сира»-и Ибни Њишом ва аксари тањќиќотњои ањли
суннат ва шиъа оварда шудааст, ниг. Шайх МуњаммадАбу Зањра,
Хотамуннабийин. С.1218-1220. Алї Шариатї. Исломшиносї. С.313-315;
Фазлулоњ Кумпонї. Рањмати оламиѐн.С.514-516; Љаъфар Субњонї. Фарозњо
аз таърихи пайѓамбари ислом. С.452-454 ва ѓ-ра
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Созиши Муњаммад (с) бо сарони ќабилаи Ќурайш, ки аз
ќадим бисѐре аз ин ќабоил бо он душманї доштанд, хавфи
онњоро бештар ва душманиашонро бо ислом афзуда буд.
Њодисаи содиршуда аз Холид ибн Валид дар Тињома барои
алангаи оташи ин душманї равѓане буд.
Табиист, ки побандї ва таассуби бадавиѐн ба дину
суннатњои падарон бештар аз шањрнишинони Макка ва
Мадина буд. Онњо наметавонистанд ба як бор аз њамаи он
даст кашанд.
Ин аст пас аз коре, ки Холид ибни Валид дар Тињома кард
эњсоси хавфу хатар дар онњо бештар шуд. Шояд њамин
њодиса сабаб шуд, ки њамаи нерўњои мухолиф ба ислом ва
Муњаммад (с) гирди њам оянд ва ќарор гузоштанд, то як
бора ѓофилгир ба сипоњи ислом њамла карда, онро аз байн
баранд ва ифтихори бузургтарин корномаи таърихи арабро
ба худ касб кунанд.
Хулоса, баъд аз дарѐфти хабари омодагии ќабоили
Њавозин ва Саќиф барои бо сипоњи ислом љангидан Паѐмбар
(с) тасмим гирифт, пеши роњи ин хатарро гирад, то он
имкони густаришро пайдо накунад. Ў дар Макка яке аз
намояндагони худро бо номи Маъоз ибн Љабал ба унвони
муаллим ва мубаллиѓи дин ва адои маросими ислом таъйин
намуда, њукумат ва идораи корњои шањр ва имомат дар
масљидро ба дигаре бо номи Аттаб ибни Асид супорид ва
сипас ба сўи сарзамини Њавозин њаракат кард.
Сипоњи ислом, баъд аз фатњи Макка њам дар шумор ва њам
дар ирода ва таљњизот ќавї гардида буд. Дар зери парчами
ислом 12 њазор сарбози мусаллањ, ки аз дањ њазор љанговар
аз ањолии Мадина ва ду њазор нафар аз љавонони Макка, ки
пас аз фатњи Макка ба сипоњи ислом пайвастанд, саф ороста
буданд.
Ин азамати сипоњи ислом шояд сабаби фориѓболї ва
худбоварии козиб гардида буд, дар ибтидои муњорибаи
ѓофилгиронаи душман сипоњи ислом талафоти зиѐде дода,
рўй ба гурез нињод. Ин аст, ки дар мазаммати њамин воќеа
ояти зерини ќуръонї нозил гардида: «Худованд дар љойњои
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зиѐде шуморо кумак кард ва алалхусус дар набарди Хунайн:
Шумо ба зиѐдии афроди худ болидед, вале суде набахшид.»
(Ќ. «Тавба»:25)
Љараѐни ин набардро чунин тасвир кардаанд.
Љавонмарди шуљоъе бо номи Молик ибн Авфи Насрї
сарвари сипоњи якљояи ќабилаи Њавозин ва Саќифро ба ўњда
дошт.Ў барои шуљоътар ва фидоитар сохтани сипоњ фармуда
буд оила, зану фарзанд ва молу дороии худро низ сипоњиѐн
бо худ гиранд. Аз ин рў аз аќиби он сипоњ сару садои занон,
доду фарѐди кўдакон нињеби чорво биѐбонро пур карда буд.
Пирони куњансоли кордида ўро аз ин кор боздоштанї
шуданд, вале ў ќабул накарда буд.
Молик барои зарбаи ѓофилгир ворид кардан ба сипоњи
ислом сипоњи худро ў дар дарае, ки гузаргоњи минтаќаи
Њунайн буд, дар домани кўњу пушта ва харсангњо пинњон
карда буд, Ваќте ки сипоњи ислом вориди ин дараи амиќ ва
тулонї шуд, ногањон сипоњи Молик ба онњо њуљўм овард.
Чун охири шаб њанўз њаво торик буд аз њуљуми ногањонии
душман сипоњи ислом ба тањлука ва вањшат афтода рў ба
гурез нињоданд. Танњо Расули Худо (с) бо њамроњии амакаш
Аббос, Алї ибн Абитолиб, Фазл ибн Аббос ва Усома ва
Абўсуфѐн ибн Хорис, ки муњорибаро назорат мекарданд аз
љои худ наљунбиданд. Пас аз мушоњидаи ин сањнаи
аќибнишинї ва пушт ба душман кардани сипоњи ислом
Паѐмбар (с) вазъиятро хеле њассосу хатарнок ѐфт ва худ бо
нидои «Эй ѐрони Худо ва ѐрони Паѐмбар! Ман бандаи Худо
ва Паѐмбари Худо њастам!» ба пеш њаракат кард. Њамоно
Аббос амаки Паѐмбар муњољирон ва ансорро садо кард :
«Эй гурўњи ансор, ки Паѐмбарро ѐрї кардед! Эй
њампаймонони «шаљара», касоне, ки зери дарахти ризвон бо
паѐмбар байъат кардед! Куљо меравед? Паѐмбар ин љост!»
Њамин ки ин садоњо ба гўши мадинагињои шуљоъ расид,
якбора онњоро ба худ овард ва ба ѐдашон омад, ки ањду
паймони њимоят аз љони Паѐмбар (с)-ро доранд ва Паѐмбар
њам аз байни 12 њазор лашкар бо ду њазор хешованди
ќурайшии худ боз номи онњоро мегирад ва ба њимояи онњо
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эњтиѐљ дорад. Ин буд, ки «лаббайка, лаббайка»-гўѐн ба
атрофии Паѐмбар (с) баргаштанд. Пас аз ин рафти љанг ба
нафъи сипоњи ислом таѓйир мекунад ва пирўзї ба онњо
муяссар мегардад. Баъди пирўзї дар ин љанг мусулмонон
бисту ду њазор шутур, чањор њазор гўсфанд, чањор њазор уќия
нуќра, шаш њазор асир ѓанимат гирифтанд.
Сарчашмањо њангоми баѐни њаводиси муњорибаи Њунайн
ба як масъала диќќати махсус додаанд ва он масъалаи
муљањњаз ва мусаллањсозии сипоњи ислом аст. Дар ин љо
мањорати сарфармондењии Паѐмбар ошкор аст. Паѐмбар (с)
пешбинї мекард, ки муњорибаи сахте дар пеш аст, аз ин рў
танњо бо камияти сипоњи ислом ќаноат накарда, онро хуб
мусаллањ намуд. Ба ў хабар доданд, ки зирењ ва силоњи зиѐде
дар дасти Сафвон ибн Умайя њаст ва Паѐмбар (с) ба вай, ки
њанўз мусулмон нашуда буд, гуфт: «Эй Сафвон, ин силоњро,
ки дорї ба мо орият бидењ».Сафвон гуфт: «Ба ѓасб
(мусодира)! Эй Муњаммад?»
Пайгамбар (с) гуфт: «На ба орият ва замонат мешавад, ки
ба ту бозгардонем». Сафвон сад зирењ дар ихтиѐри Паѐмбар
(с) гузошт. Дар ин ривоят илова ба он чи гуфта шуд, боз як
нуктаи муњим аз дидгоњи адолати исломї нињон аст ва он ки
бо вуљуди дастболо шудан бар душманони ошкорои худ
Паѐмбар (с) ба худ зўргўї ва ба гуфти Сафвон ѓасби моли
мардум ва бо вуљуди вазъияти љангї роњдодан ба беадолатии
бе ќайду шарт ва бе њадду њудудро њатто дар масъалаи нигањ
доштани силоњу лавозими љангї раво намедида аст.
МУЊОРИБАИ ТОЙИФ
Лашкари шикастхўрдаи бутпарастон аз Њунайн ба се
тараф: Нахла, Автос ва Тойиф фирору аќибнишинї карданд.
Ду гурўњи аввалро сипоњиѐни ислом таъќиб намуда, ба
осонї бо талафоти кам тору мор карданд. Аммо он гурўњ, ки
ба Тойиф паноњ бурда буданд, боќимондањои љанговарони
ќабилаи Саќиф, ки дар љанги Њунайн шикаст хурда буданд
ва њампаймонњои онњо буданд. Ќабилаи Саќиф яке аз
ќабилањои нерўманду сершумори пурљамъияти араб ба
шумор мерафт ва дар ќалъањои мустањкаму баланди ин шањр
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зиндагї мекарданд. Гурезањои љанги Њунайн дар њамингуна
ќалъаву дежњо паноњ бурда буданд, ки ба њам шикастани
онњо осон набуд.
Паѐмбар (с) билофосила баъди пирўзї дастур дод, ки
ѓанимати аз ин љанг ба даст омадаро дар «Доруљаъирона»
нигоњ доранд ва бе таваќќуф ба самти Тойиф њаракат
кунанд.
Сипоњи ислом ба Тойиф расид ва муњосираи он оѓоз шуд.
Дар ибтидои муњориба аз борони тири душман њаждањ
нафар аз сипоњиѐни ислом кушта шуданд. Аз ду тараф
тирандозї радду бадал мешуд, вале бо силоњи оддї фатњи
ќалъаи Тойиф имконнопазир буд. Дар њамин љанг
мусулмонон даббоба ва манљаниќро ба кор гирифтанд. Дар
бораи коршиносони ин дастгоњ сарчашмањо ахбори гуногун
додаанд. Табарї мегўяд, ки дар ин љанг Салмони Форсї
тариќи ба кор бурдани даббобаро ба мусулмонон омўхт.
Тибќи хабари дигар паѐмбар њанўз пеш аз љанги Њунайн
Урва ибн Масъуд ва Ѓайд ибн Салмаро ба Љарш (сарзамини
Яман) фиристода буд, то фанни корбурди даббобаю
манљаниќро омўзанд. Дигарон гуфтаанд тоифаи Дус ба ин
кор мадад карданд. Тибќи он Паѐмбар (с) дар арафаи
муњорибаи Тойиф яке аз ањли мањали Дус Туфайл ибн Амри
Дусиро барои аз байн бурдани бутхонањои ќабилаи Дус
фиристода буд ва ў баъд аз иљрои фармони паѐмбар бо
чањорсад сарбоз ва як манљаниќу як аробаи љангї дар Тойиф
ба њузури паѐмбар расид ва дар набард барои фатњи
ќалъањои Тойиф аз ин василаи љангї истифода карданд.
Аммо истифода
аз ин аслињањои љангї низ
натиља
надоданд. Паѐмбар (с) аз тариќи ѓуломоне, ки аз ќалъа баъд
аз ваъдаи Паѐмбар (с) ба озод кардани онњо гурехта, хабар
ѐфт, ки имконоти дифоъї ва обу хўрокаи муњофизон
фаровон аст ва муњосираи тулонии ќалъа фоида надорад.
Муњосираи ќалъаи Тойиф зиѐда аз бист рўз идома дошт,
муќовимати ќабилаи саќиф ва хавозинро шикастан мушкил
буд, гузашта аз ин чанд омили дигаре аз љумла: наздик
шудани моњи зилќаъда, ки аз моњњои њаром буд ва нооромии
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сарњадњои шимолї ва ду моњ боз бе дифоъ будани шањри
Мадина сабаб шуд, ки Паѐмбар (с) фармони баргашт ба
Љаъиронаро дод. Дар љанги Тойиф аз мусулмонон дувоздањ
нафар кушта шуданд.
Дар Љаъирона, чунон ки ќаблан гуфтем, Паѐмбар (с)
ѓанимати љангиро219 боќї гузошта буд, пас аз баргашт онро
таќсим кард. Паѐмбар (с) як панљуми ѓанимат (хумс)-ро, ки
ба ў тааллуќ мегирифт, бардошт ва баќияро ба сипоњиѐн
таќсим кард. Мувофиќи ривоятњо барои улфату гарм
кардани дили сарварони ќурайшии маккї нахуст ба
солорони онњо аз ѓанимат пардохт. Аз љумла ба Абўсуфѐн ва
фарзандаш Муовия чињил уќия нуќра, сад шутур дод ва ба
дигарон низ аз сад шутур то чињил шутурї дод. Дар ин байн
баъзе норзигињое амалан аз тарафи Аббос ибн Мирдос шуд,
ки Паѐмбар (с) фармуд то Алї ибн Абитолиб онро њал
кунад.220 Ва ба дигар сипоњиѐн ба меъѐри чањор шутур ва
чињил гўсфанд ба сипоњиѐни пиѐда ва ду баробари он ба
саворагон таќсим кард.
Асирон ба таќсимот дохил нашуданд, то хешовандонашон
ба ивази фидя (нархи муайяне) онњоро бозпас гиранд. Ин љо
сарчашмањо аз ду воќеаи љолибе, ки њангоми таќсими
ѓаниматњо рўй дода аст, ривоят кардаанд, ки дар шинохти
шахсияти Паѐмбар (с) (вафодорї, лутфу эњсон, гузашту
оянданигарии ў) муассир аст.
Яке он ки пас аз таќсими ѓанимати љангї чун сарони
ќурайшиѐни Макка, ки то дирўз душманони ашаддии
Паѐмбар (с) буданд сањмњои асосї-ѓанимати зиѐдеро соњиб
шуданд, баъзе аз гурўњои ансори Мадина нохушнудї ва
эътироз ва бадгўї карданд. Аз љумла гуфтанд Паѐмбар (с)
ќавми худро афзал донист. Паѐмбар (с) аз ин суханњо
Аз љанги Њунайн бузургтарин ѓанимат:асирон 6 њазор тан, 24 њазор
шутур, беш аз 40 њазор гўсфанд, чањор њазор уќия( 852 кг.) нуќра насиби
мусулмонњо шуда буд.
220 Муфассал нигар: Сайид Муњсин Амин. Сираи Паѐмбар (с). Тарљ.
Њуљљатии Кирмонї, Нашр.ройз.фарњ.ЉИ Эрон дар
Тољикистон.»Пайванд». Душанбе.2007.С.348-349
219
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хабардор шуд ва онњоро гирди њам овард ва бо онњо сухан
гуфт. Пас аз њамду санои Худованд фармуд: «Эй љамоати

ансор! Ин чї суханонест ва гилањоест, ки аз номи шумо ба
ман расида? Ман аз шумо пурсидание дорам ба ман љавоб
дињед. Оѐ шумо гумроњ набудед ва Худованд шуморо ба
василаи ман њидоят накард? Оѐ шумо дар доми оташ набудед
ва Худованд шуморо ба василаи ман наљотатон надод? Оѐ
шуморатон андак набуд ва Худованд ба василаи ман
шуморо бисѐр нагардонд? Ва оѐ душмани якдигар набудед ва
Худованд ба василаи ман дар дилњои шумо улфат барќарор
накард? Гуфтанд: Оре њаќќ аст!
Худову расулаш
мунъимтарин ва фазлтаринанд.» Расули Худо (с) дар њаяљон
буд ин љавоб ўро ќонеъ накард, ў ба такрор пурсид: «Љавоби
маро намедињед, эй ансор?!» Ансор , ки сахт мутаассир шуда
буданд, бо њолати парешон гуфтанд: «Чи љавоб ба ту
бидињем, эй Расули Худо, фазлу неъмат аз они расули ўст.»
Паѐмбар (с)гуфт: «Аммо ба Худо ќасам, агар мехостед (он чи
дар дилатон аст) мегуфтед ва рост њам мегуфтед ва
гуфтаатонро тасдиќ мекардам. Паѐмбар (с) фармуд: шумо
метавонистед бигўед: туро, ба дуруѓгўї иттињом шуда назди
мо омадї ва мо туро ба ростї тасдиќ кардем, беѐру ѐвар
шуда будї ва мо туро ѐру ѐвар шудем, ѐрї расондем, ронда
шуда будї ва мо паноњат додем, тарсон будї ва мо эминат
доштем, фаќиру нодорам будї ва мо бо ту дороиямонро
баробар дидем.»221
Дар ин њангом фиѓони зории ансор бар њаво печид ва
пирону сарварони онњо ба сўи Паѐмбар (с) омаданд ва дасту
пои он њазратро бўса доданд. Сипас онњо аз Худо ва Расули
Худо (с) урзхоњї карданд. Нињоят Паѐмбар (с) фармуд:

«Худовандо! Ансор ва фарзандони ансор ва фарзанди
фарзандони ансорро биѐмурз.»222 Ва илова кард: «Эй
221

Ибни Њишом. Сирату-н-Набї, с.147-148; Алї
Шариатї.Исломшиносї, с.349-350.
222 Ибни Њишом. Сирату-н-Набї, с.147-148; Алї
Шариатї.Исломшиносї, с.349-350.
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љамоати ансор! Оѐ дўст надоред, ки мардум аз ин љо бо
гўсфанду шутур бираванд ва шумо бо Расули Худо дар
сањми шумост бозгардед? Гуфтанд: чаро? Мо дўст дорем.
Паѐмбар (с)фармуд: Дар ин сурат ансор ѐру ѐвар ва мањрами
ман њастанд. Агар њама аз роњи пањновар бираванд ва ансор
аз тангно, ман бо роњи ансорам.» Ин як нишонаи
сиѐсатмадорї ва соњиби њусниният ва улфат будани
Паѐмбари Худо (с) мебошад.
Ривояти дигар ин ки яке аз шохањои дохилии ќабилаи
Њавозин ќабилаи Бани Саъд, њамон ќабилае буданд, ки
паѐмбар (с) дар кудакї назди онњо, дар оилаи дояаш
Њалимаи Саъдия тарбият шуда буд. Дар ин асно
намояндагони Њавозин назди Паѐмбар (с) омада, ислом
оварданд ва тавба карданд. Дар ин њангом яке аз онњо
бархост ва гуфт: «Эй Расули Худо, дар байни асирон,

аммањову холањои ва хоњарони ширхораи ту њастанд, ки
парастори ту буданд. Агар мо Њорис ибни Абишимр (номи
амири ѓассонї) ѐ Нуъмон ибни Мунзир (амири Њира)-ро
шир медодем, њамчунон ки ту ба мо дастболо шудї, яке аз
онњо ба мо даст меѐфт, ба мењрубонї ва эњсони ў умедвор
мебудем, дар њоле ки ту аз њар кї парасторї шудааст
бењтарї.»223
Ин ишора бар он буд, ки Њалимаи Саъдия дояи
паѐмбар аз њамин ќабила аст. Паѐмбар дар муќобили њалли
масъалаи мушкиле ќарор гирифта буд. Аз як тараф
љанговарон интизори онро доштанд, ки аз њисоби дияи
барои рањоии асирон пардохтшаванда сањми аз он чи
дарѐфтанд бештареро дар меѐбанд, аз сўи дигар Паѐмбар
наметавонист ба хоњиши ќабилаи Њавозин њоло, ки таслим
шудаанд, беэътиної кунад.
Расули Худо (с) фармуд: бењтарини сухан ростарини он аст.
Оѐ барои шумо зану фарзандонатон дўстдоштанитаранд ѐ
молњоятон? Онњо гуфтанд: ту моро ба интихоби шарафи мо
223 223
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аз
молњо ва зану фарзандонамон мухайяр сохтї, пас
фарзандону занони моро ба мо бозгардон. Паѐмбар (с)
фармуд: он чи мутааллиќ ба ман ва бани Абдулмутталиб
аст, шуморо бод ва ман бораи (баќия) аз мардум пурсиш
хоњам кард.
Муњољирон ва ансор низ гуфтанд: он чи мутааллиќ ба
мост, ба Расули Худо (с) тааллуќ дорад. Дар ин байн чанд
нафаре ризо нашуданд, ки Паѐмбар (с) бо ваъдаи ѓанимати
бештаре онњоро низ ќонеъ ба бозпасдодани сањмияњои худ
кард.
Пас аз сенздањ рўз таваќќуф дар Љаъирона Паѐмбар(с) дар
поѐни моњи зулќаъда, шабона аз он љо берун омад ва ќасди
њаљљи умра кард ва ињром баста, вориди Макка шуд ва пас аз
адои њаљљи умра, њамон шаб ба Љаъирона боз гашт ва аз он
љо ба Мадина боз гашт.

Ѓазваи Табук. Соли 631 соли 9-ўми њиљрат Муњаммад
(с) ба сарфармондењии сипоњи азиме ба сўи сарњади арабу
Византия (Сурияи имрўза) њаракат мекунад. Пеш аз ин сафар
Паѐмбар (с) бар хилофи одат, эъломи омодагї ва сафарбарї
ба ин љангро дода буд. Аз баски мавсими гарми сол ва
мавриди љамъоварии њосили мева буд, баъзењо алалхусус
мунофиќин аз ин сафар сарпечиданд. Сабаби иќдом ба ин
сафар он буд, ки Паѐмбар (с) хабар ѐфта буд, ки Рум дар
кишвари Шом сипоњи азиме таљњиз намуда ва Њераќлус
музди яксолаи сипоњиѐнро пешпардохт кардааст ва ќабоили
арабии Лањмиѐн, Љузом, Омала ва Ѓассонро низ ба ин сипоњ
пайвастааст.
Паѐмбар (с) бо сї њазор сарбоз ва дањ њазор асп роњии
Табук шуд. Вале ў, чунон ки аз сарчашмањо маълум аст, пас
аз дањ рўз дар водии сарњадии Табук таваќќуф кардан,
амалиѐти њарбие оѓоз накарда, бармегардад. Дар ин сафар
ањли бошишгоњњои насронияи араб њимояи Муњаммад (с) ва
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озодии эътиќодро бо ќабули ўњдадорї дар мавриди
пардохти хирољ ба даст оварданд. Яњудиѐн низ даст аз
мубориза бардоштанд.
Пас аз баргашт аз ѓазваи Табук як њодисае, ки
муаррихон ба он диќќат додаанд ва аз назари њаводиси
имрўз низ љолиб аст мољарои масљиди Зирор мебошад.
Мунофиќон пеш аз ѓазваи Табук масљиде сохта, паѐмбарро
барои намозгузори дар он даъват карда буданд, вале
Паѐмбар (с) ин даъватро то бозгаш аз ѓазваи Табук мавќуф
гузошта буд. Баъдан маълум шуд, ки он масљид њамчун
пойгоње барои мунофиќон ва душманони ислом аст, ки аз
тарафи Абуомири роњиб идора мешуд. Баъд аз баргашт аз
Табук Паѐмбар (с) оѐти107-108 аз сураи Тавбаро дарѐфт ва
фармони хароб кардан ва сузонидани он масљидро дошт ва
ин кор иљро шуд.
Соли 632 (соли 10-уми њиљрї) Муњаммад(с) озими
аввалин ва охирин зиѐрат, њаљљи исломии "Хонаи Худо"
Каъба мешавад. Ин њаљ(љ) баъдан "Њаљљи видоъ" номида
шуд. Баъд аз анљоми њаљ(љ) Муњаммад(с) бо њамроњонаш ба
Мадина бармегардад, баъд аз се моњи њамон сол аз илтињоби
пардаи шуш дар синни 63 солагї вафот мекунад.
Дар тўли дањ соли зиндагии худ дар Мадина, чунон ки
дар ибтидои ин ќисмат арз шуд, Паѐмбар (с) сию њашт сария

(љангњо бидуни иштироки шахсї) ва бисту њафт ѓазо (чанг бо
иштироки ў), барои барќарории ислом гузаронидааст. Дар
ин байн нўњ ѓазовот (Бадр, Уњуд, Хандак, Ќурайза,
Мусталик, Хайбар, Фатњи Макка, Њунайн ва Тойиф) аз
љангњои бузурги сарнавиштсоз будаанд. Ин китоб зарфияти
баѐни муфассали амалиѐтњои њарбии Паѐмбари ислом (с) ва
рафтори ў ва мусулмонон дар ин корзорњоро надорад, мо
наметавонем бештар аз он чи гуфта шуд, чизе илова кунем,
вале омўзиши таърихи футўњот-кишваркушоињои низомию
сиѐсии ислом хеле зарур аст. Бидуни омўзиши ин љињати
таърихи ислом шинохти худи ислом пурра ва кифоя нахоњад
буд. Ѓазовоти садри ислом, яъне замони Паѐмбари акрам (с)
чунонки ќисман то ин љо дидем, пур аз дарсњои омўзишии
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ахлоќиву маънавї, дарси адлу инсоф, гузашту бахшиш ва
шањомату мардонагист.

Њаѐти оилавї ва шахсияти Паѐмбар(с)
Муњаммад (с) дар тўли умри худ дувоздањ бор
издивољ кардааст ва он њам ѐздањтояш баъд аз вафоти
Хадиља зани аввалин ва мењрубонаш буда. Муњаммад (с)
њангоми марг нўњ зан дошт. Занони баъдии Муњаммад:

Савда, Оиша, Мория, Њафса, Умму Њабиба, Умму Салама,
Зайнаб духтари Љањш, Зайнаб духтари Хазима, Маймуна,
Љувайрия, Сафия ном доштанд. Сабаби издивољи Муњаммад
(с) бо ќисмате аз занњояш маслињати сиѐсї ва бо баъзеи
дигар љињати сарпарастии онњо будааст.
Муњаммад (с) аз зани аввалаш Хадиља ду писар Ќосим

ва Абдуллоњ (Таййиб ва Тоњир) ва чахор духтар: Зайнаб,
Умми Кулсум, Руќайя ва Фотима ва як писар аз Мория бо
номи Иброњим ѐфтааст. Аммо ба ѓайр аз Фотима зани Алї
ибн Абитолиб њама ќабл аз ў даргузаштаанд.
Муњаммад (с) Паѐмбар ва Расули Худо аз нигоњи
ѓайридинї низ нисбат ба замони худ як шахси фавќулодда
нобиѓа, марди барљастаи сиѐсї ва мазњабї буд. Дар пайдоиш
ва ѓалабаи ислом бешубња омили субъективї, шахсияти
Муњаммад (с) низ наќши њалкунанда бозидааст. Ў тавонист
ќабоили арабро дар як муддати кутоњ аз сохти ќабилавию
авлодї берун оварда, як умумияти наверо, ки на дар асоси
умумияти авлодї ѐ ќабилавї ва ѐ нажодиву миллї аст, балки
дар асоси умумияти маънавию мазњабист, ташаккул дињад.
Ин аст, ки дар сафари охирини худ ба Макка, андаке ќабл аз
вафоташ, мувофиќи ахбору ривоѐти мўътамад, хитобае эрод
фармуд, ки дар он ба љуз он чи гуфта шуд, яке аз нуктаи
марказї аз даъвати ислом баѐн гардидааст: "Эй мардум,

сухани маро бишнавед ва ба дил биспоред, ки њар мусулмон
бо мусулмони дигар бародар аст ва акнун дар мобайни шумо
ойини бародарї барќарор гардидааст".224
224
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Дар воќеъ, пайдоиши ислом ва таълимоти он як
давраи муњиме дар такомули маънавию фарњангї ва
иљтимоию сиѐсии аъроб мебошад.
Дар мавриди хислатњои инсонї, ахлоќї ва маънавиѐти
Паѐмбари ислом (с) Абдурауфи Фитрат дар китоби
«Мухтасари таърихи ислом» чунин навиштааст: «Бењтарин
махлуќот ва рањмати оламиѐн Њазрати Пайѓамбар (с) дар
боби рањму шавќат, караму саховат, њиммату тавозўъ, авфу
мадоро, аќлу дониш машњури олам буданд. Бењуда ба ѓазаб
намеомаданд. Аз доираи инсоф асло ќадаме берун
намегузоштанд. Њар касро аз рўи дониш ва иќтидораш кор
мефармуданд. Барои кори уммат ва адои вазифаи нубувват
то дами марг ором нагирифта кўшиш карданд. Аз њељ кас
чизе тамаъ надоштанд. Садаќа намегирифтанд. Хулоса,
њамаи доноѐни олам, њатто уламои Фаранг (Аврупо) њам ба
доної ва хушахлоќии он Њазрат ќоил њастанд. Ба занон ва
хидматгорони худ доимо ба тавозўъ ва кушодарўї муомила
мекарданд.» \10:21\

ФУТЎЊОТИ АРАБ ВА ГУСТАРИШИ ИСЛОМ
Ваќте ки Муњаммад(с) пайѓамбари ислом вафот кард,
њанўз ислом аз њудуди нимљазираи Арабистон набаромада
буд. Густариши ислом дар ањди "хулафои рошидин"- чор
халифи аввал: Абубакри Сиддиќ (632-634) Умар ибни Хаттоб
(634-644), Усмон ибни Аффон (644-656) ва Али ибни
Абутолиб (656-661), ба таври васеъ оѓоз гардида, дар ањди
хилофати Умавиѐн асосан ба анљом расид. Халифаи аввал
Абубакр баъд аз Муњаммад (с)
пояи исломро дар
Нимљазираи Арабистон мустањкам намуд. Ў ба муќобили
пайѓамбартарошон онњое, ки баъд аз вафоти Муњаммад (с)
иддаои пайѓамбарї карданд чун: Тулайњ, ал-Асвад,
Мусайлима, Саљоњ ва бо он ќабилањое, ки аз ислом руй
гардониданд (арридда) љангида, онњоро аз нав таслим ва
доманаи исломро густариш дод.
Халифаи сонї Умар ибни Хаттоб ба воситаи сипоње,
ки Холид ибни Валид ќиѐдат мекард сарнавишти мамолики
Ховари Наздикро ба куллї дигаргун сохт. Шањри куњансоли
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Димишќ баъд аз шаш моњ муњосира дар соли 635 мелодї
фатњ шуд. Масењиѐн аз ин зарба ба њуш омада ќувваи худро
сафарбар намуда, барои љуброни он шикаст бархостанд.
Холид бо зиракї ба мањалли муносибе аќиб нишаст ва дар
он љо ў бо сипоњи мураккаб аз панљоњ њазор нафар марди
љангї, ки Њераќлиус (ќайсари Руми шарќї- Византия) барои
дарњам шикастани ў фиристода буд, рў ба рў шуд. Ин
муњориба дар рўзи гарми ѓуборолуд, ки бодиянишинони
араб бо ин њаво одат карда буданд, ба вуќўъ пайваст ва дар
натиља Холид румиѐнро сахт дарњам шикаст ва фатњи ќатъї
насиби ў гардид. Нињоят, баъд аз ин муњориба, саросари
хоки Шом (Сурия) то доманаи кўњњои Торус аз тарафи аъроб
истило карда шуд. Яке аз сабабњои муњими муваффаќияти
аъроб дар он буд, ки мардуми мањаллии Шом аз фишор ва
зулми румиѐн, задухурдњо ва муњорибањои байни
императории византї ва сосонї ба сутўњ ва танг омада
буданд ва дар воќеъ муќовимате нишон надоданд.
Футўњот- забткорињои араб, њарчанд зери шиорњои
густариши дини ислом сурат мегирифт, дар асл њадафи
моддї ва сиѐсї дошт. Дар масъалаи ќабули ислом гўѐ
зоњиран фармоиши Куръон: "Ло икроња фи-д-дин" (яъне, "
Дар дин зурї даркор нест.") риоя карда мешуд. Аз ин лињоз,
масалан, дар паймонномае, ки Холид ибн Валид ба ањолии
Димишќ пешнињод карда, гуфта шудааст, ки агар ў ба шањр
дарояд дар сурати пардохтани љизя љону молашон дар амон,
калисоњо, ибодатгоњњо ва биноњои шањр аз харобї мањфўз
хоњанд монд ва онњо ба љуз хайр аз аъроб чизе нахоњанд дид.
Хулоса, дар як муддати кўтоњ (аз соли 634- 642) арабњо ба
осонї Фаластин, Сурия, ќисмати шимолии Байнаннањрайн
ва Мисрро забт намуданд. Дар аввали асри VIII арабњо ду
сеюми ќаламрави Византияро ишѓол намуда, сарњади худро
хеле вусъат дода буданд.
Соли 633 сипоњи ислом ба Байнаннањрайн-ќаламрави
Эрон дохил гардида, шањри Њира собиќ пойтахти
Лањмиѐнро ишѓол карданд. Соли 634 мусулмонон дар
"задухўрди назди кўл" дар соњили Фурот байни шањри Њира
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ва Мадоин аз тарафи сарлашкари эрониѐн Рустам шикаст
дода мешавад. Вале ду сол пас, дар муњорибаи Кодисия,
пойтахти ќисмати ѓарбии Империяи сосонї Мадоин ба
дасти мусулмонон мегузарад. Шањр аз тарафи арабњо ѓорат
гардида, ќисмате аз ањолии он ќатл ва ќисмати дигар ба
ѓуломї бурда шуд. Сарчашмањо ѓанимати аз ин шањр ба даст
овардаи арабњњоро ба 900 миллион дирњам баровард
кардаанд. Соли 637 тамоми Байнаннањрайн (Ироќи имрўза)
забт карда мешавад. Соли 640 арабњо ба сўи маркази Эрон
њаракат карда, то соли 644 Њамадон, Ќум, Кошон ва
Исфањонро забт мекунанд. Њамин тавр арабњо аз соли 640 то
соли 652 таќрибан тамоми Эронро забт карда, соли 651 ба
салтанати сосонї хотима гузоштанд. Њарчанд аъроб дар ин
марњила тавонистанд то дарѐи Омў расанд, аммо дар дохили
Эрон эрониѐн муќовимати шадид карданд ва футуњоти
аъроб ба кундї пеш мерафт, чунки мардуми ориѐнии он
кишвар ба дини зардуштии худ вафодор буданд ва ба осонї
таслим намешуданд. Ин аст, ки љангњо бо эрониѐн дувоздањ
сол тўл кашид.
Давраи дуввуми футўњоти бузурги аъроб, ѐ худ
тавсиъаи ба истилоњ "дор-ул-ислом" ба давраи хилофати
Умавиѐн (661-750) рост омад. Њамин тавр арабњо дар
шимолу шарќ то пушти кўњи Њимолай ва то сарњади Чин,
Туркистон ва Муѓулистон, аз сўи дигар дар љануб то
Њиндустон, дар ѓарб то Испониѐ ва умќи Африќо пеш
рафтанд
Ќабули ислом дар сарзаминњои ишѓолгардида, аз
љумла дар Осиѐи Миѐна, ба кундї ва мушкилї пеш мерафт.
Дар марњилаи аввал, худи фотењон начандон кўшиданд, ки
халќњои забтгардида дини исломро ќабул кунанд. Ба назар
чунин мерасад, ки ќабули ислом начандон ба онњо фоида
дошт, чунки мусулмонон аз андози сарона "љизя" озод карда
мешуданд. Аз ин рў дар тамоми ќаламрави хилофати араб
намояндагони
динњои
дигар:
насрониѐн,
яњудиѐн,
зардуштиѐн ва дигарон ба шарти риояи мањдудиятњои
љузъии муайян бо пардохти љизя бемалол зиндагї
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мекарданд. Ин гуна мардумро з и м м ї ва шахсони
ѓайриараб, ки исломро ќабул кардаанд м а в л о
меномиданд. Мавло бояд зери њимояи яке аз намояндаи ягон
ќабилаи араб ќарор мегирифт. Баъдан ислом дар як ќатор
кишварњои Осиѐ ва Африќои Љанубї ба воситаи
савдогарону тољирон ва инчунин мубаллиѓони ислом
интишор меѐбад. Масалан, намунаи он дар Осиѐи Љанубу
Шарќи Индонезия ва Филипин мебошад.

ФАТЊИ ОСИЁИ МИЁНА
Дар бораи фатњи кишварњои њамсоя аз паѐмбари ислом, ба
љуз ѓазваи Табук, ки он низ дар ќаламрави Нимљазираи Араб
аст дастуру фармони равшане боќи намондааст. Аммо
метавон пурсид, ки аз нигоњи имрўз футўњоти исломиро ба
љуз истилои кишварњои њамсоя чи метавон номид. Ангезаи
ин футўњот пеш аз њама чї метавонист бошад? Нахус асос
барои ин футўњот њамон дипломосии Паѐмбар (с) номањои ў
ба сарони кишварњои њамсоя, ки дар боло ѐд шуд, шуда
метавонад. Њарчанд дар онњо
ошкоро ишора ба
ќабулондани ислом ба воситаи ќудрат ва љанг нашудааст,
вале он даъват кардан ба ислом худ гувоњи онро дорад, ки
паѐмбар ин динро танњо барои аъроб наоварда буд ва
чунонки дар оѓоз гуфтем аслан он даъвати љањонї буд.
Иллати асосии футўњот аз байн бурдани тоѓутњое, буд ки
монеаи ќабули ин дин аз тарафи мардуми ин кишварњо
буданд, ва пеши роњи даъвати онро мегирифтанд. Аммо
футўњотро набояд њамчун тањмили ислом ба зўри шамшеру
љанг донист, чунон ки дар воќеъ њадафи асосии футўњот
тавсиаи муњити сиѐсї барои ќабули ислом буд на
ќабулондани ислом. Чунки шартњои асосие, ки дар ин љангњо
гузошта шудаанд бештар хусусияти сиѐсї доштанд ва ќабули
ислом шарти асосї набуд.
Пас аз шикасти подшоњи сосонї- Яздигурди III ва
фирор ва кушта шудани ў дар Марв (654) солњои 654 ва 667
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њуљумњои алоњида ба Мовароуннањр оѓоз гардид. Аввалин
шуда солњои 673-674 ќоиммаќоми араб дар Хуросон
Убайдуллоњ ибн Зиѐд ба Мовароуннањр њуљум карда,
Рометан ва атрофи Бухороро ба даст оварда. Нињоят ў ба
муќобилияти сахти ќуввањои якљояи туркњо ва бухориѐн
дучор омада, ба сулњ бастан маљбур гардид.
Лашкаркашии дуюм ба Бухоро соли 676 дар давраи
ќоиммаќоми Хуросон Саид ибни Усмон сурат мегирад. Ин
дафъа низ маликаи Бухоро ба ивази додани сесад њазор
дирњам ва ба гарав гузоштани як гурўњ љавонони
ашрофзодаи Бухоро ба арабњо созиш мекунад. Баъдан ин
љавонон Саид ибни Усмонро дар ќароргоњаш кушта, худро
низ ба куштан медињанд.
Њамин тавр давраи аввали футўњоти араб аз соли 644
то соли 704 тўл мекашад. Дар ин байн мардуми бумии Осиѐи
Миѐна бо дастгирии туркон, чунон ки зикр шуд, дар чандин
муњорибањо ќањрамонона ба муќобили аъроб љангида
ватани худро дифоъ карданд
Давраи дуюми футўњоти њадафноки Осиѐи Миѐна аз
замони ќоиммаќоми Хуросон таъин гардидани Ќутайба
ибни Муслим (с.705) оѓоз мешавад. То ин давра љангњои
аъроб дар Осиѐи Миѐна хусусияти парокандаву номунтазам,
бештар хусусияти тохту тозро доштанд.
Ќутайба соли 705 ба Балх лашкар кашида, он
мањалњое, ки аз итоати арабњо сар кашида буданд аз нав ба
итоат даровард.
Дар соли 706 њуљуми ќатъии Ќутайба ба хоки
Мовароуннањр оѓоз мешавад. Ў пас аз дарѐи Омўро
гузаштан ба шањри Пайкенд њуљум овард. Муњорибаи
Пайкенд дар таърихи халќи тољик
бузургтарин
муњорибањои ќањрамонї ва њамосавии суѓдиѐн мебошад. Њар
чанд дар ин муњориба суѓдиѐни Пайкенд бо ѐрии њамсояњои
худ бо шуљоат љангида, сипоњи Ќутайбаро ба муњосира
мегиранд, вале ба Ќутайба муяссар мешавад, ки бо макр
байни њокимони мањаллї нифоќ андозад ва бо њамин сабаб
суѓдиѐн шикаст мехўранд. Аз рўи баъзе дигар сарчашмањо
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баъди 10 моњи муњосира Пайкенд аз тарафи арабњо фатњ ва
ѓорат карда мешавад. Вале бо вуљуди ин баъд аз њаракати
Кутайба ба сўи Бухоро њанўз панљ фарсах дур нарафта
ањолии Пайкенд шўриш бардошта арабњои дар он љо
мондаро ба ќатл расонидаанд. Кутайба дубора маљбур
мешавад, Пайкендро ишѓол кунад. Ин бор онро тамоман ба
харобазор мубаддал гардонида, њама мардонро кушта, зану
кўдаконро чун асирон мебарад.
Баъди пахши шўриш ва ќатли омми шўришгарони
Пайкенд Кутайба ба Бухоро њуљум карда, ба муќобилияти
сахти суѓдиѐн дар мањалли Ромитан дучор гардид. Дар ин
муњорибаи шадид, ки туркони бодиянишин низ дар пањлўи
суѓдиѐн мардонавор мељангиданд, ќариб буд ќушуни ба
муњосира афтодаи араб нобуд ва торумор шавад. Вале боз
Кутайба роњи фиребро пеш гирифта байни подшоњи суѓд ва
туркон нифоќу ихтилоф андохт. Дар натиља ин сабаб шуд, ки
суѓдиѐн фурсатро аз даст доданд. Чун онњо ќатъї ва сареъ
амал накарданд, ба Кутайба ќуввањои иловагї расиданд ва ў
аз муњосира бадар меояд. Вале чун дар ин љанг талафоти
зиѐде дода буд, аз наќшаи забти Мовароуннањр даст кашида
ба Марв бармегардад.
Арабњо дар њељ љой ба чунин муќовимати шадиде, ки
дар Мовароуннањр диданд дучор нашуда буданд. Хулоса
њуљуми дуюми Кутайба соли 706 низ ба шикасти сахт рў ба
рў мешавад. Њарчанд ў ин дафъа Ромитанро тасхир мекунад,
дар љанг барои гирифтани Бухоро талафоти зиѐде дода,
њамон сол маљбур мешавад, ки ба Хуросон аќибнишини
кунад. Муќовимати Бухориѐн њокими Ироќ Њаљљољро ба
ѓазаб меорад ва ў фармони бетаъхир гирифтани Бухороро
содир мекунад.
Соли 709 боз Ќутайба бо сипоњи азиме ба Бухоро
метозад. Ин дафъа низ њокими Бухоро Варданхудот
суѓдиѐни Самарќанд ва туркони њамсояи бодиянишинро ба
ѐрї даъват карда, дар ин муњорибаи хунин ќањрамонињо
нишон медоданд. Ќутайба маљбур мешавад барои њавасманд
ва шердил кардани љанговарони худ барои њар сари буридаи
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бухорї сад дирњам љоиза муайян кунад. Дар ќароргоњи ў аз
сари љанговарони Бухоро манори бузурге ба вуљуд омад.
Дар баробари ин Кутайба боз њам макру њилларо ба кор
бурда, байни суѓдиѐн ва туркон нифоќ андохта, ихшиди Суѓд
Тархунро маљбур ба сулњ бастан мекунад. Дар натиљаи ин
кўшиши аъроб муваффаќ ба ишѓоли Бухоро мешавад.
Ќутайба бо ихшиди Суѓд Тархун ќарордод баста, зимнан
чанд нафарро аз аќрабои вай ба гаравгон мегирад.
Соли 710 Кутайба Шумон (водии Њисор ва
Сурхандарѐ)-и саркашро аз нав ба хун оѓушта намуда, ба
итоати худ медарорад.
Дар таърихи халќи тољик мудофиаи Самарќанд аз
њуљуми аъроб яке аз барљастатарин сањифаи ќањрамонї ва
корнамоињои таърихии суѓдиѐн аст. Соли 711, њангоме, ки
Кутайба дар фикри забти Самарќанд буд, шоњи Хоразм
мепурсад. Баъди бо ѐрии Кутайба фурў нишондани шўриш,
шоњи Хоразм бо Кутайба ањднома имзо намуда, њокимияти
ўро дар ќаламрави давлати худ эътироф кард.
Кутайба баъд аз дастѐбї ба ин муваффаќияти сиѐсї,
соли 712 бо ќувваи бузурги низомї, ки сипоњи хоразмиѐну
бухориѐнро низ дар бар дошта, ба Самарќанд њуљум намуд.
Сокинони шањр мардонавор бо шуљоат ќариб як моњ тамоми
шањрро мудофиъа мекарданд. Ќутайба дар ин љанг ѓайр аз
сипоњи чандин њазор нафара, 300 манљаниќ ба кор бурд.
Нињоят дар ин муњорибаи нобаробар баъд аз тамом шудани
захирањои њарбї самарќандиѐн маљбур шуданд ањдномаи
Ќутайбаро бо шарту шароити вазнин имзо кунанд.
Баъд аз ин њодиса солњои 713-714 Ќутайба ба Хўљанд,
Чоч ва Фарѓона юриш карда муваффаќ шуд то сарњади
Ќошѓар пеш равад. Бо кушта шудани Ќутайба марњилаи
дуюми истилои Осиѐи Миѐна ба поѐн мерасад.
Марњилаи сеюм футўњоти аъроб дар Осиѐи Миѐна
марњилаи пахши шўришу исѐнњои зидди њокимияти онњо ва
заду хўрдњо дар ноњияњои љанубии Тољикистони имрўзаро
дар бар мегирад.
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Солњои 720-722 шўриши суѓдиѐни Самарќанд ва
атрофи он рух дод. Њарчанд ин нањзати зидди арабї шикаст
хўрда бошад њам, мардум аз мубориза даст накашиданд.
Фаќат соли 725 дар давраи њокимияти ќоиммаќоми араб
Асад ибни Абдуллоњ забти Хатлон оѓоз мешавад. Дар
њуљуми аввал Асад ибни Абдуллоњ шармандавор шикаст
хўрда ба Балх аќибнишинї мекунад. Наќл аст, ки мардуми
Балх дар хаќќи вай ин суруди тамасхуромезро месурудаанд.
Аз Хатлон омадия,

Ру ба табоњ омадия,
Обор боз омадия,
Хашан низор омадия.

Баъд аз ин шикаст танњо пас аз дањ сол (737) Асад
ибни Абдуллоњ ба Хатлон аз нав њуљум мекунад. Баъд аз
талафоти зиѐде дар асари иштибоњи тактикии хатлониѐн вай
њампаймони онњо хоќони турк аъроб аз торуморшавї наљот
ѐфта, ин сарзаминро тасарруф мекунад. Вале њамзамон бо ин
воќеа шўришњову нањзатњои зиддиарабї мањз њамон солњо
(736-737) дар Тахористон ва Суѓд аз нав ављ мегирад.
Инчунин солњои 738-739 шўришњо дар Самарќанд, Чоч,
Фароб ба вуљуд меомаданд. Ин сарзамин яке аз
беэътимодтарин гўшаи хилофат ба шумор мерафт.

КИТОБИ 2
САРЧАШМАЊОИ ИСЛОМ
ВА
ИЛМЊОИ ЌУРЪОНЇ
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САРЧАШМАЊОИ ИСЛОМ
Дини Ислом бо вуљуди нињояти содагии усули эътиќод ва
маросимњояш, дар тўли 1400 соли мављудияти худ тамаддуни
тозаи баркамоле, бо як низоми мураккаб ва печидаи
фарњангї: аќидавї, мафкуравї - идеологї, њуќуќї, сиѐсї ва
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алалхусус, низоми илоњиѐтию фалсафии хосеро ба вуљуд
овардааст, ки њама реша дар сарчашмањои асосии он доранд.
Аз ин рў, фањмиши моњияти таълимоти ислом пеш аз њама
дониши амиќи сарчашмашиносиро таќозо мекунад.
Шинохти сарчашмаҳои ислом оғози исломшиносист ва
зарурати аввалин ба шумор меравад. Вагарна њар гуна
кўшиши шинохти ислом бе появу асос, бесамар хоњад буд.
Умуман, аз нигоҳи фарҳангшиносию диншиноск бидуни
омўхтани сарчашмањои маъруфи динї, фањмидану шинохти
мундариљаву мазмун, рамзу самбулњо, образњо ва њатто
ќиссаву ривоѐти устуравии мављуд дар таърихи фарҳангк ва
умуман, шинохти бояду шояди мероси маданию фарњангии
инсоният, њифзи хотираи таърихии миллатҳо имконпазир
аст.
Дар тамоми соњањои фарњанги маънавї: адабиѐти
классикї, санъати бадеї, мусиќї ва ѓайраи њар як миллати
мусулмон, аз љумла тољикон, ҳељ асари маъруфе нест, ки дар
он мазмуне, ѓояе, образе аз сарчашмањои динї ворид нашуда
бошад. Масалан, фањмидани осори Хоља Њофизи Шерозї,
Мавлоно Љалолуддини Румї, Ҳаким Саноии Ѓазнавї, Ҳаким
Умари Хайѐм, Шайхурраис Абўалї ибни Сино ва умуман
мутафаккирону суханпардозони тољик бе шиносої бо
сарчашмањои динии исломї ва њатто яњудиву насронї мањол
аст. Алалхусус, дар фарҳанги халқҳои эронитабор нақши
Қуръон хеле амиқ аст. Ба гуфтаи дуктур Алкасғари Цалабк
«Яке аз сармояцои ҷовидонк ва ифтихоромези мо сурудацои
шоирон ва суханварон ва навиштацои дабирон ва
нависандагон ва тааммулоти сўфиѐн ва орифон ва
андешацои цакимон ва файласуфони эронии мусулмон аст.
Ва цама донанд, ки бисѐре аз иборот, таъбирот, ишорот ва
истидлолцои онон ба иқтибос ѐ илцом аз ин Китоби мубин
аст, ба тавре, ки агар касе иддао кунад, ки ашъори њаким
Абўлќосим Фирдавсї, Саноии Ғазнавк, Хоқонии Шервонк,
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Носири Хусрави Қубодиѐнк, Аттори Нишопурк, Мавлонои
Балхк, Саъдк ва Цофизи Шерозк ва садцо тани дигарро
бидуни фацми тафсири оѐти Қуръони маҷид ба дурустк
дармеѐбад, бояд дар сиҳцати иддаои ӯ тардид кард! Худи ин
бузургон иқрор доранд, ки «ҳарчи доранд, ҳама аз давлати
Қуръон доранд» ва «Қуръонро дар чаҳордаҳ ривоят
медонанд» ва низ ифтихор мекунанд ба ин ки сухани худро
ба калимае ѐ иборате ва ѐ ояте аз Қуръон зиннат додаанд ва
он калимоти дурахшонро монанди нигинцои гаронбацо бар
ангуштарии назм ва насри худ нишондаанд. Пас фацми
цамаи латоифи завқк, ақлк ва фалсафии гӯяндагон ва
нависандагон ва андешамандони эронк ва исломк низ аз
донистани Қуръон бениѐз нест.»225 Хулоса, имрўз донистан
ва шиносої доштан бо сарчашмањо ва маъхазњои Ислом на
танњо аз рўи зарурияти шинохти илмии дину мазњаб аст,
балки он нишондињандаи сатњи маърифат ва заминаи
зарурии фарњангшиносии ҳар як зиѐї низ мебошад.
Сарчашмањои асосии хаттии Ислом Ќуръон ва суннат
(њадисњо) мебошанд, ки баъдан дар заминаи ин ду якчанд
манбаъњои дигари исломї чун тафсир, шарњњо ва таъвилњо
ба вуљуд омаданд.
I.1.ЌУРЪОН ВА МОЊИЯТИ ОН
Ќуръон (аз феъли арабии ќараъа-хондан бо овози
баланд ва дар забони сириѐнї кариана-ба маънои хондани
матни муќаддас) Китоби муќаддаси осмонии мусулмонон
аст. Дар худи Қуръон ва сарчашмањо ин Китоб инчунин бо
номҳои «Ал-китоб», «Уммулкитоб» (модари китобњо), «Ал-

мусњаф», «Каломуллоњ» – гуфтаи оллоњ, «Нурулмубин»,

225

زشس اد
 أ ا/يش زٗ دکزش ػٍی اطغشدٍجی
ٛٔ. ُ لشآ ْ ِجيذٙ شای ف
يب ِ ذِبد الصَث
َ لشآٔیٍٛثب ػ
ٕبيی
آش
9-8. ص1369/اسبطيش
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«Аттанзил», «Аззикр», «Фурќон» ва ғайра зикр шудааст.226
Истилоњи Ќуръон нахуст дар даврањои аввали маккї
нисбат ба порчањои алоњидаи вањй, ки њанўз ба шакли китоб
тадвин нашуда буданд, истифода шудааст. Баъдтар дар
сурањои мадинагї истилоњи «Алкитоб» зуд-зуд мавриди
истифода ќарор мегирад, њарчанд њанўз дар ин давра низ
Ќуръон тадвин нашуда буд. Умуман, мувофиќи ахбори
Љалолуддин Ассуютї дар худи Ќуръон 50 то 55 ному сифати
Ќуръон ѐд шудааст.
Ќуръон мувофиќи таълимот ва боварии мусулмонон,
суханон (вањй)-и илоњї мебошад. Парвардигор вањйро ба
воситаи (Руњулќуддус), яке аз малоики Худ-Љабраил дар
тўли 22 сол (аз соли 610 то 632) ба тадриљ нозил кардааст.
Ќуръон ҳамчун аввалин сарчашмаи асосии дини ислом ва
яке аз шоњасарњои муќаддаси тамаддуни умумибашарї,
сарчашмаи ахлоќию маънавк, фарцангию таърихї, забонию
бадеии мусалмонон аст. Дар он асоси илоњиѐти исломї,
ањком ва дастурњои ибодатию маросимк, тавсияњои ахлоќї,
ањкоми
шаръию
њуќуќї
баѐн
шудааст.
Ќуръон
муайянкунандаи меъѐрҳои дурустии анъанаву суннатњо,
тарзи зиндагї ва рафтори миллионњо одамон дар тўли
чаҳордаҳ аср буд ва мебошад. Гузашта аз ин, Ќуръон омили
ѓанї гардидани забонњо ва адабиѐти миллали мусулмон
буда, калимаву ибороти фаровоне аз Ќуръон ба забону
адабиѐт ва муомилоти рўзмарраи мусулмонон новобаста аз
забон ва миллияташон дохил шудаанд. Аз иќтибосот ва
ишораву истиорањо ва образњо ва мазмунњои ќуръонї
адабиѐти халќњои мусулмон моломол мебошад.
Масалан:ٗيت في
 رٌه اٌىبة الس-\Бақара:1\; -دزييس ّغ الَ هللا-\Тавба:6\:  ٘زا روشٚ
ٖ جبسن أضٌٕب
ِ -\Анбиѐ:51\;سا ِجيٕبٛ ٔ ُ أضٌٕب اٌيىىٚ -\Нисо:174\; لب ْ ػٍي
ضي اٌفش
ٔ جبسن اٌزي
ر
ٖ ػجذ
-\Фурқон:1\-ٓ  أٗ ٌززوش ح ٌٍّزميٚ \ ал-Ҳоққа:48\- ٓ فب ْ اٌزوشيرٕفغ اٌ ّئِي
-\азЗориѐт:55\. Барои шиносоии бештар бо номцои Қуръон муроҷиат шавад
ба «Тафсир»-и Абулфатци Розк\Ҷ.1,с.5-9\ ва «Тафсири кабир»-и
Имом Фахри Розк \Ҷ.1.с.182-196\
226
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Дар мавриди зарурати шинохти ин Китоб барои
инсоният, яке аз ховаршиносони маъруфи рус, И.Грязневич
дар пешгуфтори нашри дуюми тарљумаи русии Ќуръон
тавассути И.Ю.Крачковский чунин фармудааст: «Шиносої
бо Ќуръон наќши муњимме дар амалї шудани тамоюли
ҳамагон ба муњовараи маънавї ва якдигарфањмї
дорад.»227.Инсоният аз тариқи шиносок бо Қуръон
метавонад ба шинохти вацдати љавҳарк ва ацдофи олии худ
мушарраф шавад, моцияти инсонии худ, мақому манзалати
худро дар цастк хуб фацму идрок кунад.
Имон ба китобњои Худо, аз љумла ба Ќуръон, рукни
савуми имон аст. Тибќи он њамаи китобњое, ки ба
пайѓамбарон то Муњаммад (с) нозил шудаанд барњаќќанд ва
суханони Худоянд. Ногуфта намонад, ки дар ин боб
мўътазила аќидаи мухолиф доранд, онњо махлуќ будани
каломи Худоро љонибдорї мекунанд ва мегўянд, ки «калом

сифати феъл аст, на сифати зот».
Тибќи аќидаи мусулмонон «Каломи Ў (Худо) субњонању
таъоло азалист, мубарро аз љинси зарф ва сурат, ќоим аст ба
зоти Ў ва муназзањ аз халќи Ў, эљод аст алфози Каломи
маљид ва Фурќони њамид, ки бар Пайѓамбари мо (с) нозил
шуда ин алфозро Эзиди таќаддус ва таъоло биловоситаи
башар махлуќ гардонида.»228
Боварии мусулмонон ба азалї будан, ѐ худ пеш аз вањй
шудани он ѐ њатто пеш аз офариниши олам вуљуд доштани
Ќуръон ба як зумра оѐти худи Ќуръон асос дорад. Аз љумла:
дар сураи «ал-Воқеъа» ْ ٛ ٕ أ ٗ ٌمش َءا ْ وشي ُفي وزب ة ِى-Дар ҳақиқат ин
Қуръони карим аст, дар Китоби пӯшида (Лавҳи маҳфӯз)
\Қ.56:77-78\ ва дар сураи «ал-Буруљ» омада لش َءا ْ ِجيذفيٛ ٘ ً ث
ظٛ ف
ح ِذٌٛ -Балки ин Китоби бузург\-и Илоҳист\), дар Лавҳи
227

Коран. Пер. и коммен.И.Ю. Крачковского. 2-е изд.-М.: Наука.

Главная редаксия восточной литературҷ.1990. С.3
Вољид Алк Муљмалк. Матлаъулулум маљмаъул фунун. С 1262 ҳ. С.159
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маҳфуз \нигошта шуда\аст. \Қ.85:21-22\; أ ٗفي اَ اٌىزبة ٌذيٕبٌؼ ٍيٚ
ُ دىي- «Њамоно ин Китоб назди мо дарЛавњи мањфуз
баландпоя ва мўњкам аст.» /Ќ.43: 4 /
Хулоса, тибќи аќидаи аксари мусалмонон каломи
Худо, яъне Ќуръон ќадим аст ва пеш аз офарида шудани
олам вуљуд дошта, дар «Лавњи мањфуз» мундариљ аст. Ин
мазмун дар Ќуръон, чунон ки дар иқтибосҳо дидем, бо
мафњумњои «Китоби макнун», «Лавњи мањфуз» ва
«Уммулкитоб» ифода шудааст.
Дар мавриди ахбори паѐмбарон ва китобњои
муќаддас маълумоти Ќуръон танњо мунњасир мешавад ба
китобњо ва сарчашмањои мазњабии динњои сомї. Њарчанд
дар адабиѐти исломк, гуфта шудааст, ки аз Худои таъоло як
саду чањор китоб ба анбиѐ нозил шудааст, вале дар худи
Қуръон аз ин навъи китобњои муќаддас танњо оид ба чањор
китоб: Тавроти Мўсо, Забури Довуд, Инљили Исо ва нињоят
чањорум Фурќон (Ќуръон)-и Муњаммад маълумот дода
шудааст. Маълумоти бевоситаи қуръонк марбут ба ду
китоби «Ањди ќадим» танњо «Таврот»-њамон «Панљкитоб»-и
Мўсо ва «Забур» мебошад, дар бораи дигар кутуби шоњон ва
паѐмбарони яњудї чизе гуфта нашудааст. Њамчунин дар
Қуръон ва аҳодиси набавк њељ маълумоте ва хабаре, аз
китобњои маъруфи адѐни ѓайрисомї, аз љумла кутуби њинду
ориѐї: Ведњо (Ригведа, Яљурведа, Самаведа, Атњарведа),
Мањабњарата, Рамаяна, Трипитака ва Авасто нест. Яќинан
дар Ќуръон ва дигар сарчашмањои исломї танњо таваљљўњ ба
сарчашмањои адѐни сомї, ки китобу пайѓамбарони он барои
мардуми ин минтаќа ошно буд шудааст. Чунки вазифаи
китоби муќаддаси мусулмонон шиносонидани сарчашмањои
адѐни дигар набудааст.
Маќоми Ќуръон аз нигоњи худи Ќуръон ва ањодис, њанўз
чандон дар адабиѐти исломшиносии мо ба таври бояду шояд
мавриди бањсу баррасї ќарор нагирифтааст. Дар Ќуръон
оид ба маќому манзалати Ќуръон ва таъйиноти он зиѐд ва
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хеле равшан сухан рафтааст. Аз љумла, дар сураи дуюм
(Баќара) омада:

«Ин Китоб, нест шакке дар он, роњнамост мар
парњезгаронро.» Ё худ оѐти зерин: Ҳамоно ин Ќуръон
инсонњоро ба роњи росттар ва устувортар роњбарї мекунад.»
«Китобест, ки онро ба сӯи Ту фурӯ фиристодем, то
мардумро ба ҳукми Парвардигорашон аз торикї ба сӯи
рўшної –ба сӯи роҳи Худованди тавонову сутуда берун
орӣ.»
«(Ростї) ин (Ќуръон) гуфтори возењу рўшан аст барои
мардум ва њидояту панду андарзе аст барои парњезгарон.»
Воќеан, дар худи Ќуръон таърифу арзѐбии зиѐде аз
маќому наќшу љойгоњи баланди он шудааст. Муњимтарин
сифате, ки дар васфи Ќуръон дар Ќуръон омадааст, ин
роњнамоии роњи рост (сироти мустақим) барои инсонњост.
Дар њадисњо низ арзѐбї аз наќшу ањамияти Ќуръон
хеле зиѐданд аз љумла, Њориси Њамадонї аз номи Али ибни
Абутолиб наќл кардааст, ки «Ман аз расули Худо (с)

шунидам, ки фармуд. «Дере напояд, ки фитнањо барпо
гардад». Арза доштам: «Ё Расулулоњ, роњи халосї ва рањої
аз ин фитнањо чист? Фармуд; «Ќуръон Китоби Худост,
китобе ки ахбори гузаштагон ва ояндагони шумо дар он
омадааст, китобе, ки њаллу фасли ихтилофот ва
кашмакашњои шумо дар он мебошад, китобе, ки метавонад
њаќќу ботилро ба осонї аз њам људо ва рўшан созад,
њаќиќате, ки њазлу шўхї дар он роњ надорад, китобе, ки њар
љаббор ва ситамгаре онро ба дур андозад Худованд камари
ўро мешиканад ва бар хоки мазаллат ва њалокаташ
менишонад ва њар кас њидоятро дар ѓайри он биљўяд ба
залолат ва гумроњї меафтад. Он њамон ресмони мўњками
илоњї аст, ки иртиботи инсон бо Худо бад-он бастааст ва он
њамон Китоби њикматомез ва роњи мустаќим аст, ки майлњо
ва њавасњои башарї наметавонад онро таѓйр дињад.
Бо њамон Китоб аст, ки забонњо аз иштибоњ масун
(орї) мемонад ва гуфтугўњои ботил ва бефоида поѐн
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мепазирад. Донишмандон аз хондан ва тафаккур дар он сер
намешаванд, бо гузаштани асрњо ва ќарнњо, ки кўњна ва
фарсуда нахоњад гардид, Китобе аст, ки аљоиб ва мазоѐи он
бепоѐн аст. (Ин Ќуръон) њамон гуфтор аст, ки ваќте љинниѐн
онро шуниданд дилбохтаи он гардиданд ва беихтиѐр
гуфтанд: «Мо Ќуръон аъљобангезе мешунавем, ки ба сўи
саодат роњбарї мекунад».
Ин иќтибос як намунаи боризе буд аз он арзѐбињое,
ки дар њадиси набавї оид ба Ќуръон ва манзалати он омада.
Дар бораи Ќуръон мутафаккирони гузашта, чи аз фалосифа
ва чи аз шуаро никоти љолибе дар насру назм баѐн кардаанд
вале ин рисола њавсалаи ѓунљоиши он њамаро надорад. Мо
дар ин љо оид ба наќшу маќоми Ќуръон, умуман дар
тамаддуни љањонї ва ахас, ба фарњанги исломї њаминро
гуфта метавонем, ки арзиши он њамчун яке аз шоњасарҳои
сарчашмаи илоҳк доштаи тамаддуни инсонї дар он аст, ки
он асари нотакрори мазњабї, сарчашмаи таърихї, асоси
ақоиди каломк ва фалсафии динї, аслпояи шариат-ќонуни
зиндагї ва ахлоќу маънавиѐт, эътиќодномаи њамаи
мусулмонон аст.
Ќуръон китобест, ки оњангу навои он аз гањвора то
гўр мусулмононро њамроњї мекунад. Китобест, ки баробари
шунидани он мусулмонон таваќќуф намуда, бо эњтиром сари
зону менишинанд. Мусулмонон аз шунидани навоњои
ќироати он ба ваљд меоянд ва нидоњои такбиру сано
мезананд. Њатто пас аз њафтод сол ихтиноќу саркўбї, њанўз
њам фотињаи њар кори хайр, оѓози љашну хурсандї,
гузоштани санги аввали пойдевори хона, маросимњои ѐдбуд,
никоњу талоќ, фотињаи(омини) сари дастархон, зиѐрати
ќабристону марќади волидайн, ѐдоварии бегоњињои
душанбеву љумъа, корњои хайрияву худойк, дуъоњои бо
маќсади табобат, зиѐрати љойњои муќаддас, ибодати
панљваќтаву рўзмарраи мусалмони обиду парњезгор, асоси
меъѐрњои ахлоќии онњо рўи пояи оятњову сурањои Ќуръон
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устувор аст, ин њама бо хониши оѐту хатми Ќуръон оѓозу
анљом мепазиранд.
Њамчунин зарурати шинохтану фањмидани забони
миллии њар миллати мусалмон чи тољик, чи турк эњтиѐљ ба
шинохти Ќуръон дорад. Аз боби мисол як худи калимаи
Ќуръон бо чандин муштаќоте чун ќироъат, ќорї,
ќироъатхона дар забони мусалмонон дохил шудааст.
Тибќи эътиќоди мусалмонон Ќуръон барљастатарин
мўъљизаи пайѓамбари ислом аст. Њатто баъзе муаллифон ва
уламои ислом Ќуръонро ягона мўъљизаи ў мешуморанд ва
њадди аќал онро нисбат ба мўъљизоти дигар пайѓамбарон
боло мегузоранд.
«Ќуръон, - мегўянд Муњаммадсодиќи Наљмї ва Њошим
Њорисї, - бар тамоми мўъљизоте, ки пайѓамбари ислом
тафовуќ (бартарї) дорад, зеро Ќуръон мўъљизаи љовидонї
аст…»229
Дар воќеъ, Ќуръон яке аз шоњкорињои тамаддуни
љањонист, ки њанўз инсоният шинохти пурраи аќоиди онро
пайдо накардааст, њоло чї расад ба амалї шудани ормонњои
қуръонї. Ќуръон аз назари санъати баѐну нигориш, бадеият
ва сохтор дар муќоиса бо дигар кутуби муќаддас тафовут
дорад. Фарқи асосии Қуръон аз китобҳои дигар, чунонки
қаблан ишора шуд дар он аст, ки оѐти қуръонк бевосита аз
забони Худованд аст. Дигар ин ки аксари сураҳои қуръонк
мундариҷаи ягона надоранд, дар як сура метавонад,
мавзӯцои мухталиф бажн шаванд. Он мисли китби «Ацди
қадим» ва «Ацди ҷадид» аз таърих оғоз намешавад ва
бажни шахси сонк аз корномаи Худо ва пажмбарон нест.
Агар мо Библияро бо Ќуръон муќоиса кунем, пеш аз
њама, дар услуби баѐн чунин ихтилофро пайдо мекунем;
Нахуст он ки Библия махсусан ќисмати панљ китоби
Мўсо ва чор инљили Исо бо нањваи ахборї чун сарчашмањои
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таърихї, аз Номи шахси солис наќл карда мешавад. Ќуръон
бошад, сар то по сухан аз забони шахси аввал, нотиќу
фоъили сармадї Худо-Оллоњи таъоло баѐн шудааст. Гоњ
Худои таъоло ба пайѓамбар мефармояд: «Бигў!»
Ин нуктаро аз муњаќќиќони ѓарбї, донандаи хуби
Ќуръон ва мутарљими он И.Ю. Крачковский мунсифона
эътироф намуда, ин навовариро дар муќоиса бо Таврот ва
Инљил таъкид кардааст. Дар Ќуръон «Таъсири асосии
зуњури каломи Худованд дар шахси аввал аст, ин навоварии
шуниданошуда дар муќоиса бо Таврот ва Инљилњо мебошад.
Дар «Ањди ќадим каломи Яњво \баѐн шудааст\, вале гўянда
њамеша муаррих, пайѓамбар, котиб /дар шакли/ колими
иќтибосшуда мебошад. Дар Инљили Исои Масењ дар зимни
/њикоя/ сухан мегўяд, иќтибос на аз худи Яњво, балки аз
пайѓамбарон мекунад. Навоварї дар Ќуръон /иборат аз он
аст, ки/ Оллоњ худаш имконият медињад ўро бишнаванд ва
худаш оѐти «китоби» Худро танзил менамояд; пайѓамбар –
танњо робит аст. Баъзан /ин/ наќш халалдор мешавад ва
ногањон Худо дар бораи Худ дар шахси сеюм сухан
мегўяд».230
Оре, сухан танњо дар сари аз забони шахси аввал (Худо)
баѐн шудани матолиби Ќуръон нест, њарчанд ин нодиртарин
навоварї дар таърихи натанњо китобњои «осмонї» ва дигар
китобњои динї мебошад, балки дар усули байѐн аст, ки
навоварии аз аввала њам нодиртар аст. Ин усул на њикоя аст
на ќисса балки муколимаи зинда ва даъвати бевоситаи Худо
бо бандагонаш мебошад. Қуръон баъзан аз номи Худо
мефармояд, ки Мо… ин ѐ он амалеро кардем ва ин низ
дуруст аст, ки баъзан дар бораи Худ Худованд дар шахси
сеюм сухан мегўяд.
Дигаре аз хусусиятњои нодири Ќуръон забони он аст, ки
дар пояи хеле баланди бадеият ќарор дорад ва моломол аз
ифодањои самбулик, рамзу тамсил, истиора ва соири саноеъи
230

Коран. Пер. и коммен.И.Ю. Крачковского. 2-е изд.-М.: Наука.
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латифи бадеї мебошад. Њарчанд насри мусаљљаъ ва шеъру
ќасидасарої дар давраи Љоњилия байни аъроб маълуму
машњур будааст, ҳељ асари њампояеро то Ќуръон таърихи
араб хабар надорад. Он њам аз шахси уммї –бесавод ва
фоқиди ќобилияти шеъру шоирї.
Аз нигоњи эътимоднокк ва мувассаќї Ќуръон аз
нодиртарин сарчашмаи динист, ки било фосила дар замони
нузули оѐт сабту нигориш ѐфта ва дар муддати кӯтоҳтарин,
пас аз вафоти Паѐмбар (с) тањриру тадвин гардида, пас аз он
охирин тадвини он дар тўли чањордањ аср ҳељ тағйири ҳатто
ҳарфе ба љуз ҳаракатгузорк љињати муайян кардани ҳуруфи
садоноки кӯтоц ва вақфаю васлацо љињати дуруст хондани
он, дар он роњ наѐфтаанд.
2.ТАЪРИХИ НУЗУЛ ВА ГИРДОВАРИИ ЌУРЪОН
Ќуръон чунон, ки гуфтем назди мусалмонон вањй-сухани
Худованд ба шумор меравад, ки ба тадриљ дар зарфи 22 сол
(аз соли 610 то 632) бевосита ѐ ба воситаи Љабраил, яке аз
малоики Худованд нозил шудааст. Дар мавриди чанд солро
фаро гирифтани муддати фурў омадани Ќуръон дар байни
уламо каме ихтилоф аст, ки иллаташ ихтилоф дар фосилаи
замон аз давраи фурў омадани оѐти аввал то давраи њиљрат
мебошад. Баъзе онро 10 сол, баъзе дигар (аксарият) 13 сол
медонанд.
Чунон ки маълум аст, тибќи оѐт ва гувоњии худи
Ќуръон Парвардигор онро дар моњи Рамазон дар шаби алЌадр (Лайлатулќадр) \Қ.2:181;97:1\нозил кардааст. Вале аз
ин оѐт маълум нест, ки оѐ манзур њамаи Китоб аст ѐ њамон
оятњои аввалини он аз сураи Алаќа (96). Баъдан муфассирон
кўшидаанд ба ин масъала рӯшанк андозанд. Аз љумлаи
назарияи маъруф ин аст, ки як бор дар моњи Рамазон дар
шаби Ќадр Ќуръон аз Лавњи мањфуз пурра ба осмони дунѐ
фиристода шудааст. Аќидаи устувортар он аст, ки маќсуд аз
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нузули Ќуръон дар моҳи Рамазон ва дар шаби Ќадр,
ибтидои нузул аст, чунки њар ояте аз Ќуръон низ Ќуръон аст.
Масъалаи дигаре мавриди бањс чигунагии фурў
фиристода шудани Ќуръон ба воситаи он малоика, ки бо
номњои «Руњуламин», ва «Љабраил» дар худи Қуръон ѐд
шудааст. Маълум нест, ки оѐ Паѐѓамбари ислом (с) аз њолати
одамї ба њолати фаришта табдил меѐфтааст то аз Љабраил
оѐтро дарѐфт кунад, ѐ худ баръакс Љабраил ба сурати одамї
зоњир мешудааст.
Баъзе олимони шарќшиносу исломшиносони ѓарбї
гуфтаанд, он танњо як њолати ваљдї ѐ илњомї будааст.
Баъзеи дигар аз онњо њатто Муњаммадро эпилептик ѐ
истерик ва касалии ўро «hysteria muskylars» муайян
кардаанд. Вале олимони воқебинтари ғарбк, олимони
шарќшиноси беѓараз ва муаррихон ва исломшиносони
воќеъбину њаќиќатљў, чун В.В.Бартольд, И.Ю. Крачковский
ва дигарон иттињомоти мухолифин ва душманони ислом,
олимони муѓриз ва мубаллиѓони масењиро дар бораи беморї
(эпилептик ва истерик) будани Муњаммад ва ѐ худ аз тарафи
њайати муаллифон навишта шудани Ќуръон ва кўшиши ба
асарњои баъдтар (Х-Х1) нисбат додани таърихи навишта
шудани онро рад кардаанд. Аммо гурўҳи дигари олимони
беѓарази ѓарбк бо вуҷуди ин, барои баѐни илмии ин қазия,
њадди аќал як нуќта ва як роњ доштаанд, ки иќрор шавем, ки
воќеан шахсияти Муњаммад(с) бо вуљуди бесаводиаш ва
хоксориаш як шахсияти фавќулода бузург ва бенињоят
нобиѓа будааст, ки шояд худаш низ ба ин ќобилияти
фавќулодаи худ њамчун шахси уммї (бесавод) боварї
надошт, аз ин рў манба, сарчашмаи истедоду эъљози худро аз
олами малакути илоњї медонист ва боварии комил њам
дошт, ки он чї мегўяд аз Худост. Чунин ақидаро баъзе
олимони ғайримутаассиби ғарбк низ доранд. Аз ҷумла
олими шарќшиноси рус В.В. Бартольд ҳар гуна нусхаи
касалии Муњаммадро рад намуда, таълимоти ўро таълимоти
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хеле њушѐронаву рўшан номида, баробари ин амали вањй ва
зуњури Љабраил ѐ Руњуламинро руъѐ мешуморад.231
Дар таърихи пайдоиши Ќуръон барои онњое, ки ба
вањй будани он боварї надоранд яке аз мушкилињо дар роњи
баѐни он њамчун эъљози Муњаммад(с) ва то давраи
чилсолагї, давраи нузули Ќуръон вуљуд надоштани њељ гуна
хабаре оид ба эљоди шеъре, насре аз тарафи ў мебошад.
Дигар иќрори мукаррари худи Паѐмбар(с) дар бораи он, ки ў
танњо он чизеро, ки ба ў вањй мешавад мерасонад. «Мо
янтиқу ъанил-ҳаво инна Ҳува илло ваҳюн ювҳо ъалламаҳу
шадидаул-қуво…»232 \Қ.53:4-10
Ба ќавли Њофизи Шерозї пайѓамбар борњо фармуда;

Борњо гуфтам ва бори дигар мегўям,
Ки мани дилшуда ин рањ на худ мегўям.
Дар паси оина тўтисифатам доштаанд,
Он чї устоди азал гуфт бигў, мегўям.
Хулоса, давраи зиндагии Муњаммад (с) Ќуръон ҳанӯз
гирдоварї нашуда буд, танњо сарчашмањо дар бораи
котибон ва ровиѐни ў хабар додаанд, ки гуфтаҳои ӯро дар
болои пӯстцо, барги хурмо ва ғайра менавиштаанд ва
ровиѐнаш онро цифз мекардаанд. Баъд аз вафоти ў дар
давраи хилофоти Абӯбакр (632-634), дар љангњо зидди
муртадњо (аз ислом гузаштагон) ва пайѓамбартарошон
бисѐре аз ќориѐну њофизони Ќуръон кушта шудаанд ва
хатари аз байн рафтани гуфтањои ў ба миѐн меояд.
Махсусан, љанги Ямома гурўње аз ќориѐн ва донандагони
Ќуръонро ба доми худ кашид. Бо маслињати Умар, Абӯбакрхалифаи аввал тасмим ба љамъоварк ва тадвини Ќуръон
мегирад. Ин корро ба ўҳдаи Зайд ибн Собит, ки 22-сол
231
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дошта, ровк ва котиби Паѐмбар (с) буд, месупорад. Зайд
ибн Собит оѐти Қуръонро аз хотираи худ ва ѐрони
Паѐмбар(с) ва навиштаҳо љамъоварк намуда, ба шакли
китоб тадвин мекунад, ки баъдан онро «ас-Суцуф»
номидаанд ва он пас аз вафоти Абӯбакр ба дасти Умар
мегузарад ва пас аз вафоти ӯ ба дасти духтараш Цафса.
Аммо пас аз ин низ дар байни мусулмонон нусхацои
Қуръон, ки бо цам баъзе ихтилоф доштанду аз тарафи ѐрону
сацобацои Паѐмбар (с) гирдоварк шуда буданд, мавриди
истифода ва амал буданд. Аз ҷумла, дар байни мардуми
Кўфа Мусцафи Абдуллоц ибн Масъуд, дар байни мардуми
Басра Мусцафи Абӯмӯсо ал-Ашъарк, мардуми Димаш
Мусцафи Миқдод ибни Асвад, мардуми Шом Мусцафи
Убайи ибни Каъбро пазируфта буданд. Ин ихтилоф дар
замони хилофати Усмон цамзамон бо интишори Ислом боло
мегирад ва хавфи зиддиятцои бузургро эҷод мекунад.
Дар ал-Фењрасти ибн Надим бобест бо номи «Тартибу

суварил-Ќуръон фї мусњафи амирул-мўъминин Флї ибн Абї
Толиб карамању Аллоњ ваљњању», ки дар он омадааст, ки пас
аз вафоти Паѐмбар Алї (р) ќасам хўрда ки ридоамро аз китф
дар намеорам магар ваќте, ки Ќуръонро љамъоварї кунам.
Ва гуфта мешавад дар хонааш се рўз нишаст, то Ќуръонро
љамъоварї кард ва он аввалин мусњафе буд, ки дар он
Ќуръон љамъоварї шудааст.233
Дар «ас-Сацец»-и Бухорк, ки цадисњои 4986-4988 дар
бораи љамъоварии Қуръон аст, се ҳадис омадааст, ки яке дар
бораи тафсили ҳамон дархости Абӯбакру Умар аз Зайд ибни
Собит аст. Ин цадис (4986) љолиб бо он аст, ки Зайд ибни
Собит аз онцо мепурсад:\ي هلل \ طٛفؼٍ ٗ س س
يئب ٌُي
فؼ ً ش
« ويف رЧигуна
кореро кунам, ки Паѐмбари Худо накарда буд». ин ҳадис ба
233

Нигар ба 46-45= ص1994-ْ ٌجٕب-فخ
 سذ الث ٓ اٌ ٕذيُ داس اٌّؼشٙ اٌف
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он далолат мекунад, ки воқеан дар замони Паѐмбар(с)
Қуръон ҳанӯз ҷамъоварк нашуда будааст. Абӯбакру Умар ба
ӯ мегӯянд, ки ин кори хайр аст. Дар ҳадиси дувум аз сабаби
иқдоми Усмон ба гирдоварк ва тадвини нави Қуръон ва
онҳое, ки ин корро анљом доданд сухан меравад. Дар он
нақл шудааст чигуна Цузайфа ибн ал-Ямонї ба назди Усмон
аз муцорибацои Арманистон ва Озарбойҷон баргашта, аз
вуҷуди ихтилоф дар қироати Қуръон дар ин манотиқ хабар
медицад ва пешницод мекунад, ки то сарнавишти Қуръон низ
мисли ихтилофи яцудиѐн ва масециѐн дар китобашон
нашавад, ба якхела кардани қироати Қуръон иқдом кунад.
Пас аз ин Усмон ба мардум супориш мекунад, ки дар дасти
цар касе мусцафе ѐ ояте аз оѐти қуръонк ѐ сурае ѐ бахше аз
Қуръон бошад биоваранд, ба Цафса низ фармуд он Мусцафи
гировардаи Зайдро биоварад. Сипас ба Зайд ибни Собит,
Абдуллоци ибн аз-Зубайр, Саъид ибн ал-Ъос ва
Абдуррацмон ибни Цорис ибни Цишом супориш мекунад, то
дар асоси «Мусцаф»-и дар дасти Цафса буда ва дигар
масоциф нусхаи тацрири ницоии Қуръонро тадвин кунанд.
Ногуфта намонад, ки дар сарчашмањо ва ривоѐт дар
ин маврид ихтилофи љузък цаст. Аз љумла чунин аќида низ
мављуд аст, ки Ќуръон дар давраи зиндагии худи
Муњаммад(с) гирдоварк ва ба шакли китоб дароварда
шудааст. Фикри љамъоварии Ќуръон њанўз дар замони
пайѓамбар дар худи Ќуръон низ љой доштааст. Ин оятро:
«Инна ъалайно љамъању ва ќуръонању- («Њамоно ба дурустк
љамъ кардани он (Қуръон) ва хондани он бар мост»)\Қ.75:17\
нишона ва далолат бар он муддао меоранд, ки ин чунин
тафсир аз он метавон даровард. Тибқи гувоҳии Алиасғари
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Цалабк дар Тафсири Табарк(1\122-128\ ба цамин мазмун ин
оят тафсир шудааст.234
Њамчунин муаллифи китоби «Муќоисаи миѐни Таврот,
Инљил, Ќуръон ва илм» муњаќќиќи франсавї Морис Букай
бар он аќида аст, ки Ќуръон њатто ќабл аз он ки пайѓамбар
аз Макка ба Мадина њиљрат кунад китобат ва сабт шудааст.
Ҳалабї навиштааст, ки «бархе матнҳо расман собит
мекунанд, ки хеле пеш аз ин ки пайѐмбар Маккаро ба ќасди
Мадина тарк карда бошад, матни Ќуръон, ки то он мавќеъ
вањй шуда буд – катбан тадвин ва сабт гардида буданд ва
худи Ќуръон ин матлабро мудаллал мекунад».235
Ў пас аз ин, ишора ба оѐти чањор сура кардааст, ки аз
онњо ќабл аз њиљрат китобат шудани Ќуръонро дарѐфтан
мумкин аст. Инњо сурањои Абас (80) ояти 11-16; ал-Буруљ (85

ояти 21-22) сураи ал-Воќиъа (ояти 2 ва 3;оѐти77-80, сураи ал-

Фурқон(25) ояти 5 ва сураи ал-Баййина(98) ояти 2-3-ро
мебошанд. Оѐте, ки дар ин сураҳо омадаанд ба љуз аз як
сура: оѐти 13-16 сураи Абаса ва оѐти 2-3 сураи ал-Баййина
чунин иддаоро наметавон истинбот кард. Дар он омадааст:
«(Оятҳои Қуръон) дар номаҳои гиромии (14) баландқадри
поккардашуда(15)
ба
дастҳои
нависандагони
(16)
бузургманиши некӯкирдор (сабт аст)(17». Дар ин маврид низ
тафсирцо ба фариштагон ва цамон Лавци мацфуз ишора
кардаанд.
Зимни исботи иддаои мазкур Букай тањрири усмонї
чунин аќида баѐн намуда аст: «Метавон, - мегўяд ў, - аз худ

дар бораи илале, ки се халифа махсусан Усмонро ба тадвини
маљмўъ ва муќобилаи матн кашонда, суол кард. Иллали
содае дар кор буданд. Тавсиъаи Ислом дар нахустин дањањои
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вафоти пайѐмбар бенињоят сареъ (тезу тунд) буд ва ин
тавсиъа дар байни аќвоме (ќавму миллатњое) анљом гирифт,
ки ба забонњои ѓайр аз забони арабї такаллум мекарданд ва
ин љо мебоист эњтиѐти лозимиро дар мавриди таъмини
хулуси бадавї (покии бадавї) ба амал меоварданд».236
Ихтилофоте, ки дар мусњафњои пеш аз тањрири Усмонї
будаанд, асосан дар миќдори сурањост. Масалан, дар
Мусњафи Абдулло ибни Масъуд адади сурањо 112-то буда.
Чунки Абдулло ду сураи охири Ќуръонро дар мусњафи худ
навишта будааст, шабењи «дуъо» ва «афсун», ки пайѓамбар
ва Фотимаю Зуњро он дуро барои њифзи Њасан Њусейн аз
шурури одатњо мехондаанд. Мусњафи Убайя ибни Каъб 116
сура дошта, чунки он ду сура, бо номњои «Њафд» ва «Халъ»,
бештар доштааст.
Сурањоро инчунин аз назари дарозї ва кўтоњї ба чанд даста
таќсим кардаанд, ки «ас-Сабъу-ат-Тивол», (ѐ «ас-Сабъу атТуввал» , «ал-Миъун», «ал-Масонї», «ал-Муфассал»,
мебошанд.
Муаллифони тањќиќоти густурдае бо номи «Шинохти
Ќуръон», Муњаммадсодиќї Наљмї ва Њошими Њарисї
тамоми ривоѐти маъруфи дар заминаи гирдоварї ва тадвини
Ќуръон мављударо тањќиќу баррасї ва арзѐбї намуда ба
чунин хулоса меоянд: «Оре, љои тардид ва шак нест, ки

Усмон(р) дар даврони хеш Ќуръонро љамъоварї намудааст,
вале на ба он маънї, ки сурањо ва оѐти Ќуръонро дар як
мусњаф тадвин кунад ва аз парокандагї ба сурати маљмўаи
воњид дарбиѐварад, балки бад ин маънї, ки тамоми
мусулмононро ба ќироъати як ќории муайян љамъ ва
муттањид намуд, тамоми Ќуръонњои дигарро, ки бо он
ќироати мавриди назар мувофиќ набуд сўзонид ва ба тамоми
билод ва шањрњо навишт, ки чунин Ќуръонњоро бисўзонанд
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ва бад ин васила мусулмононро аз њар гуна ихтилоф дар
ќироат нањи ва манъ намуд».237
Дар воќеъ метавон ба ин хулосаи муњаќќиќон Содиќи
Наљми ва Њошими Њарисї ба ин маънк мувофиқат кард, ки
дар њаќиќат гирдоварї ва ба шакли китоб даровардани
(тадвини) Ќуръони карим, чунонки аз ин таҳқиқот бармеояд
хеле барваќт шурўъ шуда буд ва халифа Усмон (р) ба он
хотима гузошт.
1.3 СОХТОРИ ЌУРЪОН
Сохтори Ќуръон аз китобњои одї ва њатто китобҳои
муќаддаси дигари мазњабї фарќи зиѐд дорад ва ба ќавоиду
усули маъмулї мувофиќат намекунад. Ин тафовут ҳам дар
услуб ва ҳам дар сохтори бобҳои он аст. Ќуръон аз 114 сура
(боб) иборат Буда, њар сура аз миќдори муайяни оят
(нишонањо, мисрањо ѐ љумлањо) ташаккул ѐфтаанд. Шумораи
оятњо аз 3-то 286 мерасанд. Тамоми сурањои Ќуръон бо ѐди
номи
Худо-«Бисмиллоњир-рањмонир-рањим»
шурўъ
мешаванд. Танњо сураи «Бароат» дар ибтидо «Бисмиллоњ»
надорад. Муњаќќиќон сабаби онро иборат аз як сура будани
сураи Инфол ва Бароат мешуморанд. Бо таваљљўњ бо ин
метавон гуфт, ки сурањои Ќуръон асосан 113-то будаанд.
Сураи аз њама дарози Ќуръон, сураи дуюм ал-Баќар 286
оят дорад ва аз њама кўтоњ (иборат аз 3 оят) сураи 108 алКавсар аст. Баъзе аз сурањо ду ѐ бештар ном доранд.
Масалан,сураи фотињаро «Фотињатулкитоб», «Уммулкитоб»
ва «Сабъулмасонї» номидаанд ва гуфтаанд, ки ба сабаби
шарафе, ки дорад зиѐда аз бист ном доштааст. Њамчунин
сураи Муњаммад (47)-ро сураи «Қитол» ва сураи «Ѓофир»-ро
сураи «Мўъмин» ва сураи «Бароат» (9)-ро «Тавба»,
«Фозиња», «Њофира» ва «Азоб» њам номидаанд.
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Дар Қуръон масъалаи мувофиќат кардан ѐ накардани
номи сурањо ба мазмуни он чандон муҳим нест. Гоње номи
сурањо танњо як калимаест ѐ матлаби људогонаест, ки
мазмуну мундариљаи онҳоро пурра ифода намекунад. Гоње
ба эътибори оѓози сура, яъне бо он калимае, ки ояти
нахустин оѓоз шудааст, ногузорк шудааст.
Масалан, дар сураи «ат-Тур: 1-3»: « Ат-тури (1) ва

китобин мастурин(2) фї раќќин маншурин(3)» «Ќасам, ба
Тури Сино, ќасам ба китоби мастур (пўшида-Ќуръон) дар
сањифаи кушодаи Фурќон». Номгузорињое, ки мундариљаи
асосии сураро инъикос мекунанд, низ љой доранд.
Масалан дар сураи «Нисо» (4), чун сухан аз ањкоми
марбут ба занон сухан рафтааст ин сура чунин номро дорад,
њамчунин «Талоќ», «Нур» «Меърољ» ва ѓ. Њамчунин номи
баъзе сурањо аз ќиссањое, ки дар бораи ин ѐ он набїпайѓамбар аст гирифта шудаанд. Чун сурањои «Юнус»,
«Њуд», «Юсуф», « Иброњим» ва модари Эсои Масењ
«Марям», «Луќмон», «Муњаммад». Инчунин сурањое
њастанд, ки ба номи њарфњое, ки он сура бо онњо оѓоз
мешавад, номгузорї шудаанд, чун: «Сод», «Ќоф», «Тоњо» ва
«Ёсин».
Маълум нест, ки ин номњоро сурањо аз аввал доштаанд
ѐ худ баъдан онро барои ташхис гузоштаанд. А.Њалабї
аќида дорад, ки «бештари муњаќќиќони Ќуръони маљид
онњоро иљтињодк медонанд, то тавќифї». Яъне номгузории
сурат гирифта.
Яке аз масъалањои марбут ба сохтори Ќуръон, масъалаи
муайян намудани хронология-таърихи нузул ѐ силсилаи
замонию маконии фурў омадани оѐт мебошад. Ин амал
барои муайян кардани шароиту вазъият, шаъни нузули оѐт
хеле ањамияти калон дорад. Њарчанд то имрўз Ќуръонро бо
сураҳои мушаххасшудаи маккк ва маданї дар даст дорем,
тањќиќотњои зиѐде дар атрофи ин мавзўъ аз тарафи
муњаќќиќони исломї ва чї исломшиносони ѓарбї, ки ба
масъалаи хронологияи Ќуръон даст задаанд чун:Г.Вейл,
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У.Мюир, Т.Нѐлдеке, Х.Гримме, Р.Блашет, Р.Белль,
К.С.Кашталева, А.Шпренгер, И.Родвел ва Ф.Швалли
шудаанд.238 Аз муфассирони исломї чунин иќдомро њанўз
Љалолуддин Суютк (1445-1505) карда буд. Ин мард яке аз
бузургтарин донишмандони ислом аст, ки китоби бисѐр
муфиде бо номи «ал-Итќону фк улум-ал-Ќуръон» дорад ва
он чи ба Ќуръон ва таърихи он марбут аст аз тафсир ва
китобату луѓати он тањќиќ љамъоварк намудааст.
Дар мавриди шинохти сурањои маккї ва маданї
ихтилоф вуљуд дорад. Як гурўњ он сурањоеро маккї
меноманд, ки дар шаҳри Макка пеш аз њиљрати Муњаммад
ба шаҳри Мадина(Ясриб) нозил шудаанд. Ва мадинаї
сурањое њастанд, ки пас аз њиљрат, дар шањри Мадина нозил
шудаанд, њарчанд он сурањо дар соли фатњи Макка дар
Макка ѐ дар сафарњои берун аз Мадина нозил шуда бошанд.
Гурўњи дуюми он сурањоро маккї меноманд, ки дар
Макка нозил шудаанд, њарчанд пас аз њиљрат бошад ва
сурањои мадинаи ва оѐте аст, ки дар Мадина нозил шуда аст.
Тибќи ин таќсимот оятњое, ки дар сафарњо нозил шудаанд на
маккї ва на мадинаї мебошанд.
Гурўњи сеюм, он сураву оятњоеро маккї мегўянд, ки
хитобу мурољиат ба мардуми Макка бошад ва баръакс он
оятњое, ки хитобу мурољиат ба мардуми Мадинаанд-маданї
номидаанд.
Дар муайян намудани хронологияи Ќуръон ва
тааллуќи оѐт ба маккї ва маданї ду шева истифода шудаанд:
1. Шеваи истиќрої, ки эътиќод ба гуфтањои гузаштагон ва
ба ривоятњову рўйдодњо дорад, онро шеваи самоъї низ
гуфтаанд.
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2. Шеваи истинботї (кашфї), ки эътимом ба аќл дорад ва
онро «ќиѐсї» њам меноманд.239
Дар амал барои муайян кардани таърихи нузули оѐт ва
сурањо ба њар ду шева такя бояд кард. Умуман тибќи
анъанаи исломї 90 сураи маккї ва 24 сураи маданї
мебошанд.
Инчунин муњаќќиќони аврупої оѐти Ќуръонро аз рўи
мазмуну мундариља, лањну шеваи баѐн даврбандї кардаанд.
Аз љумла Крачковский И.Ю. сурањоро ба чор давра: - се
давраи маккї ва як давраи маданї таќсим намуда,
хусусиятњои даврањоро нишон додааст.
Дар мавриди миќдори оятњои Ќуръонї ва шумораи њуруфи
он низ ихтилофњо мављуданд. Ин ихтилофњо асосан на аз
камии ѐ зиддии мундариљаву мўњтавои Ќуръон, балки ба
усули таќсими љумлањо ба оѐт вобаста аст. Оят (љамъи он
оѐт) дар луѓат ба маънои нишона ва аломат аст, ки дар
мавридњои зер дар Ќуръон истеъмол мешавад: нишонаи
рушан ва гўѐ; мояи панду андарзу ибрат, сохтмони баланду
муртафеъ. Вале дар сохтори Ќуръон ин истилоњ як љузъи
сура ва ѐ њатто як љузъи љумларо ифода мекунад. Оят дар
Ќуръон метавонад аз як калима иборат бошад ѐ аз як чанд
љумла. Сурањо чунон ки гуфта шуд дар миќдори оѐт аз се то
286 (ал-Баќар-2) тафовут мекунанд.
Тибќи муњосибае, ки бар асоси шуморагузории
Ќуръонњои чопи донишгоњи ал-Азњари Миср анљом шуда,
Ќуръон дорои 6231 оят ба ѓайр аз бисмиллоњњои аввали
сурањо мебошад. Баъзењо миќдори оятњои Ќуръонро 6,666
оят, гурўњи дигар дар асоси таќсимоти Алї ибни Абўтолиб
ба 6236 оят ва бештару камтар аз ин муќаррар кардаанд.
Хулоса, дар тањриру нашрњои гуногун шумори оятњои
Ќуръон аз 6666 ва 6239 то 6204 мебошад. Миќдори калимот
77439 ѐ 77934 ва њарфњо 323 621 муњосиба шудааст.
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Хеле барваќт Ќуръони маљидро барои осон хондан ва
ѐ барои баробар таќсим кардани он ба рўзњои моњ ба 30 љузъ
таќсим кардаанд. Њар љузъро низ ба чањор њизб рўи њам
рафта Ќуръони маљид дорои 120 њизб аст. Таќсимбандињои
дигар низ њастанд, масалан:
-- рукуън (љамъ-рукуот) њудуди дањ ѐ камтар оѐт аст.
-- рубъ-чоряки љузъ, яъне њамон њизб
-- нисф-нисфи љузъ, яъне ду рубъ
-- сулс-се чањоруми љузъ
-- љузъ (љамъ аљзо) ба форск сипар њам меноманд, таќсими
Ќуръон ба 30 ќисмат ба манзури то охири моњи Рамазон ба
итмом расонидани қироати он низ метавонад бошад ва
манзур аз таќсими Ќуръон ба њафт ќисмат љињати қироати он
дар як њафта аст.
1.4. САБК ВА ЗАБОНИ ЌУРЪОН
Сабк ва забони Ќуръон яке аз мавзўъњои бањси илмию
фарњангк аст. Сабки Ќуръон на шеъри холис аст ва на насри
одист. Шеър нест ба он маънї, ки вазну ќофия надорад ва аз
тахаюлоти шоирона ва муболиѓаву иѓроќњои хаѐлї орист.
Дар айни замон насри одк њам нест чунки аз як њамоњангї,
мусиќї ва равонї бархӯрдор аст. Дар мавриди насри Ќуръон
бисѐр навиштаанд. Онро насри мусаљљаъ меноманд. Ќабл аз
ислом аъроб дорои жанрњои назми пешрафта буданд.
Ќасидањои ошиќона, тасвири табиат, шутур, асп ва ѓайра бо
муаллаќот дар адабиѐти давраи Љоњилия маъруф буд.
Чунонки ќаблан ѐдовар шудем мусобиќаи шоирон дар
ќасидасарок њангоми њаљљи хонаи Каъба баргузор мешуд ва
бењтарин ќасидањои ѓолибро навишта бар девори хонаи
Каъба меовехтанд.
Аммо то ба мо ягон асари насре, ки њампояи Ќуръон ѐ
шабењу наздик ба услуби он бошад, нарасидааст. Мувофиќи
тањќиќоте, ки олимони ѓарбї кардаанд сабки давраи аввали
маккии Ќуръонро онњо ба дуову афсунњои коњинон шабоњат
додаанд. Ва аз ин тариќ кўшидаанд нишон дињанд, ки зуњури
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Ќуръон њељ эъљози тозае нест. Вале онњо љињати тасдиќи ин
иддаъои худ њељ гуна намунае аз њамон афсуну дуоњои
коњинон намеоранд. Њатто муњаќќиќи таърихи адабиѐти
араб И.М.Филштинский њељ бурњони љолибе дар тасдиќи то
зуњури ислом љой доштани насри мусаљљаъи комил
надодааст. Аз ин чунин натиља мегирем, ки ѐ чунин насри
бадеи вуљуд надоштааст ѐ худ баъд аз пайдоиши ислом он аз
байн бурда шудааст, то чизе шабењи Ќуръон набошад. Аммо
гумони охирин мантиќан бе асос мебошад, чун ки бо вуљуди
љой доштани муносибати манфии пайѓамбар ба шоирон, ки
њам аз Ќуръон ва њам аз њадисњо равшан аст, ашъори
тоисломии аъроб бе њељ талафоте асосан пурра то ба замони
мо омада расидаанд. Агар муносибати душманона нисбат ба
осори адабї љой медошт, мебоист аввал осори шоирон нобуд
карда мешуд. Чунки мувофиќи њадисе, ки Филштинский бо
иснод ба Абулфараљи Исфањонї овардааст пайѓамбар
нисбат ба Имрулќайс-сардафтари адабиѐти тоисломии араб
гӯж фармудааст, ки «Агар Имрулќайс сарвари њамаи шоирон
аст, пас он сарваре ба сўи љањаннам аст». Тибќи ин њадис ва
њадисњои дигар, ки маълуманд, мантиќан мебоист пас аз
ѓалабаи ислом ба муќобили шоирон ва ашъори онњо юриш
оѓоз мешуд, аммо чунин нашуд шеъри араб рушди бештар
кард, ҳамчунин баъдан насри мусаљљаъ низ дар адабиѐти араб
равнақ пайдо кард. Бо ин мо гуфтанї нестем, ки таъсир ва
хусусиятњои забонию бадеии аъроби љоњилия дар Қуръон
нест. Баръакс, онњое ки мехоњанд аз ин роњ барои радди
Ќуръон ва њамчун китоби одї ироаву муаррифї кардани он
замина омода кунанд, дари кушодаро мекўбанд «чунки дар
Ќуръон ба рўшании том омадааст:
«Инно љаъално Ќуръонан ъарабиян лаъалакум
таъаќалун ва иннању фї уммил-китоби ладайно ла-ъалийу
њаким.\ Зухруф:3-4\
«Њамоно мо Ќуръонро хондани арабї ќарор додем, то
магар онро тааќќул кунед ва ба тањќиќе, ки он дар
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Уммулкитоб (Лавњи мањфуз сабт аст) назди мо басе
баландпоя ва мўњкам аст».
Худи њамин оят гувоњи он аст, ки Парвардигор
Ќуръонро аз «Уммулкитоб» ба забони арабк ва қавоиди
марбутаи он ва барои фањму идроки аъроб мувофиќ бо
сатҳи шуури онњо нозил кардааст. Фикр мекунам, «арабиян»
маънии танњо забони арабиро надорад, балки дар ќобили
пурраи арабї, чи аз нигоњи назму наср ва чи аз нигоњи
мувофиќ ба тасаввуроти оммиѐнаву суннатии онњо буданро
ифода мекунад. Табиист њам интихоби пайѓамбар аз байни
худи онњо ва њам арабї фуруд омадани Ќуръон далолат ба
вобастагии хеле наздик бо тамоми санъату суннатњои
аъробро дорад. Чунки ќабули дини нав дар асоси риояву
њифзи меросият ва такя ба суннатњои он халќу миллат
имконпазир аст, на аз роњи тањмили чизе дар ќолибњои
бегона. Ба њар сурат исбот он, ки санъати насри мусаљљаъ ѐ
дигар љињатњои сабкиву услубии Ќуръон дар њаѐти
фарњангиву адабии аъроб љой доштанд ѐ надоштанд ҳељ чизе
барои костани эътибори Қуръон дода наметавонад.
Як чиз мусаллам аст, ки китобе бо ин умќи маънї ва бо
ин фарохдоманї аз нигоњи мўњтавову мазмун дар таърихи
тоисломии аъроб дар давраи Љоњилия дида нашудааст.
Эъљози Ќуръон дар он аст, ки поягузори он Муњаммад(с) на
шоир, на файласуф ва њатто то давраи баъсат – оѓози
пайѓамбарї ҳељ шуғле чун рўњонк ва ж коњинк њам
надоштааст.
Агар фаразан Ќуръонро офаридаи худи
Муњаммад(с), на вањйи илоњї бошад, дар ин маврид низ аз
одами бесавод пас аз чил соли зиндагї, танњо зарфи 23 соли
охири њаѐташ фаввора задани ин њама ганљинаи маънавї худ
мўъљиза аст.
Аммо дар мавриди услуби Ќуръон њаминро бояд гуфт,
ки чунонки аз худи Ќуръон бармеояд, он натанњо ба забони
арабї балки то андозае мувофиќ бо суннатњои аъроб,
анъанањои бадеиву фарњангии он нозил шудааст. Аз ин рў,
кўшиши исломшиносони ѓарбї аз роњи пайдо кардани
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решањои иљтимоию фарњангии Ќуръон љиҳати беэътибор
сохтани он њамчун як китоби осмонї бесамар аст.
Ќуръон ба забони араб ва мувофиќ ба салиќаву равони
аъроб нозил шудааст, вале он сад дар сад айни он анъанаву
ќолабњо набудааст, балки пояи баланду дастнорасе, як
эъљозе дар он замина будааст. Услуби Ќуръон на шеър аст,
ки шуарои араб мегуфтанд ва на он насри мусаљљаъ аст, ки
коњинон истифода мекарданд. Балки он забони хеле волои
адабї, забони хоси чандпањлўї, моломол бо рамзњо ва
истиорот (самбуликї) дорои ќишрњои мухталиф аст. Бо
вуљуди ин маънии заминиву истиоравии он хаѐлї ва
ѓайривоќеъї нестанд, балки воқек, таъаќќулї ва
ботиннигаранд, яъне огоҳ ва љавобгӯ ба ниѐзҳои объективк ва
субъективии инсон мебошанд.
Боби. 2. ИЛМЊОИ ЌУРЪОНЇ
Ќуръон асоси тамоми илмҳои исломк ва асоси улуми
қуръонк аст. Дар заминаи омўзишу фарогирии он нахуст
илмњое аз умуми исломї ба вуљуд омаданд, ки онњоро улуми
ќуръонї меноманд, чунки барои дурусттар шинохтан ва
сањењ хондани худи Ќуръон нигаронида шудааст. Пайдоиши
улуми ќуръонї нахустмарњила, сароѓози тањаввул ва рушду
такомули мӯњтаво ва мундариљаи маънавию мазњабии ислом
буд.
Аъроб дар садри ислом, њангоме ки ба кишварњои
њамсоя лашкаркашї ва футуњот карданд ва оѓоз ба тасхири
тамаддунњои хеле баландпояи муљовир -импературињои
эронию румї намудаанд, дар дасташон ба љуз Ќуръон
дастуре, ќонуннома ва ѐ муќаррароти сиѐсиву њуќуќие набуд,
ки сармашќи кори худ кунанд. Дохил шудан ва бархӯрд бо
ин кишварњои мутамаддин масоил ва мушкилоти зиѐди
иљтимоию сиѐсї ва њуќуќиву шаръиро ба миѐн овард, ки дар
зиндагии аъроби љоњилия набудаанд.
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Зарурати шинохти Қуръон пеш аз ҳама мусоидат ба
шинохти илмии забони арабиро ба миѐн гузошт. Аъроб
забони мукаммали шеъру адаб доштанд ва бо фасоцати
баланд муколама мекарданд вале илми сарфу наҳви забони
худро надоштанд. Аввалин бор илми сарфу наҳви арабиро
барои аъроб ва мусулмонон ду нафар эронк Сибавейц ва
Кисок иншо карданд. Ҳамчунин дар асоси зарурати дуруст
хондани Қуръон илми қироат ва таљвид, барои дуруст
шинохтани он илми тафсир ва таъвил, илми ҳадис, илми
насху мансух, илми асбоби танзил ва илми ҳадис ба вуљуд
омаданд.
2.1. ИЛМИ ЌИРОАТ
Яке аз илмњои Ќуръонї, ки дар домони маъорифи
исломї ба вуљуд омад, «илми ќироат» аст. Илми ќироат аз
масдари арабї «ќараъа» -хондан, донишест оид ба наҳваи
хониш қироати дурусти Қуръон ва мубоњисоти назариявї оид
ба љоиз будан ѐ набудани хонишњои мухталифи баъзе оѐт,
будан ѐ набудани далоил ба ин ѐ он тарзи ќироат ва
њамчунин маълумотњо оид ба ќориѐни маъруфро дар бар
мегирад. Яке аз қисматҳои ин илм илми таљвид (фонетика)-и
ҳуруфи арабк буда, илмест, ки дар бораи дуруст талаффуз
кардани ҳуруф, махраљи њарфњо, дуруст гузоштани њаракоти
калимот, наҳваи вақфа ва ист дар қироат, ба њам даромехтан
(идѓом)-и њарфњо мебошад. Ин ду илмро дар якљоягї илми
ќироат меноманд.
Дар мавриди сабаб ва замони пайдоиши умуми
ќуръонї аќидањо мухталифанд, баъзе аќида доранд, ки
ихтилоф дар хондани баъзе оятњо ва калимоти ќуръонї,
билофосила њанўз дар замони худи Паѐмбари ислом (с) ба
миѐн омада сабаби ба вуљд омадани илми ќироат
гардидааст. Аз љумла дуктур Алиасѓари Њалабии эронї
менависад, ки «Мусулмонон аз оѓоз, яъне билофосила, пас аз

баъсати Расули акрам дар ќироати бархе аз оѐт ва калимоти
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Ќуръони маљид ихтилоф кардаанд ва рафта-рафта
ихтилофот дар ин боб чандон зиѐд шуд, ки барои фањми ин
ихтилофот илме ба номи илми ќироат… пайдо шуд».240
Муњаќќиќи дигари ин мавзўъ Зайнулобидин Ќурбонї
сабаби ба миѐн омадани ихтилофро ба номукаммалии хатти
арабї дар замони пайѓамбар ва вуљуди лањљањои мухталиф
дар миѐни ќабоили араб медонад ва чун Њалабї аќидаи аз
амони пайѓамбари ислом ташаккул ѐфтани илми ќироатро
баѐн намудааст. «Шахси Расули Худо, - меўяд Ќурбонї-

барои љилавгарї аз ихтилоф ва якнавохт нигањ доштани
Ќуръон, навњаи ќироати онро аз њамон замони нузули
Ќуръон ба сањоба таълим фармудаанд ва сањоба низ ба
навбати худ ба дигарон биомўхтаанд».241
Аќидаи дигар он аст, ки пас аз марги Паѐмбари ислом
(с) ва густариши ислом дар байни ќавму халќиятњои
ѓайриарабї, ки бо забони арабї ошної надоштанд ва
инчунин ба иллати номукаммалии хатти арабї дар замони
хилофати Усмон ихтилофот дар ќироати баъзе оѐт ва
калимоти Ќуръон зоњир мешаванд. Бањсу мунозирањо дар
атрофи њамин ихтилофот буд, ки сабаби пайдоиши илми
ќироат гардид. Њар як аз ќориѐни маъруф муддаои дурусти
њаќќонї будани ќироати худ намудаанд. Дар натиља дар як
ќатор шањрњои марказии хилофат мактабњои алоњидаи
ќироати Ќуръон ташкил шуданд. Маъруфтарини онњо дар
шањрњои Мадина, Басра ва Куфа буданд. Шояд барои
асоснок кардани љоиз будани ин ихтилофот дар ќироати
Ќуръон њадисе аз пайѓамбар пеш овардаанд, ки дар он гуфта
мешавад:
ٗ ٕ ِ ضيػ ٍيسجؼخ ادشففبلش إا ِبريسش
ٔ« ا ِ ْ ََ ِ َ ٘زا ا ٌمشا ْ اЊамоно Ќуръонро

ба њафт њарф фурў фиристодаанд; пас он чиро битавонед, ки
аз он бихонед». Дар мавриди чи маънї доштани «ањруфи
сабъа» дуктур Алиасѓари Њалабї бо истинод ба
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Абўабдуллоњ Зинљонї, муаллифи «Таърихи Ќуръон» чунин
мефармояд: «Маќсуд аз «ањруфи сабъа» њафт лафзи

мухталиф барои як маънї аст, монанди аќбил, њаллума,
таъол, аљљил, асриъ, аххар, амњил, имзї ва исрї, ки њама ба
навъе ба маънии биѐ (феъли амр аз омадан аст)».242 Яъне
манзур маљоз будани истифодаи калимоти муродифи
якдигар (синонимњо) мебошанд, ки њама як маъниро ифода
мекунанд. Ба њамин манзур њадиси дигаре низ аз ќавли
муфассири бузурги Ќуръон Муњаммад ибни Љарири Табарї
شف
меоваранд, ки чунин аст
ٍ شٔي ٍَ أ ْ ألشأَ ا ٌمشآ ْػ ٍيسجؼخ اد
ِ ِ ا َّ ْ هللا أ

«Расули акрам мефармояд: «Худоям маро фармуда аст, ки
Ќуръон ба њафт њарф (яъне ваљњ ва сурат) бихонам».
Мувофиќи ривоят Муњаммад ин њадисро дар њалли
ихтилофе, ки дар ќироати Ќуръон байни Абдуло бинни
Масъуд ва Убайда бинни Каъб рух дода буд, оварда ва
гуфтааст, ки «ихтилофи шумо дар лафз аст, вале дар маънї
њар ду як чиз мегўед».

Пас маълум мешавад масъалаи ќироати Ќуръон пеш аз њама
ин љо ба маънии дуруст хондани сурати зоњири калима аст.
Дар мавриди лањну овоз, тўлу мадди хониш ба ин муносибат
чизе гуфта намешавад. Бо њар сурат мо маъхаз ѐ тадќиќоте
дастрас накардем, ки дар бораи мундариљаву мўњтаво ва
масъалањои мавриди бањси илми ќироат маълумоти
муфассал дињад. Танњо агар мо илми таљвидро љузъи
таркибии илми ќироат бидонем, чунин дастуроти
фонетикиву лингвистї дар он мављуданд, ки баъдтар хоњед
дид.
Зайнулобидин Ќурбонї илми ќироат ва таљвидро як
мењисобад ва мефармояд: «Илми ќироат, ки марбут ба усули

ќавоиди ваќф, васл, мад, ташдид, идѓом ва хондани шаклњои
мухталифи баъзе аз калимоти Ќуръон аст…»
Ба њар сурат љои ибњоме љой дорад дар тавзењу
тафсири аз чї иборат будани мӯњтавои илми ќироат ва
242
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бањсњое дар атрофи он ки «ањруфи сабъа» (њафтгона) чк
маънк дорад, оѐ он маънии њаќиќии калима аст ѐ ғайри он.
Дар ин робита Имом Фахри Розї гуфта аст: «Њар гоњ иродаи
касрат кунанд, адади њафтро ѐд кунанд».Пас манзур
эътибори «сабъа» касрати навъи хонише аст, ки ба маънк
халал ворид накунад».243
Дуктур Њалабї низ баъд аз баррасии њадис ва ќиссаи
мазкур бо истинод ба Абулфутуњ фармудааст, ки «Олимони
Ќуръони маљид агар ихтилоф дар ќироат дар расмулхат ѐ
њатто дар лафз бошад бо навње, ки маънии Ќуръонро иваз
накунад ва аз њама муњимтар ќобили интибоќ бо мусњаф
(Ќуръон)-и Усмон бошад ќироат ба онро дуруст донистаанд,
ва ҳатто дар намозњои вољиб низ љоиз шуморидаанд. Аз
ќабили масалан: ٓ  َ ا ٌذيٛ  َ ِ ٍِ ِهيٚ ٓ  َ ايديٛ ِ بٌه يки ба ҳар ду сурат
равост».244 Тибќи њамин гузориши дуктур Њалабї уламо
ихтилоф дар идѓом, мад, каср, ишмом, тахфиф, ташдид ва
ибдоли њаракот, иъроб, табдили «ѐ» ба «то» ва «ѓ»-ро, ки
њама аз масъалањои илми таљвиданд, љоиз шуморидаанд ба
љуз чанд мавриди хос.
Маљоз будани ихтилоф дар ќироат марбут ба он аст, ки
он ихтилоф мутавотир аст ѐ на, агар мутавотир, яъне бо
гувоњии зиѐде аз тариќи гуногун ба худи пайѓамбар рафта
расад ва бо грамматикаи забони арабї мухолифат надошта
бошад, љоиз аст.
Аммо дар мавриди муайян намудани мутавотир ва
теъдоди ќироатњои мутавотир ва ѓайри мутавотир низ бањсу
ихтилофи назар зиѐд аст. Аз ќироатњои Ќуръон дањ ќироат
бо номи ќориҳояшон бештар маъруф аст, ки аз ин миќдор
танњо њафттои онҳо шўњрату эътибори бештар пайдо
кардаанд ва аз тарафи баъзе уламо мутавотир дониста
шудааст. Вале баъзе дигар танњо бархе аз ин ќироатњои
243
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њафтгонаро мутавотир ва баъзеи дигарро ѓайримутавотир
шуморидаанд. Уламое низ њастанд, ки њамаи ин њафт
ќироатро ѓайримутавотир мешумориданд ва баръакс баъзеи
дигар
њамаи
дањ
ќироати
Ќуръонро
мутавотир
шуморидаанд. Ба ќавли Муњаммадсодиќи Наљмї ва
Њошимии Њарисї аќидаи маъруф дар миѐни уламои шиъї ва
суннї он аст, ки ќироатњо ба таври «мутавотир» ва яќиновар
ба Пайѓомбари ислом мунтањї намегардад. Балки баъзе аз
ин ќироатњо як навъ иљтињод аз тарафи худи ќориѐн буда ва
пораи дигаре низ ба сурати (хабари воњид) ба Пайѓамбари
ислом мерасад ба таври тавотир.245
Мантиќист, ки ба таври мутавотир агар хонише,
ќироате њам ба Пайѓамбари ислом рассад, муњол аст, ки аз
ду ќироат бештар бошад. Баъид нест, ки баъзе ќориѐни
Ќуръон барои исботи њаќќонияти ќироати худ ва хатову
ѓалат нишон додани тарзи ќироати дигар масъалаи исботи
мутавотир будани ќироаташонро пеш кашидаанд.
Хулоса аз ин бањсњо, ки гузарем ба ќатъият метавон
гуфт, ки яке аз иллатњои ихтилоф дар ќироат дар оѓоз
ноќисии хатти арабї: набудани нуќтањо ва њарфњои
садоноки кўтоњ (а,у,и) ва мушаххас набудани эъроб
(њолатњои пасвондаи калимот) буд. Ин аст, ки баъдтар барои
пешгирк аз ин иќдомњое ба њаракатгузории матни Ќуръон
карда шуд. Дар ин кор хизмати ду нафар: Наср ибни Осим
(ваф. 707 м.) ва Яњѐ ибни Яъмур (ваф. 746.) хеле бузург аст.
Њаракатгузорї танњо дар асри У11 анљом ѐфт. Аммо баъд аз
он низ ихтилофот дар хондани Ќуръон, яъне равишњои
асосии ќироат аз байн нарафтаанд. Хонданњо на аз назари
мазмун, балки аз назари њаракатњо, сурати тиловат,
мусиќиву оњанги он, исту ваќфањо фарќ доштанд. Аз ин рў,
набояд фикр кард, ки ихтилоф дар матну мундариљаву
мазмун бошад.
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Аммо номи њафт ќорие, ки ба номи онњо њафт ќироати
Ќуръон маъруф аст, инњоянд:
1. Абдуллоњ ибни Омири Димишќї (в. с.118 њ.)
2. Абдуллоњ ибни Касир (в. с. 120 њ.)
3. Нофеъ ибни Абдурањмон, Наъими Исфањонї (в. с.159
ѐ с. 169 њ.)
4. Абуамру ибни Аълои Басрї (в. с.154 ѐ с.159 њ.)
5. Осим ибни Абианнаљуд Асадї (в. с. 127 ѐ с.129 њ.)
6. Њамза ибни Њабиб (в. с.156 њ.)
7. Касої Алї ибни Њамза ибни Абдулло ибни Фирузи
Форсї (эронї) (в. 179 ѐ 193 њ.)
Баъд аз ин њафт ќории машњур номи се нафари дигар
меоянд, ки чандон машњур нестанд.
8. Абўљаъфар Махзумї (в. с.128 ѐ с.133 њ.)
9. Яќуб ибни Исњоќи Њазралї (в. с.205 њ.)
10. Халаф ибни Њишом (в. с.229 њ. )
Яке аз ќавоиди ќироат, ќоидаи ист (виќофа)-њо
мебошад. Истњо ба лозим, љоиз, њасан ва ќабењ таќсим
мешаванд. Ё худ ќоидаи мад кашидани овоз, миќдори
кашиши овоз, инчунин аз шинохти њарфњои мад (алиф, йо ва
вов) њолати мадди онњо, анвоъи мадњо (табиї,, муттасил,
мунфасил, лозим, ориз, лаин); анвоъи сукун (сукуни лозим ва
ориз) иборатанд.
Дигаре аз боби илми таљвид ањкоми танвин ва нуни
сокин мебошад, ки иборат аз чањор њол: изњор, идѓом, ихфо
ва иќлоб аст. Њамчунин идѓом бар чанд навъ ( идѓоми ба

ѓунна, идѓоми бе ѓунна, идѓоми мислайн, идѓоми
мутаљонисин, идѓоми мутаќорибин, идѓоми шамсия, идѓоми
ќамария) мешаванд, ки дар кадом њолат шудани он таълим
дода мешавад.
Чунон ки гуфта шуд яке аз масъалањои илми таљвид ист
(виќф) мебошад. Дар ќуръонњо бо њуруфи махсус љой ва
навъи ист муайян карда шудааст. Ба ѓайр аз виќфи ихтиѐрї,
ки ба тамом шудани оят лозим аст ва виќфи изтирорї
њангоми кўтоњи кардани нафас ѐ узри дигар, ки љоиз аст, боз
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дар њолатњое, ки болои калима аломати «мим»-َ гузошта
шуда бошад, истодан лозим аст ва ило шанеъ-бад хоњад шуд
ва агар аломати «то»- طвиќфи мутлаќ аст, истодан лозим аст.
Агар аломати «љим»- طбошад истодан љоиз аст, яъне виќф ва
васл баробар аст. Аломати «зо» виќфи муљаввозро ифода
мекунад. Аломати «ќоф»- قдалолат ба он мекунад, ки баъзе
қориҳо дар он ист кардаанд ва аксар васл хондаанд. Ниҳоят
аломати»коф»- نдалолат ба хондан мисли пеш аз он мекунад.
Илми таљвид инчунин як ќатор ќоидаву ањкоми
дигарро дар ќироат чун ќироати њарфњои «ро», «лом»,
«алиф» ва талаффузи як гурўњ њарфњоро дар бар мегирад.246
Илми ќироат дар ѓанк гардонидани маорифи исломї,
рушди як зумра соњањои дониши илмию мазњабї сабаб шуд.
Вобаста ба ин илм китобњои зиѐде оид ба ќироати Ќуръон бо
номи «Китобул ќироат» навишта шудаанд, ки Ибни Надим
номи ќисмате аз муаллифони онњоро дар «Фењрист» худ ба
шарњи зер овардааст: Абењотами Сиљистонї, Саълаб ибни
Ќутайба, Ибни Муљоњид, Њошим ибни Башир, Абӣ ат-Тайиб
Ашнос, Алї ибн Умар Доруќатнӣ, Яњѐ ибни Одам, Воќидї,

Наср ибни Алї, Ибни Шиљон, Абетоњир, Абеамру ибни
Алоъ, Њорун ибни Њотами Куфї, Аббос ибни Фазли Ансарї
ва дигарон мебошанд, ки њама «Китобулќироат»-ро таълиф
кардаанд. Худи њамин номгўи муаллифони китоб дар ин
мавзўъ гувоњ ба густариши доманаи ин илм ва эътибори он
мебошад.
Дар баробари ин як зумра китобњое дар бораи
маљозоти ќуръонї, мушкилоти Ќуръон, нуќтањо ва шакли
Ќуръон, луѓати мушкилоти Ќуръон, фазоили Ќуръон, нузул
ва ањкоми Ќуръон, таърихи Ќуръон навишта шудаанд, ки
зикри њамаи онњо дар ин љо имконопазир аст.
246
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Воќеан, наќши Ќуръон дар пешрафту ташаккулѐбии
баъзе илмњо бенињоят зиѐд аст. Дуктур Алїасѓари Њалабї
дар мавриди таъсири Ќуръон ба ташаккулѐбии илми нањви
арабї чунин фармудааст: «Ќуръон ба ростї аз муњимтарин
ангезањои вазъи илми нањв ва шитоб дар вазъ(бунѐди)-и он
буд. Ба нањве ки њанўз садаи дувуми њиљрї ба поѐн нарасида
буд, ки вазъи ќавоъиди он ба поѐн расид, яъне расидагї ва
пухтагии он як ќарну ним њам тўл накашид, дар њоле ки
вазъу забони юнонї ва лотинї, пас аз ба њам расидани
давлатњояшон чандин ќарн тўл кашид».247
ИЛМИ ТАФСИР
ВА ТАЪВИЛИ ЌУРЪОН
Тафсир, илме аз улуми исломист, ки дар асоси зарурати
фањм ва дарѐфти маънї ва манзури оѐти Ќуръон ва шарњу
баѐни мушкилоти он ба вуљуд омад. Калимаи «тафсир»-ро
донишмандон аз решаи «фаср» /فسش/ иштиќоќ шуда
мешуморанд, ки аз «сафр» (ѐ «сафара») табдил шудааст ва
дар њар ду сурат ба маънии кашф ва бардоштани парда ѐ
пӯшише аз рӯи чизе мебошад, бо ин тафовут, ки «фаср»
дар кашфи ботинк ва маънавк ва «сафр»-дар кашфи зоњир
ва моддї ба кор меравад.248 Инчунин калимаи «тафсир» дар
забони арабї маънии баррасии (ташхис)-и пешоби беморро
низ дорад. Вале њамчун истилоњ ба маънии шарњу баѐни
мазмуну маќсади оѐти Ќуръон ва кўшиши дарѐфти манзури
Парвардигор дар онњо истифода шудааст. Алиасѓари
Њалабї зимни баррасии маънии ин истилоњ назди уламои
пешина, дар таърифе аз худ чунин мефармояд: «Тафсир»

илмест, ки аз маънию назми Ќуръон (иртиботи оѐт бо
њамдигар) ба ќадри тоќати башарї ва ба њасби он чи
ќавоъиди забони арабї иќтизо дорад бањс мекунад.»249
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Манзур аз тафсир шарњу баѐни густардатари мазмуну
маќсади мундариљ дар оѐти Ќуръон, баѐни мавќеъияти
нузули оят, кашфу эзоњи ишорот ва рамузњои он аст, на
дарѐфти асрори илоњї. Хулоса, тафсир илмест аз улуми
ќуръонї (ва ѐ худ маъорифи исломї), ки љињати фањмидани
маънии оѐти Ќуръонї, шинохти дақиқтари ањком ва
њикматњои он, асбоби нузул, яъне шароиту сабаби фур ӯ
фристода шудани оятҳои қуръонӣ ба вуљуд омадааст.
Ва аммо маънии луѓавии таьвил дар лафзи араб ба
оѓоз баргардонидани чизест ва ба маънии истилоњии он
таќрибан муродифи тафсир аст, танњо ба иддаъои бештар,
яъне дарѐфти маъниву манзури ботинии оѐти Ќуръон, ки
аксар назди ботинињо, ањли шиъа (исмоилия ва ањли
тасаввуф) машњур аст.
Иллати пайдоиши илми тафсир ва таъвили Ќуръон
иборат аз он буд, ки пањн гардидани ислом берун аз марзи
Љазиратулараб, дар байни аќвому милали мухталифулзабон
ва фарњанг ва њамчунин ба меъѐри афзудани фосилаи замонї
ва маконї аз даврони Пайѓамбар пас аз марги ў зарурати
шарњу баѐн ва тавзењи маъонии мундариља дар оѐти Ќуръон
њар чи бештар ба миѐн меояд. Ногуфта намонад, ки чунин
эњтиѐљро њатто замони дар њаѐт будани Муњаммад (с)худи
аъроб низ доштаанд ва чун Пайѓамбар (с) дар њаѐт буд ин
мушкилотро аз Ў суол мекарданд ва тафсири онро
мешуниданд вале пас аз марги Ў чунин имконят намонд. Ин
аст, ки ба тадриљ илми наве аз улуми қуръонї дар домани
маъорифи ислом ба вуљуд омад.
Зимнан бояд гуфт, ки дар баробари тафсир ѐ худ
шохаҳое аз он чун дониш ѐ илме бо номи «асбоби танзил» ва
«насх ва мансух» низ ба вуљуд омад, ки њадафи аввалини он
чунон ки гуфтем муайян намудани шароити нузули оѐт ва
сураҳо бошад, ҳадафи дувумин муайян намудани њамон
оятњое буданд, ки дар шароити хосе нозил гардида ва сипас,
баъд аз замоне ба Расули Худо (с) ояти дигаре бар ивази он
оѐт нозил шуданд. Зарурати шинохти њамин оятњо, ва
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донистани кадом оят бар ивази он омадааст эњтиѐљ ба илми
шинохти насх ва мансух ва илми асбоби танзил ва тафсири
Ќуръонро ба вуљуд овард.
Пайдоиш ва ташаккули илми тафсир ва ташаккул ва
такомули суннат вобаста буд. Дар аввал суннатро тафсири
Ќуръон меномиданд. Яъне оятњои Ќуръон дар асоси
њадисњое, ки дар он худи Пайѓамбари ислом ин ѐ он ояти
Ќуръонро шарњу баѐн намудааст тафсир карда мешудаанд.
МУХОЛИФАТ БО ТАФСИР
Агар гўем, ки асли аксари ихтилофоти аќидавию
мазҳабк ва илоњиѐтк дар ислом аз ин ѐ он навъ тафсири
Ќуръон сарчашма гирифтаанд, хатое накардаем. Нахуст,
ањли ташаюъ аз тариќи тафсиру таъвили Ќуръон алайњи
мухолифони
худ
мубориза
кардаанд.
Ихтилофи
мутакаллимин; љабрия ва ќадария, муътазила ва ашъария ва
мактабњои дигари динї-фалсафї низ дар заминаи тафсирњои
гуногуни Ќуръон буда аст. Шояд аз ин рў, иддае аз уламо ва
саҳобањои Пайѓамбар (с) мухолифат ба тафсири Ќуръон,
алалхусус тафсир ба раъйро кардаанд. Тибќи ривоѐт
халифаи дуюм Умар сахт ба тафсири Ќуръон ба раъй
мухолиф будааст. Гузашта аз ин њадиси маъруфе низ њаст, ки
дар он аз ќавли Паѐмбари ислом (с) омадааст: ٗ ٓ ِفسش اٌمشآ ْثشأي
ا ِمؼذٖ ِ ٓإٌبسٛ ا ْ اخطؤفٍيز جٚ ج ذٛ ا ْ اطبة ٌُ يЯъне: «Агар касе

Ќуръонро ба раъйи худ тафсир кунад, агар чи ба воќеъият
расида бошад, подоше намебарад ва агар дучори иштибоњ
шавад, љойгањаш аз оташ оганда хоњад буд».

Аммо дар Ќуръон оѐте низ њастанд, ки далолат ба муљоз
будани тафсири Ќуръон аз тарафи баргузидагон (росихин)ро мекунанд. Аз љумла: « ٍُ  ْفي اٌؼٛ اٌشا سخٚ يٍ ٗ اال هللاٚ ِبؼٍُ رب
 يٚ …»

«Њељ намедонад таъвили онро ба љуз Аллоњ ва баргузидагон
дар илм». /Сураи Оли Имрон,ояти 7/. Дар њар сурат
мухолифат бо тафсири Ќуръон ба райъ ба маънии тафсири
ба хости худ ва барои ба исбот расондани манзури худ,
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тафсири озод будааст на ба маънии умуман мухолифат бо
тафсир.
РАВИШЊОИ ТАФСИР
Ќуръонро ба равишњои мухталиф тафсир кардаанд.
Равиши нахустин дар тафсири Ќуръон тафсир ба манќул аст
ва он њамон равиши тафсир дар асоси њадисњоест, ки аз
забони Паѐмбари ислом (с) наќл шуда. Масалан, аз ў
пурсиданд, ки «Салатулвусто» дар ояти зер: اػ ٍي اٌ ظالحٛدبفظ
سطيٛ ٌ( اсураи Баќар, ояти 238) кадом аст? Фармуд: «Намози
аср».Аз ин ќабил тафсирњо зиѐданд ва дар маљмўаи њадисњои
сањењи шашгонаи ањли суннат ва китобњои ривояту ахбори
шиъа аз онњо фаровон метавон пайдо кард. Дар «Сањењ»-и
Бухорї боби махсусе барои чунин ҳадисњои сањењ оид ба
тафсири Ќуръон људо карда шудааст. Чунин равиши
тафсири Ќуръонро дар китобњои тарљумаи њоли пайѓамбар
«Сиротуннабї» низ250 метавон ѐфт.
Ногуфта намонад, ки бо мурури замон дар заминаи
тафсир ба манќул тафсирњои вазъї (яъне сохтаву ќалбакї)
низ зиѐд пайдо шуданд ва муњаддисон барои шинохти чунин
њодисањои сањењ аз њадисњои ќалбакї бисѐр кўшидаанд.
Дувумин равиши тафсири Ќуръони маљид тафсир ба
иљтињод (ѐ тафсир ба раъй) мебошад. Дар ин равиши
тафсирк муфассир (тафсикунанда) дар сурати ворид будан
ба нозукињои забони арабї-сарфу нањви он, донистани
ашъор ва хитобањои арабии пеш аз ислом (ки давраи
љоњилия ном дорад) ва њамчунин бо доштани маълумот аз
шароит ва асбоби нузули ояти Ќуръонї аз пеши худ иљтињод
мекард. Алиасѓари Њалабї бо истинод ба «Муќаддима»-и
Ибн Халдун ќайд намудааст, «ки бисѐре аз сањоба монанди

Ибни Аббос ва Ибни Масъуд оятњои ќуръониро ба њамин
тартиб тафсир кардаанд».

250

Ислам: Энциклопедический словар.-М.: Наука. 1991.с. 232-233
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Вале чунонки дар боло ќайд шуд, мухолифони чунин
равиши тафсир низ кам набуданд. Дар заминаи ин равиши
тафсир низ тафсирњои зиѐде ба миѐн омаданд, ки њар яке аз
мавќеъи илми худ: нањвї аз мавќеъ сарфу нањв, фаќењ аз
мавќеи масоили фиќњї, файласуфу мутакаллим аз мавќеъи
мактабу мазњаби фалсафии худ ба тафсири Ќуръон даст
заданд. Нињоят баъзе масоили илмию мазњабиро на тобеъи
авомири ќуръонї, балки Ќуръонро тобеъи масоили њаѐтии
худ карданд.
Дар њар сурат метавон гуфт, ки равиши тафсир ба раъй
бештар ба пешрафти илм ва фалсафа кўмак намудааст, чунки
манбаъ ва масдари равиши аввал дар тафсир ахбор ва
њадисњо ѐ ба тарзи кулли наќлї будааст вале манбаъ ва
масдари равиши дувум, истинбот ва иљтињод ба раъйи
шахсї, яъне аз тариќи муњокима, муќоиса ва мутолиъа бо
истифода аз аќли шахсї бо таваљљўњ ба манќулоти мављуд
берун кашидани маънист. Аз ин рў, манбаи равиши дувум
аќл аст ва онро равиши аќлї низ меноманд.
Яке аз равишҳои маъруф равиши тафсири Ќуръон дар
асоси манобеи исроилиѐт будааст. Аз ин манобеъ аксари
муфассирон истифода кардаанд. Чунонки маълум аст дар
Ќуръон бисѐр оятњое, аз љумла дар мавриди офариниши
олам ва Одам, саргузашту ќиссаҳои пайѓамбарон ва ѓайра
њастанд, ки дар сарчашмаҳои исроилк: китобҳои «Аҳди
қадим» ва «Аҳди љадид» ва дигар манбаъњои дини яњудия ва
насрония ба тафсили бештар љой доранд. Ин аст, ки
муфассирон барои баѐни оятњои ќуръонї, ки гоње ба тариќи
мухтасар ѐ ишорае аз онњо ѐд кардааст ба манбаъи
исроилиѐт рўй меоварданд. Бисѐре аз ин чунин муфассирон
мусалмон худ қаблан аз аҳли китоб будаанд.
Ибн Халдун дар «Муќаддима» (с. 490-491) гўяд:

бештари ин ањли китоб ањли Химяр буданд, ки њар чанд
ислом оварда буданд, аммо дар бораи умуре, ки ба ањком
шариъат марбут набуд, ба эътиќоди собиќи худ боќї монда
буданд, ба вижа ривоѐте, ки марбут ба оѓози офариниш,
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њаводиси кутуби муќаддас ва љангњо ва хунрезињо (малоњим)
ва љуз инњо буданд. Ва аз ин гурўњ, ба вижа Каъбулахбор,
Вањб ибни Мунаббањ ва Абдуллоњ ибни Салом дар тафосири
исломї шўњрат ѐфтаанд.
Нињоят аз заруриѐте, ки донистани он муфассири
Ќуръонро лозим аст як зумра илмњои дигар аз ќабили сарфу
нањви арабї, усули ќалом, усули фиќњ, илми љадал ва фиќњ
ва њадис ва ахбор ва ашъори араб (махсусан ашъори давраи
љоњилия) ва қасасуланбиѐ ва чанд илми дигар аст.
Чунонки ќаблан ишора кардем тафсирњо аз љињати
мавзўъ гуногунанд: бархе аз тафсирњо бештар љанбаи
забонї, сарфию нањвї, баъзе адабї, бархе дигар ба масоили
њуќуќї (фиќњк) ва њикмату каломї таваљљўњ кардаанд, баъзе
таваљљўњ танњо ба шарњу баѐни ќиссањо карда, дигаре
таваљљўњ ба умқи Ќуръон, маънои ботинии он кардаанд.
Хулоса, равишҳои гуногуни
тафсир мављуданд, ки
маъруфтарини онҳо: тафсири Қуръон ба Қуръон, тафсирҳои
иљтиҳодӣ, тафсирҳои мавзӯӣ, тафсирҳои татбиқӣ, тафсирҳои
асрӣ, тафсирҳои таърихӣ, тафсирҳои фалсафӣ, тафсирҳои
адабӣ, тафсирҳои каломӣ, тафсирҳои фиқҳӣ, тафсирҳои
ирфонӣ, тафсирҳои иљтимоӣ, тафсирҳои илмӣ, тафсирҳои
ҳидоятӣ ва тарбиятӣ мебошанд.251 Тозатарин равишҳо дар
тафсири Қуръон равиши тафсири мавзӯӣ, тафсири асрӣ,
тафсири татбиқӣ ва тафсирҳои илмӣ мебошанд.
Ба навъи тафсири маъонк-таъвил, ки шинохти маънии
ботинии оѐти Ќуръон аст, чунонки гуфтем, ботиниѐн: ањли
шиъа, исмоъилия ва ањли тасаввуф майл доштанд. Онҳо дар
њамин замина ањдофи сиѐсии худро матрањ намуда, ба
василаи таъвили Ќуръон алайњи мухолифони худ мубориза
оѓоз карданд. Аз ин рў, тафсирњо ба ѓайр аз сарчашмаи
Муфассал оид ба моҳияти равишҳои тафсир нигаред ба «Донишномаи
Қуръон ва ќуръонпажӯцк». Ба кӯшиши Бацоуддин Хуррамшоцк. Ҷилди
аввал «Дӯстони Ноцид», Тецрон, 1377, с.647-652
251
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мазњабию динї, илоњиѐтиву фалсафї, адабию фарњангї
будан, яке аз сарчашмањои идеологию сиѐсии ќуввањову
ањзоби мухолифи дохили исломї низ будаанд.
Тафсири Ќуръон њамчун илм то имрўз низ ањамияти худро
гум накардааст. Ва њанўз эњтиѐљи фаровон ба он вуљуд
дорад. Дар давраи нав ва навтарини таърихи мамлакатњои
исломї, алалхусус аз давраи ба вуљуд омадани нањзати
ислоњи ислом, тафсирњои зиѐде бо таваљљўњ ба муқтазои
замон, чунонки баъдан хоњем дид, аз тарафи уламои ислом,
навишта шудаанд ва њанўз низ ин амал идома дорад.
Чунонки аллома Ањмади Дониш фармуда, «яке аз

эъљози Каломи маљид ва њадиси Расули вањид ин аст, ки
маонии маќсуда аз каломи мўъљазнизоми илоњї ва ањодиси
ќудсии оѐти њазрати рисолатпаноњї мувофиќи замону
макон дар њар ваќте мустахриљ ва мустанбит шавад ва то
нафхаи сур чандон тафсир дар калом ва шарњ дар њадис
кунанд, ки маонии он дар замири њељ як аз муфассирин ва
муњаддисини собиќ хутур накарда буд... ва он чи
муфассирон дар баѐни зоњири алфозу маонї ва атвори
фасоњат ва мавориди калом навиштаанд, ба ќадри афњом
ва мадорики худашон бошад ва бар њасби истеъдоди худи
онњо бувад вагарна Ќуръон бас азимушаън аст. Маънии
Куръони карим чунин нест,\ки\ махсус ба ваљње бошад ва
дигар ваљњро шомил нагардад. Ё ин ки ихтисос ба ќавме
дошта бошад, ѐ он ки мухтас ба њолате танњо бощад, ѐ
ихтисос ба ваќте ва замоне, ѐ аќлу маконе дониста бошад,
зеро ки Каломи худої њамеша зинда аст ва монанди дарахт
мева дорад, дар њар он самар медињод ба изни Худо».252

Шинохти Қуръони Маљид чунонки дар матни
иқтибосшуда бармеояд то охирзамон, то садо додани сури
Исрофил анљом напазирад ва дар ҳар замоне ва маконе
мувофиқ бо ниѐзҳо ва талаботи он аз Қуръон маъниҳои тозае
истинбот шаванд, ки дар фикри муфассирони гузашта роҳ
252

Ањмади Дониш. Наводирулваќоеъ. Китоби 1- «Дониш»:Душанбе1988.с.31.
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наѐфта, гузар накарда буданд ва метавон гуфт
наметавонистанд гузар кунанд, чунки шароиту муқтазиѐти он
давраҳо дигар буд. Имрӯз замоне расидааст, ки тафсирцои
наве мувофиқ бо шароити замон ва муқтазои он навишта
шавад. Бењтар аз он чи Ацмади Дониш гуфтааст, дар
бораи он ки Ќуръонро бояд тибќи муќтазои замон ва дар
сатњи фањмишу дониши аср тафсир кард, касе нагуфтааст.
Хуласа, маорифи исломї, ки дар Ќуръон мастур аст, бояд
аз тириќи тафсир вобаста ба муќтазои њар давру замон
берун кашида мешавад. Алалхусус имрўз ниѐз ба шинохти
ањкоми сиѐсию њуќуќии ислом, тафсиру таъвили он аз
дидгоњи иљтимоиву ахлоқк, илмк, сиѐск хеле зиѐд аст ва ин
худ ниѐз ба муљтањидон ва муфассирони огоњу ошно бо
илми тафсирро таќозо мекунад.
2.3. МУФАССИРОНИ БУЗУРГ ВА ТАФСИРЊОИ
МАЪРУФ
Тафсир дар доираи маорифи исломї ва тамаддуни
љањонї наќшу маќоми мўътабаре дорад ва номи як қатор
муфассирони Ќуръонро бешак дар ќатори бузургони
тамаддуни умумибашарк метавон ном бурд. Хушбахтона
осор ва номи муфассирони Қуръони маљид ва тафсирњои
маъруф то ба мо омада расидаанд. Одатан, муфассирони
Ќуръонро њадди аќал ба се гурўњ таќсим кардаанд: сањобањо,

тобиъон (онњое, ки пас аз сањобањо омадаанд) ва
донишмандоне, ки дар илми тафсир китоб навиштаанд.

Ногуфта намонад, ки дар тафсири Қуръон, чун дар дигар
илмҳои исломк нақши халқцои эронк дар муқоиса бо дигар
халќу миллатцои мусалмон барҷастатар аст.
Саид Мањмуд Таботабоии Ардаконї мефармояд, ки
бештари донишмандони улуми ќуръонї бар онанд, ки
нахустин шорењ ва муфассири Ќуръони карим, худи
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Паѐмбари ислом (с) будааст.253 Табиист, ки Паѐмбар (с) њар
гоњ барои мусалмонон ва ѐ аъроби тозаворид ба Ислом њар
љоеро, ки аз Ќуръон фањмо набуда шарњу тавзењ медода,
мазмуну ѓояи он оятро равшан мекарда ва ин гуна тафсирњо
бештар хусусияти саволу љавобро доштаанд.
Баъд аз Паѐмбар (с) ба тафсири Ќуръон сањобаҳо ва
ѐрони наздики Паѐмбар (с) даст задаанд ва аз миѐни онњо
номњое чун: Алї ибни Абатолиб (ваф. 40 њ.ќ.), Абдуллоњ

ибни Аббос (ваф.с. 68/688), Убайня ибни Каъб, Абдуллоњ
ибни Масъуд, (ваф.с. 32.х.к.) Зайд ибни Собит (дар баъзе
адабиѐт Зайд ибни Њорис ѐд шуда), Абўмўсо Ашъарї,
Абдуллоњ ибни Зубаѐр, Анас ибни Молик, Абдуллоњ ибни
Амру ибналос- Љарир ибни Абдуллоњи Ансорї бештар аз
дигарон ѐдоварї шудаанд. Инчунин дар қатори Алк ибн
Абитолиб хабарњо оид ба се халифи рошидин дигар:
Абўбакр, Умар ва Усмон низ дар мавриди тафсир шудани
Ќуръон аз тарафи онњо, мављуданд.
Аз байни сањобањои номбурда бештар аз њама дар
мавриди Ибни Аббос, амакбачаи пайѓамбар, асосгузори
сулолаи аббосиѐн њамчун муфассири Ќуръон сухан рафтааст.
Уро «Тарљумонулќуръон» ва «Раисулмуфассирин»- лаќаб
додаанд. Инчунин гўянд, ки Паѐмбари акрам (с) дар њаќќи ў
дуъо карда фармудааст: «Худоѐ дар ин дин фаќењаш кун ва
таъвили Ќуръонро фаро ѐдаш дењ».254 Гуфта шудааст, чун аз
сардафтарони хонадони аббосиѐн буд, баъдан дар даврони
хилофати аббосї бисѐрњо аз рўи маслињату манфиати шахсї
ва сиѐсї ба ў истинод кардаанд. Аз ин сабаб дар мавриди
сањењ будан ѐ набудани бисѐре аз тафсирњое, ки ба ќалами ў
нисбат медињанд шубња низ мављуд аст. Ба њар сурат Ибни
Аббос яке аз нахустин ва бузургтарин муфассирони
соњибкитобии Ќуръон ба шумор меравад.
253

Дуктур Саид Маҳмуди Таботабоии Ардаконк. Гузидаи мутуни
тафсири форск. с.10-11
254
Дуктур.Алиасѓори. Ҳалабк. Ошнок бо улуми қуръонк. с.44
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Пас аз сањобагон даврони тобиъон, яъне он касоне, ки
сањоба ва ѐрони пайѓамбарро дар замони зиндагї
дарѐфтаанд ва аз онњо бањраманд шудаанд, мерасад. Ин
муфассиронро ба ду гурўњ људо кардаанд «асњоби Ибни
Аббос» ва «асњоби Ибни Масъуд». Асњоби ибни Аббос
бештар аз ањли Макка њастанд, ки аз љумла номњои:

Муљоњид ибни Љабри Маккї (ваф. 105/721.), Товус ибни
Кисони Яманї (ваф. 106/729) ва Ато ибни Абераббоњи
Маккї (ваф. 104/732) ѐд шудаанд. Инчунин ба сифати
шогирдони Ибни Аббос Саид ибни Љубайр? (ваф. 713),
Икримо (ваф. 724), Абўсолињ? 5 адам (ваф. 719) ѐд кардаанд.
Аз асњоби Ибни Масъуд, ки ѓолибон уламои Куфа
њастанд – Алќама ибни Ќайс (ваф. 102), Асвад ибни Язид
(ваф. 75 х.к.), Иброҳим Нахъӣ (ваф.95) ва Шаъбӣ (ваф.104)
бештар шўњрат доранд. Ба ѓайр аз гурўњњои номбурда
муфассироне аз атбоъ (пайрави тобиъин низ њастанд, ки
асомии онњо чандон машњур нест, вале дастае низ будаанд,
ки ба љамъоварии гуфтањои сањобагон ва тобеъин машѓул
шудаанд, аз он љумла Суфиѐн ибни Айанї, Ваќиъ ибни алЉарроњ ва Шабъа ибни ал-Њаљљољ мебошанд.255
Маълумоти муфассале дар мавриди сањобагон ва
тобеъин ва донишмандоне, ки дар илми тафсир китоб
навиштаанд дар сарчашмањое чун «Фењрист»-и Ибн Надим,
«ал-Итќон фї улумил-Ќуръон»-и Суютї ва «Кашфуззунун»
мундариљ аст, алоќамандони маълумоти бештар метавонанд
ба ин маъхазњо мурољиат кунанд. Аммо ба шумори
маъруфтарин тафсирҳо метавон аз тафосири зер ном бурд:
1. Тафсири Табарї . Агар ќадимтарин тафсири мудаввани
Ибни Аббосро истисно кунем, нахуст тафсири комилтарин
ва мўътабартарин, дар асри дувуми хилофати аббосиѐн (аз с.
232 то 334 х.к. ), «Тафсири Табарї» аст бо номи
«Љомеъулбаѐн фї тафсирал Ќуръон».256 «Тафсири Табарї»
дар воќеъ аз бузургтарин ва пурарзиштарин тафсирњои
255
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Ќуръон аст. Муаллифи ин тафсир, Абӯљаъфар Муњаммад
ибни Љарир Табарї (224 х.к. 310 х.к./923 м.) муаррих ва
муњаддис ва фаќењи машњур аст. Дар бисѐре аз илмњои
замони худ пешво шуморида шудааст. Дар соњаи фиќњ
мактаби фиќњии худро бо номи «Љаририя» доштааст. Табарї
аз ањли шаҳри Омули Мозандарон аст. Давраи кўдакї ва
нављавониро дар њамин љо гузаронида таълимоти ибтидок
ва муқаддимаи илмҳоро назди падараш, ки марди
донишманде буда, фаро гирифтааст. Сипас муддате дар
Кўфа, Басра, Шом ва Миср сафар ва иќомат кардааст. Вале
асосан дар Баѓдод то охири умр зиндагї мекунад. «Тафсири
Табарк» ба амри Нўњ ибни Мансури Сомонї дар замони
салтанати ў ба василаи вазири маъруфаш Абулфазли
Балъамї ба форсї тарљума мешавад.
Тафсири «Љомеъулбаѐн» маъсур-нақлк аст, аммо назар
ба ин ки шомили мубоцисоти назарк ва истинботии
бисжре аст дар асри худ аз ҷумлаи тафосири ақлк ба
шумор рафтааст. Аммо баъдцо пас аз он ки тафосири
ақлии муцимме нигошта шуд аз ацамияти назарии он
коста шудааст.257
Алиасѓари Њалабї бо иснод ба гузаштагон фармуда,
ки «эътибор ва ањамияти «Тафсири Табарї» чунон бузург
буд, ки њамвора муфассирони баъдї њам шиъї ва суннї онро
«манбаи илм» ва «санади устувори тафсир ва таъвил»
мешуморанд. Сипас ӯ аз ќавли Имом Фарѓонии Њанафк
(ваф.569/1173 м) яке аз бузургони ањли суннат дар ситоиши
ин тафсир матлаби зерро овардааст. «Њар кас бихоњад

Ќуръонро чунонки нозил гашта, бишнавад, бояд ин китоб,
яъне Тафсири Табариро; бишнавад». Ва њамчунин аз Ибни
Њузаймаи Нишопурї оварда, ки «Ман рўи замин касеро
257
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донотар аз Абӯҷаъфар намешиносам ва њанобила бар вай
ситам кардаанд».258
Табарї воќеъан бо ду китоби калонњаљми худ
«Љомеъулбаѐн фї тафсирил – Ќуръон» ва «Таърихаррусул
вал мулук» дар ќатори нобиѓагони љањон љой дорад.
Тафсири Табарї гузашта аз ањамияти он њамчун сарчашмаи
мазњабї дорои фоидаи зиѐде њамчун сарчашмаи таърихї,
фиќњї, луѓавї (забонк) ва адабї низ мебошад.
2. Дувумин тафсири маъруф «Алкашшоф ъанњаќоиќи
аттанзил ва ъюнунилақовил фӣ вуҷуҳиттаъвил», таълифи
аллома Љоруллоњ Абулқосим Мањмуд ибни Умар ибни
Ањмад Замахшарии Хоразмк (467-5384/1075-1144 м)
мебошад. «Кашшоф Замахшарӣ» аз тафсирњои бисѐр машњур
ва дорои тамоили фалсафию бадеї мебошад. Замахшарї дар
илмњои зиѐде, аз љумла дар илми калом, сарфу нањви араб,
адабиѐт ва санъати бадеъ хеле шўњрат пайдо карда буд. Аз ӯ
инчунин як асари хеле гаронбацо «Фарцанги забони
хоразмк», оид ба луѓати забони хоразмї ки аз оилаи
забонцои эронк тољикк-форск мебошад, то ба мо омада
расидааст.
Замахшарї дар 27-уми моњи раљаби соли 467 њ.ќ. (1075м. )
дар Хоразм ба дунѐ омад. Пас аз хатми тањсилоти ибтидок
назди падар ва зодгоњи худ ба мусофироти кишварњои арабї
пардохт. Муддати зиѐде дар Макка тайи ду сафараш зиндагї
кардааст, аз ин рў, лаќаби Љоруллоњ («њамсояи Худо») ба ў
додаанд. Вале пас аз њар сафар боз ба зодгоњаш
мешитофтааст ва дар он љо вафот ва мадфун аст. Дар ин
мусофиратњо ў назди уламои маъруфи замонаш таълим
гирифтааст. Аз љумла, дар Баѓдод назди олими маъруфи
алавї Абӯсаъодат Њуббатулло ибни Шаљарк (ваф. 542 њ. ќ.)
ва дар Макка назди Ибни Ваҳҳос. Ӯ инчунин бо шахсиятњои
258
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маъруфи замонаш чун Дамѓонї ва Љаволакї мулоќот
намуда. Замахшарк шогирдони зиѐде чї дар соњаи илмњои
филологї ва чї дар соњаи фиќњ ва илоњиѐту калом дошт.
Љоруллоњи Замахшарї аз худ осори гаронбањое ба љо
гузоштааст. Номгўи осори ў то ба 50 мерасад. Осори то ба
мо расидаи ўро (наздик ба 20 номгўй) аксарият асарњои
бахшида ба забону бадеъиѐтро ташкил мекунанд ва танњо
асари каломию илоњии ў «Тафсири Кашшоф» аст. «Вижагии
ин тафсир баѐни вуљуҳи эљозу зебоии назм ва балоғати
қуръонк аст».259 «Тафсири Кашшоф» асарест, ки дар давраи
камолоти илмии ў навишта шудааст. Ин тафсир аввалин
тафсирест, ки ба равиши аќлонї навишта шуда, дар он
масоили каломию фалсафї зимни тафсири оѐти Ќуръон баѐн
шудаанд. Замахшарї чун гароиши муътазилї дошта,
кушидааст назариѐти онњоро дар тафсири худ баѐн кунад. Ӯ
низ чун муътазилиѐн Ќуръонро махлуќ медонист ва маъруф
аст, ки тафсири худро мувофиќи аќидаи мўътазила бо
љумлаи:
ْ  ٌٍب ٌز ي خٍك اٌمشآٙ  اٌذّذ, яъне «Сипос мар худоеро, ки
Қуръонро офарид…» оғоз карда, вале чун ацли суннат ва
ашъария бар он эътиное накарданд, ин љумларо ба بٌزيٙ ٌٍ اٌذّذ
ْ  طػ ً اٌمشآ, ки дар он калимаи «ҷаъала»-низ ҳам ба маънии
«қарор додан» ва ҳам ба маънои халқ кардан аст.
Гароишњои мўътазилонаи Замахшарї дар «Тафсири
Кашшоф», тибќи тадќиќоти олимон, њадди аќал дар баѐни
масоили тавњид, адли илоњї, баѐни сифоти Худо, ваъдаву
ваъид, ќазову ќадар, манзил байни манзилатайн, амри
маъруф ва нањй аз мункар ифода шудааст. Тафсири забонии
(лингвисти)-и Ќуръон низ бо њадафи исботи аќоиди
мўътазила мебошад.
Бо вуљуди ихтилофоти зиѐд ва душманї доштани ањли
суннат ва ашъария бо гароишњои муътазила «Тафсири
259
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Кашшоф» барои аксари мусалмонон яке аз тафсирњои бо
эътибор ва маъруф ба шумор мерафтааст. Аз ин тафсир
сарфи назар аз мазњабу аќида њамаи уламо ва муфассирони
маъруфи баъдк истифода ва таќдир кардаанд. Њатто
мухолифони Замахшарї ба истеъдоди ў бањои баланд
додаанд.
Замахшарї њарчанд аз нажоди холиси эронї ва забони
ў порсї буда, нисбат ба забон ва адаби арабї таваљљўњи
зиѐде дошта, дар бойгонии забоншиносї, фарњанги луѓоти
хоразмї, ки ба ќалами Замахшарї тааллуќ дорад мањфўз аст
ва забони хоразмї аз оилаи забонњои эронист.
3. Сеюмин тафсири маъруф «Мафотињулѓайб» ѐ «Тафсири
Кабир» навиштаи Абўабдуллоњ Муњаммад ибни Умар ибни
Њусайни Розї (543-41/ 1149 м. 606 х. к. \ 1209 м.) мебошад.
Розї як чанд лаќаб чун: «Ибн алхатиб», «Фахри Розї» ва
«Имом Фахри Розї» ва «Фахруддини Розї» ва «Имоми
мушаккикин» маъруф аст. Имом Фахри Розї аз
Мозандарони Эрон буда дар шањри Рай таваллуд шудааст ва
суннимазњаб буд. Ӯ аз худ осори зиѐде ба мерос гузоштааст.
Падараш Зиѐуддин Умар дар улуми исломї-фиќњ, усул ва
калом ошно ва алалхусус дар хитоба чиразабон буд. Ба
њамин сабаб Фахри Розиро «Ибни Хатиб» њам мегуфтаанд.
Тањсилоти ибтидоиро дар соњаи фиќњи шофеъї, усул ва
калом назди падари худ гирифтааст.
Алиасѓари Њалабї менависад, ки «Фахри Розї дар
усули дин ва калом мазњаби ашъарї ва дар фуруъи дин
мазњаби шофеъї дошт».260 Яъне дар масоили аќидавк
пайрави мактаби ашъарї буд вале дар масоили шаръию
фиќњї пайрави мазњаби шофеъї. Устоди ў дар фалсафа ва
калом Маљдуддини Љилк (ваф. њуд. 590 њ.ќ. ) будааст. Имом
Фахри Розї љињати тањсил, тадрис ва баѐни хитоба ба
чандин шањрњои Осиѐи Миѐна, аз љумла ба Хоразм, Бухоро,
Самарќанд, Хуљанд сафарњо карда, бо уламову фаќењони он
260
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љо аз љумла бо Разиуддини Нишопурї, Нуруддини Сабунї,
Рукнуддини Ќазвинї, Шарифуддини Масъудї ва Фариди
Ѓайлонї мунозирањо карда, ба њамаи онњо ѓолиб
омадааст.261 Фахри Розї ба интиќоди гузаштагон ва
мубоњиса ба намояндагони мазњабњои мухолиф: мўътазила,
њанбалия ва исмоилия њассосияти зиѐд доштанд. Алиасѓари
Њалабї дар ин маврид мефармояд: «Аз хулќиѐти (хислатњо)и илмии Имом Фахр ин буд, ки гуфтањои пешиниѐнро
интиќод мекард ва њар масъалаеро, ки бузургон матраҳ
мекарданд, бар он хӯрда мегирифт. Ва њарчанд дар эрод ва
эътироз кўшо буд, ба исботи \қазоѐ\ чандон алоќае надошт ва
ба њамин љињат машњур шуда буд, ки мегуфтанд:
«Эътирозоти Имом наќд ва посухњои ў насия аст». Ва
азбаски бисѐр шаковарї ва эътироз мекард, ўро «Имом-алмушаккикин» (пешвои шубҳагарон, шаккунандагон) лаќаб
доданд. Ногуфта намонад, ки ин шаккокк ( ба истилоци
фалсафк скептизм)-и Имом Фахри Розк мисли скептизми Р.
Декарт шаккокии созандаву бунѐдк дар масоили фалсафию
каломк ва илмк буд, на дар масоили аќоиди исломк ва на
дар тафсири Қуръон. Розк дар осораш ҳама ҷо аз Ислом ва
ақоиди аҳли суннат дифоъ кардааст. Исботи он васиятномаи ӯ
мебошад, ки дар он омадааст: «цар далеле, ки бар исботи
ягонагии Худо ва танзеци Худованд мавҷуд аст< онро
пазирад, ва дар масоили ғомиз ва дақиқи динк пайрави
Қуръон ва ацодиси сацец ва иҷмоъи муслимин аст»262
«Тафсири кабир» яке аз мўътабартарин тафсирњо аст.
Ин тафсир аз навъи тафсирњои аќлї (ѐ тафсир ба райъ) аст,
ки дар он Имом Фахри Розї њамаи донишу огоњињои динию
фалсафии худ ва замони худро баѐн кардааст. Баъд аз
Ҳамон љо
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«Тафсири кабир» тафсире, ки масоили фалсафиро ба ин
густардагї фаро гирифта бошанд дар асрњои миѐна дида
нашудаанд. Имом Фахр Розї масоили динї-фалсафї ва
ѓайраро њар љо ки бо оѐти қуръонк мувофиќ мебинад, ба
сурати масъала матрањ намуда, љавоби онро ба тафсил
додааст. Гузашта аз ин Имом Фахри Розї, бар хилофи
бисѐре аз муфассирони собиќ кўшидааст ба шеваи мантиќї
алоќаи оятеро, ки тафсир мекунад бо оят ва ѐ оятњои
пешинаву баъдина баѐн кунад. Њамчунин барои равшан
намудани њар масъалае, ки ба миѐн мегузорад аќидаи
муфассирони пешгузашта ва далелу бурњонњои мухталифи
онњоро низ зикр мекунад.
Имом Фахри Розї дар тафсири баъзе ќисматњои
Ќуръон (масалан сураи аввал Фотиња) суханро дароз
кардааст. Сабаби ин, чунонки худи ў дар оѓози тафсири ин
сура баѐн карда, иборат аз он буда, ки баъзењо як матлаби
боре баѐн кардаи ўро дар мавриди он, ки «метавон аз сураи
Фотиња дањ њазор масъала истинбот кард» рад ѐ тамасхур
кардаанд, аз ин рў, Имом сураи Фотињаро ба тафсил тафсир
намуда.
«Тафсири кабир»-и Розї аз тарафи мухолифони
фалсафа ва калом нахуст идеологи ваҳҳобия, гуфта ки «дар
ин китоб њама чиз њаст магар тафсир.» Аммо дар баробари
ин њаводорони Розї аз љумла Салоњуддин Сафдо (ваф. 764
њ.ќ.) гуфта: «Дар ин китоб њама чиз њаст, њатто тафсир».
«Тафсири кабир» нахуст дар Булоќ дар шаш љилд
(1279-1289 њ.ќ.) баъд аз он дар Коњира дар њашт љилд (1310
њ.ќ.ва нашри дигар с.1237ҳ.қ.) ва нињоят ба эњтимоми
Муњаммад Муњиддин /дар 32 љузъ соли 1352 њ.ќ./ 1933 м.) чоп
шудааст.263
Тафсири кабир дар таърихи афкори динию фалсафии
Ислом таъсири босазое гузоштааст ва то имрўз усули тафсир
ба раъй, ки яке аз поягузорони асосї ў буда, ањамияти худро
гум накардааст. Алалхусус, муфассирони давраи нав ба
263
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шеваи тафсири Имом Фахри Розї бештар такя кардаанд, аз
љумла Рашид Ризо, ки худ њанбалї ва аз тарафдоронии Ибни
Таймия буд, дар тафсири худ «Алманор» аз шеваи истидлол
ва мўњтавои «Тафсири Кабир» бисѐр истифода кардааст.
Мисли њамин Шайх Тантовк дар тафсири бузурги худ
«Алљавоњир» аз шеваи тафсири Фахри Розї истифода
кардааст. Баъд аз ин метавон гуфт, ки «Тафсири Кабир»
љавобгў ба ниѐзњои имрўзаи тафсири Ќуръон мебошад.
4- «Ѓаройибалќуръон» маъруф ба «Тафсири Нишопурї»
яке дигар аз тафсирҳои Қуръони маљид мебошад. Ин тафсир
низ дар ќатори тафсирњои дараљаи аввали ањли суннат ба
шумор меравад. Муаллифи ин тафсир Њасан ибни Муњаммад
ибни Њусейн маъруф ба Низоми Нишопурї ѐ Низоми Аъраљ
аст. Вафоти ў дар њудуди соли 730ҳ.қ. аст. Тафсири
Нишопурк дар заминаи «Тафсири Кабир»-и Имом Фахри
Розк ва «Кашшоф»-и Замахшарк навишта шудааст, вале
дар нигориши он равиши хоси худро ба кор бурдааст ва
дар такмили ислоци ихтилофоти ин ду тафсири ждшуда
кӯшидааст.
5- «Анвораттанзил ва асроруттаъвил» маъруф ба
«Тафсири Байзовї» яке дигар аз тафсирҳои Қуръони маљид
аст. Муаллифи ин тафсир Абдуллоњ бинни Умар
бинниАњмад маъруф ба ќозии Байзовї аст, ки муосири
аллома Њаллї ва Муњаќќиќ ва Хоља Насири Тўсї будааст.264
Падараш Байзовї ќозиюл-ќуззоти музофоти Форси Эрон
дар замони њукумати Атобак Абӯбакр ибни Саъди Зангї
(613-658 њ./ 1226-1260 м) буда ва худи ў низ њамин маќомро
дар шаҳри Шероз доштааст. Вале баъдан ба шаҳри Табрез
мекўчида, то охири умр (691-1291) дар он љо иќомат
намудааст.
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Хусусияти тафсири Байзовї дар омехта будани он аз
тафсири наќлк (манќул) ва тафсир ба раъй (аќлї) мебошад.
Муртазо Мутаҳаррк онро «хулоса ва зубдаест аз аз
«Кашшоф» ва «Мифтоцулғайб» номида.265 Байзовї њам аз
Тафсири Кашшоф (он чи марбут ба эъроб, маънию баѐн ва
ќироат аст) ва њам аз Тафсири Кабири Имом Фахри Розї (он
чи марбут ба њикмат, калом ва усули дин аст) истифода
кардааст. Бо истифода аз ин ду тафсири маъруф ва
тафсирњои дигар тафсири худро нигоштааст.
Тафсири Байзовї дар миѐни ањли суннат эътибори
бисѐре дорад ва дар мадрасањо дар муддати чандин аср
њамчун китоби дарсї омўхта мешуд.266
6- «Тафсири Ибни Касир», муаллифи ин тафсир
Абулфидо Исмоъил ибни Умар ибни Касир њамон муаллифи
китоби таърихи маъруф ба «Албидоия ваннињоя» аст. Ӯ
сокини Шом ва аз шогирди Ибни Таймия буда. Тафсираш
дар Қоҳира чоп шуда ва худаш соли 774 дар Димишќ, вафот
кардааст.267
7- «Тафсири Љалолайн», ин тафсирро ду нафар
навиштаанд. Аз сураи «Њамд» (Фотиња –1) то сураи «Кањф»18 –ро Љалолуддин Муњаммад ибни Ањмад, ибни Иброњим
Мањаллї (номи дењае дар Яман) навишта, соли 864 вафот
кардааст. Пас аз ў тафсири ўро, ки ба тавфиќи итмоми он
нарасид, аз сураи «Кањф» то сураи охири Ќуръон
Љалолуддин Суютї, муаллифи тафсири дигар ба номи
«Аддуррулмансур» ба њамон сабки Љалолуддин Муњаммад,
сабки ќисмати аввал ба охир расонида. Аз ин рў, онро
тафсири Љалолайн, яъне ду Љалол номиданд.
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Тафсири Љалолайн борњо дар Эрон, Миср ва Њинд чоп
шудааст.
Аммо дар мавриди «Аддуррул-мансур» бояд гуфт, ки он
бо равиши манќул, яъне оятњоро бо ахбор ва ривоятњоро, ки
дар њадисњо омадаанд тафсир карда, аз ин рў, он њамчунин
маљмўъаи оятњои марбут ба Ќуръон низ њаст. Худи
Љалолуддин Суютї (ваф. 910 ѐ 911) ањли Миср буд. Гўянд
дар њафтсолагї Ќуръонро њифз карда, дар «Райҳонулараб»
шояд «Ройњонатуладаб»бошад. Аз њафтоду нўњ таълифоти ў
ном бурда шудааст.
8- «Тафсири Қиртабї» муаллифи ин тафсир Абўбакр
Сойинуддин ибни Саъдуни Андалуск аст, ки дар илмњои
њадис, нањв аз бузургони замонаш будааст. Чун ў аз шањри
Ќиртабаи Испониѐ буда, тафсири ў бо кунияаш машњур
шуда аст.
9- «Кашфуласрор» ин тафсир ба форсист ва дар дањ љилд
аст. Муаллифи он Абулфазл Рашидуддин Майбудии Яздї
(дар охирњои асри панљум ва аввалњои асри шаши њиљрї
зиндагї кардааст). Ин тафсир дар Тењрон чоп шуда.

10- «Иршод алаќлуссалим ило мазоѐ ал- Ќуръоналкарим»
- «Рањнамоии аќли солим ба мазоѐ (имтиѐзоти) Ќуръони
карим» маъруф ба «Тафсири Абӯсаъуд» муаллифаш
Абӯсаъуд (ваф.982) аз уламои усмонї буда.
11- «Рўњулбаѐн», ин тафсир ба форсию арабї махлут
аст. Муаллифи он Шайх Исмоил Њаќќї аз уламои усмонї.
Ашъори форсии ирфонии зиѐде дар он ѓунљонида шудааст.268
12- «Рўњулмаъонї» - ин тафсир таълифи Сайид
Мањмуд ибни Абдуллоњ Баѓдодии Ҳуснии Њусайнї маъруф
ба Олусї (ваф.1270) аст. Олусї шофеъимазњаб буда, аммо
дар бисѐре аз масоил аз фиќњи њанафї пайравї мекардааст. Ӯ
аз ањли Ироќ буд.
268
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13- «Фатњулќодир»- ин тафсир ба ќалами Муњаммад
Шавќонии Алї бинни Муњаммад ибни Абдуллоњ Шавќонии
Яманї таалуќ дорад. Ӯ дар соли 1250 дар шањри Санъои
Яман вафот карда.
Муњаќќиќон ба дањ то чањордањ тафсирњои машњури
аҳли суннат то охири асри XIV њиљрї (ѐ охири асри XIX м.)
ишора кардаанд, ки мо дар боло маълумоти мухтасаре
додем. Вале ѓайр аз инҳо тафсирњои, хеле зиѐданд низ, аз
љумла байни сунниѐни Осиѐи Марказї боз «Тафсири
Ҳусайнї» муаллифаш Њусайн Воизи Кошифї ва «Тафсири
Чархї» муаллифаш Мавлоно Яъќуби Чархи маъруф аст. Дар
давраи нав, яъне дар аз асри XIX ба баъд низ илми тафсир ва
тафсирнависї идома ѐфт ва тафсирњои маъруфе низ навишта
шудаанд, ки аз љумлаи онҳо:
1. «Тафсирулманор»- ин тафсир маљмўъаи дарсњое аст,
ки Шайх Муњаммад Абдо, (1849-1905) муфтии диѐри Миср
муддати панљ сол барои шогирдонаш мегуфт, он гоњ Сайид
Муњаммад Рашид Ризо (1865-1935) онро истифода карда
кори устоди худро идома дод ва дар маљаллаи «Алманор»
чоп кард ва сипас дар 14 љилд интишор намудааст. Шайх
Муњаммад Рашид Ризо аслан аз мардуми Тароблуск Сурия
буд. Ӯ яке аз пайравони Сайид Љамолиддин Афѓонк (12541314) ва шайх Муњаммад Абдо буд. Афкори ин ду нафар
муслињи Ислом ба ў таъсири зиѐд гузоштанд. Ӯ соли 1315 њ.
ќ. /1897 ба Миср меояд ва дар ин љо маљаллаи «ал-Манор»ро бунѐд гузошт ва дар сањифањои он ба тафсири Ќуръон
камари њиммат мебандад. Тафсири Манор аз оѓози Ќуръон
то сураи Юсуф (11) аст. Шеваи тафсири он чунон ки ќаблан
ишора шуд ба раъй бо истифола аз аќлу мантиќ аст.
2.
2. Дигаре аз тафсирњои љадиди Ќуръон «Алљавоњир фї
тафсирил Ќуръонилкарим» аст, навиштаи Шайх Тантовї ў
яке аз донишмандони мисрист, дар соли 1287/1870 таваллуд
ва дар соли 1358 њ.ќ./1940 м. ин оламро падруд гуфтааст.
Тантовї «Дорулулум»и Ќоњираро хатм ва баъдњо дар
љомиъаи «Алазњар» ва «Дорулулум» ба таълиму тадрис
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машѓул шудааст. У аз зумраи он шахсиятњои охири асри
Х1Х ва ибтидои асри ХХ аст, ки кўшидааст Ќуръонро аз
дидгоњи илми љадид тафсир намояд. Тафсири ў мисли
«Тафсири Кабир»-и Имом Фахри Розї њовии масоили илмї
ва фалсафї мебошад. Њадафи нињоияш он буда, ки зарурати
омўхтани илмњои навро аз тариќи тафсири Ќуръон ва оятњои
марбут ба илми он, ки њудуди болиѓ аз 750 оят шуморидааст,
исбот намояд. Тафсири ў дар Эрон, Њиндустон ва бархе аз
кишварњои дигари исломї ба истиќболи гарм дучор шуд.
Мухолифони ин тафсир низ дар мамолики исломї кам
набуданд, аз љумла ин тафсирро дар Арабистони Саъудї
мусодира кардаанд.
3.«Тафсиралмароѓї» – ин тафсир навиштаи Ањмад
Мустафо Алмароѓї устоди донишгоњи, «Алазҳар» –и Миср
аст. Он низ аз дидгоњи асри љадид аст. Он, ба ќавли
Зайнулобидин Ќурбонї, -«барои мардуме, ки дар асри
мошин зиндагї мекунанд ва фурсати хондани кутуби
муфассал ва масбутро надоранд, навишта шудааст».
4.«Фӣзалолилќуръон» – ин тафсир навиштаи Сайид Ќутб,
яке аз идеологњои машҳури созмони «Ихвонулмуслимин»
аст. Он низ дар заминаи ниѐзњои иљтимоию сиѐсии
кишварњои мусалмонї навишта шудааст.
Хулоса, чунон ки гуфта шуд, теъдоди тафсирњое, ки ба
Ќуръони маљид навишта шудаанд хеле зиѐданд. Ин тафсирњо
ѐ тафсирњои комил, яъне сартсарии ќуръонанд ва ѐ тафсири
ќисмате ѐ якчанд сураи он. Табиист, ки баѐни њамаи онњо аз
имкон берун аст ва чунонки мегўянд «Маснавї њафтод ман
коѓаз хоњад шуд».
Тафсирњои ањли шиъа низ кам нестанд. Муфассирони
асри ѓайбат,яъне ба муфассироне, ки дар давраи њаѐти
дувоздањ имоми шиъа ва муфассироне, ки пас аз ѓайбати
имоми дувоздањум имом Мањди зиндагї кардаанд. Аз љумла
асњоби айима, ки тафсир навиштаанд: Абўњамза Самолї,
Абўбасир Асадї, Юнус бинни Абдурањмон, Њусейн ибни
Саъди Ањвозї, Али ибни Мањзиѐри Ањвозї, Муњаммад
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бинни Холиди Баркии Ќумї, Фазл ибни Шољони Нишопурї
мебошанд.
Муфасирони давраи ѓайбат зиѐданд, мо ин љо танњо ба зикри
имоми маъруфтарини онњо мепардозем.
1.Тафсири Алї ибни Иброњими Ќумї, ин тафсир аз
маъруфтарин тафсирњои шиъа аст.
2. Тафсири Айѐшї, муаллифи ин тафсир Муњаммад ибни
Масъуди Самарќандї аст. Ӯ аввал дар мазњаби суннї буда ва
баъд ба шиъа гаравидааст, муосири шайх Ќулайнї аст.
Айѐшк аз падар сесад њазор динор ба мерос мебарад ва
њамаи онро сарфи љамъоварии китоб ва ташкили маркази
илмк ва китобхона, ки ба шакли як мадрасае буд намудааст.
Айѐшк илова ба тафсир, дар њадис ва фиќњ дар тиббу нуљум
низ мањорат доштааст. Айѐшк дар асри сеюми њиљрї
зиндагї карда аз худ ба гувоњии «Алфењрасти»-и ибни
Надим осори зиѐде ба мерос гузоштааст.
3. Тафсири Нўъмонї, навиштаи Абўабдулло Муњаммад
ибни Иброњим аст.
4.Тафсири Таббиѐн, навиштаи Шайхултойифа Абўљаъфар
Муњаммад ибни Алњасан, ибни Алї Аттусї аст. Ў дар
адабиѐт, калом, фиќњ, тафсир, њадис имом ва пешво будааст.
Дар соли 380 њ.ќ. таваллуд ва соли 460 њ.ќ. вафот кардааст.
Ањли Хуросон буд ва дар 23-солагї ба Ироќ омада тањсили
илм мекунад. Ў асосгузори Њавзаи илмии Наљаф низ ба
шумор меравад.
5.«Маљмаъул- баѐн» – навиштаи Фазл ибни Њасани Табасї
аст. Дар соли 536 њ.ќ. ин тафсирро ба итмом расонидааст. Ба
ќавли Муртазо Мутаххарї «Маљмаъулбаѐн» аз назари адабї
ва њусни таълиф бењтарин тафсир аст. Шиъа ва суннї барои
ин тафсир ањамияти фаровон ќоиланд. Он борњо дар Эрон,
Миср ва Бейрут чоп шудааст.
Ѓайр аз ин Табарсї тафсири мухтасаре дорад ба номи
"Чавомеъулчомеъ", ки тибќи маълумотњо Табарсї пас аз ба
итмом расонидани "Маљмаъулбаѐн" аз "Тафсири кашшоф"- и
Љоруллоњи Замашхари њамасри худ огоњ мешавад ва онро
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писандид, дар он чизњое аз нигоњи адабї пайдо кард, ки дар
тафсири худаш набуд ва Тафсири "Чавомеъулчомеъ"-ро бо
таваљљўњ ба латоифи "Кашшоф" навишт.
6- "Рувазулљинон"-маъруф ба Тафсири Абдулфутуњи
Розї. Тафсири "Рувазулчинон" ба забони форсї буда, аз
маъруфтарину ѓанитарин тафсирњои шиъа аст. Фахруддини
Розї ва ба иддаъо баъзењо Табарсї, низ аз ин тафсир зиѐд
истифода кардаанд. Мувофиќи маълумоти устод Муртазо
Мутањњарї, ин тафсир дар чињил соли охир мукаррар дар
Эрон
чоп
шудааст.
Муаллифи
он
Абдулфутуњ
Нишопуриюласл буда, вале дар Рай мезистааст. У муосири
Табарсиву Замахшарї буда, назди шогирдони шайх Тўсї
тањсил кардааст.
7- "Тафсири Софї", навиштаи њаким, ориф, муњаддис
ва муфассири маъруф Мулло Мўњсини Файзи Кошонї аст.
Файзи Кошонї дар асри дувоздањи њиљрї мезист ва аз
уламои машњури шиъа мебошад. Аз худ таълифоти зиѐде
гузоштааст. Ба номи ў дар шањри Ќум, ки ў аввал дар он љо
мезиста, мадрасае ба номи мадрасаи "Файзия" то имрўз
вуљуд дорад. Ў аз Ќум ба Шероз сафар карда дар он љо илми
њадисро назди њаким ва орифи машњур Садрулмутаалињин (ѐ
Мулло Садро) омўхта ба духтари ў хонадор шуда, соли
вафоташ 1091 њ дар Кошон аст.
8- "Тафсири Мулло Садро". Навиштаи Садру
лмутаалињин ѐ Мулло Садро, яке аз фалосифа ва урафои
машњур ва соњибмактаби ибтидои асри Х1 њиљрї аст.
Тафсири Мулло Садро, тафсири "комили Ќуръон" нест,
балки тафсири сураи "Баќар" то ояти 65, "Саљда", "Ёсин",
"Воќеъа", "Њадид", "Чумъа", "Ториќ", "Аъло", "Изо
Зилзилат" ва оятњои алоњида мебошад.
9- "Манњаљуилсодиќин", ин тафсир ба забони форсист
ва дар се љилди бузург дар шањри Табрез чопи сангї
шудааст. Муаллифи он Мулло Фатњулло ибни. Шукруллоњи
Кошонї аст, ки дар асри дањи њиљрї зистааст.
10- "Тафсири Шибр", муаллифи ин тафсир Сайид
Абдуллоњи Шибр (ѐ Шубр) бояд шиббар бошад? аст.
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11- "Тафсири Бурњон" Муаллифи ин тафсир Сайид
Њошими Бањроинї аст. Ин тафсир аз дидгоњи ахбориѐн аст
ва Ќуръонро танњо бо њадис бидуни њељ гуна тавзењ тафсир
намуда.
12- "Нурулесоќилайн" навиштаи яке аз уламои њувайзї
аст.
Ин тафсирњое, ки ном бурда шуданд аз маъруфтарин
тафсирњои шиъа то асри 13 њиљрї мебошанд.
Ин мухтасар маълумот ва номгўи тафсирњое, ки то ин
љо арза шуд, ќатраест аз бањри беканори маърифати қуръонк
ва кўшишњои фањму идрок ва тафсиру таъбири маъонии
мастур дар он ба қадри тавоноии башар. Дар «Донишномаи
қуръонї»-и Хисравшоҳк болиѓ ба 320 тафсири Қуръон
маълумот дода шудааст. Ба ѓайр аз ин тафсирњои бевосита,
боз оѐти ќуръонї аз роҳу тариќатњои мухталифи дигар дар
шакли асари бадек, фалсафї чун "Маснавии Маънавї", ки
онро "Ќуръон ба забони форсї" гўянд ва ѐ дар шакли осори
орифон масалан осори Ибни Арабк (1165-1240) , ки онро
шарќшиноси машњур К. Брокелман "Транслитерасия
(баргардони) суфиѐнаи Ќуръон" номида, маънидоду тафсиру
баѐн шудаанд.
Умуман, тафсир ва таъвилњои Ќуръон аз љумлаи он
сарватњои бебањои тамаддуни исломист, ки њанўз ба таври
бояду шояд омўхта нашудааст. Тафсир ва таъвилњои Ќуръон
пеш аз њама сарчашмањои мазњабию маънавї, ахлоқк,
мафкуравию фалсафї, забоншиносиву адабиѐтшиносї ва
ѓайра мебошад. Яъне тафсиру таъвилњоро аз мавќеъи њар яке
аз илмњои номбурда, чун тафсири мавзӯк омўхтан мумкин ва
лозим аст. Вале мутаассифона то имрўз дар кишварњои
исломї дар омўзиши тафсиру таъвилњо ба ѓайр аз баъзе
корњои ба истилоњ анотатсионї- фишурданависк ва
маълумотдињї дар бораи онњо кори љиддитари тадќиќотие
кам ба назар мерасад.
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2. 4. ТАРЉУМАЊОИ ЌУРЪОН
Яке аз муноқишаҳои таърихк дар байни уламо ва
мазоциби Ислом масъалаи тарҷумаи Қуръон буда. Дар
«Донишномаи Қуръон»-и Хуррамшоҳк баѐни муфассали ин
бацсу муноқишацо дода шудааст269, мо инљо аз сабаби
мацдудияти доираи цаҷми ин китоб аз тафсили баѐни ин
мавзӯъ шона холк намуда, танцо ба он ишора мекунем, ки
дар мавриди ҷоиз будан ѐ набудани тарҷумаи Қуръон байни
мазцабцои ислом аз қадим ихтилофи ошкоро будааст. Аз
чацор мазцаби ацли тасаннун танцо мазцаби цанафия нисбат
ба ин масъала таассуб надошта ва њатто хондани сураи
«Фотиҳа»-и Қуръон ва нияти намозро ба форсии-тоҷикк
муҷоз донистааст, дигар се мазцаби боқимонда: моликия,
шофеъия ва цанбалия нисбат ба тарҷумаи Қуръон ба
забонцои дигар кароцат доштаанд. Дар байни пайравони
мўътазила ва ацли ташаюъ мухолифони тарҷумаи Қуръон
андак буда, иҷмоъи аќида дар мавриди на танцо муҷоз балки
вуҷуби тарҷумаи Қуръон бештар аст.
Метавон гуфт, аввалин бор тарҷумаи сурањои қуръонк ба
забони форск сурат гирифтааст. Дар асоси ривоятцои
мутавотир, навиштааст Хурамшоњї: «Ацли Форс номае ба
Салмони Форс навиштанд, ки «Фотица»-ро ба форск барои
онон бинависад, ва навишт, онгоц онон он чиро ки навишта
буд, дар намоз мехонданд, то забонашон нарм шавад. Ин
амрро ба Паѐмбар арз карданд. Цазрат инкор нафармуд».270
Аммо дар мамлакатњои Аврупои Ѓарбї то асри Х11,
метавон гуфт, њељ гуна тасаввуроти љиддиву илмие дар
бораи Ќуръон ва худи Ислом набуд. Якумин тарљумаи хеле
269

Донишномаи Қуръон ва Қуръонпажӯцк.с.514-515

270

Ҳамон ҷо с.514
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ноќиси Ќуръон ба забони лотинї дар нимаи аввали асри Х11
дар Толедо ба фармоиши аббати машњури монастири
Кмонийси (Франсия) аз тарафи Пѐтр Достопочтенний
(ваф.1156) бо як ќатор донандагони забони арабї /бо
њамроњии тарљимаи њоли пайѓамбар "Сирати Ибни Њошим"
ба вуљуд омад. Дар соли 1543 ин тарљима, ки њол чун дастхат
буд, дар Базел (Швейсария) аз тарафи Теодор Библиандар
бо сарсухани Мартин Лютер ва Филип Меланхтан (теологи
машњури лютеранї) дар се љилд нашр шудааст. Дар асрњои
ХУ11-Х1Х дар Ѓарб ба забонњои немисї-голандї, франсавї,
англисї, тарљимањои зиѐди Ќуръон ба вуљуд омадаанд271.
Якумин тарљимаи Ќуръон ба забони русї аз тарафи
профессори академияи динии Ќазон Г.С. Саблуков (с. 18081880)272; Тарљимаи ќисми ќадими Ќуръон аз тарафи
арабшинос А.Е. Крымский273, тарљимаи навтарин ва
нисбатан мукаммали русї аз тарафи И.Ю.Крачковский
(1883-1951)274 ба вуљуд оварда шуда, пас аз марги ў нашр
шудааст. Баъд аз пош хурдани Шўравї боз се тарљумаи
Ќуръон аз тарафи Прохорова, Османов Н. У. ва Ќулиев, ба
чоп расид.

271

Муфассал дар бораи маълумот ва руйхати тафсирњо ва тарљумањо њамроњ
бо библиография ба забонњои аврупої ниг. ба маќолаи А.Е. Крымский « О
толкованиях на Коран и пособиях для его понимания» замима ба китоби Р.
Дози «Очерки истории ислама». с.137-143 ва њамон љо с.143-144 оид ба
тарљумањои русии Ќуръон дар асрњои XVIII-XIX.
272
Ќазон,1879; нашри 2.Ќазон 1896, нашри 3 Ќазон 1907 матни арабї бо
тарљумаи русї, охирин тарљума соли 199
273
А.Е. Крымский. Лекции по Корану. М.1902 ,литогя.
274
Коран. Перевод и комментарии И.Ю.Крачковского под. ред. В.И. Беляева
М.:1963.
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БОБИ 3 СУННА

3.1. Сунна ва моњияти он
Баъд аз Ќуръон дувумин сарчашмаи асосии
мазњабию аќидавї, њуќуќию ахлоќї, фалсафї ва ѓайраи
ислом Сунна ба шумор меравад. Ѓайр аз ин ду сарчашмаи
асосию мўътабар дар доираи динии ислом нест.
Сарчашмањои дигар маќому эътибори ин дуро надоранд.
Даставвал дар ихтиѐри уммати ислом сарчашмаи асосї
танњо Ќуръон буд. Замони дар њаѐт будани пайѓамбари
ислом Муњаммад(с) њар мушкиле, ки пеш меомад дар
асоси Ќуръон ѐ дастуру роњнамоии худи ў њаллу фасл
мешуд. Пас аз вафоти Муњаммад(с) ва алалхусус баъд аз
футуњоти араб (сс 632-751) ва истилои кишварњои Осиѐи
Хурд, Африкои Шимолї, Испониѐ ва Осиѐи Миѐна то
сарњадоти Њинду Чин мушкилоту масоили зиѐди
иљтимоию сиѐсї, њуќуќї ва ѓайра пеш омаданд, ки барои
њалли онњо танњо Ќуръон нокифоя буд. Бисѐре аз ин
кишварњои истилошуда, аз нигоњи рушди маданию
фарњангї, иљтимоию иќтисодї, њуќуќї, сиѐсиву
шањрвандї ба маротиб аз аъроби бадавї дар сатњи боло
ќарор доштанд. Чун аъроб муќаррароте, ки љавобгўи ин
мушкилот бошад, ба љуз Ќуръон надоштанд, ба љомеаи
исломї лозим гардид, ки љавоби ин масоилро дар
гуфтору рафтору кирдор - суннати Паѐмбари ислом
Муњаммад(с) љустуљў кунанд.
Сунна (ассуннатун) дар забони араб муродифи
одат, анъана, нањваи зиндагї мебошад. Сунна мухтасари
ибори "Суннати Расулуллоњ" буда, ба маънии ибрат,
таќлид ва пайравї аз тарзи зиндагї, ахлоќ, кирдор ва
гуфтор, тасмимот ва таќрирот (ризоят)- и Пайѓамбари
Худост. Дар Ќуръон иборањои "суннати гузаштагон" ва
"суннатуллоњ" дар маънии одати гузаштагон ва тарзу
рафтори Аллоњ нисбат ба халќњои ќадим љой дорад.
Аъроби љоњилия низ маљмўъи ќавоъид ва анъаноти
иљтимої сиѐсї, ахлоќї, хонаводагї ва њуќуќї доштанд,
ки суннат номида мешуд ва аз дањон ба дањон, насл ба
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насл наќл мешуд. Аммо ислом бисѐре аз ин суннатњоро
инкор ва ѐ таѓйир ва мазмуни дигар дод.
Хулоса, дар маънои васеъи истилоњї Суннат, яке аз

сарчашмањои асосии ислом буда, маљмўъи ањкоми амалї
ва назариявї оид ба муносибатњои динї, иљтимоию
сиѐсї, ахлоќї ва њуќуќие мебошад, ки бар асоси омўзиши
нањваи зиндагї, рафтору кирдор ва гуфтори Паѐмбари
Худо Муњаммад(с) аз маъхазу манбаи наќлї-ривоѐт ва
њадисњо истинбот шудаанд.
Дар аввал, замони сањобаи пайѓамбар ва тобеъин (яъне
пайравони сањобањои Ў) сунна ба тарзи шифоњї, аз дањон
ба дањон наќл мешуд ва аксарият худ дида буданд ѐ
шунида, ки Паѐмбар (с) дар ин ѐ он маврид чї кор карда
ва чї фармуда. Вале бо гузашти замон ва интишори
Ислом ба сарзаминњои дигар зарурати ба тартиб
даровардани сунна ба миѐн омад.
Дувумин, зарурати љамъоварию сабти сунна мабнї бар
он буд, ки бо гузашти замон бисѐр аъмол ва гуфтореро ба
Муњаммад (с) нисбат доданд, ки аз ў набуда, гуфтаву
ривоятњои сохта-љаълї буданд, ин аст, ки зарурати
поксозї ба вуљуд омад.
Севумин, зарурат ба гирдоварии танзими сунна
зарурати ношї аз фањмиш ва тафсири Ќуръон буд. Чунки
бисѐре аз масоил дар Ќуръон ба тарзи мухтасар ѐ
ишораву рамз фишурда баѐн шудааст, аз ин рў эњтиѐљ ба
шарњу баѐни густардатар ва фањмотар суннаро ба вуљуд
овард. Ва нињоят, зарурат хеле мубрам ба сунна њангоми
њаллу фасли масоили њуќуќї: њуќуќи давлатї, љиноятї,
шањрвандї, молї, оилавї эњсос мешуд.
Аз ин рў, бештар мазмуну мундариљаи суннаи
мусулмониро асосан масоили њуќуќї, шаръию ибодатї,
муњаррамот ва сипас илоњиѐт ва ѓайраро ташкил
мекунад.

Ихтилофи ањли суннат ва шиъа дар робита ба суннат ва
ањодис. Дар мавриди суннат, њамчун сарчашма ва
њуљљати асосї будани он, байни мусалмонон, алалхусус
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равияи шиъа ва суннї аз назари куллї бањсе ва
мухолифате вуљуд надорад. Суннатро њам суннињо ва њам
шиъањои исноъашарї (ѐ имомия) ќабул доранд. Ихтилоф
танњо дар ду маврид аст. Яке ин ки оѐ танњо суннати
набавї (Паѐмбари ислом) њуљљат аст, ѐ дар баробари он
суннати наќлшуда аз имомњои маъсума (бе гуноњ, пок)
низ њуљљат аст? Ањли суннат танњо суннати набавиро
њуљљат мешуморанд, вале шиъаѐн дар асоси тафсири
баъзе оятњои Ќуръон ва њадисњои мутавотир аз Расули
Худо (с), ки худи ањли суннат низ аз онњо ривоят
кардаанд, ба гуфтору кирдори имомони мутањњар низ
истиноду такя мекунанд.
Дувумин, ихтилоф дар он аст, ки суннати ривоятшуда
аз Расули Худо(с) ва имомони пок гоње ќатъию
мутавотир аст ва гоње шубњанок(заннї), ба истилоњ
"хабари воњид" аст. Масъала дар он аст, ки оѐ ба ин
суннатњои ѓайриќатъии Расули Худо(с) низ мурољиат
бояд кард ѐ на?
Дар њалли ин мушкил назарњо то њадди ифроту
тафрит мухталифанд. Як гурўњ мисли Имоми Аъзам
Абўњанифа ба њадисњои наќл шуда эътимоду эътинои
зиѐде надоштаанд. Ривоят аст, ки Абўњанифа аз миѐни
њамаи њадисњои ривоят шуда аз Расули худо танњо њабдањ
(17) њадисро ќобили эътимод медониста аст.
Гурўњи дигар ба њадисњои заъиф низ эътимод
мекардаанд. Уламои шиъа ва ќисмати зиѐде аз уламои
суннї мўътаќиданд, ки танњо њадисњои сањењ ва бо
њуљљат, ќобили эътимоданд. Яъне агар њадис љавобгў ба
њама талаботи хадиси сањењ: њам аз лињози санадї:
силсилаи ровиѐн (риљоли њадис), њам аз лињози
мутавотирї, аз чанд тариќ расидани он ва њам аз
эътимоднокии риљол- ашхоси ноќил: одил, ростгўй ва
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маълуму машњур бошанд, ба ин гуна ањодис метавон
эътимод кард.275

3.2. Њадисњо ва илми њадис
Суннаи мусулмонї дар асоси ЊАДИСЊО (хабар,
ривоят, наќл, мактуб) бунѐд гардида аст. Ба маънои
истилоњї њадис - каломи наќлшудаест, ки гуфтор, кирдор,
тарзи зиндагї ва таъйиду ризояти пайѓамбарро баѐн
мекунад. Њадиси набавї - гуфтор кирдор ва таъйиду
тасдиќоти пайѓамбари ислом мебошад ва дар баробари
он њадиси ќудсї (ѐ њадиси илоњї) мебошад, ки он каломи
Худост. Аммо бо Ќуръон аз ин назар тафовут дорад, ки

"Ќуръон барои эъљоз аст… вале њадиси ќудсї барои эъљоз
нест". Њадиси ќудсї суханони Худоянд, ки дар Ќуръон
дохил нашудаанд ѐ аз дигар кутуби илоњї наќл шудаанд.
Оѓоз љамъоварї, тадвин ва сохтори њадисњо
Табиист, ки барои пайравони њар як дин гуфтору рафтор
ва фармудањои асосгузор ва пайѓамбари он арзиши
бенињоят дошта, марљаъи таќлид ва дастуруламали
њаѐтии он ба шумор меравад. Ин аст, ки њанўз замони дар
њаѐт будани Расули Худо (с) баъзе мусалмонон, ањли байт
ва ровиѐни ў ба навиштани њадисњо иќдом намудаанд,
вале дар он замон њадисњо њанўз тадвин нашуда буданд.
Њарчанд Муњаммад(с) барои ѐддошт ва навиштани
оятњои Ќуръон ровиѐн муќаррар карда буд, барои њадис
ин корро накардааст ва њатто ривоѐт ва њадисњои зиѐде
њастанд, ки тибќи онњо Паѐмбар (с) љамъоварї ва
тадвини њадисро накўњиш ва нањи кардааст. Дар ин бора
Муслим дар "Сањењ"-и худ, аз ќавли Абўсаъид Худрї,
ривоят мекунад, ки Паѐмбар (с) гуфт: "Ло мактубу ъаннї,

ва ман катаба ѓайрал-Ќуръон фалаямњуњу ъаннї фа- ло
хараља ва ман каззиба ъалайя- мутаъоммидан фалаябуъа
275

Дар ин миѐн як гурўњи ифротиѐни шиъа (ахбориюн) таќсими
њадисњоро ба сањењ, мувассаќ (њуљљатнок) ва заъиф нораво донистаанд ва
мегуфтанд, ки њама њадисњо махсусан, њадисњои мављуд дар чањор
маљмўъаи њадисњои шиъа мўътабаранд. Дар миѐни суннињо низ бархе
чунин назари ифрот доштаанд
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маќъудуњу мин нори" - Аз ман чизе нанависед ва њар кас
аз забони ман ѓайр аз Ќуръон чизе навишта аст, албатта
онро мањв кунад, валекин аз ман ба забони њадис кунед ва
дар ин боке нест. Ва њар кас бар ман дурўѓ бандад
нишемангоњи ў оташ бошад". Вале дуктур Алиасѓари
Њалабї бо овардани ин њадис боз таъкид намуда, ки
«бархе дигар гуфтаанд, ки китобати њадис дар он замон
низ роиљ буд ва дар ин боб Бухорї дар «Сањењ» матолибе
аз ќавли Абўњурайра наќл кардааст».276 Зайнулобидин
Ќурбонї низ менависад, ки «Бо ин ки њамаи муслимин аз
замони њаѐти Расули Худо ба њифз ва љамъ ва таълими
ањодиси набавї эњтимол доштаанд, хонадони пайѓамбар
ва пайравонашон дар тадвину китобати њадис пешгом
будаанд».277 Аммо ў маън кардани љамъоварии њадисро
ба халифи дуюм Умар нисбат додааст, чун мегўяд: «ва
ањли суннат ва љамоъат ба хотири нањи (маън намудан)-и
халифаи дуюм ва баъзе аз ривоятњои сохтагї (њамон
њадиси дар боло наќл шуда – А . Ш. ) дар муддати як ќарн
аз тадвини он (њадисњо) худдорї мекарданд».278
Дар њар сурат ба иддаои ањли шиъа, аз љумла
номбурда Зайнулъобиддин Ќурбонї, шиъаѐн (??) аз
њамон давраи дар њаѐт будани Паѐмбар (с) ба гирдоварии
њадисњо пардохта будаанд.279 Њарчанд медонем, ки
ихтилофи шиъаву суннї пас аз рињлати Пайѓамбар ба
миѐн омад. Суннињо бошанд ба ќавли З. Ќурбонї як аср
баъд ба љамъоварии њадисњо шурўъ карданд.
Умуман љамъоварию тадвини маљмўъаи мавзўии
њадисњо аз мобайнњои асри У11 оѓоз гардида, бо номи
мусанниф њадисњои ривоятшуда аз як ровї (муснад)-ро
276

Алиасѓари Њалабї, Ошної бо улуми Ќуръонї, с. 166-167.
Зайнулъобидин Ќурбонї. Таърихи фарњанг ва тамаддуни исломї,
чоп.2. ДНФИ, Тењрон 1370.
278 Зайнулъобиддин Ќурбонї, Таърихи фарњанг ва тамаддуни исломї, с.
87.
279 Њамон љо. С. 88.
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дар бар мегирифтаанд.280 Вале маљмўъањои мўътабар
хело баъдтар дар мобайнњои асри 1Х ба вуљуд омадаанд.
Нигоњдорандагон ва наќлкунандагони њадисњо пеш
аз њама сањобањо ва ањли байти Пайѓамбари Худо,
њамразмон ва котибони пайѓамбар буданд, ки пас аз
вафоти ў дар Мадина иќомат доштанд. Онњо : Халифи
дуюм Умар ибн ал-Хаттоб ва писари ў Абдуллоњ ибни
Умар (ваф. 693), Халифа Алї ибни Абўтолиб : сањобањои
машњур Талња ва Зубайр; дўсти наздики Пайѓамбар
Абўњурайра (ваф. 677 – Абўњурайра наздик ба 800 шогирд
дошта ва ровии 3500 њадис шуморида шудааст, Абдуллоњ
ибни Амр (ваф.с. 679); ровии Ќуръон Абдуллоњ ибни
Масъуд (ваф. с. 678)- ў ровии 848 њадис дониста шудааст,
котиби Пайѓамбар ва муњаррири Ќуръон Зайд ибни
Собит, уммулмуъминин Оиша (ваф. с. 678) ки ў ноќили
1210 њадис шуморида мешавад ва бисѐри дигар аз
сањобањо ва њатто муосирони одии Пайѓамбар
нигоњдорандагон ва ровиѐни њадисњо дониста шудаанд.281
Баъд аз сањобањо нигоњдорандагон ва ноќилони
њадисњо шогирдон ѐ пайравони онњо (арб. тобиъ, -љам.
тобиъин) ба њисоб мераванд. Аз байни инњо аввалин
љамъкунандагони њадис ба вуљуд омаданд, ки аз љумла
номњои Амир ибни Шароњил аш-Шаъбї (ваф. 723), Урва
ибни Зубайр (ваф. 714) шогирди ў Муњаммад аз-Зуњрї
(ваф. 742), Вањб ибни Мунаббињ (ваф. 728 њ.); Мўса ибни
Уќба (ваф. 758) ва ѓайра дар сарчашмањо собит шудааст.
Ин ќабил одамон умри худро ба гирдоварию љустуљўи
њадисњо бахшидаанд, чунон, ки аш-Шаъбї гўѐ 500
сањобиро пурсида, њадиси зиѐде љамъ намудааст.282
280
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Ањмад Амин менависад, ки дар њудуди 11400 сањобаи Расули Худо њар
кадом як ѐ њазор њадис аз он њазрат наќл кардаанд. /Ањмад Амин, Фаљр
ал-Ислом, с. 221)
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Маротиби гирдовардагони њадис
Касоне, ки ба кори гидоварию китобат ва њифзи
њадисњо мепардохтанд, дорои чандин мартаба будаанд.
Њар касе, ки ровї ва наќлкунандаи њадис, яъне њадисеро
шунидааст, дар ѐд гирифтааст ва наќл карда њофиз
меноманд (чуноне, ки аз ѐд кунандаи Ќуръонро низ њофиз
меноманд). Касеро ки дар илми њадис навиќдом бошад
«толиб» ва онро ки њудуди 100 000 њадис бидонад
«њофиз» ва касеро, ки дар њудуди 300 000 њадис бидонад
«њуљљат» меномиданд. Аммо номи «муњаддис» - ро ба
касе мегуфтанд, ки ба ѓайр аз њифзи њадис дар бораи
њадис тањќиќ ва баррасї низ карда бошад.283
Таркиби њадис. Њар њадисе аз ду ќисмат иборат аст.
Он ќисмате, ки маънї ва асли мудаъо ва матлаби њадисро
дар бар мегирад «матн» номида мешавад. Ва он ќисмат,
ки номгўи силсилаи ровиѐни њадисро, онњоеро, ки
њадисро аз Муњаммад (с) то ба муњаддис расондаанд
«санад» (ва гоње иснод асонид)-и њадис меноманд. Матн
ба ибораи дигар њамон маълумот ѐ хабарест дар бораи
феълу амал ва гуфтору кирдор ва таъйидоти Муњаммад
(с) буда, санад силсилаи номањоест, ки аксар бо сухани
«ривоят кард ѐ гуфт фалон ва ѐ аз, кї шунидааст аз фалон
ва…» оѓоз мешавад.
Барои баррасї ва шинохти њамин ду ќисмат илмњои
мухталиф ба миѐн омаданд. Аз љумла, зарурати шинохти
шахсияти ровиѐни њадис, боэътимоду боварибахш,
ростќавлу одил, дорои ќобилияти њифзу хотира ва ѓайра
будан ѐ набудани онњо «Илми риљол» (ѐ илми маърифати
риљоли њадис)-ро ба вуљуд овард. Китобњои махсуси
роњнамої бо номи «табаќот» низ ба вуљуд омаданд, ки
дар онњо тарљумаи њоли сањобањо, шогирди онњо ва
њамзамонони Муњаммад (с) ва умуман ровиѐн ва
283
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ноќилони њадисњо мувофиќи тартиби њуруфи алифбо
оварда мешуданд. Аз љумлаи чунин китобњои машњур
«Табаќот»-и Ибн Саъд (ваф.845) ва фарњанги алифбои
сањобањо таълифи муаррихи машњур Ибни Асир
мебошад, ки китоби «ал-Комил фит-таърих» низ моли
ўст.
Зарурати шинохтани матни њадис, оѐ он ба гуфтору
рафтор, хислату шахсияти пайѓамбари Худо (с)
мувофиќат кардани ѐ накардани онро «Илми аддироя»
тањќиќ мекунад. Вазифаи илми дироя он буд, ки аз байни
њадисњои гуногуни њаммаъно матни аслро пайдо кунад,
њадисњои сањењро аз њадисњои заиф ва сохтаю љаълї људо
намояд.
Њадисњои сањењ ва сохта (љаълї)
Чун гирдоварии њадисњо асосан баъд аз сари Паѐмбари
ислом (с) оѓоз шуд ва тадвини онњо дар маљмўъањои
боварибахшу интиќодї
«сањењоњ» хеле дертар (дар
асрњои 1Х-Х) ба анљом ѐфтанд, то ин замон њадисњои
зиѐди сохтае, ки ба Паѐмбари ислом (с) нисбат
надоштанд ба вуљуд омада буданд. Онњое, ки ба ин амал
даст заданд ѐ душманони Ислом буданд ѐ ба манзуру
ањдоф ба хусуматњои сиѐсї ѐ барои исботу таъйиди
ихтилофоти каломї ва фиќњї ѐ барои манфиатњои моддї
ва ризоияти ин ѐ он маќомоти њоким, даст ба чунин кор
мезаданд.
Ин аст, ки табаќабандии ањодис, њамчун аввалин усули
илми њадисшиносї ба вуљуд омад. Њадисњо аз нуќтаи
назари боваринокиашон ба се табаќа ва ѐ мартаба таќсим
мешаванд. Агар дар силсилаи ровиѐн ва наќлкунандагон
њељ халал ва шубњае набошад, чунин њадисњо њадисњои
сањењ номида шудаанд. Агар дар силсилаи ровиѐн ва
ноќилон ягон халал ѐ сустї, масалан яке аз ноќилон
чандон маъруфу машњур ва мавриди эътирофи аксари
муњаддисон набошад ѐ дар силсилаи яке аз ноќилон
номаълум бошад, чунин њадис ба мартабаи сањењ
набошад њам, ба њар сурат ќобили ќабул аст ва инчунин
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њадисро њадисњои њасан (-хуб, нек) меноманд. Нињоят
агар дар силсилаи ноќилон шахсе бошад, ки аз нуќтаи
назари имону эътиќод ва ѐ хулќу ахлоќ ва эътибору обрў
ќобили эътимод набошад, ин чунин њадисњо њадисњои
заиф - суст, ѓайрибоварибахш номида шудааст.
Исноди њадисњо низ дар навбати худ: ба муттасил
(канда нашуда), мунќатеъ (- ќатъ шуда), мурсал (рахна
дошта) таќсим мешаванд.
Њадисњоро инчунин маъруф, мавќуф ва маќтоъ
таќсим мешаванд. Он њадисњое, ки аз якчанд тариќ
расидаанд ва ѐ аз забони якчанд сањоба наќл шудааст
мутавотир ва он њадисњое, ки аз забони се сањоба наќл
шуда азиз ва агар аз забони як сањоба бошад ањадї- оњод
ном доранд.284
Њадиси бењтарини он њадисе ба шумор мерафт, ки аз
тариќи зиѐде, аз забони якчанд сањоба наќл шудааст.

3.3.Маљмўъањои

њадисњо

ва

муњаддисини

маъруф
Китобњо, маљмўъањои њадисњои ањли суннат ва шиъа
хеле зиѐданд, њатто агар мо хоњем танњо фењрасти онњоро
ин љо номбар кунем як китоби калон хоњад шуд. Аз ин рў,
танњо он маљмўъањо ва муњаддисонро ном мебарем, ки
дар байни мусалмонон шўњрат доранд. Чунин китобњои
маъруфу машњур дар байни суннињо шашто аст, ки онро
«Сињоњус-ситта»- шаш китоби сањењ меноманд, ки
иборатанд аз «Сањењи Бухорї», «Сањењи Муслим»,

«Суннани Абўдовуд», «Суннани Нисої» ва «Љомеъи
Тирмизї» «Сунани Ибни Моља». Ва аммо шиъаѐн чор
маљмўъаи њадисњо доранд, ки «Кутуби арбаъаи шиъа»
меноманд.

1. «Сањењи Бухорї» ѐ «Алљомеъуссањењу алмуснад мин њадиси
Расулуллоњ ва суннатињи ва айёмињи», ки маъруф ба «Сањењи
Бухорї» аст, (ѐ «Љомеъуссањењ») нахустин маљмўъаи
мўътабари њадисњои набавї назди ањли суннат мебошад ва
284
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ба иттифоќи назари њамаи мусалмонон сањењтарин, яъне
дурусттарин китоб баъд аз Ќуръони карим шинохта шудааст
ва ба хотири инчунин ањамияте, ки дорад дар тўли ќарнњои
гузашта, њамеша мавриди таваљљўњи хоси ањли илму дониш:
уламою фуќањо, њукамою фузало ќарор дошта, ба он зиѐда
аз сад шарњу таълиќ ва њошия навиштаанд. Дар воќеъ, ин
асари гаронќиматест, на танњо дар таърихи тамаддуни
исломї, балки дар таърихи тамаддуни башар. Омўхтани ин
чунин шоњкорњо аз дидгоњи диншиносии муќоисавии
тањлилї бо усулу равишњои тањќиќоти илмии нав дар
муќоиса бо сарчашмањои динию фарњанги умумибашарї аз
ањмият холї нахоњад буд.
Дар бораи таърихи њамчун дуввумин сарчашмаи ислом
шинохта шудани Суннату ањодис ва наќши Муњаммад ибни
Исмоъили Бухорї дар илми њадисшиносї ва љамъоварии
ањодиси сањењ нуктаи зеринро бояд ѐдрас намоям.
Маълум аст, ки дар таърихи ислом то маќоми сарчашмаи
асосии ислом баъд аз Ќуръонро пайдо кардани Суннат, ки
дар заминаи њадисњои Паѐмбар(с) ба вуљуд омадааст,
замони муайяне сипарї гардида аст. Дар сарчашмањои
мўътабари ањли суннат ва ањли ташаюъ омадааст, ки бо
вуљуди саъю кўшиш ва шавќу њаваси беназири асњоб ва
ѐрони Паѐмбар(с) дар китобат ва њифзи сира ва суннати он
њазрат, муддате дар замони хилофати Абўбакр (р) ва
Умар(р) љамъоварї ва наќли ањодиси набавї маън карда
шуда буд. Сабаби асосии ин амал маслињати сиѐсї ва аќида
бар кифояти Ќуръон (пайравї аз андешаи «Кафоно
Китобулоњ») буда аст. Ин њолат таќрибан як аср, то замоне,
ки Умар ибни Абдулазиз (соли 99 њ.) ба хилофат расид идома
дошт.
Абўабдулло Муњаммад Исмоъили Бухорї Љуъфї (194-256
њ.) (810-870 м.), ки машњур бо лаќаби Имом Бухорї аст, аз
тољикони шањри ќадимаи тољикон, Бухорои шариф пойтахти
сомониѐн будааст. Имом Бухорї ба љамъоварии њадисњо аз
кўдакї алоќамандии аљибе доштааст. Аз ѐздањ солагї ба
мутолиъаи њадисњо машѓул шуда, дар шонздањсолагї ба
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зиѐрати Макка рафт ва дар назди бисѐре аз уламои Макка ва
Мадина дарс омўхт. Аз он љо дар љусту љўи њадис ба Миср
рафт ва мудати панљ сол дар Басра зиндагї кард, рўи њам
шонздањсол дар талаби њадис гашта, пас аз он ба зодгоњаш
боз гашт ва бо иншои китоби «Сањењ» дар олами ислом
обрўи зиѐд пайдо кард.
Баландї ва бузургии маќоми Имом Бухорї дар он аст,
ки ў масъалаи шинохти њадисњои сањењ аз њадисњои љаълиро
љиддан ба миѐн гузошта, усулу равиши илми њадис (ѐ
њадисшиносї)-ро муайян карда, талаботи лозимаро барои
ташхиси њадисњои сањењ аз њадисњои заъифу љаълї мушаххас
намуд. Яке аз чунин талабот, чунон ки гуфта шуд, шинохти
ноќилони ањодис, яъне коркарди усули маърифати риљол ва
таснифи ањодис тибќи матолиби он ва дигар талаботи ин
илмро поярезї намуда, дар робита ба зарурати коркарди
заминаи назарии илми ҳадис ў се асари маъруфе бо номи

«Таърихулкабир», «Таърихиулавсат» ва «Таърихуслсаѓир»-

ро таълиф кардааст, ки ба шинохти сањобањои Паѐмбар(с) ва
тобиъин бахшида шудааст. Дар нињоят ў маљмўае аз
њадисњои набавї «Љомеъуссањењ»-ро тадвин кард, ки он дар
баробари сањењї ва орї будан аз ањодиси заъиф, аввалин
маљмўаи њадисњои мавзўї (мусаннаф) ва дорои назму
тартиби хос мебошад. Исмоили Бухорї дар маљмўъаи
«Сањењ»-и Бухорї» њамчун поягузори илми њадис усули
интиќодиро ба кор гирифта аз байни 600 њазор њадисе, ки
дар он замон маъруф буд ва 200 њазор њадисе, ки худаш
љамъоварї карда буд њамагї 7250 (ѐ 7563285) њадисро њамчун
њадисњои сањењ интихоб кардааст. Агар њадисњои
такроршударо ихтисор кунем, «Љомеъуссањењ» њамагї 2602
њадис дорад. Ибн Халдун гуфтааст, Бухорї: « як њадисро
чандин бор ѐд карда ба дин сон, ки онро дар њар боб ба
маъное,ки муносиб он буд меоварад ва аз ин рў ањодиси вай
Мувофиќи нашри охирини «Сањењул Бухорї», ки дар Бейрут-Лубнон,
нашрияи «Дорул эњѐи ат-туросул арабия» соли 2001 анљом додаст, дар он
7563 њадис омадааст.
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такрор шуда ва бинобар ин китоби вай муштамил бар њафт
њазору дувист њадис аст, ки се њазори онњо мукаррар
мебошад.»286 Муњаммад Исмоъили Бухорї барои љамъоварї
ва шиносоии ин њадисњо шонздањ сол зањмат кашидааст.
Муњимтарин афзалияти «Сањењ»-и Бухорї он аст, ки
чунон ки гуфтем, дар он бо усули мусаннаф, яъне ањодис аз
рўи мавзўъ ва матолиб ба китобњо ва њар китобе ба бобњо
табаќабандї шудаанд. «Љомеъуссањењ» аз 98 китоб 3450 боб
иборат аст. То ин давра љамъоварї ва тадвини њадисњо ба
тартиби
«ал-муснад», яъне мувофиќи тартиби номи
ноќилони он (риљоли њадис) буд. Усули мусаннаф ба Бухорї
имконият дод, ки њадисњоеро дар мавзўоти гуногун, на танњо
њуќуќї (фиќњї), ки он ваќт ба он бештар таваљљўњ доштанд,
балки ањодиси шарњи њоли Паѐмбар (с), сањобањо, ањодис
оид ба илм, ахлоќ, таърих ва њатто тиббу табобат ва
бењдоштиро дар ин маљмўъа љамъоварї кунад.
Бухорї дар интихоби њадисњо аз худ ќобилияти
интиќодии зиѐд нишон додааст. Вале чун мавриди назари
интиќодии ў аксаран риљоли њадис ќарор дошта, аз наќду
интиќоди матни њадис гоње ба ќавле ѓофил монда.
Чунон, ки гуфта шуд, ба «Сањењи Бухорї» шарњу
њошияњои зиѐде навиштаанд ва муњимтарини онњо
«Иршодуссорї фї шарњи Албухорї» навиштаи Ањмад ибни.

Муњаммад ибни .Абўбакр Касталонї (ваф. 923 њ. /1517 м.)
аст. Як шарњи дигар «Туњфатулборї фї шарњил-бухорї» аз
шайх Закариѐи Ансорї (ваф. 926/1520) аст. «Сањењи Бухорї»
борњо дар Њиндустон, Миср ва Истомбул чоп шудааст.
Тарљумаи англисї ва фаронсавии он мављуд аст. Аз љумла
тарљумаи франсавии он дар чањор љилд соли 1903 тавасути
О. Хамдас ва В.Марсис анљом ѐфтааст.
2-«Сањењњи Муслим»(ѐ«-Љомеъуссањењ») дуввумин маљмўъаи мўътабари ањли суннат ва љамоъат, таълифи Имом
Абдулњусейн Муслим б. Њаљљаљи Ќушайрии Нишопурї (202286

1388ْ شاٙ ر.َٚد
899-898.ص
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261 /817-875) мебошад. Ањли суннат, - ба ќавли Њалабї, мўътаќиданд, ки пас аз китоби Худо китоби сањењтар аз
«Сањењи Муслим» ва «Сањењи Бухорї» (дар маънии
сарчашмаи мазњаби – А . Ш. ) нест, ва аз ин рў, он дуро
«Сањењайн» (ду сањењ) меноманд.287 Дар «Сањењи Муслим» ба
625 нафар иснод шудааст, ки номашон дар «Сањењи Бухорї»
наомада. Сохтору таќсимоти он мисли «Сањењи Бухорї»
мавзўъист. Миќдори њадисњое, ки дар «Сањењи Муслим»
омадаанд аз 12000 то 7275 њадис баровард кардаанд. У ин
миќдор њадисро аз байни 300 000 њадис интихоб кардааст.
Муслим низ эрониюл-асл буд, дар Нишопур таваллуд
ва барои касби њадис ва улуми исломї ба Њиљоз, Шом, Миср
ва Ироќ сафар кард. Бо устодоне чун Ањмади Њанбал,
Љармала, шогирди Шофеъї ва Исњоќ ибни Роњувия мулоќот
ва њадисњо шунид.
3- «Сунани Абўдовуд», яке дигар аз маљмўъаи њадисњои
сањењи ањли суннат аст. Муаллифи он Абудовуд Сулаймон
ибни Ашъаб Аздии Сиистони (202-275/817-889) мебошад.
Абўдовуд яке аз он муњаддисоне мебошад, ки пас аз Муслим,
дар охири пас аз наќли њар њадис тањќиќе дар бораи он
намуда аст. Ба ќавли худи ў дар ин китоб «ањодиси бисѐр
заъифро рушан карда нишон» додааст ва дар бораи
њадисњои сањењ сухан нагуфта аст. Дар бораи эътибори
«Сунани Абўдовуд» баъзе ихтилофи назар вуљуд дошта.
Ибни Надим дар «Алфењраст» аз онњо ном бурдааст.
«Сунани Абўдовуд» дорои 4800 њадис мебошад, ки онро ба
ќавли худаш аз миѐни 500 000 њадис интихоб карда.
4- «Сунани Ибни Моља», яке дигар аз маљмўъањои њадисњои
сањењи ањли суннат аст. Муаллифи он Абўабдуллоњ
Муњаммад ибни Язидї ибни Мољаи Казвинї (209-273/834887) мебошад. Ибни Моља чун дигар муњаддисон ба
мусофирати Ироќ, Сурия, Њиљозу Миср мепардозад ва ба
љамъоварї ва омухтани њадис назди устодон машѓул
мешавад. Китоби «Ассунан» ў дорои 4000 њадис ва 150 боб
287
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аст. Маљмўъаи ўро њадисњои заиф мавриди интиќод ќарор
додаанд.
5- «Љомеъи Тирмизї» (ѐ Алљомеъ ассањињ) таълифи Њофиз
Абўисо Муњаммад ибни Исо Зањњоки Тирмизї (209-279) аст.
Яке аз хусусияти маљмўъаи Тирмизї дар он аст, ки њарчанд
миќдори камтари њадис нисбат ба дигар сањењњо дорад, вале
дар он такрор кам аст. Ѓайр аз ин ду боби асосї ва
мукаммали «Љомеъи Тирмизї» боби «маноќиб» ва боби
«Тафсири Ќуръон» дар суханњои дигар вуљуд надоранд.
Миќдори њадисњо дар «Љомеъи Тирмизї» дар њељ тањќиќот
наомадааст. Аммо тибќи гузориши Алиасѓари Њалабї аз ду
љињат имтиѐзи илмї дорад: 1- зикри нукоти интиќодї дар
боби иснод, 2- баѐни масоили ихтилофњои мазњабї. Аз ин
назар метавон гуфт китоби ў ќадимтарин навишта дар боби
ихтилофи мазњабњост, ки ба дасти мо расида.288
Зодгоњи Тирмизї шањри Тирмизи Узбекистони имрўза аст.
6 – «Сунани Нисої», таълифи Абўабдуррањмон Ањмад ибни
Шуъайби Нисої (ваф. 303 њ.ќ.), Нисо дар наздикии
Ашкободи имрўза аст. «Сунани Нисої» ба 51 фасл ва њар
фасл ба чанд боб таќсим шудааст. Дар он баъзе бобњо ва
њадисњое, ки дар сањењњои дигар нестанд мављуданд.
Инњоянд маљмўъањои мўътабари ањодиси ањли суннат
ва љамоъат, ки бо номи «Сињоњусситта» ѐд мешаванд. Барои
маълумоти бештар ба Ибни Халикон – «Вафѐтул-аъѐн» 2/2930, 209-300, 55, 59, 21 чопи Тењрон, Ибн Надим, «Алфењраст» 239, 335, 336; Ибн Халдун, «Муќаддима», 495; Њољи
Халифа, «Кашфуззунун» 2/34-35, 1/375 мурољиат кунед.

Чањор китоби њадиси шиъа
Чунонки гуфта шуд, ањли шиъа низ ба сунна ва њадисњо
њамчун сарчашмаи асосии Ислом эътибор ќоиланд. Умуман,
ањли шиъа бо ањли суннат ва љамоъат дар усули дин (тавњид,
нубувват ва маъод …) ихтилофе надоранд. Ихтилоф танњо
дар боби адлу имомат ва низ дар мавриди њуљљатияти ахбор
ва ривоятњо – њадисњое , ки аз сањобањо ривоят шудааст
288

Д. Алиасѓари Њалабї, Ошнои бо улуми Ќуръонї, с. 176.
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мебошад. Ба ин маънї, ки бисѐр њадисњои маъруф, ки ба
тасдиќи имомони шиъа нарасидаанд ќабул надоранд, ва
шарти сињати њадису ахборро дар он медонанд, ки санади
сањењ ва силсилаи ровиѐни мўътабар дошта бошад ва ба яке
аз дувоздањ имом ва ѐ ањли хонаводаи расул хотима ѐбад,
силсилаи ровиѐн ба он рафта расад. Ањли шиъа дар ин боб
китобњои зиѐде доранд, ки мўътабартарини онњо Чањор
китоб – (Кутубуларбаъаи шиъа)- и зер мебошанд: 1«Алкофӣ филусул валфуруъ» аз шайх Муњаммад ибни.

Яъќуб Кулайнии Вароминии Розї (ваф. 328 њ.ќ.). 2- «Ман ло
яњзуруњу алфаќињ», аз Шайх Садуқ Муњаммад ибни Али
ибни Бобавейњи Ќумї (ваф. 381 њ.ќ.); 3- «Аттазњиб» ѐ
«Тањзиб алањком» ва 4- «Алистибсор» њар ду аз Шайх
Аттоифа Абўљаъфар Муњаммад ибни. Њасани Тўсї (ваф. 460
њ.ќ.) аст.
Ин љо љињати ошної бо тартибу сохтори маљмўъаи
ањодиси шиъа нигоњи зудгузоре ба «Алкофи филусул
валфуруъ»- и Кулайнї меандозем. Мартаба ва эътибори
Кулайнї ва маљмўъаи ў дар байни уламо ва муњаддисони
шиъа хеле баланд аст. Китоби ў нахустин маљмўъаи
мураттаб ва муназзами њадисњо дар шиъа мебошад. То ў касе
чунин коре накарда буд.
Шумораи ахбор ва њадисњои «Кофї» 16 199 њадис аст,
ки 5072 њадиси он «Сањењ», 144 њадиси он «њасан», 1116
њадиси он «мувассаќ», 302 њадиси он «ќавї» ва 9485 њадиси
он заъиф аст. Китоби «Кофї» ба усул ва фуруъ таќсим шуда,
дар усул умуман дар боби тавњид, нубувват, имомат ва намоз
сухан мегўяд. Дар фуруъ ѓолибан аз фиќњ сухан гуфтааст.
«Кофї» аз «роњномаи мўътабари имомия дар фиќњ ва
калом» будааст.289
Дар охир бояд гуфт, ки вуљуди маљмўъаи алоњидаи ањли
шиъа маънии онро надорад, ки њадисњо дар онњо љамъоварї
шуда ба куллї аз њадисњои «сањењи шашгона» фарќ доранд.
Баръакс, аксари њадисњо њамон њадисњоеанд, ки дар «сањењи
289

Муфас. ниг. Алиасѓари Њалабї, Ошної бо улуми қуръонї, с. 177-183.
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шашгона»-и ањли суннат ва љамоъат омадаанд ва ба таъйиди
аиммаи шиъа расидаанд.
Њамин тавр, аз ин тањќиќу баррасии мухтасаре, ки дар
боби суннат доштем равшан мегардад, ки суннат ва њадис
яке аз соњањои хеле мўътабар ва боарзиши маорифи
исломист, ки бидуни тањќиќу омўзиши љиддї дар ин љодда
шинохти ислом бесамар хоњад буд. Гузашта аз ин, њадисњо
дар хазинаи тамаддуни башарї, сарвати гаронбањое ба
шумор мераванд.
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КИТОБИ 3
АСОСЊОИ ТАЪЛИМОТИ ИСЛОМӢ
(УСУЛИ ДИН)

271
https://bikhon.tj/

Боби I. Таносуби аќида- дин-ислом- имон.
I.1. Табаќабандии таълимоти ислом.
Уламои ислом асосан тамоми таълимоту ањкоми динии
исломро ба ду ќисм табаќабандї кардаанд, ки иборат аз
таълимоти аслї – «усули дин» ва фаръї – «фуруъи дин» аст.
Њар дине як миќдор таълимоти бунѐдии таѓирнопазир,
новобаста бо мурури замон ва маконро дорад, ки онро ба
истилоњи фалсафї љазмиѐт, њукми љазмї ѐ ањкоми љомид (ба
лот. догма) меноманд. Дар сарчашмањо ва адабиѐти
мазњабии ислом чунин таълимотро асл (љамъи он усул)-и дин
номидаанд, ки маънои таълимоти аслї (решавї) ѐ бунѐдии
динро дорад. Њамин тавр усули дини ислом њамон
таълимоту эътиќодоти бунѐдї ва аслист, ки бар пояи имону
эътиќоди ќалбию ботини устувор аст. Усули дин асоси
назарї, ба истилоњи ѓарбиѐн-доктрина (ѐ дар дини насронїкатехизас)-и ислом оид ба Худо, худошиносї, паѐмбарї

(нубувват), адли илоњї, роњбарии сиѐсї (имомат ва хилофат)
ва њаѐти пас аз маргї (маъод) ва ѓайра мебошад.
Бо оѓози танзими масоили аќидавї ва усули таълимоти
дини ислом, метавон гуфт, заминаи улуми исломї ва
коркарди илоњиѐт (теология)-и ислом гузошта шуд. Ба
иттифоќи назар аввалин иќдомро дар ин љодда асосгузори

мазњаби њанафия Абўњанифа Нўъмон ибни Собит маърўф ба
Имоми Аъзам (р) бардоштааст ва рисолаеро бо номи
«Фиќњи акбар» ба ў нисбат медињанд, ки аввалин асар дар
усули дин ва илоњиѐти ислом аст. Баъд аз ў дар ташаккули
усули дин дар илоњиѐти ислом таъсири босазоеро фирќаи
муътазила гузоштааст. Муътазилињо аввалин фирќаи ислом
буданд, ки усули мазњабии худро иборат аз панљ асл: 1.

тавњид, 2. адл. 3. ваъда ва ваъид. 4. манзил байналмазилатайн, 5. амр ба маъруф эълом намуданд. Дар њамин
замина усули мазњабии ањли тасаннун ва ташаюъ ба вуљуд
омад, ки он низ панљто буда, иборат аст аз: 1.тавњид; 2. адл;
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3. нубуват, 4. маъод, 5.- имомат.290 Дар шинохти чањор асли
аввал байни шиъаву суннї ихтилофе нест, танњо ихтилоф
рўи асли панљум аст.
Чунон, ки ќаблан зикр шуд, усули дин танњо масоили
асосии эътиќодиву назарии ислом, доктринаи асосии онро
фаро мегирад, на њамаи таълимот ва ѐ маорифи исломиро.
Маорифи исломї назар ба усули дин густардатар аст. Он
инчунин шомили фуруъи дин (ибодот-ситоиш ва ниѐишоти
худо, ки аз намоз, рўза, закот, њаљ ва љињод иборат аст), ва
аќоид ва ањкоми ахлоќї, њуќуќї ва ѓайра мебошад.
Њар кадом аз панљ асли зикршударо дар навбати худ ба
решањо (усул) ѐ масоили бештар таќсим кардаанд. Ногуфта
намонад, ки дар усули дин таќлид раво нест. Яъне њар кас
бояд усули аќоиди худро аз рўи далел ва бурњон бидонад.291
Яъне дар масоили аслии ислом тањќиќ ва баррасї, таъаќќул
ва таъаммул зарур аст. Таќлид танњо дар фуруъи дин равост.
Истилоње, ки дар осори динї-мазњабї барои ифодаи
масоили васеътари таълимоти ислом истифода шудааст,
аќида (љамъи он. аќоид) аст. Аќида истилоњест барои ифодаи

масоиле, ки мусалмонон бояд ба он имону эътиќод дошта
бошанд. Он дар њудуди асри VIII, дар давраи танзими
аслпояњои эътиќодоти ислом дар асоси сарчашмањои ислом
Ќуръон ва суннат ташаккул ѐфтааст. Рисолањои аќоид
бештар баѐни мухтасари асосњои эътиќоду имони
мусулмонон ин ѐ он мазњабу фирќањои исломиро дар бар
мегиранд. Чун ин гуна рисолањо бо ибораи «наътаќиду» «Мо имон (эътиќод) дорем» шурўъ мешуданд онро «аќоид»
номиданд.292
290

Баъзе адабиѐтњои мазњабии суннї усули динро бо баъзе таѓйир њашто
шуморидаанд. Аз љумла дар «Чањор китоб» усули дин инњоянд : тавњид,

адл, нубуват, имомат, амри маъруф, нањйи мункар, табарро ва тавалло.
Ниг. «Чањор китоб», Душанбе: «Адиб», 1990. С. 33.
291
Ризо Устодї. Усули дин барои њама, Ќум: «Дорулфикр». 1370, с . 3.
292
1. Мо дар зер мухтасареро аз намунаи чунин баѐни аќида, ки дар
«Матлаъулулум ва маљмаъул фунун» асари доиратулмаъорифї дар боби
«Аќоид» омадааст меорем:
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«Бидон, ки истењком (пойдорї, мустањкамї)-и бинои имон ва
ислом бар аќоид аст ва то ваќте, ки аќида дуруст нашавад аркони ислом
мутазалзил бошад ва кошонаи имон торик»
Пас аз баѐни ин матлаб муаллиф аз ќавли гузаштагон ва китобњои
мўътабари ањли суннат ва љамоъати мазњаби њанафия мухтасаре
истинбот намуда, ба шарњи зер баѐн намудааст:

«Аќида: Оллоњу таъоло љ.љ. ќадим аст ва ќадим онро гўянд, ки
ибтидо ва интињояш набошад, яъне њамеша њаст ва њамеша хоњад буд ва
холиќи кулли махлуќот ва сонеъи љумла маснуъот он чи дар зоњир ва
ботин аст, бинои зоњир ва ошкорро ва донои аљњору асрор. Касе сањим ва
шарики ў нест, ў ба зоти худ воњид аст, на араз аст на љавњар ва на љисм.
Араз онро гўянд, ки ќиѐми он ба зоти дигаре мутааллиќ бошад чунон, ки
ранг, бўй ва мазза ва љавњар онро гўянд, ки араз бар он шомил бошад ѐ
чизе, ки љисм аз он пайдо шавад ва љисм онро гўяд, ки аз чанд чизњо
мураккаб бошад, (Оллоњ т.) на мањдуд аст на маъдуд, мубарро аз моњият
ва њаќиќат ва кайфият аст, бечуну чигуна аст ва бе намуна аст. На дар
замон аст, на дар макон, на ўро касе зоњир аст на муъийн, на ўро зид аст,
на монанд, мубарро ва муназзањ аст аз нуќс ва завол ва мавсуф аст ба
љамиъи сифоти камол ва аз ињотаи илм ва ќудрати ў њељ чиз берун нест.
Аќида: Сифоти Њаќќу Субњонноњу таъоло азалї ва ба зоти Ў
ќойиманд. Зинда аст, ки њаргиз намирад, ва илм ва ќудрат ва њаѐт ва
самъ ва басар ва ирода ва калом ва таквин, яъне њаст кардан аз сифоти
ўст.
Аќида: Каломи ў субњоноњу таъоло азалист:…
Аќида: Мўъмин баъд аз њисоби ќиѐмат ва дохил шудан дар бињишт ба
чашми сар ба дидори Њаќќу Субњоннању (т) мушарраф хоњад шуд…
Аќида: Холиќи куфру имон ва тоъату исѐн, ки бандагон муртакиби он
мешаванд Њаќќу Субњонању таъолост ва њама корњо бо иродаву машияту
ќазову ќадари ўст.
Аќида: Њаќќу Субњонању таъоло некўкоронро савоб хоњад бахшид ва
гунањгоронро ва осиѐнро ба ќадри исѐн ба сиѐсат ва азоб хоњад расонид.
Аќида: Банда дар корњо на мухтори мањз аст на маљбури мањз, ин ќадар
бояд донист, ки Аллоњ (т.) бандагонро ихтиѐр дода, магар ба ихтиѐр
мухтор нафармуда.
Аќида:Аљали маълум ба ваќти муайян меояд, на ба як соъат таќдим
мекунад, на таъхир ва њељ кас бе аљал намемирад…
Аќида: Њаќќу Субњонању (т) бандагонро зиѐда аз иститоъот ва имкон
таклиф надода.
Аќида: Ризќи маќсум дар њар љо ва њар маќом мерасад ва зиѐда аз ризќи
маќсум ба љидду љањд њосил намешавад.
Аќида: Њидоят аз залолат ба ихтиѐри Худованди (т) аст, њар киро хоњад
ба роњи савоб њидоят фармояд ѐ гумроњ кунад.
274
https://bikhon.tj/

Аќида: Бињишт ва дўзах бар њаќ аст, баъд аз мавт (мурдан) некўкорон ва
мўъминонро савоби ќабр, кофиронро ва гунањгоронро азоби ќабр ва
баъд аз њашр (растохез, эњѐи дубора) маќоми љаннат ва дўзах аст. Ва дар
ќабр суоли Мункар ва Накир њаќ аст.
Аќида: Рўзи ќиѐмат ва њисоби аъмол ва љазои аъмол ва вазни номаи
аъмол њама њаќ аст…
Аќида: Њавзи Кавсар барњаќ аст… сирот яъне пул бар њаќ аст, ки бар
пушти дўзах хоњанд гузашт, аз мўй бориктар ва аз теѓи шамшер тезтар
аст. Њамаро аз ањли мањшар аз болои он пул гузаштан хоњад афтод, баъзе
мисли барќ ва баъзе мисли њаво ва баъзе мисли асп тезрафтор… ва баъзе
аз роњи борик ба дўзах хоњанд афтод.
Аќида: Ањли бињишт ва ањли дўзах њамеша боќї хоњанд монд ва гоње
фано нахоњанд шуд.
Аќида: Аз гуноњи кабира мўъмин аз имон хориљ шуда, дохили куфр
намешавад, балки мўъмини фосиќ мегардад ва гуноњи кабира он аст, ки
инсон ба иртикоб (содир кардан)- и он ба њазрати Илоњї итоби азим
шавад, чунонки ќатли ноњаќ ва зино ва дашноме, ки зино аз он маълум
шавад ба касе додан, бо лавотат (њамљинсбозї машѓул шудан) ва аз
љињод гурехтан ва сењр кардан ѐ аз дигаре кунонидан ва моли ятим ба
ноњаќ хўрдан ва моли дигаре ѓасб кардан ва модару падарро, ки
мусалмонанд ранљ додан ѐ норозї кардан ва рибо хўрдан ва дуздї
кардан ва мусаккарот хўрдан ва ќимор бохтан ва ѓайбат кардан ва дурўѓ
гуфтан ва касеро дашном додан ва раќс дидан ва наѓма ѐ соз шунидан,
дар милањо (даврањо)-и ањли бидъат ва ширк рафтан ва Ќуръон
хондан(ро) фаромўш кардан ва дар њарами муќаддас муртакиби гуноњ
шудан..

Аќида: Каромати авлиѐ барњаќ аст….
Аќида: Мўъљизоти анбиѐ а.с …. барњаќ аст.
Аќида: Валї ба дараљаи олияи набї а.с. расида наметавонад…..
Аќида: Маъонии зоњири оѐти Каломи маљид ва њадиси шариф гузошта
маънии ботини он фањмидан ва рад кардани оѐт ва њадисњо ва гуноњро
нек ва њалол донистан ва ба шаръи шариф хандидан ва аз рањмати илоњї
ноумед шудан ва аз ѓазабу ъазоби илоњї бехавф шудан ва аќволи
коњинон ва мунаљљимонро њаќ донистан куфр аст….
Аќида: Ба њељ касе аз ањли ќибла, ки калима гўяд, итлоќи куфр дуруст
нест ва ањли ќибла он касонеанд, ки таъзим ва тањрими Каъба кунанд ва
аз заруриѐти дини ислом мункир набошанд.
Аќида: Ба бидъатњо эътиќод доштан залолат ва гумроњист, бидъат он
кору аќидаеро гўянд, ки дар замони љаноби… расул с.а. маќбули
пайѓамбар, сањобањо ва тобеъин… набуда бошад.
Аќида:Осори ќиѐмат он чунонки мухбири содиќ а. с. ва. с. хабар дода:
мисли зуњури њазрати Имом Мањдї а. с. ва баромадани Даљљол ва
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Мафњуме, ки назар ба «усули дин « ва «аќоид» васеътар аст
«ањком» мебошад. Ањкоми ислом тамоми таълимоти
исломро чї худшиносї, чї њастишиносї ѐ худ таълимот дар
бораи Олам ва Одам ва масоили шаръї њуќуќї-ахлоќї ва
ѓайраро фаро мегиранд. Аз ин рў метавон таълимоти
исломро ба чанд мавзўъ: ањкоми эътиќодї, ањкоми ибодатї,
ањкоми шаръї (њуќуќї), ањкоми ахлоќї таќсим кард. Дар
маънои танг ањкомро танњо нисбат ба масоили њуќуќї
истифода кардаанд. Аз ин рў, баъзе уламои муосир тамоми
таълимоти исломро ба: аќоид, ахлоќ ва ањком људо
кардаанд, ки ба тартиб мавзўъи бањси се илм: калом, ахлоќ
ва фиќњ њастанд. Дар ин табаќабандї истилоњи ањком танњо
фарогирандаи таълимоти шаръї, њуќуќии ислом мебошад.
Чунин як табаќабандиро исломшиноси фарансавї Луис
Гардэ (Louis Gardet) ва Муњаммад Арѓуни алљазоирї низ
фитнањои ў ва фуруд омадани њазрати Исо а. с. аз осмон дар
Байтулќуддус ва кушта шудани Даљљол аз дасти он њазрат баромадани
Ёъљуљ ва Маъљуљ ва баромадани добатуларз ва тулўъи офтоб аз маѓриб
њаќ аст.
Аќида: Олам, яъне љумлаи махлуќот, ки савои зоти худованди (т) аст
њодис аст ва њодис онро гўяд, ки аз адам ба вуљуд омаду боз ба машияти
илоњї маъдум шавад.
Аќида: Пайѓамбарони инсон аз пайѓамбарони фариштагон афзалтаранд
ва пайѓамбари малоик: Љабраил, Микоил, Исрофил ва Азроиланд. Аз
авоми мўъминин пайѓамбарон ва фариштагон афзаланд ва аз
авомулмалоик авомулмуминон афзаланд.
Аќида: Аъмол љузви имон нест, аммо аз аъмоли нек рифќи имон зиѐда
мешавад ва имон он аст, ки бар вањдонияти Њаќќ с. т. ва нубувати
Пайѓамбар а. с. с. ва авомиру навоњии аз дил ва забон иќрор кардан ва
ба сидќи дил гузидан ва яќин овардан. Ва ислом он аст, ки бар ањкоми
Худованд ва Расули худо гардан нињодан ва бо инќиѐди он пардохтан ва
њаќиќити имон ва ислом воњид аст, яъне њар ки мўъмин аст, ў муслим аст,
ва њар ки муслим аст, ў мўъмин аст: муљмал ва муфассал. Сифати имони
муљмал; «Оманту биллоњи камо њувва биасмоињи ва сифотињи ва ќабалту
љамиъа ањкомињи….. Сифати имони муфассал:… Оманту биллоњи ва
малоикатињи ва кутубињи ва русулињи вал-явму ал-охира вал-ќадри
хайрињи ва шаррињи минал-Лоњу таъоло вал-баъсал баъдал мавти, ..
Яъне имон овардам бар Аллоњи таъоло…. Бинои имон бар калимаи
тайиба «Ло илоња илло-ал-Лоњу Муњаммадун расулул-Лоњ» аст.
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кардаанд. Онњо дар китоби худ «Ислом: дирўз, фардо»
таълимоти исломро ба чањор бахш: усули аќоид, (дин),

ибодат (фуруъи дин); ахлоќиѐт ва чањорум муъомилот
(равобити иљтимої)293 таќсим намудаанд.
Ба ѓайр аз табаќабандињои зикршуда табаќабандињои
дигаре низ таърихан дар сатњи илоњиѐт ва фалсафаи ислом
мављуданд. Яке аз чунин табаќабандињоро мо дар китоби
«Эњѐ ал улум аддин» ва «Кимѐи саодат»- и Имом Муњаммади
Ѓаззолї мебинем. Имом Ѓаззолї тамоми таълимоти исломро
ба ду бахш: «унвони мусалмонї» ва «муъомилоти
мусалмонї» таќсим кардааст. Имом Ѓаззолї худ таърифи ин
ду истилоњи ба кор бурдаашро надодааст. «Унвон»-ро
метавон дар ин матн ба маънои сарлањва, асл, пояи таълимот
ѐ асосњои маърифати исломї шарњ дод. Њамин тавр унвони
мусалмонї асоси маърифати исломист, ки иборат аз
шинохти чањор чиз аст. Аввал, шинохти њаќиќати худ (ба
истилоњи имрўза хушиносии инсон ѐ инсоншиносї-

антрапология),
дувумин
шинохти
Худои
таъоло
(худошиносї-теология). Сеюм, шинохти њаќиќати дунѐ
(њастишиносї-онтология). Чањорум, шинохти њаќиќати
охират (охиратшиносї- эсхатология). Ин табаќабандии
моњиятан фалсафї фарогири тамоми масоили усулии ислом
буда, асосњои љањонбинии онро ифода кардааст.
Муъомилот дар ин матн ба маънии љињати амалии
таълимоти ислом (ѐ њикмати амалии он) омадааст. Ва он
иборат аз чањор рукн аст, ду зоњирї, ки ибодат ва муъомилат

(ба маънии муносибатњо) ва ду мутаалиќ ба ботин, ки
мўњликот ва мунљиѐт аст.294 Аз ин ду рукни охир яке
«муњликот» шарњу шиносоии ахлоќи замимаву нописанд ва
Муфасал нигаред: Луйи Гордэ ва Муњаммад Арѓун. Ислом: дирўз,
фардо . мутар. Муњаммад Алї Ихвон. Маркази нашри Самар. 1370. С.
46-47.
جبپ، فش ٕ٘گیٚ زشبس اد ػٍ ّی
ٔ ششکذ ا،يٚجب،سؼبدد
يب ی
ّ کي،سیٛ دب ِذ ِذ ّذ طٛاث،غشاٌی.71
.9-7.ص.1371،ُپ ٕج
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њар он чї муљиби њалоки љисму нафс аст ва дигаре
«мунљиѐт», ки муаррифї њидоят ба роњи рост, тазкияи нафс
ва тањзиби ахлоќи писандида ва аъмоли солињаро дар бар
мегирад, ки мўъљибу наљоти љону рўњ аст. Ин ду рукн
мутааллиќ ба асли амр ба маъруф ва нањй аз мункарот
ќисмате аз њикмати амалии ислом ва роњи мушарраф шудан
ба саодат аст.
Вале бояд гуфт, ки њељ яке аз табаќабандињои маъруфи
суннатї таълимоти исломро ба тамом фаро гирифта
натавонистаанд.
Доираи бањсњои ќуръонї ва суннати ислом хеле
густардатар аз чавкоти ин табаќабандињоянд. Ба тарзи
нисбатан фарохтар «усули дин» ва «аќоид»-и таълимоти
исломро аз нигоњи мўњтавои он аз дидгоњи илмї метавон ба
тартиби зер табаќабандї кард:
-дин ва диѐнат, «аркони дин» маротибу дараљоти
эътиќоду имон, моњияти адѐни дигар аз дидгоњи ислом,
ислом ва таърифи он;
-заминањои маърифатширосї, маърифати вањйѐнї,
аќлонї ва њиссї дар ислом;
-худошиносї, тавњид (теология-ба маънии танг)таълимот дар бораи Худо, сифоту номњои Ў ва бањсњои
худошиносї дар муќоиса бо аќоиди динњои дигар;
-пайѓамбаршиносї -нубувват ва роњбарият, имомат ва
вилоят;
-малоикшиносї (ангелология), ањли олами рўњонї,
муќаррабони Худо;
-охиратшиносї маъод (эсхатология), њаѐти љовидонии
пас аз марг, таълимот дар бораи бињишт, дўзах ва ѓайра;
-њастишиносї ва кайњоншиносию (онтология ва
космология) офариниши олам, њадафи офариниш, доираи
тасаввурот оид ба њастї ва сурати олам (кайњон);
-инсоншиносї,(антропология)
офариниши
инсон,
њадафи офариниши инсон, тасаввуроти таърихї, маќсад ва
маънии зиндагии инсон, таълимоти иљтимоию ахлоќии
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ислом: сиѐсати маданї, хонадорї, бењдоштию экологї;
-ањкоми њуќуќию шаръї ва дастури зиндагии
мусулмонон: ањкоми ибодат, ањкому муносибати шањрвандї,

ањкоми љиної, ањкоми роњбарї, давлатдорї ва сиѐсат.
1.2. ДИН ВА ДИЁНАТ
Чун бањс дар атрофи таълимот (доктрина)-и ислом
бањси масоили динист, мо шиносоии онро аз баррасии
мафњумњои асосии диѐнат дар ислом ѐ худ бинои мусулмонї
(аркони дин) ва усули дин оѓоз мекунем.
Бояд гуфт, ки дар тањќиќот ва адабиѐти мазњабии
исломї, чї дар гузашта ва чї имрўз ба масъалаи муайян
намудани мафњуми «дин» дар ислом камтар ањамият
додаанд. Истилоњи «дин» ва «ислом» дар Ќуръон ба кадом
маънї омадааст, ислом чї гуна дин аст ва маќоми он нисбат
ба дигар динњо аз нигоњи Ќуръон чї гуна аст? Ин
саволњоест, ки ќабл аз њама ба онњо бояд равшанї андохт.
Дар Ќуръон мафњуми «аддин»295, «аддинулњаќќ»296,
«аддинул-Лоњ»297 ва «аддинул-ќайам»298 зиѐд омадаст. «Дин»
аз он мафњумњои асосї (калиди)-и Ќуръон аст ва чунонки
исломшиноси жопунї дуктур Туши Њику Изу Тсу фармуда
он аз пурихтилофтарин калимањо дар байни вожањои
ќуръонист.299
Нахуст, бояд дид, ки маънои ин мафњум дар Ќуръон
чист. Дуктур Тушї Њику аќида дорад, ки ин калима дар
Ќуръон ба ду маъно омада: нахуст ба маънои «кеш ва ойин»,
яъне њамон дин ба маънои маъмулии имрўзаи он ва дигар ба
Ќуръон: 3: 19; 6: 70; 8: 72; 9: 11, 122; 22: 78; 24: 55; 29: 29: 65; 30: 30; 31:
32; 33: 5; 39: 2, 3; 42: 21; 48: 28; 49:16; 61: 9; 109: 6;
296 Ќуръон: 9: 29; 33; 48: 28; 61: 9;
297 Ќуръон: 24: 2; 11о: 2.
298 Ќуръон: 6: 161; 9: 36; 12: 40; 30: 30; 43; 98: 5.
299 Худо ва инсон дар Ќуръон: маънишиносии љањонбинии ќуръонї –
навиштаи дуктур Тушї Њику Изу Тсу. Тарљумаи. Ањмади Ором. Чоп
дувум . ДНФИ. 1368, с. 284.
295
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маънои «довар»- ї, ки маънии аслии ибрии он аст.300
Њамчунин баъзе муњаќќиќон калимаи «дин»-ро ба маънии
кеш ва ойин иќтибосшуда аз калимаи «дин» (бо ѐ-и маљњул)и забони форсии миѐна шуморидаанд.301
Ба эњтимоли ќавї «дин» дар Ќуръон ба љуз ин ду
маънои асосї боз њадди аќал як маънои дигар низ дорад ва
он «ќонун» ва ѐ «дастур» аст. Масалан, дар ояти 28 сураи
«ал-Фатњ» ва ояти 9 аз сураи «ас-Сафф» метавон чунин
маъниро истинбот кард. Аз љумлаи мутарљимон Муњаммад
Бокири Бењбудї муаллифи «Маъонии Ќуръон» ибораи
«динулњаќќ»-ро дар ин ду оят «ќонуни барњаќ»302ва Г.С.
Саблюков бошад «вероустав» (дастури динї) тарљума
кардаанд.303
Дар Ќуръон «ад-дин» њам ба мафњуми маъмули имрўзаи
худ, кеш ва ойин (ба њамон маънои калимаи лот. religio =
религия) ва њам ба маънои «ойини бењин»-и чун дар
зардуштї ва «ањди илоњї»-и ба маънии тавротї омадааст.
Дар оятњои зерин таърифи дин (њамчун religio) аз дидгоњи
Ќуръон дода шудааст:
1. «Њамоно дини (писандида) назди Худо (ойини) ислом

(таслим) ва мутеъи ќонуни илоњї будан аст» |Ќ.3: 19.|304
2. «Имрўз дини шуморо ба њадди камол расондам ва бар
шумо неъматамро тамом кардам ва бењтарин ойинро, ки
ислом (таслим ва мутеъи ќонуни илоњї) будан аст бароятон
њамчун дин баргузидам»/Қ.5:3./
3. «Њар кас ѓайр аз ислом дине ихтиѐр кунад њаргиз вай
пазируфта нест» /Қ.3:85./

Њамон љо.
Њамон љо.
302 Маъонул-Ќуръон, тарљума ва тафсири Ќуръон, таълифи. Муњаммад
Боњѐќир Бењбудї, Тењрон 1329.
303
Ниг. Коран. Перев. Г.С.Саблукова, трет. изд. Казан. 1907.
304
\َ\ ا ْ اٌذي ٓ ػٕذ هللا االسالК.3:19\
سضيذ ٌىُ االسالَ ديٕبٚ  ار ّّذػٍيىُ ٔؼّزيٚ َُ او ّ ٍذ ٌىُ ديٕىٛا ٌي/Ќ.5:3/
 ِ ٓيجغ غيش االسالَ ديآٚ /Қ.3:85/
300
301
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Дар оятњои зикршуда «дин» њамчун маънои итоат
кардан, мутеъ буданро низ дорад ва дар якљоягї ба «ислом»
якдигарро пурра мекунанд. Ин матлаб он гоњ боз њам
равшантар мегардад, ки мо оятњои дигари марбут ба њамин
мавзўро баррасї кунем. Масалан, дар чандин оятњои Ќуръон
калимаи «дин» аз тариќи истифодаи феълї
«ػجذ
»
(бандавор парастидан, фармон бурдан) ва феъли амрї
«  اطيغ-итоат кунед» мушахасул маънї шудааст. 305

«Эй мардум! Агар дар бораи дини Ман шак дореде, пас
(бидонед ки Ман) касонеро, ки љуз Аллоњ мепарастед
намепарастам, балки Аллоњро мепарастам» / Юнус:104/.
«Бигў!Эй нобоварон! Ман он чиро шумо мепарастед
намепарастам, ва низ шумо парастандагони чизе нестед, ки
ман мепарастам ва на Ман парастандаи онам, ки шумо
мепарастед ва на шумо парастандагони чизе њастед, ки Ман
мепарастам, дини шумо азони шумо ва дини Ман аз они
ман» (сураи ал-Кофирун ояти. 1-6)
«Ман ба он фармон дорам, ки худоро бипарастам ва дини
худро холис ва мањз барои ў ќарор дињам» ( Зумар: 14)
«Таркиби «дин» бо «ъабада» дар оѐте, ки њам акнун
гузашт,- мегўяд дуктур Туши Њику, - эњтимолан наметавонад
иттифоќии мањз буда бошад. Бино бар ин фарз кардан
мумкин аст, ки иртиботи дарунии ќавие миѐни ин ду
тасаввур вуљуд дошта аст».306 Ва дар нињояти ин тафсири худ
ў хулоса мекунад, ки «Ин оѐт аз Ќуръонро таќрибан мумкин
аст њамчун таърифе барои калимаи «дин» донист…»307

Дар Ќуръон калимаи ал-итоъа зиѐда аз 33 бор дар ояту сурањои зер
омадаанд: Ќуръони. 2: 285; 3: 32; 4: 13, 59, 80, 81, 92; 8: 1, 20, 47; 9: 71; 23:
34; 24: 51-52; 26: 127, 131, 144, 150, 163, 178; 30: 30; 43; 33: 66; 67; 71; 43: 54,
63; 47: 26, 33; 48: 17; 58: 13; 64: 12; 71: 3.
306
Дуктур. Тушї Њику Изу Тсу. Худо ва инсон дар Ќуръон:
маънишиносии љањонбинии ќуръонї, с. 292.
307Дуктур. Тушї Њику Изу Тсу. Худо ва инсон дар Ќуръон:
маънишиносии љањонбинии ќуръонї. с. 292.
305
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Дар воќеъ уламои гузаштаи ислом чун Абдулкарим
Шањристонї, Алї Муњаммад ал-Фахрї ба њамин оятњои
зикршуда њангоми таърифи дин ишора кардаанд.308
Далели дигар бар вуљуди иртиботи ќавии дарунии
байни мафњумњои дин ва итоъат ва фармонбарї оѐтест, ки
дар онњо ба равшанї ба итоъат амр ѐ ишора шудааст:
 اٌي ه ا ٌ ّ ظيشٚ فشأ هسثّٕب
غ ٍَ َٔب غ
ٍ َ اَطٚ اسّؼٕبٛ ٌ لبٚ
«Ва гуфтанд (фариштагон): мо (фармони худоро) шунидем

ва итоат кардем, Парвардигоро, мо бахшоиши Туро мехоњем
ва медонем, ки бозгашти њама ба сўи туст». / 2: 285/
َّ ٌ  اٚ ا هللاٛ ل ً اطيؼ
افب َّ ْ هللا ال يذتُّ اٌىبٛ ٌّ ٛ َ يفب َّ ْر
ُ ش
َٓ فشي
َ ٛ س

«Бигў (фармони) Худо ва Расулро итоъат кунед ва агар аз
онњо рўй гардонед (кофир шавед) њамоно кофиронро Худо
њаргиз дўст нахоњад дошт» / 3: 32/.
 ٌ ٗيذخ ٍ ٗ ج ٕ ٍذٛ س
ُ س
َ ٚ  ِ ٓيطغ هللاٚ د هللاٚ ر ٍ ه دذ

Ин аст ањком ва авомири Худо ва њар касе пайравї
(итоъат) аз худову расули Ў намояд, ўро ба бињишт
дароваранд / 4: 13/.

ُ  ٌي اال ِش ِٕىٚ  اٚ يٛ ا اٌشسٛ أطيؼٚ ا هللاٛ ا اطيؼٛ ٕ ِ ب ا ٌّزي َٓ آّٙيؤَي
Эй ањли имон фармони Худо ва Расул ва
фармондоронро аз худатон итоъат кунед… / 4: 59/.
ٓ  ِٕيٛ ِ ُ  ٌ ٗ اِ ِ ْ ْ َ وٕزٛ س
ُ س
َ ٚ ا هللاٛ اطيؼ
«Худо ва Расулро итоъат кунед, агар ањли имон бошед.»/
8: 1/
Њамин тавр баррасї аз тариќи маънишиносї бо муќоисаи
калимаву истилоњоти ба дин наздики ќуръонї имконият
медињад, натиља гирем, ки маъонии мафњуми «дин» дар
матни Ќуръон аз ќарори зайл аст:
1. «ад-дин» ба маънии хос итоъат намудан, таслим
шудан ѐ худ фармонбардорї ва бандагї дар ќиболи
Худованд аст буда, дар ин маврид муродифи мафњуми «алислом» аст. Алї Муњаммад Фахрї низ дар тафсири маънои
асосии дин ба њамин маънои он ишорат намуда мефармояд:

Ниг. Шањристони «ал-Милал ван- нињал» ва Алї ибн Муњаммад алФахрї . «Китоб тањлис ал-байан фї зикри ањли адаб», М. 1983, с. 13-14.
308
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«Њамоно маънои дин тоъат кардан ва ба ќайд
даромадан аст, Парвардигори таъоло мефармояд: «Њамоно
дин назди Аллоњ ислом (таслим шудан) аст».309
Ќуръон огоњона, чунонки дидем мафњумњои «тоъат»
фармонбардорї, «ъубудият»-бандагї, «ислом» – таслим ва
«дин»-ро ба якдигар пайванд медињад.
2. «ад-Дин» ба маънии «доварї» ва «љазо» низ њамон
тавре, ки дар сураи «Фотиња» фармуда: «Молики явмид-дин»
«Подшоњи рўзи доварї (кайфарї ва љазо) омадааст, ба
њамин мазмун наздик «ад-дин» дар Ќуръон ба маънии
«ќонун»-у «дастур»-и илоњї, ки риоя кардан ва накардани он
мунтањї ба доварї ва љазо аст, ба кор рафта.310
3. «ад-Дин» ба маънои ом, њамчун маљмўъи расму русум
ва дастурот ва амру нањйи зоњирї чун Religion – низ дар
Ќуръон истифода шудааст.
Вале дин дар ислом ба маънии эътиќод, ки дар забони
русї (вера) њаст ба кор нарафта, ѐ њадди аќал ин маънї
чандон дар Ќуръон равшан нест. Мафњуми «вера»- и русї,
эътиќод дар Ќуръон истилоњи хосе дорад, ки «ал-имон» аст.
Аз решаи «имон» мўъмин иштиќоќ шуда, ки шахси ба дин
эътиќод дошта (рус. верующий)- ро ифода мекунад Ин ду
калима («имон» ва «мўъмин») низ аз калимањои калидии
асосии Ќуръон аст.
1.3. ИМОН ВА МАРРОТИ ОН
Имон, чунонки гуфтем дар Ќуръон яке аз мафњумњои
калидї ба шумор меравад, ки бидуни донистани он кашфи
маонии ќуръонї мушкил аст. Дар Ќуръон ин истилоњ зиѐда
аз 50 бор омада, дар шакли феъл ва мафъул (мўъмин) бошад
бенињоят зиѐд омадааст. Имон дар луѓат аз решаи калимаи

арабии «амано» эњсоси бехавфию хатар, итминони хотир
309

َ ؼب ٌي اِ َّ ْ ا ٌذي ٓػ ٕذ هللاِ االسال
لبي هللار
 الٔميبدٚ ٌطبػخ
 ف ّؼٕي اٌذي ٓ اАлї ибн Муњаммад алФахрї, Китобу тахлис … с. 14.
310
Ниг. Ќуръон.2:32. ر ٓ االٛ ّ في ٌىّب ٌذي ٓفالر
يبث ٕي اِهللا ا طط
 ةٛ يؼمٚ ٗ باثشا ٘ي ُثٕيٙ طيثٚ ٚ
ْ ّٛ ٍ أ زُ ِسٚ
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доштан, дар амон будан аст. Ва аммо дар чањорумин шакли
мазидоти салосї «омана» ба маънии гаравидан, эътиќод
кардан, бовар доштан омадааст. Аз ин рў маънии
этимологии эътиќоду боварї «имон» бо оромию итминони
хотир,
зич
алоќамандаст.

Имон муњимтарин омили равонї, таъминкунанда осоиши
хотир, итминон ба нафс, таскину эътимод аст. Ин аст, ки
назар ба њар дини дигар дар ислом ба имон таваљљўњи
бештаре карда шудааст. «Дар тамоми рисолањо ва китобњои
рољеъ ба усули дин ва ѐ илми каломи исломї ва ѐ оид ба
мабонии њуќуќии ислом навишта шуда, мегўянд Луис Горде
ва Муњаммад Арѓун, - фасле ба бањси имон ихтисос дода
шуда, зеро имон ба худии худ наљотбахши инсон аз оташи
љањаннам аст»311 .
Имон (ѐ худ боварї, эътиќод)-њамчун муњимтарин
нишонаи њар гуна дин аст. Диндорї ва диѐнат бидуни имон
вуљуд надорад. Аз ин рў унсури асосии диѐнат имон аст.
Ногуфта намонад, ки имону эътиќоди ѓайридинї низ вуљуд
дорад. Њарчанд метавон гуфт, ки имон боварї ва итминони
динист ва эътиќод (чун дар Ќуръон ин калима на ба маънои
имон ва маънои дигар ба кор нарафтааст) боварї ва
итмонони ѓайридинї. Ба њар сурат эътиќоди ѓайридинї низ
вуљуд дорад, масалан эътиќоду боварї ба ѓалабаи нињоии
адлу инсоф, боварї ба дастовардњои илм ѐ наќши созандаву
рањоибахши илм ва ѓайра вуљуд дорад. Дар ин сурат фарќи
имони мазњабї аз эътиќоди ѓайримазњабї дар чї метавонад
бошад?
Эътиќоди ѓайримазњабї бар пояи аќлу илм, дониш,
таљриба ва шавоњиди айнї устувор аст. Аммо имони
мазњабї, пеш аз њама барои аксарияти диндорони одї, ба
вањйю таќлид ба марљеъи таќлид устувор аст. Аммо ногуфта
намонад, ки бештар аз дигар динњо дар ислом имон доштан
бар асоси истидлолоти аќлонї дар ќуръон таъкид шудааст.
Ислом: дирўз, фардо. Таълифи. Луис Горде ва Муњаммад Арѓун.
Мутарзим. Алї Ихвоњ. Маркази. Наш. Сомир. 1370, с. 113.
311

284
https://bikhon.tj/

Ќуръон даъват ба гаравидан ба ѓайбро мекунад, вале ин
гаравиш, яъне имон, чунонки мухолифини мазњаб
мепиндоранд, бидуни истидлолоти аќлї нест, балки дар
заминаи эътимодноки он аст. Дар ин маънї аз Алї ибни
Мўсо ар-Ризо ривоят шудааст, ки «Имон иборат аз гуфтор
ва кирдор ва шинохт ба хирад аст ва пайравї аз њазрати
Расул».312
Ќуръон дар бисѐре аз оѐти худ, бо љалб кардани таваљљўњи
инсонњо ба сохтори њастї ва њаводиси табиат, мукаррар
пурсад «Њал ло тааќќулун?», «Њал ло тафаккурун?»- «Оѐ
аќлро ба кор намебаред?», «Оѐ тафаккур намекунед?».
Дар атрофи таърифи имон бањсњои мазњабї зиѐд аст. Аз
ин байн камтарин назарияи маъруфи мутакаллимон панљто
мебошад: 1. Имон кори дил аст, яъне њамон тасдиќи ќалбии
ягонагии Худованд ва њаќќонияти рисолати паѐмбарии
Муњаммад (с). Мўъмин касе аст, ки ин усулро танњо ба дил
пазируфта ва ба он мўътаќид аст. Дар ин маврид ба забон
рондан ин усул ва ѐ ба истилоњ иќрор шудан ба дон зарурат
надорад, зеро иќрор ба забон на рукни имон аст ва на шарти
он. 2. Имон кори забон аст, яъне иќрор кардан ба забон.
Мувофиќи ин назария тасдиќи ќалбї ва амали неки мазњабї
чї вољиб ва чї мустањаб љузъи имон нестанд. Агар касе
танњо бо забон ба ягонагии Худованд ва рисолати
Муњаммад(с) ва њаќќонияти дигар усули исломї иќрор
бошад ў мўъмин аст. 3. Имон кори дил ва забон аст.
Мувофиќи ин дидгоњ на тасдиќи ќалбї ба танњої имон аст
ва на иќрори забонї ба танњої, балки ќабули ќалбии усул ва
иќрори забонии онњо ба имон меорад. 4. Имон кирдори нек
аст. Ин бино ба боварии мўътазила имон номест барои
рирдорњои неки мазњабї.
5. Имон-маљмўе аз кори дил ва иќрори забон ва ва амали
нек тибќи он усул аст. Њељ яке аз ин се рукн ба танњої имон
312

Тахлису тарљумаи «Зубдатулбаѐн фи ањкоми ил –Ќуръон» таълифи.
Олими раббонї Муќаддаси Ардабилї, тарљумаи, дуктур. Сайидї
Љаъфари Саљљоди. Тењрон, Атої, 1362, с. 29.
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нестанд. Имонро се рукн аст ва он: њамон тасдиќ, иќрор ва
кирдор.
Аммо дар мазњаби њанафия имон њамон тасдиќ ба ќалб ва
иќрор ба забон аст. Амал љузъи имон мањсуб намешавад.
Яъне амал шарти зарурии мўъмин будан нест. Дар
маъруфтарин китоби мазњабии оммавї-таълимї «Чањор
китоб» омадааст: Агар пурсанд, ки «Имон чист?»
Љавоб бигў, ки «Ал-имону иќрор биллисан ва тасдиќун

билќалби» «яъне имон иќрор кардан аст ба забон ва устувор
доштан аст ба дил, ки Худои таъоло якка ва ягона аст ва
Муњаммад расулуллоњ барњаќќанд».313
Дар тафсири мазњабии ом имон ба маънии шањодат ва
гувоњї
ѐ тасдиќи дарунист, яъне пазириши ќалбї ва
шањодати дарунї дар баробари шањодат ва иќрор ба забон
аст.
Дар Ќуръон омада:

«Пайѓамбар (-и Худо) ба он чи Худо бар ў фуру
фиристодааст имон оварда ва мўъминон низ њама ба Худо ва
фариштагони Худо ва китобњо ва Паѐмбарони Худо имон
овардаанд, (ва гуфтаанд) мо миѐни њељ як аз паѐмбарони
Худо фарќ намегузорем (ба њама як сон имон дорем) ва
гуфтаанд мо (фармони) Худоро шунидаем ва итоъат
кардаем, мо бахшоиши Туро мехоњем ва (медонем њама
роњи) баргашт баргашт ба сўи Туст» /.2:285./
Њамин тавр, мувофиќи ин ояти Ќуръон асли имон
иборат аст, аз имон ба Худо, фариштањои Худо, китобњо ва
пайѓамбарони Худо. Дар рисолањои мазњабї имонро ба ду
навъ: муфассал ва муљмал људо кардаанд. Имони муфассал
мабнї бар њафт асл аст: Имон ба Худо, малоикањои Ў,
китобњои Ў, пайѓамбарони Ў, рўзи охират, ва таќдири хайру
шар (некї ва бадї њама аз худост) ва баъсати (зинда шудан
пас аз марг) барњаќ аст. Имони муфассал ба дуъои зер:
«Оманту биллоњи ва малоикатињи ва кутубињи ва русулињи
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Чањор китоб. Душанбе: Адиб, 1990, с.16.
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валявмилохирати валќадрил хайрињи ва шаррињи миналлоњу
таъоло ва баъсил баъдал мавти»314
Аммо имони муљмал имон доштан ба чор чиз: Имон
овардан ба Худо бо номњо ва сифоташ ва ќабул кардани
тамоми ањкому аркони ў, ки дар дини ислом аст. Ин
мазмунро мўъмин бо ин дуъо: «Оманту биллоњи камо њува

биасмоињи ва сифотињи ва ќабилту љамиъа ањкомињи ва
арконињи» баѐн мекунанд.
Имон дар ислом дорои маротиб (ќавл, гуфтор ба забон,
тасдиќ ба ќалб, кирдор ба амал) мебошад ва дар њамин
замина мобайни фирќањои исломї ихтилофоте мављуданд.
Баъзе аз фирќањо дар имон амалро мартабаи асосї
мешуморанд. Масалан, мўътазила ва хавориљ аќида доранд,
ки њар кас аз иљрои фармоишот ва дастурњои равшани
ќуръонї сар печад, аз доираи имон берун баромада аст ва
набояд онро мўъмин номид.315Аз нигоњи мазњаби њанафї
асли имон ба тасдик, ба ќалб аст ва дар њанафиимотрудї дар
имон иќрор ба забон, яъне ќавл ва гуфтор ањамият дорад.
Дар мазњаби њанбалї гуфтору амал њар ду рукни имонанд.
Аммо аз нигоњи њанафия ва ашъарињо тасдиќи ќалбию
ботинї муњимтарин мартабаи имон аст ва марњилаи иќрор
ба забон ва амал тибќи аркони имон марњилаи камоли имон
аст.316
Дар Ќуръон мартабаи имон чунин машаххас шудааст:
   
    
  



 … 
Њамон љо.
Дар китоби «Кашоф»-Ќозї Байзовї гуфта: «Касе, ки амал ба аркон
накунад на мўъмин аст, на кофир» .
316
Нигар. Тахлис ва тарљумаи «Зубдатулбаѐн фї ањкомиил-Ќуръон»
таълифи олими раббонї Муќаддаси Ардабилї; тарљумаи. Дуктур. Сайид
Љаъфари Саљљодї, чопи. Аввал, Тењрон, 1362, с. 29.
314
315

287
https://bikhon.tj/

«Аъроби (бадавї) мегўянд: «Имон овардем. Бигў, имон

наѐвардед, балки бояд бигўед, ки таслим шудем ва имон
њанўз вориди дили шумо нашуда аст» .
Њарчанд ин оят ба маънии тафовутгузорї байни имон
ва ислом нест, вале далолат ба он мекунад, ки байни таслим
шудан ба ањкоми илоњї ѐ худ дар назди ќудрати дини ислом
то имон овардан аз тариќи пазиришу боварии ќалбї тафовут
њаст.
Вобаста ба њамин шинохти ду калимаи калидии дигари
Ќуръон-«ислом» ва «куфр» зарур аст. И с л о м ба маънии
таслими комил бо тамоми вуљуд дар баробари зоти
Худованд аст. Аз ин рў асли диѐнат дар ислом нахуст таслим
шудан дар баробари зоти Худованд(на дар баробари
ќудрати низомии ѐ сиѐсии пайѓамбар ѐ худ давлату ќудрати
исломї)аст, сониян, имон овардан ба ањкоми ислом, ки он
њам аз Худост.
Ислом дар воќеъ марњилаи амал ва иљрои имон аст ва
дорои панљ аркон аст: Нахустин ва барљастатарини он
шањотдатайн, яъне имон овардан ба ягонагии Аллоњ ва
рисолати Муњаммад, сипас намоз гузоридан ва рўзаи моњи
шарифи Рамазон доштан ва њаљ гузоридан. Дар њамин љо
метавон гуфт тафовути маънишинохтии ислом ва имонро
метавон ташхис кард. Имон умуман дар њар дине метавонад
иќрор ба забон ва ќалб бошад. Чунонки дар дини насронї
низ омада аст: «Зеро агар ту бо дањони худ эътироф кунї, ки

Исо Худованд аст ва бо дили худ имон оварї, ки Худо ўро аз
мурдагон эњѐ кард, наљот хоњї ѐфт;
10- Чунки одам ба дили худ имон меоварад, ки ин барои
адолати ўст ва бо дањони худ эътироф мекунад, ки ин барои
наљоти ўст». /Б. Румиѐн 10: 9-10/
Ин љо љоиз аст, ќайд ва таъкид шавад, ки ислом ягона
динест, ки дар номи вай моњияташ дарљ шудааст. То ислом
динњо аксаран ба номи асосгузоронашон (зардуштия,
масењия, буддоия, конфутсия) ѐ бо номи ин ѐ он ќавму мањал
ва ѓайра номида шуда буданд. Аз ин рў, метавон гуфт Ислом
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дини Муњаммад ѐ араб нест, илоњиѐти ин дин, оламватанї
(космополитикї) ва ин хусусияти он назар ба дигар динњо
равшантар баѐн шудааст. Даъвати Ислом даъвати љањонї
аст, чунки мухотаби он умуми мардум- «Аннос» - анд. Чун
бо
нидои
«
» -Ё айюњол-лазина оману-Эй онњое, ки имон овардед!»
«Ё
айюњ-ан-нос!-Эй
мардум!»
«
ва
 إٌبط» инсонњоро даъват менамояд.317
Чунон ки то ин љо дидем дар исломшиносии суннатї
таваљљуњи муайяне дар таъриф ва ташхиси мафњумњои
«дин»,
«имон»
ва
«ислом»
шудааст.
Њамчунин
исломшиносии классикї дар баробари ин истилоњњои
маъруф, вожаю истилоњњои калидии мутазоди онњо ќарор
доранд. Аз љумла, вонањои куфр (кофир), ширк (мушрик),
нифоќ (мунофиќ), ки дар Ќуръон хеле зиѐд истифода
шудаанд.
Мафњуми «куфр» ва «кофир» дар ибтидои ислом тибќи
матни Ќуръон асосан ѓайримусалмон аст, чун кофирон
онњое мебошанд, ки рисолати Муњаммад (с) ва даъват ба
исломро ќабул надоранд, вале дину имон ба аркони динии
худро доранд. Ширк бошад ба Худои ягона шарик, њамто
овардан; боварї ба бисѐрхудої, якчанд худо доштан аст, ки
дар ислом гуноњест, ки муљозаташ бештар аз куфр аст.
Њамчунин дар Ќуръон аз дањриѐн ва дар адабиѐти исломї аз
илњод сухан меравад, ки инњо мункирони Худо ва таълимоти
динї оид ба маъоду растохез мебошад. Дар ибтидои
пайдоиши ислом зери пўшиши калимаи куфр ва кофир њама
ѓайримусалмон њамаи онњое, мебошанд, ки ба рисолати
317

Барии муќоиса агар ба «Панљкитоб»- и Мўсо нигарем, Худо ба Мўсо
чунин мурољиат мекунад: «Ман Худои падарат Худои Иброњим, Худои
Исњоќ ва Худои Яъќуб њастам.» (Б.Хуруљ: 3: 6, 16;) ѐ «Худованд худои
Ибриѐн». (Хуруљ: 3: 18;) ѐ худ: «Худованд худои Исроил…» (Хуруљ: 5: 1.)
Њарчанд дар худошиносии насрониѐн низ Худо Худои њамаи оламиѐн аст
ва даъвати Исо даъват ба њамаи башар аст, вале он ба ин равшание, ки
дар ислом њаст баѐн нашудааст.
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Муњаммад (с) ва дини ислом нагаравидаанд, чи аз ањли
китоб ва чи аз мушрикон ва дањриѐн ва ѐ мулњидон ќарор
мегирифтанд. Вале баъдтар дар маънии кофир дигаргуние ба
вуљуд меояд. Бо оѓози ихтилоф дар дохили ислом ва
пайдоиши фирќањо таркиби кофир низ таѓйир пайдо
мекунад. Тазоддию мухолифати мафњумњои «муслим» ва
«кофир» дигар рўѐрўии ќуръонї миѐни «муслим ва «кофир»
нест.318
Масалан, фирќаи хориљия рўѐрўии муслим ва кофирро
дохили њавзаи ислом кард. Бино бар назари фирќаи хориљия
мусулмоне, ки муртакиби гуноњи кабира шудааст, дигар
мусалмон нест, ўро бояд кофир ва сазовори дўзах донист,
бинобар ин њатто куштани ў љоиз шуморида мешавад. Чун
чигунагї ва меъѐри гуноњи кабира мушаххас набуд, имкони
гунањгор кардан ба он дар њар амре аз эњтимол дур набуд.
Ин назария дар таърихи ислом њатто ба мазњабњои
дигар низ сироят кард ва аз љумла дар даврањои бўњрони
сиѐсї ва маънавии кишварњои исломї бо хурдтарин гуноње
мусулмонро ба куфру кофирї муттањам мекарданд. Далели
равшани он намунањои осори маорифпарварон Ањмади
Дониш, Садриддин Айнї ва дигарон шуда метавонад, ки
њатто хондани рўзнома ѐ пўшидани пойафзоли дар Руссия
истењсолшуда сабаби кофир эълон шудани мусалмон гардад.
Дар солњои охир низ баъзе гурўњњои сиѐсии исломї гурўњў
ањзоби мухолифи худро ба куфру кофирї муттањам
мекарданд.
Бо вуљуди ин масдари поку беолоиши ислом Ќуръон
аст, ки аз чунин таассубњо дар сурати дуруст таваљљўњу
таъаќќул кардан метавонад боз дорад. Дар Ќуръон оятњои
зиѐд аст, ки мўъминонро аз ќазовати нодуруст ва аз пеши худ
мањкум кардани инсонњо ба куфру имон боз медорад.
Њарчанд дар Ќуръон чунин њукмњо шудаанд, он њўкму
казоватњои худи Худоянд, гоњо парвардигор Паѐмбарони
Ниг: Худо ва инсон дар Ќуръон, таълифи Тушї Њику Изутсу,. С. 6465.
318
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Худро аз чунин њукм кардан боз медорад. Ташхис ва вуљуди
куфру имонро аз камоли њукмати ўст. Дар Ќуръон омадааст,
агар Худо мехост њамаро мусалмон ва мўъмин мекард, вале
Ў мехоњад ва аз ин тариќ бандагонашро биозмояд. Пас
њукми куфру имон аз вазифањои инњисории Худост ва ба
Паѐмбар (с) мефармояд, ки вазифаи ту танњо таблиѓ аст на
њукм. Аз ин рў мантиќи Ќуръон чунин аст; агар кофирон
«имон оварданд њидоят ѐфтаанд ва агар аз њаќќ рўй
гардондаанд бар ту (Паѐмбар) чизе љуз таблиѓи дини Худо
ва итмоми њуљљат бар онњо нест, Худованд (Худ) бар њоли
бандагон биност: / 3:20./
Њарчанд дар Ќуръон омадааст, ки :

«Њар кас ѓайр аз ислом динеро тобеъият кунад аз ў
пазируфта нашавад ва ў дар охират аз њасоратдидагон,
зараркардагон аст.» / 3:85/
Муљозот ва суду зиѐни тобеъияти ѓайр аз ислом дар
охират назди Худо арзѐбї мешавад. Аз ин рў зўрию тањмил
дар кори динро намеписандад ва бо сароњат ва равшанї
фармуда:

«Кори дин ба иљбору зўрї нест, роњи њидоят ва залолат
бар њама равшан гардида аст/ 2: 256/.
Ва њамчунин мефармояд:

/Эй расули мо/ халќро ба њикмат ва бурњон ва мавъизаи
некў ба роњи Худо даъват кун ва бо бењтарин тариќ (бо ањли
љадал ва мубоњиса) мунозира кун( вазифаи ту беш аз ин нест)
њамоно Парвардигорат худаш медонад, кї аз роњи рости Ў
мунњариф шудааст ва худаш медонад, кї њидоят ѐфтааст». /.
16:125/
Тањаммулгарої аз асоситарин роњнамоињои Ќуръон
аст. Бо вуљуди «дини њаќ» ва «дини илоњї» шуморидани
ислом ба пайравони адѐни дигар алалхусус ба ањли китоб
табъиз раво намедорад.
Танњо фармуда:

«Ва бигў дини њаќќ њамон аст, ки аз љониби Парвардигори
шумо омад, пас њар кї мехоњад имон оред ва њар кї мехоњад
кофир шавед…» / 18: 29/
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Муљозоти куфру имон, њаќќу ноњаќ дар дасту ихтиѐри
худи Парвардигор аст:
«Яњуд даъвї мекунад, ки нассороро аз њаќќ бањрае нест ва
насоро мегўянд, ки яњудро аз њаќќ бањре нест дар сурате, ки
њарду гурўњ китоби (осмонї) мутолиъа мекунанд. Ин чунин
даъвоњо шоистаи касонест, ки (аз китоби осмонї)
бебањраанд ва худованд дар ихтилофњо рўзи ќиѐмат доварї
хоњад кард» /Ќ. 2: 113/.
Ќуръон дар оятњои 199-200 сураи Оли Имрон ошкоро
бо он гурўњ аз ањли китоб, ки ба Худо ва китоби осмонии
ислом имон доранд ва худотарсанд оятњои худоро ночиз
намешуморанд мудоро кардани мусалмонон ва сабур будан
дар муносибат бо онњо даъват кардааст:
   
   
   







   



    
  










Албатта дар Ќуръон даъвати мубориза –љињод ва ќитол
бо куффор ва бо он даста аз ањли китоб, ки ба мубориза ва
душмании сиѐсї бо уммати ислом иќдом намудаанд, низ
њастанд, вале оятњои дар боло зикршуда ва оѐти бисѐр дигар
аз Ќуръон далолат ба он мекунанд, ки дар кори даъват ба
дини ислом Ќуръон бештар сабру мадоро ва таблиѓу
ташвиќро меписанданд, ва дар баробари душмании ошкоро
љињодро.
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Аќл ва имон. Имон дар ислом чунон, ки ќаблан гуфта
шуд, кўркўрона минњои аќл ва хирад нест. Њарчанд дар
тањќиќотњои диншиносї ва њатто илоњиѐт аксар ваќт аќлу
имон ду вожаи мутаќобил, ду ќутби ба њам зид тасвир
шудаанд. Дар Ќуръон калимаи «ал-аќл» ва «таъаќќул-аќлро
ба кор бурдан»-зиѐда аз 47 бор омадааст, агар илмро низ
њамчун муродифи «аќл» ќабул кунем бо њамроњии вожањои
«уќало- оќилон», «уламо-олимон» ва «увлул албоб- оќилон»
ва муштаќоти онњоро зам кунем раќами зикршудаи боло дусе баробар хоњад шуд. Хулоса он миќдор ишора ва таъкид ба
аќл, хирад ва илм ва њикмат, ки дар Ќуръон шудааст дар њељ
китоби муќаддасе нест. Истилоњи њикмат, хирадманд, олим
аз пуристифодатарин вожањои Ќуръонанд.
Робитаи зичи имон бо «аќл» ва корбурди аќл дар
Ќуръон ба возењияти том баѐн шудааст ва вуљуди куфр низ
вобаста ба адами ќудрати истифода аз аќл мањсуб шудааст:
Масалан, дар сураи Баќара, ояти 171 Парвардигор
мефармояд:






    
    
   

«Ва мисоли онњое, ки кофир шудаанд дар шунидани
суханони анбиѐ ва дарк кардани маънои он чун њайвоне аст,
ки овозаш кунанд аз он овоз маъно дарк накунад, ва ба љуз
садое нашнавад, куффор њам аз шунидан, гуфтан ва дидани
њаќќ карру гунгу кўранд, зеро аќли худро кор намебанданд.»
/Ќ.2:171/.
Њамчунин дар ояти 164 сураи Баќара:
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аз офариниши осмонњо ва Замин, ихтилофи шабу рўз, аз
киштињое, ки дар об њаракат мекунанд ва аз обњое, ки барои
зиндаву сабзу хуррам нигоњ доштани Замин ва чаридани
њайвонот сухан ронда њамаи инро оятњои (нишонањои
равшан) барои имон овардан барои оќилон, ќавме, ки аќлро
ба кор гирифтаанд мешуморад. (2: 164).
Њамин тавр тибќи оѐти Ќуръон аќлу имон ба њам
мутазод нестанд, балки аќлу илму њикмат лозимаи имони
комиланд. Ин масъала тањќиќи амиќтареро эњтиѐљ дорад.
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Боби 3. УСУЛИ ДИН
(АСОСЊОИ ИЛОЊИЁТИ ИСЛОМ)
3.1. Тавњид

Тавњид (аз калимаи арабї – «воњид», «ањад» – як, ягона
якто буда)њамчун истилоњи каломї далолат ба ягонагии
Худо мекунад ва муродиф бо истилоњи лотинї-монотеизм –
якхудої ё яктопарастї мебошад. Тавњид, яъне эътиќоду
имон доштан бар вуљуди танњо як худо, инкори вуљуди
њаргуна маъбўд, худо ѐ худоѐни дигар аст. Ин љо тавњид

њамчунин бобе аз илоњиѐти ислом аст, ки дар ин боб исботи
вуљуди Худо, вањдонияти ў дар зот, сифот, афъол ва хилќати
олам, вањдати ў дар марљаъи тамоми кавн ва нињояти њамаи
ќасдњо дода шуда аст.319 Дар дини ислом ин асл бо ибрози

калимаи шањодат: ذ أ َّ ْ ال ا ٌ َٗ ّاال هللاٙ « اشАшњаду анна ло-илоња
илло Ал-лоњ- Шањодат медињам, ки «Нест худое ба љуз
Аллоњ» ифода ва баѐн шудааст.
Тавњид (монотеизм) аз нигоњи диншиносї яке аз
319

Муњаммад Абдо. Рисолатут-тавњид. Дорулмаъориф, Миср, шояд:
Ќањира? 1966, с. 18.
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марњилањои нињоии тамоюли худшиносии инсон, љараѐни
такомули фитрати њастшиносї ва худошиносии инсон буда,
нињояти тањаввули ѓояи Худо, зимни раванди такомули
аќливу маърифатии инсон аст. То расидан ба ин зинаи
шинохти Худо инсоният давраи тўлонї (њазорсолањои зиѐде)
– ро пушти сар намуда, аз нигоњи шакливу ѓоявї анвоъи
гуногуни худоѐнро тахаюл ва таљассум карда мавриди
парастиш арор додааст. Тавњид бо ќобилияти таљридї
(абстраксиякуни)-и инсон, яъне ќобилияти эљодї мафњумњои
холису ноби орї аз мисдоќњои хориљї вобаста аст, ки он дар
пояњои нињоят баланди рушди маърифатї ба инсон
имконпазир мегардад. Дар зинаи тавњид дар ифодаву баѐни
њаќиќати мутлаќ байни дин ва фалсафа тафовути чандоне
намемонад. Хулоса, инро метавон танњо пас аз баррасии
муќоисавии љараѐни тањаввули ѓояи Худо, даќиќтараш баъд
аз баррасии љараѐни тањаввули майли фитрии худољўии
инсон њамзамон бо камолоти маънавии ў дарк кард.
Дар динњои табиии ибтидої на танњо эътиќод ба тавњид
нест, балки њанўз худи мафњум ва ѓояи худо вуљуд надорад.
Њарчанд эњсоси вањдати њастї, эњсоси монизм – вањдати
вуљуд дар њамин зина низ малњуз аст. Дар он динњо боварї
ба ќувваи мармўз, рўњу арвоњи хубу неки гузаштагон, арвоњи
табиат: арвоњи љангал, кўњ, дарѐ ва вуљуди равобиту таъсири
мутаќобила байни инсону њайвон дар шакли «рўњи авлодї» –
тотемњо ба вуљуд меоянд. Сипас дар заминаи чунин боварњо,
дар зинањои баъдї, таљассуми ин рўњњо, арвоњ, худоѐн дар
симои њайвонот, паррандањо ва хазандањо рушд мекунад.
Масалан, дар байни мисриѐни ќадим парастиши шаѓол,
тимсоњ, ќучќор, маймун, аспи обї, лаклак, муш, мори афъї,
гурба ќурбоќќа ва дигар љонварону њайвонот маъруф
будааст. Баъдтар дар њамин љо тасаввуроти каму беш
абстрактї дар бораи худоѐни муњофиз дар шакли њайвон ба
вуљуд меояд. Мисли Сехмет дар симои модашер ва Арис ба
сурати барзагов. Оњиста-оњиста тасвиру тасаввуроти худоѐн
дар шакли нимаинсонї ва нимањайвонї чунон, ки мисриѐн
худои холиќи тамоми мављудот- Кунуммуро дар шакли
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мураккаб аз тани инсон ва сари ќучќор ва худои њофизи
ќабрњо ва мурдагон-Анубиѐро дар шакли пайкараи инсон ва
саре аз шаѓол тасвир мекардаанд – ба вуљуд омаданд.
Љараѐни дарки инсон аз тавњид манут ба камолоти
тафаккури мантиќї ва рушди иљтимоии ў будаанд. Инњо
ангезањое будаанд, ки инсонњоро ба сўи фитрати худољўї ва
тавњид савќ медоданд. Њамчунон, ки дар Ќуръон ин матлаб
дар ќиссаи Иброњим образнок баѐн шудааст.320
Дар сураи «Анъом» оятњои 76-79 чигунаги љараѐни дастѐбии инсон ба
шинохти вуљуди Худои ягона, ки аз парастиши табиат оѓоз шуда, пас аз
истанботњои мантиќї бо шинохти Худои воњиди холиќ анљом меѐбад,
дар мисоли таљрибаи Иброњим (с) баѐн шудааст:
    
     













      




   




    
    




    
   
   

Тарљума: «Пас чун шаб \и торик\ даррасид, ситора \-и дурахшон\-ро дид,
гуфт: «Ин Парвардигори ман аст!» Пас чун он ситора ѓуруб кард ва
нобуд шуд, гуфт: «Ман он чизеро, ки нобудшаванда аст дўст
надорам»(76) . Ва ваќто ки дид моњ тулўъ кард, гуфт: «Ин Парвардигори
ман аст!» Ва ваќте ки \он\ фурў рафт, гуфт: «Агар Парвардигорам маро
њидоят накунад, албатта, аз љумлаи гумроњон шавам» (77) Ва ваќто ки
офтоби тулўъкардаро дид, гуфт: « \Њатман\ ин Парвардигори ман аст,
\чунки\ ин бузургтар аст.» Пас, чун \он низ\ фурў рафт, гуфт: «Эй ќавми
ман, ба дурустї ки ман аз он \ ки офтобро\ шарики Худо муќаррар
мекунед, безорам. (78) Ман-дар њоле ки њанифам,-рўи худро ба сўи Он
\Худой\ мутаваљљењ сохтам, ки осмонњову заминро биофарид ва ман аз
мушрикон нестам» (79) Дар охир, чунон ки маълум шуд, Иброњим ба
320
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Дар ибтидо њар авлод, њар ќабила ва њар шањрак ва
дењае худои муњофизи худро дошт, њамзамон бо ташкилѐбии
умумиятњои сиѐсї, марказиятѐбии ноњияњо, дар атрофи
шањрњои бузург худоѐни мањалї дар тобеъиятњои худоѐни
марказ ќарор гирифта, ба тадриљ аз эътибор соќит мешуданд
ва аз худоѐни мутаъаддид ду се худои бузург боќї
мемонданд, ѐ як анљумани (пантеон)-и худоѐн бо сарварии
худои худоѐн чун дар Юнону Рум ба вуљуд меомаданд. Њам
дар Миср ва њам дар Юнону Рум худоѐн њам дар сурат ва
њам дар хислату рафтор шабењи инсон (антропоморфї)
тасаввур мешуданд. Тасаввурот ва тасвирњои аљоибшакл
(аморфї) низ буданд вале дар ин зина њанўз тасаввуроти
Худо дар шакли таљриди мањз ѐ аниќтараш шинохти Худои
бемислу монанд дар доираи динњо ба вуљуд наомада буд.
Вале дар доираи фалсафа, алалхусус фалсафаи юнонї чунин
назарияњо њанўз дар нимаи дуюми њазораи пеш аз мелод
пайдо шуданд. Тааљљубовар аст, ки бо вуљуди бисѐрхудої ва
антропоморфї будани пиндорњои динии юнониѐн оид ба
Худо, дар фалсафа назарияи тавњидї (монистї) ва таљридї
(абстрактї) нахуст дар он љо ташаккул меѐбад.
Мутафаккирони Юнону Рум аввалин мунаќќидони
тасаввуроту
пиндорњои
бисѐрхудоию
антропоморфї
(антропопатї) будаанд.
Ѓояи тавњидро њанўз дар асри VI пеш аз мелод файласуфи
юнонї Ксенофан дар фалсафаи худошиносї ба миѐн
гузошта, тасаввуротњои антропоморфию антропопатиро
интиќод намуда аст. «Мурандагон (авомуннос) фикр

мекунанд- мегуфт ў, -ки гўѐ худоѐн чун онњо либос, чун онњо
садо ва намудњои љисмонї доранд»321. Ў худ дарк карда буд,
ки диндорон чи гуна, ки бошанд худоѐнашон њам њамон
хулосае меояд, ки Парвардигори ў он ест, ки фанонопазир бошад, балки
Он офаридгори замину осмон ва орї аз шарику ѐвар аст. (Ниг. Сураи 6,
оят, 76-79)
321
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тавранд, аз њамин рў, ки гуфтааст. «Њабашиѐн мегўянд, ки

худои онњо хамидабинї (пучуќ) ва сиѐњпўстанд, фарансавиѐн
худоѐни худро кабудчашм ва малламўй тасаввур мекунанд».
Ў пас аз ин муќаддима бо тамасхур хулоса мекунад: «Агар
барзаговон ва шерон дасти холиќ медоштанд, ки чун одамон
осори санъат бисозанд, худоѐни худро дар шакли худ
(барзагову шер) меофариданд.»322
Ксенофан осмони якпорчаро мушоњида намуда, эълон
менамояд, ки Худо воњид аст. «Вањдати оммро Ксенофан

худо меномад».323
Афлотун ва Арасту худоро ѓайриљисмонї медонистанд.
Ба аќидаи Арасту вањдати олии оламро љуз ба вањдати
иллати нињоии он наметавон фањмид. У дар хотимаи тавзењи
ин матлаб мисрае аз шеъри Њомер, ки дар он гуфтааст:
«Некў нест, ки худованд чанд тан бошад» меорад.
Тањаввули тавњидро дар асари таъсири шояд њамин
афкори фалсафаи юнонї дар Яњудияи ќадим метавон
мушоњида кард. Мувофиќи далеле, ки аз баррасии китобњои
«Танах» ва «Ањди ќадим»-и «Библия» бармеояд метавон
бидуни шакку шубња гуфт, ки дар дини яњудияи ибтидої
тавњиди холис вуљуд надорад. Њам дар панљкитоби Мўсо ва
њам дар дигар китобњои он давра нишонаву шавоњиди зиѐде
аз бисѐрхудої ва тасаввуротњои антропоморфї нисбат ба
Худо фаровон ба чашм мехўранд. Баррасии муќоисавии
раванди тањаввули идеяи Худо дар динњои сомї барои
шинохти љараѐни покшавї мафњуми Худо аз осори динњои
табиї ва бисѐрхудої, аз намодњову тимсолњои онњо
мусоидат намуда, њамзамон ба шинохти чигунагии љараѐни
рушди фикрию аќлонии инсон ва табдили ѓояи Худо ба
мафњуми нобу беолоиш имконият медињад.
Дини яњудия низ баъд аз гузариши аз марњилаи
парастишњои табиї ба парастиши худои хоси миллии
баргузида аз байни худоѐни дигар (генотеизм) ва аз он то
322
323

Е.К Дулуман, Идея бога, Наука, М. 1970, с.26-27.
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тавњиди соф як давраи тањаввули тўлониро аз сар
гузаронидааст. Инро чунон ки арз шуд, метавон аз баррасии
китоби «Танах» ва «Ањди ќадим» дарѐфт.
Библияшиносон дар мавриди таълимоту тасаввурот оид
ба Худо китоби «Ањди ќадим»-ро ба ду таќсим намудаанд.
Чун ки дар матнњои он Худо гоњ бо номи «Элоњим» ва гоњ бо
номи «Яњво» ѐд мешавад.324 «Элоњим» љамъи калимаи
умумисомии «Эл», яъне исми омми Худо мебошад. Номи
Аллоњ дар ислом низ аз њамин реша бармеояд. Дар гузаштаи
ќадим пеш аз љамъоварї ва навишта шудани китобњои
«Ањди ќадим» ќабоилу ќавми Исроил ба худоѐни зиѐде
эътиќод доштанд. Њар ќабила худои муњофизу нигањбони
худро дошт, њатто худоѐни мањаллањо низ гуногун буданд,
њар мањал ѐ ноњия худои худро доштанд, агар ќабилае аз як
ноњия ба ноњияи дигар кўч мебастааст худои пешинаи худро
рањо намуда, ба худои ин ноњия эътиќод ва ќурбонї
мекардааст. Хулоса, чунин эътиқодњои бисѐрхудої, њатто то
асри V пеш аз мелод, барои яњудиѐн хос буда. Онњо дар ин
давра зиѐда аз 50 худоѐни гуногунро парастиш
мекардаанд.325 Ба тадриљ аз байни худоѐни зиѐде чанд худои
асосї, ки худои ќабилањои бузург ва њоким буданд, њамчун
худои умумї људо мешаванд. «Элоњим» ва «Яњво» номњое
будаанд, ки дар матнњои мазњабии мутааллиќ ба ду ноњия ва
гурўњи ќабилањои бани Исроил ѐ дар даврањои гуногуни
таърихи ин ќавм маъруф будаанд ва пас аз љамъоварии ин
матнњои пароканда дар китоби «Танах» ва аз он ба «Ањди
ќадим» бидуни тањрир дар шакли аввалии худ дохил
шудаанд. Ин аст, ки дар китоби муќаддаси яњудиѐн на танњо
Худо ба ду ном зоти зоњир мешавад, балки ба равшанї
бидуни зањмати зиѐд метавон пай бурд, ки Худо дар шакли
љамъ омада. Яъне ба љои «илоњ» љамъи он «илоњим» ба кор
рафта. Њатто ваќте, ки Одам ва Њаво аз дарахти мамнўъ
324

Ниг. И.А. Крывелев, Библия: историко-критический анализ, М.
Политиздат, 1985, с. 64-68.
325
Е.К Дулуман, Идея Бога. М.Наука, 1970. С. 131.
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мева хўрданд, Худо мегўяд: «Инак Одам мисли яке аз Мо

орифи неку бад гардидааст: ва акнун мабодо дасти худро
дароз кунад ва аз дарахти њаѐт низ гирифта хўрад, ва то абад
зинда монад» (Биб. Њастї: 3:22). Гузашта аз ин дар он гоњ
тасаввуротњои
динњои
пешин,
мисли
боварњои
антропоморфии юнониѐн ошкор мешавад. Аз љумла
мехонем: «Писарони Худо духтарони одамизодро диданд,

хушрўянд ва њар кадомро, ки хуш мекарданд, барои худ ба
занї мегирифтанд» (Биб. Њастї. 6:2) Ё худ «Дар он рўзгорон
дар замин бањодурон буданд, алалхусус баъд аз замоне, ки
писарони Худо назди духтарони одамизод омаданд ва онњо
барояшон фарзанд оварданд… (Биб. Њастї. 6:4)
Яъне дар тасаввуроти яњудиѐн, њанўз боварињои адѐни
ќадимаи табиї, бисѐрхудої ва антропоморфї оид ба зан ва
фарзанд доштани худоѐн мављуд будааст ѐ худ
тартибдињандагони Таврот асотири ќадимаро бидуни
тањрири дуруст ба Таврот дохил кардаанд. Дар бораи
набудани тасаввуроти якхудої, тавњиди комилу соф боз он
гувоњї медињад, ки дар њељ љое аз чањор китоби аввали Мўсо
иборае мисли «Нест худое ба љуз Яњво» вуљуд надорад. Дар
Таврот асосан Худо, худои миллии яњудиѐн аст, он бо
номњои «Худои падарам», «Худои Иброњим», «Худои
Ноњур», «Худои Исњоќ», «Худои Яъќуб» (Биб.Хуруљ. 4:5) ѐд
мешавад, њатто ибораи «Худоњои бегона» (Биб.Њаст.35:4)
дар он дида мешавад. Дар Таврот даъват шудааст, ки танњо
ба Яњво-худои падарони худ саљда кунед, худоњои дигарро
ибодат накунед ба онњо ќурбонї наоред, аммо вуљуди онњо,
яъне худоѐни бегона инкор карда нашудааст.326 Хулоса дар
чор китоби аввали «Панљ китоби Мўсо» танњо сухан аз
худои миллї ба миѐн аст, Таврот дар бораи «Худованд
Худои Исроил», «Худои Ибриѐн», сухан мегўяд, на дар
бораи худои љањониѐн, на худои њамагон ва дар он инкори
вуљуди худоѐни дигар нест, танњо даъвати ба ибодат
Нигар? Б.Забур, 96:9 – Зеро, ки ту эй худованд, бар тамоми замин
баланд њастї.
326
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накардани онњо ва мубориза бо бутпарастї њаст.
Сониян, бояд гуфт, ки дар Таврот ду марњилаи тањаввули
ѓояи Худо ѐ ду зинаи гузариш аз ширк ба тавњид инъикос
шудааст, ки ба истилоњи диншиносии ѓарбї генотеизм ва ѐ
энотеизм номида мешаванд. Генотеизм, яъне иќрор будан ба
инкор накардани вуљуди худоѐни мутаъаддид аст ва дар
баробари ин як худоро ба мартабаи худои офаридгори олам
(дар баъзе адѐн масалан њиндуия офаридгори њам њамаи
худоѐни дигар) худои худоѐн эътироф кардан аст. Энотеизм,
низ вуљуди худоѐни дигарро инкор намекунад, вале даъват
ба парастиши як худои ќавмї ѐ миллии худро мекунад, њар
ќавме, халќе бо як худое ањду паймон кардааст.
Ин аст, ки номи китоби муќаддаси онњо низ «Ањди Ќадим»
аст. Бани Исроил ањд намудаанд то ба ѓайр аз Яњво (Элоњим)
худои дигареро намепарастанд.
Тасаввурот дар бораи Худои ягона ва инкори вуљуди
њар гуна худои дигар танњо дар китоби панљуми Мўсо ва
китобњои баъд аз асорати њафтодсолаи Бобул навишта шуда
дар китоби Ишаъѐи набї ва Ирмиѐни Набї пайдо мешавад.
Аз љумла дар китоби панљуми Мўсо «Такрори шариъат», аз
рўи номи он ва тањқиқоти олимон ин китоб иловаи баъдї аст,
омада: «…Худованд Худост, ва ѓайр аз ў дигаре нест». «Пас

имрўз бидон ва дар дили худ љойгир кун, ки Худованд
Худост дар осмон аз боло ва бар замин аз поѐн ва дигаре
нест». «Туро худоѐни дигар, љуз Ман, набояд бошад.» (Биб.
Такрори шариат. 4:35,39 ва 5:7).
Бо вуљуди ин њатто дар њамин китоби охир низ нишонањое
аз осори бисѐрхудої ба чашм мехўрад, масалан чун ин оят:
«Зероки Худованд Худои шумо Худои Худоѐн аст…» (Б.
ТШ. 10:17) Дар ин љо тасаввуроти чун аз анљумани худоѐни
Юнону Рум ва Худои Худоѐн дар он анљуман (Зевс) ба ѐд
меояд.
Ба њар сурат танњо дар китоби
панљуми Мўсо
«Такрори шариат» ва китобњои наѐмбарони давраи асорат
ва пас аз он мо тасаввуроти тавњидии холисро дар яњудия
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мебинем. Аз љумла дар китоби Ишаъѐи Набї 45:21,22 ва 46:9
гуфта шудааст:
21… «Оѐ на манам, ки Худованд њастам?

Ва ѓайр аз ман худои дигаре нест.
Худои одил ва наљотдињандае ба љуз ман нест» .
22… «Зеро, ки Ман Худо њастам, ва дигаре нест» .
48:12 … «Ман аввалин њастам ва Ман охирин њастам».
Инак чунонки мебинед таъкиди тавњид дар «Ањди
Ќадим» чандон ба исрор нест, он љой-љой (фрагменталї)
буда ба он исрор ва њассосияте, ки дар Ќуръон њаст нест.
Аз Ањди Ќадим, ки бигузарем хоњем дид, ки тавњид дар
насроният, чор Инљили Эсои Масењ, бо таълимоти
фарзандию падарї ва рўњулќудус (таслис) халалдор карда
шудааст. Уламои насронї имрўз њар гуна ки фалсафаи
тавњиди насрониро тафсиру таъбир накунанд, як чиз
инкорнопазир аст, ки дар ин дин тавњид дар ќолиби кўњнаи
динњои тамсилї ва зинаи нињоии тањаввул ба тавњид зоњир
шудааст. Фалсафаи илоњии насроният танњо барои хосонуламост, вале шуури оммаи насронї њамон шуури
политеистї ва тимсол (икон) парастї аст. Бењуда нест, ки
баъдтар онњое, ки зиддияти дохилии насроният байни тавњид
ва ширк ва бутпарастиро дирк намуданд, иќдом ба инкори
он карданд. Дар натиља чанд равияву фирќањое чун
«монофизит» –њо, ки дар симои Исои Масењ танњо худоро
мебинанд, «настурињо» ва «Иконобар»-њо, ки ба муќобили
тимсол (икон)- парастї мубориза мебурданд пайдо шудаанд.
Њатто агар ќабул кунем, ки боварии насрониѐн ба як
Худои ягона (тавњидї) аст, инро наметавон инкор кард, ки
Худои воњиди бемислу монанд, худро ба инсонњо дар шахси
писархудо (Исои Масењ) дар сурати инсонї, дар образи
инсон айнан зоњир мекунад. Шояд ин барои он буд, ки
ќабули ѓояи мањз бидуни тимсол барои аксари инсонњо,
хусусан авомунноси империяи Руми ѓарбї мушкил буд.
Ин мушкилиро ислом пушти сар кардааст. Дар
таълимоти ислом ѓояи Худо ба дараљаи нињоии таљрид ба
њадди мафњуми ноби бемислу монанд, абстраксияи холис чун
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мафњуми «саодат», «рафоат», «адолат» таљаллї мекунад.
Худошиносии исломї фалсафист, тасаввури фалсафї
мехоњад. Он сайри нињоии худэњсоскунї ва худзоњиркунии
рўњи мутлаќ аст.
Тавњид дар илоњиѐти ислом он ќадар хусусияти таљридї
(абстрактишуда) дорад, ки метавон танњо бо маќулањои
фалсафї, чун «рўњи мутлаќ», ѓояи ноб (идеяи абсолютї)
муќоиса кард.
Аз нигоњи барљастатарин файласуфи охири асри Х1Х
Његел масењият, ки яке аз динњои тавњидї (монотеистї) ба
шумор меравад «дини мутлаќ» аст чунки мўњтавои он
«Њаќиќати мутлаќ аст». Муњаќќиќи машњури осори ў В.Т.
Стейс дар ин маврид чунин мегўяд: «Његел мўњтавои дини

масењиро њамон мўњтавои фалсафаи худ медонад. Фалсафаи
Његел бо масењият яке аст. Фалсафаи Његел, масењияти
ботинї (esoteric) аст, зеро агарчи дар маънї ва мўњтаво ба
Масењият яксон аст дар сурат бо он фарќ дорад».327 Ин фарќ
дар чист? Љавоб он аст, ки «Фалсафа мўњтавои мутлаќро ба
сурати мутлаќ, яъне ба сурати андешаи мањз арза мекунад.
Масењият њамин мўњтаворо ба сурати махсус (њиссї) дар
ќолиби тамсил…»328 Дар муќоиса бо масењият ислом танњо
динест, ки Худо-њаќиќати мутлаќро дар сурати мутлаќ
бидуни њељ тимсолу зоњирї-айнї баѐн кардааст. Аз ин нигоњ
худошиносии исломї, ки дар сурати таљриди комил-андешаи
мањз баѐн шудааст бо фалсафа дар илоњиѐт аѐният дорад, на
ба динњои суннатї.
Аљиб аст, ки дар табаќабандии адѐн, ки Његел арза
намуда, љое барои ислом муайян нашудааст. Ин ѐ аз рўи
таассуби масењияти ўст ѐ аз он нуќтаи назари эњтиѐт ба
масъалаи ислом ва худошиносии ислом даст назада, чунки
назар ба масењият дини ислом ба дини мутлаќ наздиктар аст.
Агар ў аз рўи инсоф ќазоват мекард ислом њамон динест, ки
327

W. T. Stase. The philosophy of Hegel, тарљумаи форси дуктур. Њамид
Иноят, чопи. 4. Тењрон 1976, Сањ. 709.
328
Њамон љо.
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њаќиќати мутлаќ (Худо) дар сурати ноб, бидуни олоиш бо
мањсусот, бидуни намодњо ва тимсолњои олами айният дар
шакли таљрид (абстраксия)-и холис ифода шудааст. Агар
Његел исломро дар табаќабандии динњояш љой медодод он
гоњ мебоист онро дар мақоме, ки барои масењият қоил
шудааст ќарор медод.
Тафовути тавњид дар ислом аз динњои ќаблї дар он аст,
ки Худо натанњо шарик ва њамтое надорад, балки он шабењ
ба њељ мављуде нест, вай бемислу монанд аст.
Тавњид дар ислом, метавон гуфт, ки шиори аввалин ва
дастнахўрдаи он аст. Дар байни динњои тавњидї Ќуръон
ягона китоби муќаддасе аст, ки билофосила баъд аз вафоти
асосгузори он, дар муддати хеле кўтоњ љамъоварї ва тадвин
гардида, бидуни хурдтарин таѓйиру тањрифи мазмуну
мундариља аз давраи охирин тањрири он – тањрири Усмонї
то имрўз омада расидааст.329
Ин гувоњи он аст, ки таълимоти ислом аз замони
Паѐмбари вай то имрўз дасткорї ва тањриф нашуда
расидааст. Аз љумла таълифоти асосии он, ки тавњид аст аз
ибтидо дорои чунин хусусият будааст, танњо бо як ихтилоф,

ки умќу пањної ва вусъату доманаи ин таълимотро, ки асоси
доктринаи исломро ташкил мекунад, мусулмонон ба мурури
замон ботадриљ дарк мекунанд. Чунки тавњид дар ислом
танњо
марбут ба худошиносї нест, балки шолудаи
таълимоти он: асоси њастишиносї, љомеъашиносї,
љањонбинї, фалсафаи иљтимої ва идеологияи он ба шумор
меравад. Чунон ки баъдан хоњем дид, уламои имрўзаи ислом
дар мавриди «љањонбинии тавњидї», «љомеъаи тавњидї»,
«идеологияи тавњидї» ва ѓайра бањс мекунанд.
Вале аз нигоњи худошиносї худо дар ислом аз њамагуна
329 Дуруст аст, ки дар байни фирќањои ислом, масалан шиъањои ифротї,
чун хориљия аќида њаст, ки Усмон баъзе оятњоро аз Ќуръон њазф ва
баъзеро тањриф кардааст, вале ба њар сурат аз замони халифаи сеюм
Усмон то имрўз ба ѓайр аз њаракатгузорї дар Ќуръон таѓйире роњ
наѐфтааст.
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олоишњо, шабоњатњо ва ташбењоти моддию њиссї, воќеъиву
фантастикї орї ва пок мебошад. Дар идрок ва тасвири
Аллоњ њељ хаѐле, њељ фантазия роњ надорад. Тасаввури он
мофавќи хаѐлоти башарист. Аз ин рў, Аллоњ мутлаќулинон
аст.
Тавњид барои мусалмонони одї бо калимаи шањодат
«Ло илоња иллал-Лоњу» - Ѓайр аз «Аллоњ» худое нест ифода
мешавад. Чун љомеъае, ки Ќуръон ба он нозил шуд љомеъаи
бутпарастї, ширку бисѐрхудої Буда, таъкиди он ба
вањдоният ва ягонагии Худо беш аз њар китоби дигари
мазњабист. Дар он беш аз шаст бор шиъори асосии ислом
«Ба љуз Аллоњ худое нест» дар шаклњои гуногун такрор
шудааст:
    





   
   
 
Худо гувоњї дод, ки њељ худое нест, магар Ў; ва фариштагон
ва соњибони дониш, одилона гувоњї медињанд, ки љуз Ў
худое нест, ба љуз ў гаронмоя ва кордон аст. (3:18)
    
   
 
«Худои шумо Худои ягона аст, ба љуз Вай, ки бахшандаву
мењрубон аст, њељ худое нест.»
(2:163)
     
Љуз ту худое нест
(Ло илоња илло анта) (21:87)
   
   
«Огоњ кунед њељ худое нест, магар Ман»
(Ло илоња илло ана)
(16:2)
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Љуз Аллоњ њељ худо нест
(Мо мин илоњин илла
Аллоњу)
(3:62)



   
     
  
«Њамоно кофир шуданд, онњое ки гуфтанд» Худои саввуми
се \кас\ аст.Ва њељ худое нест магар Худои ягона.
(Ва мо
мин илоњин илло илоњун воњидун)
(5:73)
   




    
Аллоњро ибодат кунед, барои шумо љуз Ў худое нест.
мо лакум мин илоњин ѓайруњу)
(7:65)

( Ва

    
     











   

«Худо њељ фарзанд надорад ва њељ худои дигар њамрохи Ў
нест; он гоњ \агар Худо фарзанду њамроњ дошт\ чизеро, ки
офарида буд, бо худ мебурд; ва њамоно баъзе аз онњо бар
баъзе ѓолиб меомаданд, Покї Худорост, аз он чи баѐн
мекунанд.»
(23:91) (Мо кона маъању мин илоњин)
    …
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 …   
…Магўед: /худоѐн/сеанд»! Аз ин бозмонед, то барои шумо
бењтар бошад! Љуз ин нест ки Худо маъбуди ягона аст ва По
каст аз он, ки Ўро писаре бошад…
(4:171) («Иннамо Аллоњу илоњун воњидун»)
   
  
  
    
  
   
  
Худои шумо худои яктост (18:110)

(Анамо илоњукум илоњун воњидун)



     
    
Фаќат «Аллоњ» худои шумост.
(20:98)
(Инамо илоњакум Аллоњу)
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(Ќ.2:255)
Дар ин оятулкурсї дар баробари таъкид ба ягонагии Худо
ва инкори вуљуди худое ѓайри Ў, бо сифоти баљастаи Вай
Зиндаю Пояндагї, илми бенињоят ва тамоми арсаи олам:
замину осмонњо будан ќаламрави Ў рафъат ва азамати
бенињояаш баѐн шудааст.







 
У худои яктост
(6:19)
(Инамо њува илоњун воњидун)
   
Ростї, ки худои шумо яке аст.
(37:4)
(Инна илоњакум лавоњидун)
   
Ўст худо якто (112:1)
(Ќул Њува Аллоњу Ањад)
Њамоно манам Аллоњ љуз ман худои дигар нест.
(20:14)
    



  

Пеш аз њама бояд гуфт, ки чунин аќидае вуљуд дорад, ки
исботи њастии Худо мавзўи фалсафии дин аст ва нисбат ба
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диндор донистани он њатмї, яъне вољибу фарз нест. Аксари
диндорон эњтиѐље ба чунин исбот надоранд ва дар њељ як
китоби муќаддасе бо ин сарлавњаю унвон ѐ наздик ба он боб
ѐ фасле вуљуд надорад ва аксари сарчашмањои динї, аз
љумла, Ќуръон низ имону боварї ба гуфтаю ахбори
паѐмбаронро талаб мекунанд. Вале бо вуљуди ин наметавон
гуфт, ки Ќуръон имони бечуну чароро талаб мекунад.
Бечуну чигунагї дар Ќуръон танњо худи Худо аст ва
шинохти вуљуди Ўро Ќуръон бар асоси корбурди аќл лозим
мешуморад ва бар он таъкиди зиѐд кардааст. Ин аст ки дар
бисѐр маврид Қуръон таваљљўњ ба далоили ақлї љињати
шинохти нишонањои њастии Худо далолат мекунад. Ва худ ин
нишонањоро дар олами табиат ва нафси худи инсон
муъаррифї менамояд.



  
   




   
 
« Ва нишонањои Худро дар ин олам ва дар нафси \худи\ онњо
хоњем намоѐн кард, то бар онњо равшан шавад, ки ин сухан рост
аст…» (41:53)
Дар сураи 2-«Ал-баќара» оятњои 163-164 як зумра бурњонњои
аќлї барои исботи вуљуди Худо ва тавњид иќома кардааст:
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« Ва Худои шумо Худои Ягона аст, ба љуз Вай, \ки\ Бахшандаи
Мењрубон аст,њељ худое нест (163). Ба дурустї ки дар
офариниши осмонњову замин; ва омаду рафти шабу рўз; ва он
киштї, ки ба он чи мардумро суд медињад, дар дарѐ мераванд; ва
дар он, ки Худо аз осмон об фуруд оварад ва ба сабаби вай
заминро баъд аз мурданаш зинда сохт; ва њар навъ љунбандаро
дар замин бипароканд; ва дар гардонидани бодњо; ва дар абри
ромкардашуда миѐни осмону замин-барои он гурўње, ки ба аќл
дармеѐбанд, нишонањост» (164). (2:163-164)
Ё дар сураи Ал-мўъминин 12-14)
  
     
   
 
 
  
  
  



   



 
Ва ба дурустї ки одамиро аз хулосаи гил офаридем(12). Сипас
одамиро дар ќароргоњи устувор нутфа сохтем (13). Сипас, он
нутфаро хуни баста сохтем, сипас он хуни бастаро гўшпора
сохтем, пас бар он устухонњо гўшт пўшонидем; сипас, ўро ба
офариниши дигар шояд офаридем. Пас Бузург аст Худо- Он
Некўтарини офаринандагон! (14)» (Ќ.23:11-14)
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Ё дар сураи 67-«Ал-мулк», оятњои 1-5 тасвири холиќият ва
ќудрати илоњиро баѐн намуда, зимнан ба таъаќули он даъват
мекунад ва дар охир аз пушаймонии кофирон, ки ба ду
манбаи маърифат-огањии паѐмбарон- «назир» ва далолати
аќл, ки ба он эътибор надодаанд ишора мекунад.
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Ин далолатњо ва бурњонњое, ки дар оѐти фавќ ироа
шудааст, баъзе хусусияти бурњони оламшиносї (космологї),
баъзе ишорат ба назму низом дар олами њастї-бурњони назм
(хусусияти телеологї) доранд. Аз ин рў, метавон гуфт,
Қуръон дар баробари имони қалбї, зарурати шинохти ақлонию
мантиқиро низ рад накардааст, онро зарур мешуморад.
Аммо дар таърихи илоњиѐти исломї, мутаассифона, дар
мавриди истифода аз аќлу мантиќ ва маќоми илми калом, ки
суннат, ба ин ду асл устувор аст, нофањмињо ва зиддияту
ихтилофоти сахт љой доштаанд. Аз љумла, дар муќаддимаи
«Шарњу -л-фиќњи-л-акбар ли Алї Ал-ќорї» аз номи имом
Абўюсуф омадааст, ки ў гуфта «Ал-илмул калом њува ал-

љањл вал-љањл бил-калом њува илм», яъне «Илми калом
њамон гумроњї, нодонї-љањл аст ва надонистан, гумроњ
будан дар калом њамон илм аст» ва њамчунин аз ў ривоят
шуда, ки «Ман талаба-л- илма бил-калом тазандаќа ва ман
талаба ал-мола бил-кимѐ афсала ва ман талаба ѓариба алњадис фа ќад казаба», яъне «Њар кас бо калом талаби илму
дониш кунад зиндиќи худоношинос гардад ва њар кас талаби
дорої бо кимѐгарї кунад муфлис шавад ва њар кас талаби
њадис аз ноошно кунад, \њадиси\ дуруѓ гўяд. Њамчунин аз
имом Аш-шофеъї (р) ривоят кардаанд, ки фармуда: «Њукамї
фї ањли-л-калом ан язрибў бил-љариди ва ниъоли, ва ютофу
бињим фї ал-ашоир ва ќабойил ва юќол: њоза љазоу ман
тарака ал-Китоба ва-сунната, ва-ќбал ъало калом ањли
бидъати»330-«Њукми ман нисбати ањли калом он аст, ки бо
чўбе аз шохи дарахт ва кафш бизанедашон ва бигардонед аз
330

Љомеъу-л-аќойид. Ат-тартиб ва т-таълиќ Муњаммад Сабур Ал-Бухорї.
Марказус-саќофатул исломия «Бухоро» 1420њ.\1999 м. с. 147-148.
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мањале ба мањале аз ќабилае ба ќабилае ва љор занед: ки ин
љазои он касест, ки Китобу Суннатро тарк карда каломи
ањли бидъатро пазируфтааст».
Ва њамчунин аз ў фармудааст:

Кулли-л-улум

сиво

ал-Ќуръон

машѓалатун
Илло ал-њадис ва илло ал-фиќњи фї дин
Ал-илму мо кона фињї ќола њаддасно,
Ва мо сиво золика васвосуш-шаѐтин.
Дар ин порчаи назмї маънї он аст, ки ба ѓайр аз Ќуръон
њама илм шуѓли бењудаест, љуз њадис ва тафаќќуњ дар дин,
илм он аст, ки дар он гуфта шавад ба мо наќл кард (фалонї
гуфт, яъне њадис) дигар њарчї ѓайри ин аст васвасањои
шайтонњост. Ин аст мавќеи муњаддисин нисбат ба илми
калом.
Аввалин шахс аз пешвоѐни мазњабии ислом, асосгузори
аввалин мазњаби фиќњию шаръии ислом Абўњанифа Нўъмон
ибни Собит мулаќќаб ба Имоми Аъзам (Бузургтарин Имом)
бо ба кор гирифтани ќиѐс дар истинботи ањкоми шаръию
фиќњї асоси корбурди усули маърифати аќлиро баъд аз
Ќуръон ва Суннат дар масоили динї гузошт. Баъд аз ў
чунон, ки баъдан хоњем дид, Њасани Басрї ва шогирди ў
Восил ибн Ато-асосгузори мўътазила ба ин роњ рафтанд.
Вале бояд гуфт, ки дар марњилаи аввали ташаккулѐбии
илми калом масалан, дар осори Имоми Аъзам, Њасани Басрї
ва њатто мўътазилиѐн мо кўшиши баррасии Ќуръонро аз
дидгоњи бурњоншиносии вуљуди Худо намебинем. Дар осори
сањобагон ва тобеъин ва насли аввал ва сонии мутакаллимон
таваљљўњи асосї танњо ба масоили асосии мавриди бањс: асли
тавњид, сифоти Худованд, каломул –лоњ, асли имон, такфир
намудан ѐ нанамудани муртакибони гуноњњон, мўъљизот ва
каромоти анбиѐ ва ѓ-ра буданд.
Кўшиши исботи њастии Худованд аз тариќи бурњонњои
аќлиро дар осори файласуфон, алалхусус Шайхурраис
Абўалї Ибн Сино метавон пайдо кард.
Аммо дар илми калом масъалаи худошиносї аз шинохти
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мафњуми њаќиќат оѓоз шуда, бо баѐни анвои илм, яъне
навъњо ва хусусиѐти маърифат (гносеология) ва тавзењи
шаклњои он: маърифати њиссї, аќлї ва ќалбї(ѐ вањйї) сипас
ба баѐни бурњонњои вуљуди Худо мегузаранд. Чунон ки
маълум аст сарчашмаи маърифати њиссї панљ узви њиссиѐти
инсон буда аз тариќи таъсири олами беруна ба ин узвњои њис
донишу шинохти мавзўъ (объект) дар инсон њосил мешавад.
Омили маърифати аќлї тафаккур ва тааќќул аст ва маѓзи
сари инсон љойгоњи он аст. Аммо маърифати ќалбї ба се
навъ:васваса, илњом ва вањй таќсим мешавад. Дар асл ин ду
навъи аввали маърифати ќалбї низ дар Ќуръон вањй номида
шудаанд, вале чун манбаи маърифати ќалбии аввал шайтон
аст, сонї малоик ва охирин Худост, љињати фарќгузорї он
дуро васваса ва илњом низ меноманд. Илм- маърифатро
мутакаллимон ба ду навъ: њузурї ва њусулї таќсим кардаанд.
Њузурї он навъ илмест, ки эњтиѐљ ба далелу бурњон надорад,
њусулї, яъне њосилшуда дар асоси шинохтњои њиссї буда ба
далелу бурњон эњтиѐљ дорад.
Мутакаллимонро ақида бар он аст, ки роњњои шинохти Худо
зиѐданд. Аз љумла гуфта шуда, ки «Роњњои шинохти Худо ба
андозаи нуфуси инсонњост». Ин масъала њатто дар динњои
содаи бутпарастї масъалаи бидуни исбот равшан ба шумор
меравад.331 Константин Левшеня, муаллифи китоби
«Доктрины Библии» менависад, ки «Библия њадафи исботи

њастии Худоро назди худ нагузоштааст. Ба ин эњтиѐљ
нест».332 Танњо масъалаи исботи вуљуди Худо дар доираи
фалсафа ва илоњиѐту калом (фалсафаи динї) мавриди бањс
аст.
Масъалаи зарурат доштан ѐ надоштани исботи њастии
Худованд дар илми калом ин тавр матрањ аст, ки «Оё маърифат
пайдо кардан ба зоти Боритаоло вољиби аќлї аст ё наќлї?»333
Муф. ниг.: Оятулло Бињиштї, Худо аз дидгоњи Ќуръон.-Дафтри нашри
фарњанги исломї.- Ч.5. Тењрон.-.1368. -С. 35-38.: инчунин Е.К. Дулума. Идея
бога.- М.: Наука,1970.- С. 28-31.
332
Константин Левшеня. Доктрины Библии.- Чикаго, 1981.-С. 27.
331

333
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Дар робита бо ин матлаб масъала чунин гузориш шуда аст, ки
ќабл аз омадани вањй ва шаръ (яъне шариат –ќонун аз тариќи
вањй ва китобњои илоњї) инсон мукаллаф аст аќлан Худоро
бишносад ѐ ин ки мунтазири вањйи илњї бошад ва баъд аз
омадани он ба дастури шореъ ба шиносоии Худо бипардозад?334
Дар њалли ин масъала байни фирќањои исломї ихтилоф аст. Аз
љумла «ањли њадис ва ашоира ќоил шудаанд ќабл аз омадани
шаръ шиносоии Худо лозим нест, бояд мунтазири дастури
вањй шуд, баъдан ба исботи вуљуди Худованди мутаъол
пардохт».335 Баракси ин ду фирќа, фирќаи мўътазила ва
асосгузори мазњаби њанафия Абўњанифа- Имоми Аъзам ва
пайрави ў Абўлайси Мотурудии Самарќандї бар ин
аќидаанд, ки «ќабл аз шаръ, маърифат ба Худо вољиби аќлї
аст.» Абўњанифа фармудааст: «Агар Худо паѐмбаре

нафиристода буд, боз башар Ўро аз тариќи аќл мешинохт.
Мотридї низ раъйи имоми худро пазируфта ва ба вуљуби
аќлї ќоил гашта аст». (Ишоротулмурод с.53)336
Ин далолат бар он мекунад, ки мазњаби њанафия аз оѓоз
аќлгаро буда, вале сабаб чист, ки баъдан пайравони ин
мазњаб за мавќеи пешвои худ дур шудаанд?
Бадењ ва мусаллам аст, ки њам дар кутуби муќаддас ва њам
дар илми калом зарурат ба чунин бањсњое бар асари
муљодилањо бо дањриѐну
мулњидон
(худоношиносонатеистон) ба миѐн омадааст. Яъне паѐмбарон ва уламои дин
бар асари бархўрд бо ин тоифа, барои радди аќоиди
мункирони вуљуди Худо, иќдом ба љустуљўи роњњои исботи
њастии Худо кардаанд.
Дар Ќуръон њамзамон бо арзаи бурњонњо барои исботи
вуљуди сонеъ- офаридгори олам- Худо, асосан, масъалаи
тавњид-ягонагии Ў матрањ шудааст. Аз мазмуни Ќуръон
бармеояд, ки мушрикон (бутпарстон), натанњо вуљуди
Худоро инкор намекарданд, балки бар вуљуди як Худои
334
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офаридгор Аллоњ низ боварї доштанд. Вале дар баробари Ў
ба вуљуди худоѐни дигар низ имон доштаанд. Ќуръон бештар
таъкид бар шинохти тавњид, Худои ягонаи њокиму
офаридгори оламњо ва оламиѐн мекунанд ва њатто ба он низ
ишора карда, ки агар Худо якто набуд дар олам чї мешуд:
   
    
   
 
«Агар дар осмонњову замин худоёне (чанд) ѓайри Худо,
мебуданд, њамоно њар ду табоњ мегаштанд.Пок Худо-

Худованди Аршро аст, он чи сифат мекунанд!»/.21:22/

Ин худ бурњони аќлии дигар аст, ки бояд таърифу таъйин
шавад. Ин бурњонро дар илми калом бурњони «таманнуъустувор, бегазанд, тасхирнашаванда» номидаанд. 337
Агар оѓози исботи аќлонии вуљуди Худоро дар фалсафа
љустуљў кунем, хоњем дид, ки њанўз дар фалсафаи Юнони
ќадим, дар осори Афлотун ва Арасту чунин навъи исботи
вуљуди Худованд љой дорад. Њоло пас аз баѐни навъњои
классикии исботи вуљуди Худо: бурњони вуљудї \исботи

онтологї\, бурњони иллият \исботи космологї\ ва бурњони
назм \исботи телеологї\ ва
ахлоќї мо ба баррасии
чигунагии инъикоси он дар илоњиѐти аќлию фалсафии ислом
мепардозем.
Яке аз аввалин бурњони исботи вуљуди Худованд
бурњони вуљудї (онтологї) мебошад. Ин бурњон аз њама
софтарин, мантиќитарин шакли исботи фалсафии њастии
Худо ба шумор меравад. Таълимот дар бораи њастї(вуљуд)
мењвари асосии ин бурњон аст. Яъне асоси ин бурњонро
исботи назарияи вањдати њастї ва шуур ташкил мекунад.
Њар мафњуме, ки мо дар шуур дорем ва дар лафз меорем
исми чизест берунї ва дорои њастї ѐ исмест, ки баѐнгари
муносиботи ин чизњо ва мављудот аст. Мувофиќи ин

назария вуљуди мафњуми Худо дар шуури мо, бурњони
337
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вуљуди Худо дар воќеъият аст.
Бурњони вуљудиро дар фалсафа ва илоњиѐти ѓарбї дар
шакли комил ба Анселми Кентерберї (1033-1109) нисбат
медињанд. Вале моњиятан масъалаи вањдати њастї ва шуур
њанўз аз тарафи файласуфони Юнони бостон Парменид ва
Афлотун баѐн шудааст. Њамчунин аз он барои исботи њастии
Худо Августин истифода кардаст.
Анселм бурњони вуљудиро дар ду шакл матрањ
намудааст.338 Нахуст ў Худоро чун вуљуде бенињоят комил,

ки комилтар аз ў тасаввур наметавон кард, тавсиф мекунад.
Ва сипас натиља мегирад, ки њамон чизе ки бузургтар ва
комилтар аз он наметавон андешид бояд њам дар зењн ва њам
дар воќеият вуљуд дошта бошад. Дар сурати ѓайр њамон чизе
ки бузугтар ва комилтар аз он натавон дар тасаввур
даровард, он чизе аст, ки бузургтар аз он метавон тасаввур
кард, чун вуљуд комилтарин сифат аст, аммо ин ошкоро
ѓайри мумкин аст. Бинобар ин шакке нест, ки чизе ки

бузургтар ва комилтар аз он наметавон андешид њам дар
зењн ва њам воќеъият- њастї \вуљуд\ дошта бошад. Чунин
олитарин мављуди комил, ки олитар аз он наметавон
адешид Худост.339
Дар мавриди дигар Ансельм аз нав њамин бурњонро тарњ
мекунад, аммо ин бор на танњо онро дар мавриди вуљуди
худованд ба кор мебарад, балки ба исботи вуљуди вољибї ва
ягонагии Ў низ равона кардааст. Худованд ба навъе таъриф
шуда, ки тасаввури вуљуд надоштани Ў ѓайри мумкин аст.
Исботи онтологии њастии худоро баъдтар файласуфони
ѓарбї Декарт, Лейбниц, Баумгартен ва аз олими илоњии
маъруфи муосир Тиллих ва дигарон кўшидаанд, такмил
дињанд. Бояд гуфт, ки бурњони онтологи \вуљудї\ њанўз аз
замони худи Ансельм мавриди интиќоди њам уламои илоњї
ва њам моддагароѐн ќарор гирифта буд.
338
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Дигаре аз бурњонњои маърўфи классикї бурњони
оламшинохтї ѐ исботи космологии њастии Худо мебошад.
Мувофиќи ин назария чун олам вуљуд дорад ва дар њаракати

доимї мебошад, пас бояд нахустсабаб ва нахустќувваи
муњаррики олам бошад, ки њарактро ба роњ андозад.
Аввалин муњаррик ѐ такондињанда, дар силсилаи иллат ва
маълулот, ба љуз Худо наметовонад чизе бошад.
Асоси ин бурњонро назарияи сабабият, муносибати иллату
маълулї, љустуљўи нахусиллат ташкил мекунад. Тамоми ашѐ
ва њаводиси олам бо кадом як иллате ѐ сабабе ба вуљуд
меоянд, пас олам низ куллан бо сабабе ба арсаи вуљуд
омадааст. Чун сабаби пайдоиши олам- иллати иллатњоро дар
худи олам натавонистанд пайдо кунанд, онро берун аз
олам љустанд ва он иллат ва муњаррики аввалро Худо
номиданд. Асосгузори ин тариќи исботи њастии Худо низ
юнониѐнанд. Онро нахуст Афлотун, сипас Арасту дар
китоби 12-уми «Мобаъдуттабиа- Метафизика» (ќисмати
Илоњиѐт) ба миѐн гузоштааст.

Ин ду навъ бурњон барои исботи вуљуди Худо дар таърихи
фалсафа ва худошиносии исломї бо номи бурњони лимї
(онтологї) ва бурњони аннї(космологї)
ѐ
бурњони
сиддиќин баѐн шудааст. Баъд аз Арасту Ибни Сино дар
китоби «Ишорот ва танбењот», боб \намат\-и чањорум- «Дар
њастии олам» бањс намуда, баѐни фалсафии исботи вуљуди
Худоро меорад. Ў дар зимни исботи иллати нахустин ва
мабдаи њастї чунин мегўяд: «Мављуд ѐ вољиб аст ѐ мумкин.

Мављуди мумкин ночор бояд дар партави вуљуди як омили
хориљ аз зоти хеш падид омада бошад. Ин омили хориљї
агар вољибулвуљуд биз-зот бошад, њам ў мабдаъ ва сонеъ аст,
агар мумкинулвуљуд бошад, ночор бояд вуљудаш партаве аз
як мављуди дигар бошад. Ин ришта, силсила агар то
бенињоят идома пайдо кунад ва ба нуќтаи оѓоз, яъне мабдаъ
ва вољибулвуљуд биз-зот нарасад, њељ яке аз мављудоте, ки
дар ин риштаи бенињоят фарз шуда, воќеъият пайдо
намекунанд: зеро њаќиќат ѐфтани њар яки њалќањои ба њам
пайвасти ин ришта, дар гарави воќеият пайдо кардани
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њалќаи ќаблї аст ва ин гаравгонї, агар бенињоят њам пеш
биравад, боз аз «гарав» будан дар намеояд ва ќатъ пайдо
намекунад.»340
Ибни Сино ба ин тариќ дар чанд асараш исботи вуљуди
Худо ва сифоти онро кардааст. Исбот бо истифода аз
бурњони вуљудї назди Ибни Сино, мисли ин ки афзалтар аз
исботи бо истифода аз бурњони оламшинохтї аст. Ин аст, ки
ў пас аз исботи асли вуљуди Худо аз роњи баррасии « мумкин
ва вољиб», ягонагї, илм, ќудрат, ва сифоти дигари вољибро
низ ба кўмаки њамин бурњон исбот мекунад ва он гоњ мегўяд:

«Тааммул кун, ки чї гуна мўњтољ набудем дар исботи
Мабдаи Аввал ва Ягонагї ва безорї аз айбњо ба тааммули
чизи дигар, љуз нафси вуљуд ва чигуна ниѐзманд нагаштем
дар ин боб ба эътибори халќ ва феъли вай, агарчї он низ
далел аст, аммо ин боб шарифтар аст ва вусуќ ба вай бештар,
яъне эътибор кардани њоли вуљуд ва гувоњї додан аз он рўй,
ки вуљуд аст бар њастии вай, чунон ки баѐн кардем»341
Ибни Сино дар ин љо мегўяд, ки ў барои исботи
Вољибулвуљуд бе ниѐзмандї ба бурњони оламшинохтї, яъне
ќиѐс аз халќи Ў- офаридаи Ў ба Офаридгор ва аз натиљаи
феъли Ў ба Фоил надошт ва ба исботи Мабдаъи Аввал танњо
аз тариќи худи вуљуди Вољибулвуљуд даст ѐфтааст, њарчанд
чунин тариќи исботро низ љоиз мешуморад. Дар нињоят
њамчун хулоса мефармояд, ки « ва ин њоли сиддиќон аст, ки

њастии вай ба гувоњї гиранд бар њастии дигар чизњо, на аз
њастии дигар чизњо истидлол кунанд ба њастии Вай
Таъоло»342
Хоља Насируддини Тўсї (594-672 њ.ќ.) дар тавзењи
гуфтори Ибни Сино чунин гўяд:«Мутакаллимон падид

омадани љисмњо ва сифоти онњоро далел бар вуљуди
Офаридгор мешумаранд ва аз роњи диќќат дар офариниш ва
татаввури он ба сифоти Худо пай мебаранд.
340
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Фалосифаи табиї (натурфилософон), вуљуди њаракатро
далел бар вуљуди як Њаракатофарин медонанд ва мегўянд, аз
он љо ки силсилаи ба њам пайвастаи ин њаракатофаринњо
наметавонад
бенињоят
бошад,
ночор
бояд
ба
њаракатофарине бирасем, ки худ њаракат надошта бошад ва
ба ин тартиб ба вуљуди мабдаъи нахустин пай мебаранд.
Аммо илоњиюн ( илоњиѐтшиносон) ба кўмаки диќќат
дар худи вуљуд, ва ин ки вуљуд ѐ вољиб аст ѐ мумкин, вуљуди
Вољибулвуљудро собит мекунанд…»343
Дар ин љо Хоља Насируддини Тўсї дар ду мавриди
аввал аз ду навъ исбот дар мавриди аввал аз бурњони
оламшинохтї ва дар мавриди охир аз бурњони вуљудї сухан
мегўяд. Ў њамчунин он нукоте, ки аз Шайхурраис Ибни Сино
наќл шуд оварда, таваљљўњи бештар доштани ўро ба бурњони
вуљудї, ки худ «бурњони сиддиќон» номидааст, таъкид
мекунад. Пас аз Ибни Сино бурњони имкон ва вуљуби ў \
бурњони вуљудї\, ба ќавли шањид Оятулло Бињиштї ба
сурати шинохтатарин далел бар исботи Худо даромада,
файласуфони маъруф: Хоља Насируддини Тўсї, Аллома
Њиллї, Садрулмутаолињин дар исботи вуљуди Худо ба ин
бурњон такя кардаанд.
Хулоса «бурњони сиддиќон» ѐ «бурњони лимї» дар
фалсафаи исломї огоњї ѐфтан аз вуљуди иллат ва сипас аз
ин роњ дарѐфтани маълул аст ва «бурњони аннї» баръакси ин
аст, яъне аввал аз вуљуди маълул огоњї пайдо мекунем ва пас
аз он ба Иллатулиллал мерасем.
Исботи космологї. Дар фалсафи масењї асосгузори
исботи космологї (оламшинохтї) Фомаи Аквинї (1224-1274
) мебошад. Ў аз тариќи баррасии бархе аз хусусиѐти олам
истидлол мекунад, ки љањон бо ин хусусиятњо наметавонад
вуљуд дошта бошад, магар як њаќиќати нињої низ вуљуд
дошта бошад. Он њаќиќати нињоиро Худо меномад. Ў панљ
навъи исботи љањоншинохтии Худоро пешнињод кардааст.
Навъи аввал, аз тариќи ба миѐн гузоштани сабабу иллати
343
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њаракат роњ ѐфтан ба Муњаррики Аввал. Навъи дуюм, аз
тариќи ба миѐн гузоштани масъалаи иллату маълул (сабабу
оќибат) ва расидан ба Нахустиллат. Навъи сеюм, аз тариќи
ба
миѐн
гузоштани
масъалаи
мумкиналвуљуд
ѐ
эњтимолулвуљуд будани мављудот ва расидан ба Вуљуди
Вољиб (Вољибулвуљуд). Навъи чањорўм, бо тафаккур дар
силсилаи арзишњо расидан ба Арзиши Мутлаќ. Навъи
панљум, аз тафаккур дар боби њадафмандии бунѐди табиат
расидан ба Тарроњу Мудаббири Аввал.
Пас аз Фомаи Аквинї ба исботи оламшинохтї уламои
насрони Маисей Маймонид, Гого Сен Викторї ( ваф. 1141),
Александри Гелї (ваф. 1245) ва баъдтар Дунс Скот,
Лейбнитс ва дигарон таваљљуњ кардаанд.
Инчунин бурњонро мо дар Ќуръон низ дидем, воќеан ин
бурњон заминаи нињоят амиќи фалсафию оламшинохтї
дорад. Ин бурњон натанњо марбут ба шинохти иллати илал
ва зарурати холиќият балки азамату вусъати шинохти
чигунагии вуљудѐбї ва тарзи вуљуди њастї, алалхусус њастии
табиати зинда ва он илмест, ки дар он нињон аст.
Як исломшинос бояд, ки иттилои комил дар бораи ин ѐ
он мавзўи диншиносї ва исломшиносї дошта бошад, то
тавонад бо доштани огоњии хуб аз дидгоњи мактабњои асосї,
чї мухолиф ва чї мувофиќ, тавонад аз аќоиди худ дифоъ
кунад. Дар ин робита бояд гуфт, ки исботи оламшинохтї низ
ба раддия ва интиќодњои љиддї чї аз тарафи худи уламои
дин ва чї аз тарафи моддагароѐн ва дањриѐн дучор
гардидааст. Алалхусус моддагароѐн дар интиќоди он
кўшидаанд. Иллати асосии рў овардан ба чунин навъи
исботи њастии Худоро онњо надонистан ѐ дарк карда
натавонистани чигунагии љараѐни худ аз худ њастї ѐфтани
табиат мепиндоранд. Аз љумла К. Маркс зимни интиќоди ин
назария фармудааст:«Офариниш чунин тасаввуротест, ки аз

шуури мардум берун рондани он мушкил аст. Ба шуури
мардум дарки бавоситаи худ њастї ѐфтани табиат ва одам
мушкил аст, чунки њамин ба воситаи худ ( ѐ худ аз худ- А.Ш.)
њастї ѐфтан ба тамоми далоили ќонунии њаѐти амалии
322
https://bikhon.tj/

/инсон/ мухолиф аст.»344 Яъне худ аз худ њастї ѐфтан ба
тамоми таљрибаи амалию таърихии инсон мухолиф аст.
Мувофиќи аќидаи ў чун инсон дар таљрибаи амалиаш доимо
мебинад, ки барои њастї ѐфтани чизе, масалан, мизе наљљор,
дарахтбур, тахтасоз ва ѓайра лозим аст, инчунин ќазоват
мекунад, ки барои њастї низ куллан холиќе лозим аст.
Дигаре аз бурњонњои классикї бурњони назм ѐ исботи
телеологии њастии Худост. Телеология ( юн. Телео-teleosњадаф, -logos- таълимот, дониш) назарияест, ки пайравони он

боварї бар вуљуди назму њадаф дар олами табиат ва њастї
доранд ва онро бурњону далели асосї бар
вуљуди
офаридгор- Худо мешуморанд. Вуљуди назму тартиб ва
њамоњангї дар табиат бидуни офаридгори њакиму доно
имконнопазир дониста мешавад. Ин шакли исбот низ нахуст

дар осори файласуфони юнонї Суќроту Афлотун дида
мешавад. Дар давраи нав ба ин бурњон илоњиѐтшиноси
англис Вильям Пелий \ William Paley- 1743-1805 \ мурољиат
кардааст. Ў дар асари худ “Илоњиѐти табии” мегўяд, ки
олами табиат монанди соат дорои механизими бисѐр печида
ва ба њамон андоза дорои назму тартиб аст. Гардиши
саѐрањо дар Системаи офтобї ва тартиби муназами фаслњои
сол дар рўи Замин ва сохтори печида ва њамоњанги аъзои як
организми зинда њама њикоят аз назму тадбир мекунанд.
Масалан дар маѓзи сари инсон њазорон миллион њуљайра дар
як низоми њамоњанг бо њам кор мекунанд… ва њамчунин
мисолњои зиѐде оварда суол мекунад: «Оѐ чунин механизмдастгоњи печида ба худии худ ва аз рўи тасодуф ба вуљуд
омадаанд?»345
Исботи вуљуди худо бо бурњони назм низ аз тарафи њам
уламои дин ва њам файласуфон чун Л.Фейербах, Вольтер,
Гейне, Бертран Рассел мавриди интиќод ќарор гирифтааст.
Бурњони ахлоќї. Ин бурњон аз тарафи файласуфи немис
344

К. Маркс и Ф.Энгельс об атеизме, религии и церкви. -2-е изд. -М.: Мысль ,1986.- С.
64.
345
Љон Њик. Фалсафаи дин.- Тарљ. Бењзоди Солакї.-Тењрон: Алњудо,1376.-С.60.
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И. Кант бештар мавриди истифода барои исботи вуљуди
Худо шудааст. Бурњони ахлоќї бар пояи боварї бар вуљуди
як манбаи куллии ахлоќию виљдонии мовароуттабии
/транстсендент/-ї, ки дар асоси он инсон ба арзишњои ахлоќї
эњтиром мегузорад ва онњоро асли њоким ба зиндагонии худ
медонад, устувор аст.346
Дар мазњаби њанафия ин бурњонњои вуљуди Худованд
мавриди бањс ќарор нагирифтааст, њарчанд дар худи Ќуръон
мо вуљуди бурњони назмро дормеѐбем. Намунаи он њамин
оятњои сура 67- «Ал-мулк» аст, ки ба он ќаблан ишора карда
будем:



    















  



 
Аммо дар баробари ин мутакаллимон далоили аќлию
мантиќї барои исботи сифоти худованд сармадї, њайю
будани Худованд, ќудрат ва илм доштани он, ки худ далели
њайии Ўст, шунавою бино будани Вай, соњибирода (дорои
иродаи таквинї ва ташреъї) будани Худованд. Њамчунин
дар илми калом таърифи ин мафоњим ва далоил ба вуљуди
сифоти салбии Худованд оварда шудааст, ки мо аз тангии
ваќт ва њаљми ин китоб аз тафсилоти он худдорї мекунем.347
ХУДОШИНОСЇ ДАР ИСЛОМ
Номњои Худованд.
Худошиноси дар ислом баъзе
хусусиятњо хоси худро дорад ва доираи мавзўи он метавонад
346

Фуфассалтар дар бори исботи њастии Худо нигар ба китоби Ш.
Абдуллозода. Асосњои диншиносї.
347
Алоќамандони ин мавзўъ метавонанд ба сањифањои 81-126-и
.ْ صا ٘ذا-يخ
ِ زت االسال
 اٌ ّک ح.ػجذ اٌشد ّ ٓػجذاٌخبٌك
.فی
ػمبيذ ٔس
ششحмурољиат кунанд.
324
https://bikhon.tj/

бо дигар илоњиѐт тафовут дошта бошад. Аз љумла Худованд
дар ислом дорои як номи зотї ва 99 номи сифотист. Маълум,
ки дар њар дине Худо бо ном (исм)-и хосе ифода шудааст.
Дар динњои бисѐрхудої худоѐн њар кадом номе доранд ва
дар раъси онњо худои худоѐн (чун: Зевс дар дини юнониѐн,
Юпитер дар дини румиѐн, Ра дар дини мисриѐн, Брањма дар
дини њиндуия) ќарор доранд. Динњои тавњидии то ислом низ,
исми хосе ба Худо додаанд – чун Яњво /ѐ Илоњим/ дар
яњудия, Ањрумаздо дар зардуштия ва Худопадар, Худописар
(Эсои Масењ) ва Рўњи Муќаддас дар дини насронї. Дар
баробари исми хос Худо дар њар забоне бо исми љинс (ѐ ом)
низ ифода шудааст чун: Эзад (Яздон,) Худо, Бог, Гад, Эл ѐ
Илоњ...
«Аллоњ» аз калимаи решагии умумисомии шакли
номаълум «илањ»-худо исми ом(м) мебошад. Бо илова
кардани пешванд (артикли)- и «ал» ба он - «Аллоњ» табдил
ба исми хос шудааст. Исми Аллоњ пеш аз зуњури ислом низ
байни аъроб маълум будааст. Дар ин бора аз осору ашъори
давраи љоњилия аз таркиби номњо ва худи Ќуръон маълумот
метавон пайдо кард. Њатто дар катибањои ќадима низ ин
ном дида мешавад. 348
Далоили аз як асли решагии сомї будани номи Худо –
Аллоњро вуљўди ин калима дар забони бобилї дар шакли
«Ил» масалан: «Боб-Ил»- «дарвозаи худо» ва њамчунин дар
забони ибрї- «Эл ѐ Ил» масалан дар номњои малоик:
«Исроф-Ил», «Мико-Ил», «Азро-Ил», «Иману-Эл») ва номи
Худо дар яњудия «Илоњим», ки љамъи «Илоњ» аст шуда
метавонанд. Чунон ки гуфтем, назди арабњо ин калима
бидуни њисса (истифњом)-и «ал» њамчун исми ом ба маънии
«худо», «парвардигор», «яздон», «бог» ва «god» ва бо њиссаи
муъайянии «ал» њамчун исми хос «Он худо» - офаридгор
маъруф будааст.349
Аз оятњои Ќуръон чунин натиља бар меояд, ки Аллоњ аз
348
349

Худо ва инсон дар Ќуръон, с. 7.
Муфас. Ниг. Тољул-арўс, љ 9. Моддаи Иллањ ва
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худоѐни бузург, то андозае њамчун худои худоѐн, олитарин
маќомро доштааст. Худоѐни дигар, бутњо њамчун миѐнљї ѐ
шафеъ байни ў ва инсонњо будаанд. Аз љумла дар сураи
Зумар(39) ояти 3 аз ќавми мушрикон чунин гуфта шудааст:
   










«Ва онон, ки ба љуз Худо дўстоне гирифтан(гуфтанд):
«Онњоро ибодат намекунем, магар барои он, ки моро дар
(дараљаи) ќурб ба Худо наздик созад».
Њамин мазмун дар сураи Ањќоф ояти 28/27 низ омадааст:







   
   



 

«Пас чаро касоне, ки љуз Худо ба унвони василаи
наздикшавї ва шафоъат барои худ худо гирифта буданд ба
ѐрии онон бар нахостанд.?» Аз Ќуръон инчунин бар меояд
дар назди аъроби љоњилия Аллоњ офаридгори Олам ба
шумор мерафтааст.350 Аз љумла дар ояти 61 сураи Анкабут
омада:
   


  




 

«Ва агар аз онњо бипурсї, осмонњо ва заминро чи касе
350

Ниг. Таърихи љомеъи адѐн, таълифи Љон Нос, тарљ. Алиасѓари
Њикмат, с. 479, Худо аз дидгоњи Ќуръон, таъл. Шањиди мазлум Оятуллоњ
Бињиштї дафтари нашри фарњанги исломї (Д НФ.И) чоп. 5, 1368. С. 105106.
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офарида ва хуршед ва моњро чи касе зери фармон оварда аст,
хоњанд гуфт, худо (Аллоњ) пас бероња ба куљо бурда
мешавед?».
Њамчунин дар сураи «Зухруф» оятњои 83-87 ба њамин мазмун
матолибе баѐн шудааст.
   
    













 
Муъаллифи китоби «Таърихи љомеъи адѐн» (Mans
religions) Љон Нос мегўяд: «Аъроб нисбат ба Аллоњ низ
имони мубњаме доштаанд ва ўро Худои бузург ва Холиќи
кул медонистаанд ва хоса Ќурайш, яъне ќабилаи Муњаммад
(с) ба вуљуди Аллоњ беаќида набудаанд.»351 Њамчунин
Оятулло Бињиштї навишта, ки «аз худи Ќуръон ва аз иборот
ѐ ашъоре, ки араб пеш аз ислом эљод кардаанд, чунин
истифода мешаванд, ки арабњо Худои офаридгори љањонро
мешинохтаанд ва ўро «Аллоњ» меномидаанд».352 Њамин тавр
Аллоњ њанўз ќабл аз ислом баробари Аллот, Алъўзо, Манот,
Яѓус ва дигар худоѐни ќаблан ѐд шуда, парастида мешудаанд
бо ин тафовут, ки барои ў бут ѐ њайкали хосе надоштаанд,
балки њамчун яке аз худоѐни олимартаба353 ва шояд чизе
наздик ба маќоми худои худоѐнро дошта.
Моњияти Аллоњ дар ислом. Аллоњ Худое, ки
пайѓамбари ислом Муњаммад (с) ба пайравони худ
муъаррафї ва ба гаравидан ба ў аз тариќи имон ва ибодат
даъват мекунад, мисли «Яњво (ва ѐ Элоњим) худои соф
милливу нажоди нест, балки худои оламиѐн аст. Сураи
351

Љон Нос. «Таърихи љомеъи адѐн», с. 479.
Худо аз дидгоњи Ќуръон, таъл. Оятуллоњ Бињиштї, ДНФ, И, с.1368,
чопи 5-ум, с. 105-106.
353
Ислам Энциклопедический словарь, М.: Наука, 1991, стр.19.
352
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аввалини Ќуръон «Ал-фотења» бо ояти «Алњамду лил-лоњи
Раббил оламин»- «Ситоиш мар худоеро, ки парвардигори
оламиѐн аст»354 оѓоз мешавад. Аллоњ «Илоњи нос» худои
инсоният, «Раббун нос» парвардигори одамиѐн, «Маликиннос» – подшоњи одамиѐн аст.
   




  
Аллоњ танњо худои Замин ѐ Осмон нест, балки молики
њарду («раббуссамовоти вал-арзи», «лању мулку-с-самовоти
ва-л-арзи355)ва он чи фи мобайни онњо мебошад. Њамчунин ў
натанњо худои шарќиѐн ѐ ѓарбиѐн, ин ѐ он минтаќаи Замин
аст, балки ба ў њам Машриќ ва њам Маѓриб, њам Љануб ва
њам Шимол (Вал-лил-Лоњи ал-Машриќ вал Маѓриб),
«Раббул-машриқайн ва Раббул-маѓрибайн»356 тааллуќ дорад.
Аллоњ на худои худоѐн аст357, на падару фарзанди касе
354

   

355
Нигаред Ал-баќара:107,Раъд:16; Кањф:14; Марям:65; Анбиѐ56
356
Нигаред ба Меърољ: 46; Шуъаро 28; Рањмон 17.)
357 Яъне ў на мисли Зевси Юнониѐн ва на Юпитери Румиѐн аст, ки
сарвари анљумани худоѐн буданд. На Ўро зану фарзанд аст ва на духтару
писар.Ў на мисли Исои Масењ аст, ки насрониѐн ўро њам Худо ва њам
Писари Худо (Худописар) мешумориданд, балки хилофи тасаввуроти
онњо орї аз доштани духтару писар мебошад. Дар сураи Марям ояти
35:88-93 рўи ин масъала Худованд љиддан таъкид намуда:
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меъѐрњои мумкиноти вуљудии заминї барои шинохти ў
созгор нест. Худо дар ислом вољибул-вуљуд аст, чун «вољибул-вуљуд»-ро ба њељ чиз пайванди зотї нест.»358 Аллоњ дар
ислом аз назари фалсафї воќеъияти мутлаќи беќайду шарт
аст, ки касрат ва таъаддуд - бисѐрхудоиро намепазирад.359
Оллоњ зоти азалї, вуљуди мутлаќ ва бенињоят, бениѐз аз
њама чиз ва њама кас, ќойим ба зоти худ аст. Оллоњ вуљуди
бенињоят аст чун њаќиќати вуљуд ба зоти худ њадду ќайд ва
мањдудият барнамедорад. «У аввал ва охир ва зоњир ва
ботин аст». / ٓ جبط
ٌ اٚ  اٌظب٘شٚ  اال خشٚ  يٚ االٛ٘ /
Сифоти Аллоњ. Мавзўи шинохти сифоти Худованд яке аз
мавзўоти пурбањси калому илоњиѐти исломї аст. Ин мавзў ба
масъалаи шинохти Парвардигор марбут аст. Аслан шинохти
зоти илоњї барои башар ѓайри имкон аст. Далоили
мутакаллимон дар исботи ин масъала он аст, ки зоти
Худованд номањдуд ва мутлаќ аст, дар сурате, ки аќли башар
мањдуд ва олуда ба њавасњо ва шањватњо аст ва аз ин рў
махдуд ва ољиз аз шинохти зоти номањдуд аст ва ин аљзу
нотавонї ба хотири ин аст, ки мањдуд наметавонад
номањдудро фаро гирад. Дар ин маврид оѐти ќуръонї низ
далолат доранд: Аз љумла:
   
   
  
« Мегўянд, ки Худованди Рањмон (аз миѐни арвоњи ќудсї) фарзанде
баргузида (88) аз ин ѓавѓо наздик аст осмонњо мунфаљир шаванд ва
замин бишкофад ва кўњњо бирезад (90) аз ин ки онњо барои Худои љањон
фарзанд тарошиданд (91). Худоро насазед, ки барои худ фарзанд
баргузинад (92). Њар ки дар осмонњо ва замин аст љуз бандаи Худо нест.
(93)»
Дар сурапи Ихлос низ таъкид шудааст: «На кассе фарзанди ўст на ў
фарзанди кассе»ٌذٌُٛ يٚ ٌُ يٍذ
358 Абўалї ибни Сино, Осори мунтахаб.љ.1, Ирфон, Душанбе: с. 1981, с.
77.
359 Усули фалсафа ва равиши реализм, нигориши устоди аллома
Саидмуњаммад Њусейни Таботабої. Муќаддима ва повараќи Устоди
шањид Муртазо Мутањњарї, љ.5. Дафт. Инт. Ф. Ислам, с. 108-114.
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«Медонанд он чи дар имрўзў дирўзашон буда, /вале/ зоти
илоњиро бо илм фарогир нестанд.»




Худоро ба таври комил
 … 
нашинохтаанд
Аммо шинохти сифатњои Худованд бо таваљљўњ ба
шароит ва њолате барои башар имкон дорад. Чунон, ки
Абдуррањмон Абдулхолиќ ќайд карда,фирќањои исломї дар
заминаи шинохти авсофи Худованд ба се гурўњ таксим
шудаанд: гуруњи аввал муъатала аст; инњо мудаъї шудаанд,
ки аќли одамї роње ба шинохти авсофи илоњї надорад. Ба
назари инњо танњо коре мумкин аст, ки иљмолан ба субути
сифоти мазкур дар Ќуръон ва ахбор барои Худованд
эътироф кунан ва ба он имон биоваранд.»
Сифоти худоро ба ду навъ таќсим кардаанд. Агар Ал-фиќњи
акбар»-ро аввалин асари каломии ислом номем дар он
билофосила баъд аз баѐни асли тавњид баѐни сифоти Аллоњ
омада аст ва Абўњанифа дар он асмову сифоти ламязал ва
лоязоли илоњиро ба ду навъ: сифоти зотия ва сифоти феълия
таќсим намудааст. Аммо ба сифоти зотия: њаѐт, ќудрат, илм,
калом, самъ (шунавої), басар (биної) ва иродаро ва ба
сифоти феълия: тахлиќ (холиќият), тарзиќ (раззоќият),
иншоъ ва ибдоъ, ва сунъ ва ѓайра аз сифоти Ўро мутааллиќ
донистааст.360 Баъдан, низ дар доираи каломи исломї ду
навъ сифот ба Худо нисбат додаанд, вале бо каме тафовут.
Тибќи ин табаќабандї навъи аввали сифоти Худо сифоти
камолии Ўст, ки онро сифоти субутия номанд ва навъи

дуввуми сифоти Худо сифотест, ки аз наќсу костї муназзањ
будани Аллоњро нишон медињанд ва онњоро сифоти салбия
гўянд.361 Дар баъзе адабиѐтњои динии исломї сифоти
Аллоњро дањто: њаштои он субутї (тасдиќї) ва дутои онро
360

35 ؼمبئذ ص
ٌاٌفمٗ اوج ِالبَ اثيٕيدفٗ فيجب ِغ ا
Алоќамандон љињати маълумотибештар ба сањифањои 71-78-и китоби
.ْ صا ٘ذا
-يخ
ِ زت االسال
 اٌ ّک ح.ػجذ اٌشد ّ ٓػجذاٌخبٌك
.فی
ػمبيذ ٔس
ششحмурољиат кунанд.
361
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салбї (танзењї, инкорї),362 дар баъзеи дигар понздањто:
њашто субутї, ва њафто салбї шуморидаанд.363
Тибќи аќидаи аввал сифоти субутии Аллоњ инњоянд:

Аллоњ таъоло олим аст, яъне доност, зинда аст, яъне њаргиз
намирад, ќодир аст, яъне тавоност, шунавост на ба гўш;
биност на ба чашм; гўѐст на ба забон; ирода дорад, яъне њар
чиз хост кард ва бихоњад бикунад; таквин, яъне
бавуљудоваранда-офарандаи њамаи њастї аз нестї аст.
Аммо он ду, ки салбї аст: аввалан, ки Худои таъоло
беайб аст, њељ айб надорад, дувумин он, ки Аллоњ таъоло
шарик надорад.
Вале аз назари баъзе мутакаллимони шиъа масалан,
Аллома Њиллї сифоти субутия иборатанд аз: ќудрату

ихтиѐр, илм, њаѐт, иродаву кароњат, идрок, ќадиму азалї ва
боќию абадї будан, такаллум ва сидќ. Аммо сифоти салбияи
Аллоњ бошаданд иборатанд аз: мураккаб набудан, љисм ва
ароз ва љавњар набудан, лаззат ва олам надоштан, муттањид
ба чизе набудан, мањалли њаводис ѐ сукунат набудан,
рўъияти басарї надоштан, шарик надоштан, аз маъонї ва
ањвол ба дур будан, мўњтољ набудан.364
Масъалаи сифоти Худо ва таносуби он бо тавњид яке аз
нуќтањои асосии ихтилофи уламо, мутакаллимин ва
фалосифаи ислом ва мактабу равияњои он будааст. Аз љумла
дар ин боб муљодилањои шадиде байни ањли сифотия ва
љабария аз як тараф, ќадария ва мўътазила аз тараи дигар
гузаштаанд.
Маќом ва маротиби тавњид. Уламои ислом дар тавњид
маќомот ва маротиб муъайян кардаанд. Дар мазњаби
њанафия ин маротибро: маротиби тавњиди рабубият, тавњиди
улуњият, тавњиди убудият номидаанд.365 Ин мавзўъ дар
362 Аббос Мињрин (Муштарї) Омўзиши ислом ѐ «Хулосаи таълимоти
ислом» Тењрон: 1354, с. 42.
363 Ал-бобал њодї ъашара лиъалломати ал-Њиллия, маъа шарњињи анНофеъ явмун њашар… Тењрон 1365 с.
364 Бобил – њоди ъашара лил-ъалома ал-Њиллї маъа шарњињи, с.9-25.
365
157-156 ص-بِغ اٌؼمبئذ
في
سي ج
ؼٍي اٌمب
ٌ ششح اٌفمٗ الوجش
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каломи мазњаби шиъа васеъ ва мушаххастар баррасї
шудааст. Аз љумла њољмулло Њодии Сабзаворї барои тавњид
се маќом: «Яке он, ки Њаќтаъоло дар вуљуди зотї шарик
надорад (тавњиди зотї) ва маќоми дуюм он, ки дар холиќият
шарик надорад (тавњид дар афъол) ва маќоми охир дар
вуљуди њаќќиќї шарик надорад, ки мављуд фї зотињї ўст ва
бас»,366 (яъне тавњиди вуљудї). Ва аммо уламои дигар ба љои
маќом истилоњи маротибро ба кор мебаранд, ки дар асл
њамон аст. Аз љумла устод Муртазо Мутањњарї тавњидро
дорои чањор маротиб: тавњиди зотї, тавњиди сифотї,
тавњиди афъолї ва тавњид дар ибодат мешуморанд.367
Тавњиди зотї, яъне Парвардигор дар зоти худ ягона аст,
мислу монанд, њамтое надорад, тамоми њастї махлуќи ўст.
Ўро шарике аз навъи писар, мавло ва ѐваре нест, дар зоти
худ ягона аст.
   
    




    



 
«Бигў сипос ва ситоиш худорост, ки на фарзанде барои худ

гирифта ва на дар мулк ва подшоњї шарик ва њамто дорад ва
на дар асари хорї ва дармондагї аст, ки мавло ва ѐвар
надорад.» \17:111\
Њамчунин дар Ќуръон омада:
Њељ чизе мисли ў нест,
Њељ кас њамтои ў намешавад.




\Ќ.112:4\  
Дар Ќуръон оѐти зиѐде дар исботи тавњиди зотї нозил
366 Њољ Муллоњодии Сабзаворї. Асрори Њикмат, Тењрон, чоп. 2, 1362
њ.ш, с.25
367 Муртазо Мутањњарї, Ошнои бо улуми исломї љ.2. Калом, Ирфон,
Њикмати амалї, Интишороти садро, с.33.

332
https://bikhon.tj/

шудаанд. Аз љумла омадааст:
«Агар дар онњо (яъне осмону замин) ба љуз худо худоѐни
дигар буданд низоми он ду бар њам мехўрад, бинобар ин
пероста бод худо, худованди тахт (фармонравои љањон) аз о
чи инњо барояш мегўянд» (сур.21.ояти 22). Дар ин оят ва
ояти дигар (сур.23, ояти 91, 92) ишора шудааст ба он, ки агар
парвардигор дар зоти худ ягона набуд ва њамтову шарик
медошт олами њастї дучор и њараљу мараљ (фасод) мешуд,
ихтилофу зиддиятњо нобудкунандаи вањдати олами њастї ба
миѐн меомаданд.
Исботи ин матлаб дар илоњиѐти ислом яке аз мавзўъњои
бањси асосист. Аз љумла Њољ Муллоњодї Сабзаворї дар
рисолаи иќтибосшуда ин масъаларо чунин истидлол
кардааст:
«Аммо далил бар он ки (худованд) дар вуљуди зотї
шарик надорад, он аст, ки агар ду вољибул вуљуд биззот
бошанд тамоюз ѐ ба тамоми зот ѐ ба баъзи зот ѐ ба хориљ
аст, агар ба тамоми зот бошад вуљуди вуљуд, ки муштарак
аст миѐнашон хориљ афтад ва аразї ва маъалал шавад ва дар
мартабаи зот вуљуд надошта бошанд ва ин мањол аст. Ва
агар тамаюз ба баъзи бошад таркиб дар зот лозим ояд ва њар
мураккаб муњтољ аст ва њар мўњтољ мумкин аст, ва агар ба
хориљ бошад дар ташаххус ва њуввият муњтољ ба хориљ аз зот
шаванд ва вољиб биззот дар њуввият ѓанист, ва мисли инњост
дар мањолияти шуќуќи мухталифа, ки дар аѐният ва љузъият
ва хориљияти мумаййиз мутафовут бошанд пас таъаддуди
вољиб биззот мањол аст.368»
Ин матлабро Абўалї Ибни Сино низ дар рисолаи
«Мабдаъ ва маъод»369 мавриди бањс ќарор дода, аз љумла
мефармоянд. «…вољиб-ул вуљуд на танњо ба навъ ѐ ба адад, ѐ
ба адами инќисом, ѐ ба тамом будан воњид аст, балки дар ин
ки вуљудаш ба ѓайраш, гарчи аз љинси ў њам набошад, нест,
Њољ Муллоњодин Сабзаворї. Асрори њикмат, с.
Абўали Ибни Сино. Осори.Мун. љ.1. Душанбе Ирфон.с. 1981, с. 289314.
368
369
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боз воњид аст.370»
Тавњид зотиро густардатар аз ягонагии худо низ баѐн
кардаанд. Аз ин дидгоњи баъзе уламои муќаддим ва
алалхусус уламои муосири ислом вањдати зотии
парвардигорро таљассуми вањдати зоти њастї донистаанд.
Чунон, ки аллома Садрї ал-Мутаъолињин мефармояд: «…
вањдати ў решаю зербинои њамаи вањдатњост, чунон, ки
њастии ў низ сарчашмаи њамаи њастињост, бинобар ин ў
усулан дувумин надорад.371
Тавњиди сифотї, яъне сифоти худованд аз ќабили илм,
ќудрат, њаѐт, ирода, идрок, шунавої, биної њаќиќатњои
ѓайри зоти парвардигор нестанд, айни зоти парвардигоранд
ба њамин маънї, ки зоти парвардигор ба нањве аст, ки њамаи
ин сифот бар ў сидќ мекунад. Яке аз аввалин масъалаи
мавриди ихтилоф дар усули дин байни фирќањои ислом њам
масъалаи таносуби сифоти худо ба зоти ў буд. Нахуст
мўътазила, ки худро ањли тавњид меномиданд ин масъаларо
ба миѐн кашиданд ва гуфтанд, ки сифоти худованд ѓайри
зоти ў нест, яъне худованд олим, ќодир зинда, шунаво ва
бино ба зот аст ва ин сифот зойид бар зот нест. Дар акси
сурат тавњид халалдор ва шарик барои зоти худо тасаввур
метавонад шавад.372 Аќидаи мўътазила ва ањли ташаййуъ
чунин аст, вале ањли тасаннун бар он аќидаанд, ки сифоти
парвардигор «зоид бар зоти ўст, на айни зоти ўст ва на ѓайри
зот, яъне аз зоти ў људо шаванд.»373 Ањли фалосифа низ
аќида доранд, ки сифоти мутааддиди худованд мўъљибу
инќисом ва таљзияи зоти ягона нест. Ибни Сино гўяд: «…
мафњуми њаѐт ва илм ва ќудрати вуљуд ва ирода, ки бар
Вољибтаъоло итлоќ ва њамл мегардад, як мафњум аст ва
сифоти мухталиф барои зоти ў нест.»374
Њамон љо, с.310.
Иќт. Аз Оятулло Бињиштї. Худо аз дидгоњи Ќуръон., с.145.
372 Д. Забењулло Сафо, Таърихи адабиѐт дар Ирон. Љ.1. чоп 4, «Ибн
Сино». Тењрон 1343, с. 55.
373 Чањор китоб, Адиб, Душанбе: 1990, с. 30.
374 Абўали Ибни Сино, Осори мун. Љ.1., с.313.
370
371
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Тавњиди афъолї, яъне на танњо њама зотњо, балки њама
корњо (њатто корњои инсон) ба хосту иродаи худованд аст.
Тавњид дар ибодат, яъне љуз зоти парвардигор њељ
мављуде шоистаи ибодат ва парастиш нест, парастиши ѓайри
худо мусовї, баробар бо ширк ва хориљ шудан аз доираи
тавњиди исломист. Тавњид дар ибодат мутааллиќ ва марбут
ба бандагон, мўъминон аст. Агар ягонагї дар зот, муназзањ
будан аз мислу монанд, ягонагии ў дар сифот ва фаъолият аз
атрибутњо-мушаххасот ва сифоти Аллоњ бошанд, аммо
тавхид дар ибодат зарурати яктопарастї марбут ба бандагон
аст.375
Тавњиди зотї ва тавњид дар ибодат љузъи усули
аввалияи эътиќоди исломї аст, яъне касе дар эътиќодаш ба
яке аз ин ду асл халале бошад љузъи муслимин мањсуб
намегардад. Њељ мусалмоне бо ин ду асл мухолиф нест.
Аз уламои муосири ислом устод Муртаза Мутањњарї ва
Оятулло Бињиштї376 бештар аз дигарон дар баѐни маротиби
тавњид диќќат ва онро возењтар аз дигар манбаъњо баѐн
кардаанд. Онњо њамчунин ихтилофоти мављуда фимобайни
фирќаву равияњои исломиро дар масъалаи тавњид нишон
дода. Аз љумла дар мавриди аќидаи вањњобиѐн чунин
фармуда:
«Охиран фирќаи вањобия, ки пайрави Муњаммад бинни
Абдулвањобанд ва ў тобеъи Ибн Таймияи Њанбалии Шомї
аст – муддаъї шудаанд, порае аз эътиќодоти муслимин
монанди тавассулот ва истимдодот (мадад хостан) аз анбиѐ
ва авлиѐ бар зидди асли тавњид дар ибодат аст, вале соири
муслимин инњоро маофї бо тавњид дар ибодат намедонанд.
Пас ихтилофи вањобия бо соири муслимин дар ин нест, ки оѐ
ягона мављуди шоистаи парастиш худованд аст ѐ ѓайри
худованд, масалан анбиѐ низ шоистаи парастишанд.»377 Бо
Устод Муртазо Мутањњарї. «Ошнои бо улуми исломї» љ.2, с.34.
Муртазо Мутањњарї, Љањонбинии тавњидї, интишори Садро, Ќум
Шањиди мазлум Оятулло Бињиштї. Худо аз дидгоњи Ќуръон.
377 Устод Муртазо Мутањњарї. Ошнои бо улуми исломї, љ.2., с.34.
375

376Ниг.
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баѐни ин матлаб меафзояд: «Дар ин љињат тардид нест, ки
ѓайри Худо шоистаи парастиш нест. Ихтилоф дар ин аст, ки
оѐ истишфаъот (шафоъат љустан) ва тавассулот ибодат аст ѐ
на? Низоъ ба аќидаи ў дар маъалаи суѓрост на ќубро.
Дар мавриди ихтилофи муътазила ва ашоъира рўи
тавњиди сифотї ќаблан сухан кардем, чунин ихтилофе дар
масъалаи тавњиди афъолї низ мављуд аст. Дар ин маврид
баръакс ишоъира тарафдори тавњиди афъолї ва мўътазила
мункири он мебошанд. Онњо аќидаи хешро дар бораи
тавњиди афъолї тањти унвони «Асли адл», ки асли дуввум аз
усули панљгонаи онњост баѐн мекунанд.
Нињоят бояд гуфт, ки дар мавриди тавњид баѐни ањли
тасаввуф ва мутакаллимин низ ихтилофи аќида мављуд аст.
Ањли тасаввуф тавњидро ба тарзи худ мефањманд, ки онро
«вањдати вуљуд» номанд. Дар ин бора дар боби тасаввуф ва
ирфон муфассал бањс хоњем кард.
2.3 НУБУВВАТ (паѐмбарї)
Нубувват (аз кал., умумисомї наббаа- огоњї додан,
пешгўи кардан, набї-огоњидињанда, паѐмбар ѐ пайгамбар),
севумин усули дини ислом ва рукне аз аркони имон аст.378 Он
таълимоти исломро дар мавриди паѐмбарон, мушаххасоти
онњо ва алалхусус паѐмбарии Муњаммад ва хотамияти ў дар
бар мегирад.
Дар муќоиса бо динњои дигар маќоми нубувват дар
ислом барљастатар аст. Он чунон, ки зикр шуд њамчун усули
дин ва љузъи аркони ислом аст. Муњимтарин калимаи ислом,
калимаи шањодат, њам шањодати ягонагии Худо ва њам
рисолати Муњаммадро дорад, эътироф накардани рисолати
Муњаммад мўъминро аз доираи ислом мебарорад ва љузъи
кофирон ќарор медињад.
Умуман нубувват таълимоти хоси динњои сомї аст. Дар
ал-истод ал-Имом Муњаммад Абдањ. Рисолатут-тавњид, Дорулмаъориф. Ба Маср. 1966, с.82.

378
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Юнони ќадим коњинон дар љазираи Делфий дар домани кўњи
Парнас дар маъбади Аполлон пешгўи мекарданд, ки онро
оракул меномиданд. Вале на дар дини юнонинѐн ва на дар
дини яњудї ва насронї нубувват он маќом, ки дар ислом
дорад надоранд. Аз динњои ѓайри сомии дигар мафњуми
пайѓамбар танњо дар динњои иронї-зардуштї, монавї ва
маздакия истифода шуда аст. Дар динњои дигар њиндї ва
чину Ховари Дур асосгузорони дин бештар њамчун
муаллимони аввал шинохта шудаанд, на фиристодаи Худо.
Таълимоти Зардуштї дар мавриди њузури Зардушт ба
боргоњи Ањурамаздо ва ѓарќа гардидани ў ба нури илоњї ва
муколимаи ў бо Ањурамаздо ба таълимоти динњои сомї, чун
њузури Мўсо ба боргоњи илоњї дар кўњи Тур, ва меърољи
Муњаммад шабоњати наздик дорад. Вале дар ин динњо
нубувват њамчун яке аз аркони имон ва усули дин ва мавзўъи
бањсњои густардаи илоњиѐт, чун дар ислом ќарор
нагирифтааст. Ба њар сурат хато намекунем агар гўем, ки
омўзиши муќоисавии асли нубувват дар ислом ва динњои
дигар яке аз мавзўъњои њанўз ба таври бояду шояд
тањќиќнашуда буда, аз назари диншиносии илмї мубрамият
дорад.
Нубувват њамчун асле аз усули дини ислом, таърихаш
яке аз мавзўъњои мавриди бањси доманадори мутакамилан ва
уламои илоњї буда, бо вуљуди он баъзе аз пањлўњои назариву
амалии он аз чашми ќадимиѐн пинњон мондааст. Мо ин љо
аввал, мухтасаран ин асли дини исломро аз дидгоњи
гузаштагон ва суннати мазњабї баррасї ва баѐн хоњем кард
ва сипас як баррасии мухтасари муќоисавие бо адѐни дигар,
љињати шинохти фалсафаи нубувват ва хусусиѐти он дар
динњои сомї ва алалхусус ислом хоњем анљом дод. Чунин як
баррасии иљтимої-фалсафї аз мавќеъи диншиносии
муќоисавї, њам аз назари шинохти ањамияти иљтимоию
њаѐтии ислом ва њам аз нигоњи муайян намудани наќшу
маќоми анбиѐ дар таърихи аќвом ва адѐни мухталиф ва
умуман тамаддуни инсонї хело муњим аст.
Нубувват, агар аз дидгоњи мутакаллимон ба он
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бингарем шомили бањсњое дар мавзўи вољибияти ирсоли
набї аз тарафи Худо, исботи исмат(покї) ва маъсумият
(бегуноњи)-и ў, сифоти ахлоќї ва мўъљизоти ў, њамчунон
бањсњое дар атрофи робитаи пайѓамбар бо Худо, чигунагии
вањйи илоњї ва исботи рисолати Муњаммад (с), хотамият ва
мўъљизоти ў будааст. Дар доираи фалсафаи исломї бањсњо
оид ба нубувват вобаста ба масъалаи инсони комил низ
шудаанд.
Паѐмбар (набї) кист? Аллома Њиллї дар таърифи набї
чунин фармудааст: «Паѐмбар(с) вай инсонест пайѓомовар,
хабаррасон аз Худои таъоло бидуни восита ва ѐ миѐнљчигии
њељ фарде аз абнои башар».379 Оре, паѐмбар дар ислом пеш аз
њама инсон аст, мисли инсонњои дигар ва ончи аз номи Худо
мегўяд аз њушу иродаву ибтикори шахсии ў нест, балки он чи
аз Худо вањй мегўд аз њушу иродаву ибтикори шахсии ў нест,
балки он чи Худо фармуд мегўяд. Ба ќавли Ќуръон паѐмбар
аз рўи хоњиши нафс сухан намегўяд, магар ин ки мегўяд он
чи бар вай вањй шудааст. /Ќ.54:3/
Ин мазмун бо забони Хоља Њофиз чунин баѐн шуда:
Борњо гуфтааму бори дигар мегўям,
Ки мани дилшуда ин рањ на ба худ мепўям.
Дар паси ойина тўтисифатам доштаанд,
Ончи устоди азал гуфт бигў! мегўям.
Ё ба ќавли шоъир:
Ин њама овозњо аз шањ бувад,
Гарчи аз њалќуми Абдуллањ бувад.
Паѐмбарон пеш аз њама мураббиѐни инсон њастанд, ки
мардумро ба роњи рост ба истилоњи Ќуръонї «сирот-улмустаќим» њидоят мекунанд ва аз вуљуди офаридгори олам
ва исолоти инсон, таъйиноти он дар ин њаѐти заминї огоњї
ва њушдор медињанд. Аз парастишњо инњирофї ва лаѓзишњои
эътиќодї бар њазар медоранд. Ба ќавли Мавлонои Балхї:
Њар набию њар валиро маслакест,
Лек то њаќќ мебарад љумла якест.
379

338
https://bikhon.tj/

Њаќ фиристад анбиѐро бањри ин,
То људо гардад з-ишон куфру дин.
Уламои ислом ва адѐни дигар дар мавриди тафовут
миѐни набї, пайѓамбари ва як мутафаккир, файласуф, доњї
ва нобиѓа ва дониши касб шудаи онњо, ки дар асари саъю
кўшиш, таълиму тадрис ва ѓайра аст ва он низ аксар ваќт
нисбї буда ва милоки њаќиќат нест, аз як сў донишу огоњии
паѐмбарон, ки аз сарчашмаи илоњї, њаќќуляќин аст бањс
кардаанд. Хулосаи он ин аст, ки дониши файласуфу њаким,
нобиѓаву доњї вобаста аст ба нерўи тафаккур ва андешаи
башарї ва амма огоњї ва дониши паѐмбарон ба ѓайр аз доро
будан аз нерўи аќлу хирад, тафаккур ва андеша мисли дигар
инсонњо аз нерўи дигар низ, ки сарчашмаю асли илоњї
дорад, бархурдоранд, ки вањй номида шудааст.
Паѐмбарон њарчанд он чї мегўянд бо талќини Худо
мегўянд, ба ибораи Њофизи Шерозї «тўтисифат» нестанд.
Ин аќидаро чи уламои ислом ва чи динњои дигари тавњидї
рад кардаанд ва иштибоњи мањз медонанд.380 Њаким Њољ(љ)
Мулло Њодии Сабзаворї пайѓамбаронро дорои хасоиси
сегонаи фавќулода мешуморад. Ва онњо иборатанд аз ќувваи
аллома, «ќувваи аммола ва ќувваи њассоса. Дар шарњи ин
ќувватњо ў мефамояд:
«Пас ќувваи алломаи набї дар камоли афзали уќули
(аќлњои) ањли замони худ бошад ва љомеъи маълумот ѐ аксар
ба таъйид миналлоњ ва ба њадис барои ў њосил шавад на ба
касб ва таъаллум аз муъаллими башарї…» Ва аммо дар
мавриди ќувваи амалї (аммола) пайѓамбар гуфта мешавад,
он ба «њадис бошад, ки бихоњад аз он халъ ва дар он лабс
кунад (пўшонад).»
Ва њамчунин дар мавриди ќувваи њассосияи
пайѓамбарон фармуда, ки «ў бар бедори бубинад чизњо ки

Ниг. Константин Левшения, Доктрины Библии Чикаго, США, 1981 г.
с , 15. Дар ин рисола назарияи «тўтисифат» назарияи «диктант» номида
шудааст ва њамчун назарияи хато рад гардида.
380
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дигарон намешунаванд» ва ѓайра.381
Вале њамаи ин ќувва дар паѐмбарон иќтисобї, касбшуда
нест, балки аз камоли лутфи илоњї ба онњо дамида шудааст.
Паѐмбарон чунон, ки гуфтем аз сарчашмаи илоњї, ки он
дар Ќуръон «лавњи мањфўз», «уммул-китоб», «китобул
мубин» номида шудааст, илњомоти раббонї вањй дарѐфт
мекунанд ва аз ин рў аз хатоњо ва лаѓжишњо маофанд.
Лавњи мањфўз аст ўро пешво,
Аз чи мањфўз аст мањфўз аз хато.
Не нуљум асту на рамласту на хоб,
Вањйи Њаќќ валлоњу аълам биссавоб.
Вањй-талќин ва эълом дар нињонї (хафо)382 ва ѐ
оњиставу мањрамона суханеро ба касе талќин кардан383 ва
мурод аз он дар шариати ислом сухан, каломи худои
таъолост, ки ба пайѓамбарон нозил шудааст. Вањий як навъ
дарк ва шуъур аст, аммо он натиљаи саъю кўшиш, таълиму
тадриси маъмулї ва дарку кашфи шууру нубуѓ ва њушу аќлу
тамиз ва илњому ишроќи маъмулї нест. Вањий феълест, ки
тавассути он вай њаќиќатеро ошкор ва ѐ матлаберо талќин ба
инсон мекунад , ки кашфи он ба њељ як амал ва ќобилияту
лаѐќати фавќуззикри инсон марбут нест. Вањий тамоси
мустаќим ва комил бо воќеъияти љањон аст».384 Миќдори
дарку фањму биниши мардум аз воќеъияти љањони њастї ба
андозаи зарфияту ќобилияти рўњи ва имконоти фикрии онон
аст ва низ вобаста ба асбобу васоил ва абзори корие аст, ки
ба воситаи он њастиро дарк ва фаро мегирад, вале бо вуљуди
ин дониши инсон аз ин тариќњо њамеша нисбї ва ноќис ва
холї аз иштибоњ нест. Дар сурате, ки илми пайѓамбарон, ки
аз тариќи вањий дарѐфт карда мешаванд њамчун айнуляќин
шуморида шудааст. Чунин аст мухтасаре аз намунаи таъбиру
таърифи вањий тавассути уламои ислом. Таврот, Инљил ва
Њољљ Мулло Њодии Сабзаворї. Асрори њикмат, љ1, с. 391-393.
Нигар. Ал-Усвор имом Муњаммад Абу. Рисолатут-тавњид , с.104-105.
383 Устод Муртазо Мутањњарї . Вањий ва нубувват, с. 52.
384 Д. Муњаммад Љавводи Боњунор, маъорифи ислом ДНФИ. В 68., с.73.
381
382
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Ќуръон суханони худоянд, ки аз тариќї вањий ба Мўсо, Эсо
ва Муњаммад нозил ѐ фиристода шудаанд. Мувофиќи
боварии мусулмонон вањий тавассути фаришта Љабраил ѐ
мустаќим нозил шудааст.
Пайѓамбаронро баъзе уламо дар ислом ба ду даста
таќсим кардаанд, набї ва расул. Расул он пайѓамбарони
соњибшариат ва соњибкитоб онњое, ки аз худо мустаќим
рисолат ва шариат гирифтаанд ва вањий дарѐфт кардаанд
мебошанд. Аз 124 њазор анбиѐ фаќат чанд нафаре аз
пайѓамбарон, ки дар Ќуръон аз онњо ба номи «Увлоулъазам»
ѐд шудааст расулони худо номида шудаанд.385 Ва онњо Нўњ,
Иброњим, Мўсо, Эсо ва Муњаммад хотамул анбиѐанд. Ба
дастаи дуюм, ки худшариату ќонун надоштаанд ва балки
маъмури таблиѓу ташвиќ ва тарвиљи пайѓамбарони гузашта
будаанд, мисли Њуд, Солењ, Лут, Исњоќ, Исмоил, Яъќуб,
Юсуф, Юшаъ, Шуъайб, Њорун, Закариѐ ва Яњѐ тааллуќ
доранд. Вале баъзе дигар уламо аз таќсими анбиѐро ба набї
ва расул беасос намешумориданд. Аз љумла устод Муртазо
Мутањњарї дар рисолаи "«отамият"»- и худ мегўяд: њамаи
анбиѐ расул њам њастанд... Ќуръони карим њам аз ин љињат
њељ фарќе миѐни расул ва набї нагузоштааст". Имкони
дарѐфти вањий аз тарафи адѐни дигари сомї низ эътироф
шудааст. Назарияи вањий дар илоњиѐти онњо мавриди бањсу
баррасї аст. Вале уламои яњудия ва насронї то имрўз аз
камоли таассуби мазњабї вањий будани Ќуръон ва нозил
гардидани вањийи илоњї ба Муњаммадро эътироф
намекунанд, балки Муњаммадро дар бењтарин њолат як
нобиѓа мешуморанд на пайѓамбар ва Ќуръонро на сухани
илоњї (вањий) балки эљоди худи Муњаммад. Масалан дар
китоби ќаблан иќтибосшуда «Доктринияи Библия» зимни
таърифу таъбири вањий ва инкори назарияи илњоми мегўяд:
385 Таъдоди пайѓамбарон ба таври ќатъи маълум нест, дар Ќуръон ва
ривоѐт номи беш аз як сад нафар аз онњо бурда шудааст, дар дигар
сарчашмањои дини миќдори пайѓамбарон 124 њазор омада, дар сураи
Нисо ояти 164 ба Муњаммад гуфта мешавад, ки бархе аз расулонро ба ту
ном бурдем ва бархе дигареро не.
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«Онњо (касоне, ки тарафдори ин назарияанд – А.Ш.)
Библияро бо дигар шоњасарњои адабии бузург дар як ќатор
гузашта муаллифони онњоро илњомгирифта чун, Толстой,
Достоевский,
Шекспир,
Муњаммад
ва
дигарон
386
мешуморанд.»
Њамчунин мустаќим ѐ ѓайри мустаќим
шарќшиносону исломшиносони ѓарбї нозил шудани
вањийро ба Муњаммад ќабул надоранд ва Ќуръонро эљоди
Муњаммад њангоми касалии равони, ки «Эпилепсия»
номидаанд, шарњ додан мехоњанд.387 Яъне чунин талќин
кардан мехоњанд, ки Ќуръон суханонест, ки Муњаммад дар
њоли бемории рўњи иброз кардааст, вале худ боварї
доштааст, ки он суханони худоянд.
Мўъљиза Аввалин мушаххасони набї ва гувоњи
пайѓамбарии вай мўъљиза мебошад. Маънои луѓавии
мўъљиза аз «эъљоз» – нотавон кардан аст. Пайѓамбарони
сомї аксаран бо худ мўъљиза овардаанд. Аз љумла дар
давраи пайѓамбарии Иброњим худо ба ў чанд мўъљиза
нишон дода, дар Ќуръон, ояти 60 худо чигуна аз мурда зинда
карданро дар рўзи ќисмат дар мисоли чањор паррандае, ки
худо дар љавоби суоли Иброњим мефармояд кушта гўшту
устухонашро ба њам омехта дар сари чанд кўњ бигзоранд ва
њар яке аз он мурѓонро бихоњанд ва бубинанд чигуна он
гўшту устухону зарроти бадани њар яке ба њам пайванд ѐбанд
ва думартаба мурѓу парандаи комил шаванд сухан гуфта.
Мўъљизаи дигар аз зани пири Иброњим таваллуд шудани
фарзанд (дар сураи Њуд, ояти 73) ва аз оташ Намруд зинда
берун омадани Иброњим (сураи Анбиѐ ояти 70) аст.
Дар мавриди пайѓамбарии њазрати Мўсо мўъљизаи ў
асо ва яди байзо (дасти сафед), ки машњур аст. Ба ќавли
Њофиз Шерозї:
Он њама шўъбадањо акл, ки мекард як љо, Самирї пеши
Асову Яди байзо мекард. Табдили чўби хушки – Асои Мўсо
386
387

бг.

Константин Левшения. Диктрины Библии, с. 14.
А.Массо, Ислам: очерк истории. Пер. с франц. Изд. 3-е. М:, Наука, 1982, с.
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ба аждањо, ба воситаи задани он ба санг берун овардани
дувоздањ чашма (Аъроф, 158, Тоњо 17-24) ва дар ќаъри рўди
Нил роњ кушодан барои убури ќавми Мўсо аз он (Шўъаро
26). Ба љайб ѐ гиребон бурдани даст ва аз он нўрониву
дурахшон берун кашидани он. Њамчунин мўъљизоти њазрати
Сулаймон; сухан гуфтани ў бо мурѓон ва ѓайра, дар итоат
даровардани деву љин, њозир шудани тахти Билќис, маликаи
Саббо дар як мижжа задан аз фосилаи бисѐр дур ба пеши
Сулаймон, њамчунин бидуни падар, дар коми нањанг зинда
мондани њазрати Юнус аз љумлаи он мўъљизотест, ки дар
Ќуръон зикр шудаанд.
Ин њама мўъљизотро парвардигор љињати исботи
пайѓабарии расулони худ ва гувоњи њаќќонияти даъвати
онњо ба онњо муяссар сохта. Сурат пазируфтани он муъљизот
дар асари тааллуќ гирифтани иродаи илоњї ба онњо
мебошад. Ба ќавли Хоља Њофизи Шерозї:
Файзи рўњулќуддус ар боз мадад фармояд,
Дигарон њам бикунанд он чи Масењо мекард.
Дар тафсиру таъвили муъљизот, робитаи илм ва
мўъљиза уламои ислом бањсњои зиѐде кардаанд ва аз љумла
ду нуќтаи назарро метавон ин љо бозгўй кард. Яке он аст, ки
мегўянд: чун зуњури муъљизоти пайѓамбарон аз иродаи худо
хориљ нест, худо ќодир аст њар гуна ќонун ва назми
маъмулии табииро, ки худ муќаррар кардааст барњам занад
ва њаводисе аз нигоњи инсони муќаррарї хориќулода
биофаринад. Мўъљизот метавонад аз њамин навъ афъоли
худо бошанд. Хулосаи калом он аст, ки: « ќудрати худо
номањдуд аст ва худо мањкуми ќавонини худ сохта нест».388
Назарияи дигар он аст, ки мегўянд: дониши инсон дар
бораи табиат, љањон ва ќонуну омилњои муассира он нисбї
ва мањдуд аст. Инсон њанўз љањонро он тавр, ки њаст
нашинохтааст. Ва аз ин чунин хулоса мекунанд, ки «Мо
наметавонем ба таври ќатъи пайдоиши мўъљизотро бо
Муф.ниг. Дуктур Муњаммад Љавводи Боњирї, Маъорифи исломи,
Дафтари нашри фарњанги исломї, 1368, с.118.
388
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муќоиса бо ќавонинии илмї мањкум кунем, чу њамаи
авомили даст андар кори љањонро нашинохтаем: Ва мегўянд:
«Њамон гуна, ки рўзе парвози башар ба осмонњо ва ѐ
интиќоли савт ва ѐ тасвир аз як тарафи љањон ба тарафи
дигар ва њатто аз миллионњо километр дуртар ќобили њал
набуд ва њатто мањол менамуд, аммо рафта-рафта оддї ва
осон шуд, њамин гуна наметавон муъљизотро ѓайри мумкин
ва ѐ бар хилофи илм тасаввуф кард».389
Уламое њастанд, ки мўъљизоти пайѓамбаронро аз
матолиби рамзї ва симбулик мењисобиданд390ва њамчунин аз
ањли фалосифа олимон шахсоне низ будаанд, ки «мўъљизоти
мутанаббийинро ба љуз худъа» – фиребу найранг чизе
нањисобидаанд.391 Дар њар сурат мўъљиза яке аз мушаххасоти
муњими пайѓамбарон аст ва уламои ислом асоситарин ва
баъзе ягона мўъљизаи Муњаммадро Ќуръон њисобидаанд.
Баъзе аз сифоти пайѓамбарон. Шинохту донистани
сифоти пайѓамбарон, масъалаест дорои моњияти маънавию
ахлоќї,
тарбиявї
ва
ормонсозї
ва
ормонгарої.
Пайѓамбарон њамчун тимсолу намунаи инсони комил,
инсони ормонї (идеологї) ва намунаи ибрат ва пайравї
муъаррафї шудаанд. Инсоният ва тамаддуни инсонї дар
падидаи пайѓамбари вва таълимот оид ба пайѓамбарон, хоњ
онро аз диди худошиносї ва хоњ мањсули заковати худи
инсоният, волотарин идеал ва бењтарин намуна (образњо)-и
инсони комилро тасвир кардааст.
Инсоният чанд навъ инсонњои ормонї дорад, яке
пањлавону ќањрамонон ѐ љоннисорон барои њифзи ватан
њиссият ва озодии миллї, ки барои парвариши њисси
ватандўстї, мардиву мардонагї, адолатхоњи ва ѓайра муњим
аст. Намунаи онњо дар халќу миллатњои гуногун зиѐд аст,
чун Гераклит, Рустаму Сўњроб, Алпомиш ва ѓайрањо.
Д. Муњаммад Љавводи Боњирї, Маъорифи ислом, с.119.
Масалан Муњаммад Иќбол ва Алї Шариатї.
391 Закариѐи Розї, «Мўъљизоти мутанаббийин ѓайр аз худъа ва найранг
чизи дигаре нест». (Ниг. Асли иќтибос.)
389
390
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Њамчунин аз назари идеалї сиѐсї императорони љањонкушо,
фотењу љаббор чун Искандари Маќдунї, Куруши Кабир,
Амир Темур, Чингиз ва Петри Кабир. Инсони ормонии
навъи дигар ошиќони љоннисор ва вафопеша чун Лайливу
Маљнун, Ромео ва Љулета, Бежан ва Манижа, Фарњоду
Ширин ва ѓайра низ њастанд, ки инсониятро дар ишќу
муњаббат, покиву иффат ва вафову садоќат намунањои
ормонї мебошанд.
Вале дар симои пайѓамбарон инсоният инсони волотар
аз њамаи ин типњои ормонии номбурдаро таљассум кардааст.
Пайѓамбарон пеш аз њама инсонанд инсонњое, ки аз љињати
созмони љисмї, зўриву тавоної афзалияти фавќулодае
надоранд, омўзиши махсуси размоварї нагирифтаанд,
таълиму тарбияи онњо дар љомеаву хонавода аз дигарон
камтар будаву бештар не, балки аксар алайњи суннатњо ва
ормонњои ќавмии хеш, муќобили асосњои маънавии љомеаи
фасоду барљомондаи худ баромад кардаанд. Аксар
пайѓамбарон инсонњое буданд, ки аз таъсири суннатњои
хонаводагї, авлодї, ќавмї то андозае озод будаанд, чун
аксар ятим будаанд аз фишори авторитарии падару модар
маъоф будаанд. Масалан, Иброњим, ки дар ѓор пинњонї то
њафтсолагї, аз њокими замон, ва дур аз падару модар рушд
карда, чун Мўсо, ки њамчунин дар дарбори Фиръавн чун
писархонд ва Муњаммад, ки дар хурдсолї аз волидайн
мањрум ва дар домани сањро дур аз оилаву мактаб рушд
намуда аст. Дар ин маврид Алї Шариати дар
«Исломшиносї» як бањси муфассале намуда, ки аз назари
љомеашиносї хело боарзиш мебошад. Ў аз љумла мегўяд
«Падарњо њамвора, дар айни њол, ки аз назари тарбият ва
«рушди маъмул» ва касби «шахсияти мутадовил»-и
фарзандонашон, бузургтарин сањмро доштаанд вале
монанди њар мадраса ва донишгоњ ва мактаби тарбиятї –
забонњои нубуѓро дар онон хомўш мекардаанд. Падар ва
мактаб њадафашон ду чиз аст: яке ин ки шахсияти тифлро
дар ќолибњои писандида ва ройиљи замон бирезанд ва он чи
љомеа мехоњад иршод кунанд…, дигар ин ки ўро аз инњироф
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монеъ гардонад ва чун њар нубуѓе худ як навъ инњироф аст,
хоњ нохоњ аз буруз (зоњиршавї ва рушдї) он љилагири
мекунанд.392
Пайѓамбарон аксар аз таъсири ин ду сарчашмаи
суннатгаро ва суннатписанд: оила ва мактаб маъоф будаанд.
Аз ин рў писари Озари буттарош бутшикан шуд, писархонди
Фиръавн Мўсо алайњи истибдод ва табъизи Фиръавн
бархост ва Муњаммад дар, ки дар љомеаи бутпарастони араб
бузургшуда буд, бутшикан гардид.
Аммо фарќи умдаи пайѓамбарон аз типњои ормонї
идеалии ѐд шуда, дар он аст, ки пайѓамбарон тамоми сифоти
љамолию камолиро, ки инсонњо доранд доро мебошанд, дар
баробари ин аз њар гуна нуќсу, сайиъот сифоти мазмум ва
хатоњо орианд.
Аз сифоти боризи пайѓамбарон соњибэъљоз будан,
исмат (мавсумот), таќво ва тасмими комил аст. Баъд аз эъљоз
(мўъљизагари) дар маќоми дуюм аз сифоти пайѓамбар исмат
ќарор дорад.
Исмат – яъне мањфўзу пок будан аз гуноњу хато – аз
љумлаи мушаххасоти пайѓамбарон аст. Яъне пайѓамбарон
инсонњоеянд, ки ба лутфи илоњї дар тамоми тўли умри худ
на муртакиби гуноњ мешаванд ва на иштибоње мекунанд.
Тибќи ин асл њељ яке аз инсонњо ва типњои идеалї номбурда
аз содир кардани гуноњ ва хато маъоф нестанд, вале
пайѓамбарон аз ин камбуди маъофанд. Дар баробари ин аз
љумлаи сифоти пайѓамбарон муназзањ (танзењ) будани
волидайни онњо ва худашон аз ахлоќи разила ва касбу кори
паст низ сухан рафта.393 Њарчанд дар мавриди охир ва
умуман масъалаи оѐ имкони судуру гуноњи кабираву –
саѓира пеш аз баъсат ва пас аз он байни уламои ислом,
мутакаллимон бањсњои печида вуљуд доранд.
Таќвову таслими комил дар навбати худ мусталзими
Алї Шариати. Исломшиносї (дарсњои донишгоњи Машњад) чоп.2., с.
462.
393 Нигар. Аллома ал-Њилли, ал-Боб ал њодї ашара, с. 174-178.
392
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сифоти зер аст:
Абд (банда) - яъне худро комилан дарбаст ба ихтиѐри
худо супорида танњо аз авомири ў пайравї мекунад ва ба худ
њељ ихтиѐре ва иродаи мутлаќе ќоил нест ва ба худ љанбаи
худои намедињад. Мисли типњои ѐдшуда, ки яке аз онњо
сарварони сиѐсї, шоњон ва импературон ва амсоли онњо аз
ќудрату нерўи худ саргиљ шуда, худро мисли Намрўд ва
Фиръавн худо эълон намекунанд. Ин сифат дар Ќуръон
нисбат ба пайѓамбарон зиѐд ѐд шуда.394 Ин сифат боз аз он
љињат муњим аст, ки пайѓамбарон бо вуљуди доштани
имтиѐзоти зиѐди идувидуалї нисбат нисбат ба дигарон ба
лутфи худо, чун дигар инсонњои оддї дар назди худо њамон
банда (ъабд) аст ва ба убурият, бандавор ба худо робита
дорад.
Мухлис – яъне онњо танњо барои худо кор мекунанд ва
љуз ба даст овардани хушнудї ва ризояти парвардигор
њадафу назаре надоранд. Онњо дар парастиши худо њељ гуна
худнамої ва риѐ роњ намедињанд.395
Њаниф – яъне љуз парвардигор касеро намепарастанд, аз
њељ ќудрате ба љуз Худо њарос надоранд ба Худо чи дар
ќудрат ва чи дар ибодат шарике роњ намедињанд.
Њамчунин дар Ќуръон нисбат ба пайѓамбарон
сифатњои: Солењ, муњсин, сиддиќ, собир, амин, њусур, таќї,
содиќулваъд (ростќавл, ба ваъда вафодор), шакур, марзї,
њалим, обид, аввоб (бозгашт ба худо аз њар хато, гуноњ ва
инњироф, ба худо паноњбаранда), аввоњ (он ки дар пешгоњи
худо изњори фурутани, тарсу њарос дорад), ќонит (порсо),
хайир, мустафо (пок, баргузида), муќарраб, ваљињ (обрўманд
мўњтарам), сайид (пок, вораста), зоайд (тавоно, нерўманд),
носењ (пандињанда, иршодкунанда), љаббор набудан, яъне аз
саркаши, ситамгарї, хунрезї ва зургўї, (аз сифоти њокимон
ќайсарону шоњаншоњон дур будан), осї набудан (нофармону
густох набудан) ва ѓайра беш аз чињил сифот баѐн шуда.
394
395

Ниг. Ќ.С. –112-122: Со, 18, 30, 41: Исроъ, 3: Юсуф, 25.
Ќ. Юсуф, 25.
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Яке аз сифоти пайѓамбари ислом «хотамият» аст. Он чи
маъно дорад? Дар Ќуръон омада:
«Муњаммад падари њељ кадом аз мардони шумо нест, (яъне
падархондаи касе нест, ўро ба ин сифат нахонед, сифате, ки
бояд шумо ўро бо он сифат бихонед ва бишносед ин аст, ки
(ў фиристодаи худо ва поѐндињандаи пайѓамбарон аст»)
Дар Ќуръон фаќат дар њамин оят (ояти 40-уми сураи
Ањзоб), аз хотимияти анбиѐ бо пайѓамбари ислом Муњаммад
сухан меравад. Калимаи «хотим» ѐ «хотам» аз масдари
«хатм» ба маънии хотима ин љо маънии абзолро дорад, яъне
чизе, ки ба воситаи он хотима, поѐн дода мешавад.
«Хотимул-анбиѐ» – поѐн ѐфтан, анљом пазируфтани нубувват
аст. Пас аз Њазрати Муњаммад, наббї ва расули дигаре
нахоњад омад дар атрофи ин мавзўъ низ бањсњое дар илоњиѐт
љой дорад. Аз љумла он масоил чаро бо пайѓамбари ислом
дастгоњи нубувват ва рисолат анљому хотима ѐфта. Зимни ин
бањс уламо ба он ишорат мекунанд, ки тибќи маводи Ќуръон
ва оятњои равшани Муњаммад нињояту ѓояти пайѓамбарї
буда ва пайѓамбарони гузашта њама башоратдињандагони
зуњури ин пайѓамбар будаанд. Аз љумла дар сураи Оли
Ирон, ояти 81 омада: «Мо аз њама пайѓамбарон бидуни

истисно паймон гирифтаем, ки њар замоне, ки мо ба шумо
китоб ва њикмат бидињем… Пас аз он пайѓамбаре дар оянда
назди Шумо хоњад омад, ки он чи бо шумост тасдиќ
мекунад, бояд ва албатти шумо аз њоло ба ў кўмак кунед».
Ояти дигаре, ки аз сураи ас-Сафф далолат љой доштан
пешгўи дар Таврот ва Инљил ба зуњури Муњаммад мекунад
ва њамчун далел ба хотимияти ў оварда мешавад ояти зерин
аст: «Исо бинни Марйям гуфт: «Ё Банни Исроил, њамоно
ман расули худоям назди шумо ва он чи пеши ман аз номи
Таврот тасдиќ мекунам ва башорат медињам, ки баъд аз ман
расуле-пайѓамбаре меояд номаш Ањмад аст».
Уламои муосири ислом масъалаи иллати хотамияти
пайѓамбариро бо намондани эњтиѐљ ба нубувват дар асари
пешрафти сатњи илму маърифат ва тамаддуни инсоният ва
348
https://bikhon.tj/

такмили нињоии худошиносї ва шариат дар дини ислом
асоснок мекунанд. Дар воќеъ агар масири тањаввули ѓояњои
асосии диниро аз оѓоз то ба ислом баррасї кунем хоњем дид,
ки онњо дар ислом ба њадди акмали худ расидаанд. Ин аст,
ки яке оятњои охирини нозилшуда ба Муњаммад пас аз њаљљи
видоъ ояти 3, аз сураи Мойида, метавон гуфт, на танњо ба
аъроб мурољиат аст балки ба инсоният. Дар он гуфта шуда:
«Имрўз дини шуморо ба њадди камол (ба комилтарин
мартаба) расонидам ва бар шумо неъматам (лутфу
марњаматам) – ро тамом кардам ва исломро ба шумо њамчун
дин ( - и бењтарин) баргузидам.
Ин оят ба чандин ояте, ки исломро муќаррар «динулњаќќи»396 - дину ойин, кунуни барњаќ маъаррафї карда
далолат ба фарорасидани замони хотамият ва таљдиди
шариъат мекунад.
Баъзе хусусияти анбиѐи сомї.
Дар боло гуфта шуд, ки нубувват асосан хоси адѐни
сомї аст дар динњои ѓайри Сомї њарчанд дар баъзе, масалан
динњои ирони мафњуми пайѓамбар вуљуд дорад, назария
(доктрина) – и нубувват чун дар динњои сомї, алалхусус
ислом кор карда нашудааст. Симои асосгузорони адѐни
њинду ориѐї ва чинї низ аз бисѐр љињат аз анбиѐи сомї фарќ
доранд. Барои мисол як назар ба баромади иљтимої ва
фаъолияти асосгузорони ду табаќа, ду даста аз динњои:
њинду ориѐи ва чинї – Зардушт, Будо ва Мањовира, Лаотеизи ва Конфутсї меафканем.
Сарфи назар аз ихтилофи аќидавию мазњабї ин
асосгузорони дин (ѐ худ пайѓамбарон гўем) бе истисно њама
аз табаќаи ашрофу аъѐни љомиъаанд, - шоњзодагон, наљибон
ва рўњониѐни бузурганд. Мањавира муассиси мазњаби
љоѐнизм яке аз барљастатарин афроди табаќаи ашроф ва
умарои Њинд (аз кастаи кашотрия) буда. Падараш Роља
салтанати яке аз манотиќи њиндро дар ќарни шаши ќ.м.
396
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дошта.
Буддо-Сиддхарт-ха Гаутама низ аз табаќаи кошотрия ва аз
хонадони салтанатии ќавми ориѐии Сакњо буд. Аз ин
«пайѓамбарон»-и соњибшариат, ки бигзарем онњое, ки дину
шариати буддоро дар минтаќаи Њинду Чин пањн карданду
ривољ додаанд низ аз ашрофонанд. Дар худи Њиндустон
дини буддої тавассути шоњ Ошуко дар асри се ќ.м. дастгирї
ва ривољ дода мешавад. Берун аз Њиндустон шоњзодаи
Мањиндња буддизмро ба Чин бурд. Ба Жопун мазњаби
буддои тавассути дарбори салтанати Курия ворид гардид ва
онро дар ќаламрави салтанати худ импературр ШутуКутиши ва садри аъзами он кишвар,ки аз хонадони Сога буд
ривољу равнаќ ва таблиѓ намуданд. Элчии Муѓул Ќубулайхон худ маъмурияте ба Тибет фиристод ва дини буддоиро ба
дарбори худ ворид сохт. Њамчунин асосгузори дини
тозатарини њиндї Скхизм Нонк (асри ХУ м.) аз хонадони
салтанати ва кастаи кашатрия буд.397 Њамин тавр чунон, ки
мебинем, чи дар Њинд динњо тавассути ашхосе аз
хонадонњои салтанатї зуњур мекунанд ва тавассияти
хонадонњои салтанатї ривољ дода мешаванд.
Дар Ховари Дур решаи ашрофї доштани дин боз њам
равшантар аст. Асотирњои мазњабии Чин бештар саргузашти
подшоњони ќадиму афсонавии он мебошанд. Асосгузорони
ду дини бузурги Чинї Лао-тзи ва Конфутсї низ аз
соњибмансабони дарбор будаанд.
Дар Ирони бостон низ пайѓамбарони адѐни иронї аз
наљибзодагонанд ва кўшидаанд мазњаби худро тавассути
шоњони иронї тавсиъаю ривољ дињанд. Зардушт пайѓамбари
ориѐї фаранди муѓи бузург ѐ дењќон (феодал)-и бузурги
иронист. Дини худро ў пас аз роњ ѐфтан ба дарбори Гуштосб
(Виштоси) дар шарќу ѓарби Ирон тавассути шамшер љорї
кардааст. Аз љумла дар «Шоњнома»-и Фирдавсї ин нуќтаро
дар боби «Фиристодани Гуштосп Исфандиѐрро ба њама
397

Муфас.ниг. : Алї Шариати. Исломшиносї. (дарсњои донишгоњи
Машњад), с.568-570.
350
https://bikhon.tj/

кишвар ва дини бењ гирифтани эшон аз ў» чунин тасвир
кардааст:
Бад-ў гуфт: Поят ба зин андарор,
Њама кишваронро ба дин андарор.
Бишуд теѓзан гурдкуш пуришоњ,
Ба гирди њама кишварон бо сипоњ.
Ба Руму ба Њиндустон бар бигашт,
Зи дарѐву торикї андар гузашт.
Гузориш њаме кард Исфандиѐр,
Ба фармони яздону парвардигор.
Чу огањ шуданд аз накў дини ўй,
Гирифтанд аз ў роњи ойини ўй.
Мар ин дини бењро биоростанд,
Аз ин дингузориш њаме хостанд.
Бутон аз сари гоњ њамесўхтанд,
Ба љои Бут оташ барафрўхтанд.
Њама нома карданд зи шањриѐр,
Ки мо дин гирифтем аз Исфаниѐр,
Бибастем куштию бигрифт соз,
Кунунат нашояд зи мо хост боз.
Ки мо рост гаштему њам динпараст,
Кунун-Занду Зардушт зи мо фираст.
Мебинем дини Зардушти низ тавассути наљибзодае
поягузорї ва ба воситаи шоњу сарлашкарони дарбор њатто
бо роњи зўрї ќабул кунонида шудааст. Пас роњ ѐфтан ба
дарбор Зардушт аз роњи издивољ бо духтари яке аз ашрофон
ва бо занї додани духтараш ба дигаре пайванди худро бо
табаќаи ашроф мустањкам мекунад.
Асосгузори дини дигари иронї монавия Монї низ аз
наљибзодагони иронї буд. Модараш шоњзодаи ашконї аст
ва ба ќавле падараш Фотик низ аз ашкониѐн аст, ки њангоми
таваллуди Монї салтанат доштанд.398 Ин пайѓамбар низ
љояш дар рикоби шоњон аст. Вай дар хизмати Шоњпур аст ва
дар маљолиси ў хутбаи тољгузориро мехонад ва китоби
398
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маъруфаш низ, ки «Шоњпургон» аст ба номи ин подшоњ аст.
Аз монавия, ки бигзарем, ба мазњаби нахустсотсиалисти
иронї Маздак мерасем, ки дини ў низ бидуни пуштибонии
дарбор ва шоњаншоњи Иронї набудааст. Њанўз пеш аз
Маздак аввалин бунѐдгузори ѓояву таълимоти Маздакия
«Зардушт» ѐ «Бандус» (ду аср пеш аз Маздак) яке аз
наљибзодагон буд ва худи Маздак бошад ба ќавли Берунї
мўъбади мўъбадон, аз нахустрўњониѐни зардуштия буда. У
низ дини худро дар ибтидо ба дастгирии шоњ Ќуббод равнаќ
дода.
Хулоса аз ин бањс ду нуќтаи муњим њосил мегардад.
Нахуст ин ки ба истилоњ «пайѓамбарон»-и адѐни њинду
ориѐї ва динњои чину ховари дур њама аз шахсиятњои
ашрофзода ѐ наздик ба дарбор ва тањсили хуб дида ва
нозпарварда мебошанд. Сониян, таълимот ва дини худро низ
ин «пайѓамбарон» тавассути дарбор ва шоњон тавсиъаву
интишор додаанд. Чунон, ки баъдан хоњем дид ин баромади
иљтимоии асосгузорони динњои номбурда ба таълимот ва
хусусияти ин динњо бетаъсир набудааст.
Акнун мебинем, ки дар баробари ин «пайѓамбарони
њинду ориѐї ва чинї пайѓамбарони сомї ќабл аз пайѓамбари
чи мартабаи љамъиятиву баромади иљтимоие доштаанд. Аз
њукми тасодуф ѐ ќонун, бовар накардан ба назар мерасад, ки
њамаи пайѓамбарони «њаниф», ки дар Ќуръон ва
сарчашмањои дигари динњои сомї ѐд шуда њамагї аз
синфхои поѐнї табаќаи мустазъафин ва мањрумин будаанд.
Чунон, санъатгар ѐ њунарманд. Иброњим, Мўсо ва Исо
пайѓамбаронеанд, ки аз њангоми дар шиками модар будан то
таваллуд ва нављавонї њокимони замон Намрўд, Фиръавн,
Њируд дастури куштану нест кардани онњоро дода буданд ва
дар хафову пинњонї ва фирор зинда мондаанд. Падари
Иброњим буттарош ѐ ќаровули посбони Намрўд буд, падари
Мўси аз яњудиѐни дар асорати Миср буда, падар ѐ
«падархонди»-и Исо Наљљор ва худ моњигири гумном.
Муњаммад охирин пайѓамбари сомї аз оилаи тољири
камбизоъат ва худ дар љавонї чўпони гўсфандону бузони
352
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ќурайшиѐнро мечаронидааст. Шояд њамин вазъи ќашшоќї
буд, ки ба зани 15 сол аз худ бузург вале сарватманд издивољ
кард.
Гузашта аз ин њам Иброњим, њам Мўсо ва њам Исову
Муњаммад баробари дарѐфти рисолати пайѓамбарї рў ба
дарбор наовардаанд, балки њамагї ба муќобили љаббор,
«тоѓути» замони худ Иброњим ба муќобили Намрўд, Мўсо
дар баробари Фиръавн, Исо дар баробари ашрофи
худфурўхтаи Яњудо ва њоким («прокуратор» - и императори
Рум), Муњаммад дар баробари ашрофи Ќурайш ва
шоњаншоњи Ирон ва ќайсари Рум ќад алам кардаанд. Њамин,
ки инњо эъломи рисолати пайѓамбарї мекунанд дар
атрофашон мањрумону бенавоѐн њалќа мезананд ва ба
даъвати онњо лабайка мегўянд, вале сарватмандону њокимон
роњи таъаддї ва зулм ва муќобилияту мухолифати шадидро
пеш мегиранд. Таълимоти онњо аксар инќилобї,
суннатшиканї аст ва ба бунѐдт љомиъаи нав, шахсияти нав
нигаронида шудааст. Омўзиши таърих ва наќши нубувват аз
тариќи муќоисавї метавонад ба шинохти илмї ва дарки
моњияти амалии асли нубувват кўмаки беандоза бузурге
намояд, вале мо бо њамин ишораи мухтасарро ин љо ба он
хотима медињем.

2.4. МАЪОД ВА ЌИЁМАТ
Асли чањорум аз усули дини ислом эътиќод ба воќеият
доштани маъод-њаѐти пас аз марг аст. Ин чањор асл
асоситарин усули эътиќодї, аќидатї ва бунѐди љањонбинии
ислом дар каломи њанафия аст.
Маъод (аз решаи калимаи «ъавд» арабї буда, ба
маънии бозгашт, руљуъ399) истилоњест дар адабиѐтњои динию
фалсафии ислом ба маънии аз нав зинда шудан, растохез
барои расидан ба подошу муљозоти аъмол аст. Ин бозгашт
Шайхрраис Ибн Сино маънии этимологии маъодро чунин баѐн карда:
«Маъод љое бошад, ѐ њолате, ки њойиз дар ў бувад ва аз он људо шавад ва
боз бад-ў бозояд». Осори мунтахаб, Љ.1. Ирфон, с.1981., сањ. 165.
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тибќи боварии мусалмонон дар охирзамон, «он дунѐ», яъне
пас аз марг, дар охират сурат мегирад.
Аз байни чањор усули дини ислом дар назари аввал,
танњо њамин асл аст, ки ба њаѐти дигар тааллуќ дорад ѐ ба
истилоњ ондунѐвист. Вале ин танњо дар нигоњи аввал аст.
Тамоми таълимоти усулии ислом вобаста ба њаѐти заминї
буда, маънї ва фалсафаи индунѐвї иљтимої доранд. Маъод
низ њамчунин.
Маъод ва масъалаи намирандагии рўњ, рўњи фардфардии инсон ба њам вобастагии зич доранд ва яке аз
боварињо, эътиќодоти кўњани башарї ба шумор мераванд.
Ин эътиќод њатто дар динњои табии ибтидої дар шакли
боварї ба намирандагии рўњ (animus)- анимизм љой дошта
аст.
Дар таърихи адѐн яќинан ќадимтарин тасаввурот дар
бораи њаѐти пас аз марг ва мукофоту муљозоти амал дар
дину эътиќодоти мисриѐни ќадим дар шакли нисбатан комил
ва катби дарљ шуда аст. «Китоби мурдагон», ки зиѐда аз 180
боб буда, ќадимтарин бобњои он ба њазорсолаи сеюми пеш
аз мелод тааллуќ дорад, дар бораи дидгоњи муљозоти аъмоли
арвоњ, ки худи худоѐн Осирис ва Анибис бо кўмаки худоѐни
42 нум (ноњияњои Миср) ќазоват мекунанд ва њамчунин дар
бораи сањнањои њавлноку мудњиши дўзах, хўрдани арвоњи
мањкум ва ѓайра маълумот медињад.400 Тасаввуроти мисриѐн
дар бораи њаѐти пас аз марг гуногун ва вобаста ба замон
мухталиф мебошанд. Мисриѐн дар асоси боварї ба њаѐти он
дунѐвї майитро мумиѐ мекарданд ва боварї доштанд, ки
рўњи одам – «Ка» вобаста аз он, ки маросими дафн ва
нигоњдории колбуди мурда чигуна аст метавонад идомаи
њаѐт дошта бошад. Онњо «Ка» – ро абадї намешумориданд,
балки боварї доштанд, ки он метавонад бимирад.401
Дар динњои њинду-ориѐи низ намирандагии рўњ ва эњѐи
400
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дубора дорои ањамияти хосе мебошад. Он дар мазњаби
њиндуя дар шакли таносухи (реинкарнация) таваллуди
муљаддад ѐ интиќоли рўњи фард пас аз марг ба тани дигар
ифода ѐфтааст. Тибќи ин боварї сарнавишти баъдии рўњи ў
(карма) вобаста аз рафтору кирдори инсон дар њаѐти
имрўзааш мебошад. Рўњ ў дар њаѐти баъдї метавонад ба
фарди дорои мартабаю маќоми болотар аз имрўзаш ѐ ба
мартаба ва каста(табаќа)-и пастар аз он ва њатто ба колбуди
њайвону хазандањо интиќол ѐбад. Дини буддоия, њарчанд дар
мавриди интиќоли руњ ва абадияти он назарияи рўшане
надорад вале ба таљдиди њаѐт ва таваллуди дубораи рўњи
инсонњо дар колбуди дигар, таносухро дар асл ќабул ва
такмил намуд ва ба он тасаввурот дар бораи «нирвона» –
њолати саодати мањзи рўњ ва ќатъи интиќол ва таваллуди
муљаддадро афзуда аст.
Њаѐти дубораи пасазмаргї баъд аз мукофоту муљозоти
амал, њаѐти љовидонии охират дар дини Зардушти ба шакли
комилтар ва ба тафсили бештар баѐн шудааст. Мафњуми
ќиѐмат-растохез ва тасвири дўзах-маъвои рўњи палиду
гунањкор ва бињишт маъвои рўњи покон-ашовандон, чунон
ки дар ислом аст, нахуст дар таърихи адѐн аз зардуштия оѓоз
шудааст.
Зардушт аќида дошт, ки рўњ абадї аст ва пас аз ин ки
љисмро тарк кард се рўз пас дар додгоње, ки аз се ќозї
ташкил шуда њозир мешавад. Ин се ќозї (ѐзото) њастанд, ки
бо номњои Митро, Сараушо, Рашну хонда мешаванд ва онњо
корњои неку бадро, ки ин рўњ дар њаѐти гузашта муртакиб
шуда, дар тарозуи аъмол вазн мекунанд. Сипас рўњ бояд аз
пуле бо номи пули «Чанвот» бигузарад ва ин пул барои
арвоњи пок васеъ ва роњат аст ва барои арвоњи шайтонњо ва
зишткорону гунањкорон тангу ѓайри ќобили гузашт аст ва аз
он арвоњи нопок ба ќаъри љањаннам (дўзах) фурў хоњанд
афтод.402
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Дар љањаннами зардуштиѐн торикї ва сармои сахт
њукмфармост, чун оташ назди онњо муќаддас аст, дар
љањаннами онњо аз оташ хабаре нест.
Дар дини монавия ва мењрпарастї инсон љузъе ѐ порае
аз нурест, аз олами нур, ки Худо дар ибтидо ўро барои
мубориза бо олами зулмот равона карда аст, ва ў ба асорати
олами зулмот афтодааст. Аз ин рў бозгашт ба он асл ва
пайвастан ба он олами нур маъод дар мазњаби монавї он
чунон аст, ки дар тасаввуф инсон љузъе аз асли илоњї аст ва
дар ин олам ба ѓурбат људои афтода. Ба ќавли Мавлоно
найест, ки аз људоињо менолад.
Бишнав аз най чун њикоят мекунад,
Аз људоињо шикоят мекунад.
Тасаввурот оид ба маъод дар динњои сомї, чунон ки
гуфта шуд, дар асари таъсири дини зардуштї на дини
мисриѐни ќадим ташаккул ѐфтааст. Дар «Ањди ќадим»,
китоби муќаддаси дини яњудия алалхусус дар «Панљкитоби
Мўсо» (бо вуљуди он ки тибќи ривоѐт ва таърихи Бани
Исроил, Мўсо дар Миср таваллуд ва бузург шуд ва дар
њамон љо ў ба рисолати паѐмбарї расид) њаѐти пас аз маргї
ва маъод натанњо чандон равшан нест, балки метавон гуфт
аслан вуљуд надорад. Бани Исроил танњо баъд аз асорати
Бобил, пас аз ошної ба таълимоти Зардуштиѐн тасаввурот
дар бораи растохез ва њаѐти пас аз маргї пайдо кардаанд.
Чунон ки аз «Ањди љадид» маълум мешавад, фирќаи
Саддуќиѐн њатто пас аз ин низ њатто дар замони пайдоиши
дини насронї ба ќиѐмат боварї надоштанд. (Ниг. Ањди
љадид. Марќўс. 12: 18.).
Дар маврид тањаввули Яњудия диншиноси маърифи
амрикої Љон Нос дар баррасии худ ба ду манбаи таъсир:
њелинизим ва ойини зардуштия ишора намуда, аз љумла
гуфтааст: «Аммо баќо ва давоми њелинизм (акоиди диниѐ

фалсафии Юнони бостон) дар муътакидоти Яњуд камтар аз
таъсири аќоиди Зардуштї буд».403 Ў сипас дар мавриди
403
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тасаввуроти яњудиѐн оид ба њаѐти пас аз маргї чунин
меафзояд:

«Он ки Яњудиѐн дар адвори бостонї мухтасар аќидаи содда
ва иљмоле доштаанд ба ин сурат, ки амвот (мурдагон) баъд
аз мамот (марг) ба њафра ва њовияе (чоње) фурў афтода ва
дар он љо вуљуди берангу њаѐти номаълум хоњанд дошт ва он
маконро ба забони худ «Шеол» меноманд, ки макони зулмот
ва сукут ва фаромўшии мулаќ аст».404 Пас аз мутаассир
гардидан аќоиди зардуштї «ин аќида мањв шуда ва ба љои он
бо тафсил аќидаи дигаре ќарор гирифт ва гуфтаанд, ки
амвотро баъд аз мавт ќиѐмате аст, ки аз ќубур (гурњо)
бармехезанд ва ба нерўи комили љисмонї аз нав зинда
мешаванд».405 Дар мавриди рўзи доварї (явмул њисоб) низ
гуфта мешавад, ки сурати дигар њосил кард ва он шабоњат ба
усули аќоиди зардуштиѐн дошта фаќат макони он таѓир
намуда.406
Мушаххасан, мо чунин тасаввуротро дар китоби
Ишоъѐти набї ва Дониѐли набї пайдо мекунем. Дар китоби
Ишоъиѐи набї 26:19 – чунин омадааст: «Бигзор мурдагони

Ту зинда шаванд, майитњои ман бархезан, Эй сокинони хок
бархезед ва тараннум кунед…
Зеро инак, Худованд аз макони Худ берун меояд, то ки
сокинони заминро барои гуноњашон сазо дињад.»
Аммо дар китоби Дониѐли Набї 12:2 омадааст, дар

«айѐми андўњи бузург» - охират» бисѐре аз онњое, ки дар
хоки замин хобидаанд, бедор хоњанд шуд: баъзе барои њаѐти
љовидонї ва баъзе барои нанг ва хиљолати љовидонї».407
Ин аст асосан он мавридњое, ки дар китоби «Ањди
Ќадим» оид ба маъод сухан рафта ва њарчанд дар Тамуд ва
кутуби дигари баъди тавзењу ташрењи бештаре бошад, њам ба
404

Њамон љо.
Њамон љо.
407 Иќтибосњо аз тарљумаи тољикии «Библия» навиштаи Муќаддаси Ањди
Ќадим ва Ањди Љадид, Инст. Тарљ. Библия, Стакгольм. , с. 19-92.
мебошад
405
406
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њар сурат ин аќида дар сарчашмаи асосии дини яњудия Таврот дар мартабаи таълимоти асосї ва усули дин
набудааст.
Ва аммо дар дини насрония њар чанд тасаввуроти
фавќулзикри яњудия дар «Ањди Ќадим» ќабул шудааст, эњѐи
дубора то андозае обу ранги дигар дорад. Бояд гуфт, ки дар
дини Насронї ба эњѐи муљаддад нисбат ба дини яњудия
ањмияти бештаре дода шудааст ва он яке аз таълимот
(доктрин) – и асосї-усули дини насронист.
Насрониѐн аввалан, чунин аќида доранд, ки њар ки ба
Эсои Масењ гаравид ва ба тахлимоти ў имон овард
таваллуди дубора меѐбад:
Њолати беимонї ва куфрї пеш аз гаравиш ба Эсо њолати
марг ба шумор меравад. Гаравиш ба Эсо, таваллуд аз олами
аъло ѐ таваллуди дубора аз обу рўњ аст. Чунон, ки дар
«Инљили Юњанно» 3:3-7 омадааст: «Ба ростї, ба ростї ба ту

мегўям: кас агар аз олами боло таваллуд наѐбад, Малакути
Худоро дида наметавонад… бояд шумо аз олами боло
таваллуд ѐбед». Ва дар китоби 2-уми ба Ќуринтиѐн 5:17
омада: «Пас касе, ки дар Масењ аст, махлуќи навест; чизњои
ќадим гузаштааст, ва инак њама нав шудааст».
Ѓайр аз ин масењиѐн ба ќиѐмат эњѐи аввал ва сонї
боварї доранд. Дар эњѐи аввал фаќат Эсо ва шоњидони роњи
ў зинда мешаванд ва њазор сол њукм меронанд. Дар «Вањї»,
20:6 омадааст: «Хушбахт ва ќуддус аст касе, ки дар эњѐи якўм

иштирок дорад: бар онњо мамот дуюм ќудрат надоранд,
балки онњо коњинони Худо ва Масењ хоњанд шуд ва бо ў
њазор сол салтанат хоњанд ронд.»
Эњѐи дуюм, ки эњѐи кулл аст пас аз рањо шудани шайтон
аз зиндони худ ва кўшиши барангехтани халќњо ба љанг ва
бо оташи худої сўхтани он, ба вуќўъ мепайвандад. Ин эњѐи
куллї ва њамро ба доварї-њисобу китоби аъмоли бандагон
аст: Вањї 20:12 «Ва мурдагонро, хурдон ва бузургонро

дидам, ки дар пеши Худо истодаанд ва дафтарњо кушода
буд: ва дафтари дигаре кушода буд, ки дафтари њаѐт аст, ва
мурдагон бар тибќи он чи дар дафтарњо навишта шудааст,
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яъне мувофиќи аъмолашон доварї карда шудаанд».
Натиљаи довари он аст, ки гунањкорон ба мамоти дуюм
дар кўли оташ андохта хоњанд шуд ва солењон њаѐти абадї
хоњанд ѐфт, Замину Осмони нав, шањри Ерусалими нав хоњад
буд ва ѓайра.
Чунин аст тасаввурот дар бораи маъод дар адѐни пеш аз
исломї, ки љињати баррасии муќоисавї мо нисбатан
муфассалтар аз тањќиќотњои ќаблї таваќќуф намудем, то
хусусият меросият меросият аз адѐни ќаблї ва моњияти
таълимоти ислом дар муќоиса бо он рўшан карда шавад.
Домани чунини баррасии муќоисавиро дар боби маъод
ва њаѐти дубораи аз ин њам густардатар бо фарогирии дину
оѐинњои дигар анљом додан мумкин аст, вале ин китоб
њавсалаю ѓунљоиши онро надорад. Ва њамин тањќиќу
мухтасар низ нишон медињад, ки боварї ба маъод бидуни
истисно хоси кулли инсоният буда, савобиќи таърихии
тўлони дорад.
Уламои ислом ин њама савобиќи тўлонї дар таърихи
башар доштани эътиќод ба растохезу бозгашт ва имкони
њаѐти абадї пас аз марг ва хос будани онро ба тамоми
миллали љањон далел ба фитрї будани ин аќида
мешуморанд. Яке аз муњимтарин зарурати иљтимоии ин
аќида ва боварї иборат аз он аст, ки воќеъан аќида ба маъод
нописандтарин воќеъият ва бадтарин мусибат ва
номавњумтарин ќисмати инсон, яъне маргро барои ў
тањаммулпазир сохтааст. Дар сурати набудани њамин аќида
ба маъод инсониятро дар назди марг яъсу бадбинї ва
навмедї фаро мегирифт. Гузашта аз ин шинохти марг
њамчун амали табии бидуни бозгашт дар сурати набудани
заминаи маънавї-ахлоќї ва фалсафаи солим ва эътиќод
надоштан ба растохез ва кейфарии аъмол метавонист ва
метавонад инсониятро ба мудњиштарин ва бењадду
њудудтарин аъмолу љиноятњо њидоят кунад. Инсоне, ки
мўътаќид аст, ѓайр аз ин љањон љањони дигаре, нест ѓайр аз
ин њаѐт њаѐти дигаре мањол аст ва њељ подошти амал вуљуд
надорад, танњо садди роњаш дастгоњњои њифзи низому
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ќонунанд, ки ба роњати дар бисѐр маврид метавон аз зери
кунтрули онњо бадар рафт ва бо шиъори «фурсат ѓанимат
аст» чи корњои зишту фасод ва љиноятњои мудњише метавон
содир кард. Ё њељ набошад баръакс дучори навмедию яъс ва
бадбинии фалсафї гардад.
Ин аст, ки њадди аќал, боварї бо маъод аз дидгоњи
иљтимоию фалсафї ба њаѐту зиндагии инсон маъниву
маќсад, аз дидгоњи маънавю ахлоќї арзиш ва лињози равонї
таскин мебахшад ва дар олами нопайдоканори кайњон ва
соири махлуќот маќоми инсонро бартарї медињад.

Асли маъод дар ислом
Маъод, чунон гуфта шуд, яке аз аслпояњои таълимоти
ислом аст. Худи калимаи «маъод» ба ин маъни танњо як бор
дар Ќуръон (сур. «Аъроф» ояти 29)408 омада. Асосан, маънии
ин истилоњ дар Ќуръон зери мафњумњои «ал-ќиѐмат», «ал-

охират», «ал-баъс», «ал-њашр», «ас-соъа» ва «ал-явм»…
ифода шудааст. Њељ китобе аз китобњои осмонї он чунон
таваљљўње, ки Ќуръон ба маъод карда надоранд. Дар он
зиѐда аз 1400 оят метавон пайдо кард, ки аз маъод бањс
кардаанд.
Маъод дар ислом шомили масоили зер мебошад:
-масъалаи марг ва зиндагї;

-таносуби дунѐ ва охират;
-масъалаи чигунагии эњѐ, растохез пас аз марг;
- љисмонї ѐ рўњонї буданї маъод;
-масъалаи ќазоват ва доварї ва подоши амал;
-масъалаи чигунигии њолати дўзах ва љаннат;
-маънии њаѐти љовидонии пас аз маъод ва ќиѐси он бо
њаѐту зиндагии идеоли муосир.

Маъод ва фалсафаи њаѐту марг дар ислом.
Масъалаи марг ва њаѐтро метавон њамчун масъалаи
асосии бањси маъод талаќќї кард. Чунон, ки таърихи
пайдоиши боварї ва маъод дар адѐни дигар гувоњї
408
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медињанд, пеш аз њама ангезандаи пайдоиши инчунин
эътиќод майли фитрии инсон ба абадият, њаѐти љовидонї, ва
дар марњилаи дуюм тарс аз марг будааст. Зимнан аз нигоњи
фалсафї омили вобаста ба љустуљўи маънї, маќсад ва
њадафи зиндагї ва њастии инсон низ љой дошта аст. Воќеъан
масъалаи њаѐт ва марг яке аз масоили мармуз, аз ин рў
пурихтилофу пурзиддият ва бањсталаби динию фалсафї аст.
Намунаи чунин бањсу муљодила ва баѐни њолати тањаюру
таъаљљуб, пурсишњо аз чї будани маънии офариниши инсон,
зиндагиву марги онро дар рубоиѐти њаким Умари Хайѐм
мебинем:
Њар чанд ки рўю мўи зебост маро,
Чу лола рўху чу сарв болост маро,
Маълум нашуд, ки дар тарабхонаи хок ,
Наќќоши азал бањри чи орост маро ?
Як ќатраи об буду бо дарѐ шуд,
Як зарраи хок бо замин як љо шуд.
Омад шудани ту андар ин олам чист?
Омад магасе падиду нопайдо шуд.
Љомест, ки аќл офарин мезанадаш,
Сад бўса зи мењр бар љабин мезанадаш,
Ин кўзагари дањр чунин љоми латиф,
Месозаду боз бар замин мезанадаш.
Доранда, ки таркиби табоеъ орост,
Аз бањри чи афканд варо дар каму кост?
Гар нек омад, шикастан аз бањри чї буд?
Гар нек наѐмад ин сувар, айб кирост?
Таркиби пиѐлае, ки дар њам пайваст,
Бишкастани он раво намедорад даст.
Чандин ќадди сарви нозанину сару даст,
Аз бањри чї сохту в-аз бањри чї шикаст?
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Воќеан, маќсад аз офариниши инсон чї будааст, умуман,
мантиќе, њадафе дар арзи вуљуд кардан ва маргу зиндагии
инсон, дар ин олам, њаст? Ё ба ќавли њамон Умари Хайѐм:
Мо луъбатаконему фалак лўъбатбоз,
Аз рўи њаќиќат на аз рўи маљоз,
Бозї чу њаме кунем бар натъи вуљуд,
Афтем ба сандуќи адам як як боз. ?
Агар дар пайдоиши оламу одам дахолати илму тадбир,
дасти холиќу мудаббир, њакиму муњандисе, њикмати илоњї
дар кор бошад, пас халќ кардани инсон(пиѐла) бо ин њама
санъат ва боз шикастани он чист? Мантиќе дорад? Ин
саволњоест, ки инсоният хелењо пеш аз Хайѐм гање нохудогоњ
ва гање огоњона матрањ кардааст ва барои рафъи ин зиддият
тавассул ба маъод- њаѐти пас аз маргї љустааст. Яъне
масъалаи асосие, ки ангезандаи пайдоиши аќида ва боварї
ба маъод будааст, масъалаи зиндагї ва марг аст.
Дар сурати набудани чунин аќида ва эътиќод
инсониятро метавонист навмедї аз зиндагї ба истилоњ
бадбинии фалсафї, безорї аз зиндагї ва пучшумории он
фаро гирад, чунон, ки дар ин рубоии Умари Хайѐм:
Чун њосили одамї дар ин шўристон,
Љуз хўрдани ѓусса нест то кандани љон,
Хуррам дили он ки з-ин љањон зуд бирафт,
Ва осуда касе, ки њељ наѐмад ба љањон.
Таърихан яке аз исолоти калидии адѐн ва фалсафаи
пешќадам дар хунсо кардани њамин навмедї, тарси марг ва
фољиаи он будааст. Дар фалсафаи антиќии Юнонї нахустин
иќдоми хунсо кардани тарси маргро Суќрот ва Афлотун
кардаанд. Афлотун аќидаи асосии Суќротро таќвият дода
иброз дошт, ки марг људошавии рўњ аз бадан (тан) аст,
халосии вай аз «зиндон»-ест, ки дар асорати вай буд.409
Сарчашмаи ин тасаввурот оид ба марг, њамчун рањоии
«рўњи»… худой љовидон, ќобили фањм, якнавохт,
таљзиянопазир, доимї ва таѓирнопазир дар худии худ … «ва
409

Платон, Федон. (Сочин. В. Зт. М., 1970. , т.2., с. 48-51.
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тани» … инсонї, фанопазир, барои аќл номафњум,
гуногуншакл, фасодпазир, торик, бебаќо ва бевафо худ
барои худо410 ба орфикњо ва пифагориѐн мерасад. Ин аќида
абадият, намирандагии рўњ, ки Суќрот, Афлотун ва Арасту
дар фалсафа арза кардаанд, фољиъаи маргро нарму ќобили
тањаммул намуда ва он баъдан аз тарафи дини насронї
ќабул ва дар тўли чандин ќарни баъдї суннати асосии њаѐти
маънавии аврупоиѐн гардид.
Кўшиши таскини фољиъаи марг ва рафъи тарс аз онро
Юнониѐни бостон аз тариќи дигар низ намудаанд. Он бо
номи равоќиюн (стоикњо) ва Эпикур вобаста аст. Инњо аз
тариќи ироаи марг њамчун њодисаи њамагонии табии тарси
маргро рафъ ва хуносо кардан хостанд. Эпикур ба соддагї
далолат мекард, ки марг барои инсон воќеъан вуљуд
надорад, вай бо он бархўрд надорад. Ў мегуфт: «Марг барои

мо њиљ аст: он чи фасод шуда, он беэњсос аст, ва он чи эњсос
надорад, вай барои мо њељ аст»411. Ё худ гуфта:«Он гоњ ки
мо њастем марг вуљуд надорад ва он гоњ ки марг меояд мо
вуљуд надорем».412 Ин роњест, ки ба истилоњ дањриѐн ва
фалосифаи моддагаро (материалист) пайравї кардаанд.
Масъалаи марг дар фалсафа ва афкори иљтимоии
давраи нави аврупо низ мавриди бањсњои доманадоре
гардид. Ин масъала дар осори файласуфон М. Лютер,
И.Кант, Ф.Гегель, Кыркегар, Спиноза, Конт, Спенсер,
Шопенгауер, Нитцше, Шпенглер, Ж.П.Сартр, Хайдеггер,
Яспер ва бисѐре дигарон мавриди бањс ќарор гирифтааст.
Њамин тавр аз ин сайри кўтоње дар таърихи бањсњои
динию фалсафї дар атрофи марг маълум гардид, ки
нигарони аз марг дар таърихи фарњанги инсоният њамагонї
ва ќадим аст. Ва њамчунин метавон натиља гирифт, ки бањс
дар атрофи марг дар таърихи инсоният аз умдатарин
Њамон љо.
Диоген Лаэртский. О жизни, ученых и изречениях знаменитных
философов, М:, Мысль, 1986, с.407.
412 Њамон љо с. 403.
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411

363
https://bikhon.tj/

бањсњои динию фалсафї будааст.
Дар ислом масъалаи марг ва њаѐт дар сарчашмањои он
ва чи дар фалсафаи ирфонию динї хело равшан ва густарда
матрањ ва баѐн шудааст. Нигоњи фарњанги исломї ба марг
орї ба яъсу тарс ва фољиъият аст. Њарчанд дар масоили
фаръии маъод ислом бо динњои ќабл аз худ умумият дорад,
вале дар масъалаи фалсафаи њаѐт ва марг аз вижагињову
хусусиѐти хосе бархўрдор аст, ки дар динњои дигар ѐ нестанд
ѐ њадди аќал ба рўшанї баѐн нашудаанд.
Нахуст он, ки Ќуръон хело возењ ва сарењанд, мукаррар
таъкид мекунад, ки офариниши инсон ва зиндагии вай
барабас, бењуда ва бењадаф нест.

«Оѐ пиндоштаед, ки мо шуморо бењуда офаридаем ва
бозгашти шумо ба сўи мо нест» ? /Ќ.23: 115/
Дар Ќуръон њаѐт ба ду марњила таќсим шудааст: њаѐти
дунѐ ва њаѐти охират. Њаѐти дунѐ, њаѐти муваќќатї ва арсаи
озмун ва санљиши инсон аст. Марг марзи гузариш аз њаѐти
дунѐ ба охират аст. Чун дигар адѐн боварии мусалмонон ва
таълимоти Ќуръону ањодис бар он аст, ки рўњ намемирад. То
замони ќиѐмат рўњи инсонњо, њарчанд берун аз колбуд, зинда
ва фаъол боќї мемонанд ва бо фарорасидани рўзи ќиѐмат
боз бо колбуди худ тан мепайвандад.
Ќуръон масъалаи фалсафии њаѐт ва маргро ба миѐн
кашида, кушидааст онро њаллу фасњ кунад. Худи ба миѐн
гузоштани ин масъалаи буѓранљи фалсафї дар ислом ва
њалли он яке аз дастовардњои муњими ислом аст. Тибќи
фалсафаи Ќуръон олам ва инсон бар абас офарида
нашудааст ва мањкум ба њаѐт ва марг будани инсон бо њадаф
аст. («Худое), ки офарид марг ва зиндагиро, ки шумо
/бандагонро/ биозмояд то кадом некўкортаред.» /Ќ.67:2 /. Ин
олам аз диди Ќуръон арсаи озмоиш ва шинохти њаќиќат аст.
Парвардигор ба инсон ба воситаи оѐт (нишонаву бурњонњо)
– и худ њаќиќати њастї, њаќиќати инсон, њаѐти дунѐвї ва
охирати вайро баѐн мекунад.«Нишонањои худро дар олам ва

дар нафсњо (замирњояшон) ба онњо намоем, нишон дињем то
њаќиќат рўшан гардад». (Ќ.41:53.)
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Аз оѐти Ќуръон ва тањќиќоти уламо ва мутакаллимон
чунин бар меояд, ки њаѐти заминї арсаи худшиносии инсон
аст. Инсон ин ќобилияти зотиву фитриашро, ки парвардигор
ба ў арзонї намуда, бояд дар ин њаѐти дунявї ошкор ва ба
навњи ањсан бањрабардорї кунад. Ба ќавли шоир устод
Рўдакї:
Ин љањонро нигар ба чашми хирад,
На ба-он чашм, ки андар он нигарї.
Њамчу дарѐст в-аз накўкорї,
Киштие соз то бадон бигзарї.
Дунѐ барои башар нисбат ба охират марњилаи тањия ва
такмилу омодагї аст, дунѐ нисбат ба охират назири давраи
мадраса ва донишгоњ аст барои як љавон.
Шайх
Фаридуддини Аттор ин мазмунро ба нањви зер ба назм
даровардааст:
Он яке дар пеши Шери413 додгар,
Замми дунѐ кард бисѐре магар.
Њайдараш414гуфто, ки дунѐ нест бад,
Бад туї, зеро, ки дурї аз хирад.
Њаст дунѐ бар мисоли киштзор,
Њам шабу њам рўз бояд кишту кор.
З-он ки иззу давлати дин сар ба сар,
Љумла аз дунѐ тавон бурд эй писар.
Тухми имрўзина фардо бар дињад,
В-ар накорї «эй дареѓо» бар дињад.
Гар зи дунѐ бар нахоњи бурд ту,
Зиндаги нодида хоњї мурд ту.
Доиман дар ѓусса хоњї монд боз,
Кор, сахту мард сусту рањ дароз.
«Озмоиш»-и Худо ва «ошкори њаќиќати њастї» аз
тарафи Худо љињати намоѐн сохтани истедодњо, ќобилиятњо
аст. Ин озмоиш барои пардабардоштан аз розњои мављуд
нест, балки барои фаъолият додан ба истеъдодњои нуњуфта
413
414

Али шери худо, сифати Али ибн Абу Толиб.
Њамчунин сифати Алї аст.
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чун роз њаст, парда бардоштан ва эљод кардан аст. Озмоиши
илоњї сифоти инсониро, њамон сифоти худогунаи ўро аз
нињонгоњи имкон, билќувва ва истеъдод (аз потенсия) бар
арсаи феъл-зуњур ва амал ва камол берун меоварад. Ба ин
тавзењ метавон гуфт, ки ояти ѐдшуда далолат ба он мекунад,
ки дунѐ мадраса ва донишгоње барои парвариши истеъдодњо
аст.
Инсон чун ањсанул махлуќот, бењтарин офаридаи Худо
ва камоли санъати ў тибќи мазмуни Ќуръон, дар арсаи
афлок «луъбадаке», ки дар дасти фалак «луъбадбоз» бошад
нест, балки Худо тамоми афлокро тасхири ў кардааст, ва
имкони чунин тасхирро низ ба ў додааст, ки он аќл аст. Аз
Ќуръон чунин бармеояд, ки худо ба офаридани инсон
њадафи хело муъайяне дорад, ки њатто малоики ў аз он огоњ
набудаанд. Њангоме, ки парвардигор ирода кард Одамро
офарид, ба малоика гуфт:
«Ман дар Замин халифае (аз башар) хоњам гумошт.»415 Дар
љавоби
ин
изњори
Худо
фариштагон
гуфтанд:

«Парвардигоро оѐ касоне хоњи гумошт, ки дар замин фасод
кунанд ва хунњо резанд ва њол он, ки мо худ туро тасбењ
мекунем. Худованд фармуд ман чизе (аз асрори хилќати
башар) медонам, ки шумо намедонед.» (Ќ.2:30).
Ин оят далолат бар он медињад, ки дар офариниши
инсон, сарнавишти вай ва зиндагиву марги вай њикмате –
сире ва њадафи бузурги илоњї нињон аст, то чи андозае, ки
мо аз ин њадаф ба воситаи тафаккур ба ишороту шавоњиде,
ки дар оѐти Ќуръон ва њадисњо њастанд огоњ нашавем, ба
умќу нињояти он шояд нарасем.
Аз мантиќи Ќуръон яќинан танњо њаминро метавон
истинбот кард, ки њастї додан бар олам ва инсон аз тарафи
Худо бар абас нест. Яке аз њадафњо чунон, ки гуфта шуд,
Дар ин оят ва ояти дигар инсон халифа-љонишини худо дар Замин
хонда шудааст, ки маќоми баланд доштани онро дар назди худо гувоњи
медињад ва мартабаи ўро нисбат ба дигар махлуќот баланд мебардорад
ва табиист, ки ин аќида маќоми инсонро дар чашму фањми худаш низ
арзанда месозад.

415
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озмудани инсонњост ва ошкор кардани њаќиќат (-и њоли худо
ва инсон) аст.
Воќеъан дар динњои сомї (Яњудия, Насронї ва Ислом)
зиндагии аввал худ аз ду марњилаи озмоиш иборат аст.
Баробари офаридани инсон (Одам ва Њаво) Худо онњоро дар
љаннат маъво медињад. Ин марњиларо давраи аввали
зиндагии саодатманди инсон метавон донист. Вале њикмати
илоњї бар он буд, ки инсон бояд ќадри ин неъмат ва роњату
фароѓатро бояд бишносад. Ин буд, ки мавриди озмоиши
нахуст ќарор гирифт ва муртакиби гуноњ, нофармонї ѐ худ
ќадрношиносї гардид ва аз љаннат ронда шуд, то дар
марњилаи дуюм дар њаѐти дунѐ бар гаравгони шайтони
нафси худ (нафси шикам, нафси шањват, нафси молу сарват,
нафси ќудрату мартаба ва ѓайра) – гардад ва бо араќи љабин
ва машаќќат ќутти худро ба даст орад. То ќадри зиндагии
саодатманди аввалї, ки боз дар охират, дар зиндагии дуюм
ваъда шудааст бирасад.
Эй рўњ дар ин олами ѓурбат чунї,
Бе он њама љойгоњи ќурбат чунї.
Султони љањони ќудс будию имрўз,
Аз мењнати нафси шум суњбат чунї.
Њикмати сонї шояд дар он бошад, ки чун њадди
камолоту саодатмандї ва бениѐзї мартабаи худи Худованд
аст, чун Парвардигор бар инсон аз рўњи худ дамида ва
фармуда, ки инсонро ба сурати худ халќ намудааст, пас
зиндагии аввал арсаи такомули инсон дар масири
худогунагї, расидан ба он нуќтаи камолот, ки мартабаи
инсони комил аст, ѐ дар ѐфти њаќиќат ва пайвастан ба он, ѐ
пайдо кардани дараљаи ќурбат бо ўст, чунон, ки ањли
тасаввуф мепиндоранд. Ин роњи зиндагии аввал, роњест, ки
људоии инсонро аз Худо, ки сабаби он манманият (аноният)
– и ўст, бояд аз байн барад. Ва ин анноният илло ба дарѐфти
амиќи ин њаќиќат, ки инсон бидуни таслим ба авомири
илоњї бениѐз ва саъодатманд буда наметавонад, аз байн
нахоњад рафт. Ва фањмиши ин асл аз инсоният паймудани
роњи дарозу пурмашаќќатро талаб мекунад.
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Чандон бирав ин рањ, ки дуї бархезад,
Гардест дуї зи рањравї бархезад.
Ту ў нашави вале, агар љањд кунї,
Љое бирасї к-аз ту туї бархезад.
Тамоми кўшишу љањди инсон, зањмати касби илму
дониш, тиљорат, зироат, санъат, љанг, ва расидан ба
ќуллањои баланди пешрафти илмию техникї, љомеаи
компютерї, фатњи кайњон ва сайѐрањои дигар њама ва њам ба
он равона шудаанд, ки нафси нофарљомро ќонеъ ва таскин
намоянд. Шайтон ѐ Иблис дар воќеъ рамзе, симбулест
таљассуми њамин нуфуси инсон аст. Пас њар андоза инсоният
пешрафт кунад, њикмати дугона худої аз офариниши ў
(инсон) ба субут мерасад. Яъне аз яксў инсон дар њаѐти
аввал, чун олами асѓар, он сифот ва имконоте, ки аз Худо
фитратан касб кардааст аз марњилаи имкон ба марњилаи
фаъолият ба амал меорад ва ба мартабаи камолот мераса,
аниќтараш бояд бирасад. Аз ин нуќтаи назар ин олам (њаѐти
дунѐ) «мадраса», «дорут-такмил» аст. Ин марњила дар
таќдири азалии илоњї, ки ба инсон муќаррар шудааст
њатмист ва аз ин рў зиндагї ва марги инсон дар ин дунѐ
барабас нест. Ин матлабро бузургмардони фарњанги исломї
хело равшан ва зебо тафсиру таъбир намудаанд. Аз љумла
рубоии зерини Бобо Афзали Кошониро, ки шояд дар љавоби
рубоињои навмедонаю маъюсонаи мансуб ба Њаким Умари
Хайѐм гуфта шудааст ва Устод Муртазо Мутањњарї ба
тасдиќи матлаби дар боло зикр шуда, оварда ва таъбир
кардаанд, мисол овард. Намунаи рубоии мансуб бо Њаким
Умари Хайѐм ин аст:
Таркиби пиѐлае, ки дар њам пайваст,
Бишкастани он, раво намедорад даст.
Чандин ќадди сарви нозанину сару даст,
Аз бањри чї сохт ва-з барои чї шикаст?
Љавоби Бобо Афзал чунин аст:
То гавњари љон дар садафи тан пайваст,
Аз оби њаѐт, сурати Одам бар баст.
Гавњар чу тамом шуд, садаф чун бишикаст,
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Бар тарфи каллагўшаи султон бинишаст.
«Дар ин рўбої, љисми инсон, њамчун садафе дониста
шуда, ки гавњари гаронбањои рўњи инсонро дар дили худ
мепарваранд, шикастани ин садаф, замоне, ки вуљуди гавњар
комил мегардад, зарурат дорад то гавњари гаронќадр аз
љойгоњи пасти худ ба маќоми волои каллагўшаи «султон» –
пурилќо ѐбад. Фалсафаи марги инсон низ ин аст, ки аз
мањбаси љањони табиат ба фарохнои бињишти барин, ки ба
вусъати осмонњо аст мунтаќил гардад ва дар љуворї
(њамсоягї)- и малики муќатадир ва худои азиме, ки дар
наздикї бо ў њар камоле њосил аст, маќом гузинад ва ин аст
маънои ояти:416

«Мо мутааллиќ ба худоем ва мо ба сўи вай бозгашт
дорем» (Ќ. 2:175).
Посухи саволи чї маънї доштани офаридан ва куштан,
хилќат ва маргро бо забони соддаву фањмо хело наѓз ба
маънии зикршуда Мавлоно Љалолиддини Румї низ додааст:
Гуфт Мўсо эй худованди њисоб,
Наќш кардї боз чун кардї хароб?
Нарру мода наќш карди љонфазо,
В-он гање вайро кунї онро, чаро?
Гуфт њаќќ: донам, ки ин пурсиш туро,
Нест аз инкору ѓафлат ва-з њаво.
Вар-на таъдибу итобат кардаме,
Бањри ин пурсиш туро озурдаме.
Лек мехоњї, ки дар афъоли мо,
Боз љўи њикмату сирри ќазо.
То аз он воќиф кунї мар оммро,
Пухта гардонї бад-ин в-он хомро.
Пас бифармудаш худо: «эй зуллубоб,
чун бипурсидї, биѐ, бишнав љавоб.
Мўсиѐ тухме бикор андар замин,
То ту худ њам водињи инсофи ин».
Чунки Мўсо кишту киштон шуд тамом,
416

Ниг. Устод Муртазо Мутањњарї. Адли илоњї., сањ. 192-193.
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Хўшањояш ѐфт хубию низом,
Дост бигрифту мар онњоро бурид,
Пас нидо аз ѓайб бар гўшаш расид:
«Ки чаро киште куниву парварї,
Чун камол ѐфт онро мебарї?»
Гуфт: «Ё Рабб з-он кунам вайрону паст,
Ки дар ин љо дона њасту коњ њаст.
Дона лойиќ нест дар анбори коњ,
Коњ дар анбори гандум њам табоњ.
Нест њикмат ин дуро омехтан,
Фарќ вољиб мекунад дар бехтан»
Гуфт: «Ин дониш з-кї омўхтї?
Нури ин шамъ аз куљо афрўхтї?»
Гуфт: «Тамйизам ту додї эй худо»
Гуфт: «Тамйиз чун набвад маро?»
Дар халойиќ рўњњои пок њаст,
Рўњњои тираи ѓилнок њаст.
Ин садафњо нест дар як мартаба,
Дар яке дурр њаст дар дигар шабањ.
Вољиб аст изњори ин неку табоњ,
Њамчунин изњори гандумњо зи коњ.
Дар фалсафаи зиндагї ва марг бузургмардони мо
чуноне, ки дидем ду матлаби љолибро хело рўшан таъкид
кардаанд:
-яке аз он, ки зиндагии ин дунѐ муќаддимаи зиндагии
абадии он дунѐвист, марг танњо марзи гузариш аст. Ин дунѐ
мазраъаест њарчи дар он кишт шуд, самари онро дар он дунѐ
хоњи даравид. Аз ин рў зиндагии ин дунѐ барабас нест ва
офаринишу марги инсон њама мутобиќи мантиќ аст.
Сониян, зиндагии аввал марњилаи шинохт-худогоњї ва
худошиносист ва дар айни њол ин њар ду муќаддима бар
шинохти он зиндагии саъодатманд ба маънии том аст, ки
парвардигор дар охират барои накўкорон ваъда кардааст.
Бењтарин саъодат, дастѐби ва эњсоси њаловати маънавию
рўњонист, ки онро барои накўкорон парвардигор дар охират
ваъда кардааст. Хибрагон ва баргузидагони Худо ба ин
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маќом њатто дар њамин дунѐ низ мушарраф хоњанд шуд. Ин
эътиќод назди ањли тасаввуф бештар роиљ аст.
Њамин тавр фалсафаи зиндагї ва марг аз љолибтарин ва
пурбањотарин ва пурзиддияттарин бањсњои фалсафаи ислом
аст ва шинохти он тааммуќ ва тафаккури зиѐдеро таќозо
дорад. Ба ќавли хоља Њофизи Шерозї:
Орифе кў ки кунад, фањм, забони савсан,
То бипурсад, ки чаро рафту чаро боз омад.
То ин љо он чи гуфта шуд аз дидгоњи шинохти фалсафї
ва истидлолии маъод буд. Аммо аз дидгоњи шаръї мўъминро
зарур аст, ки чун анбиѐву авлиѐ њама ба як ќавл аз ќиѐмат ва
маъод хабар додаанд ва он яке аз усули дин аст бояд бе чуну
чаро бе њаќќонияти он имон дошта бошад. Бањсу баррасї ва
дарку фањми фалсафаи маъод барои њама имконпазир ва
муяссар нест ва бисѐре аз уламо ва фалсафа аз љумла
Шайхулраис Ибни Сино ва Имом Муњаммад Газзолї, барои
авом хатарнок будани чунин љусту љўро таъкид кардаанд.
Њарчанд дар усули дин чунон ки гуфта шуд таќлид раво нест.
Дар Ќуръон ва китобњои муќаддаси ќабл аз он, низ
бисѐре аз масъалањои марбут ба маъод ба тариќи рамзї ва
симбулик баѐн шудааст. Баѐни рамзї-симбуликї, чунон, ки
љомеъашинос ва диншиноси маъруфи франсавї Эмил
Дюркгейм таъкид намуда аз маъмултарин шакли забони
динї аст, ки барои њамагон ва њама давру замон фањмо ва
љовидонист. Аз ин рў дар шинохти фалсафа ва њаќиќати
маъод дар ислом низ танњо таваљљўњ ба зоњирї оѐти Ќуръон
ва ањодис кофї нест. Он ѓаввосї дар умќи уќѐнуси маъонии
ботинии онњо ва тавони дарѐфти дурри маъониро таќозо
мекунад. Ин аст, ки дар доираи фалсафаи исломї бањсњои
зиѐде дар атрофи чигунагии маъод шудааст.
Яке аз масъалањои мавриди бањси мутакаллимон ва
ањли фалосифа масъалаи љисмонї ѐ рўњонї будани маъод
аст. Оѐ дар охират эњѐву муљозот љисмонї аст ѐ рўњонї.
Баъзе аз ањли фалосифа, аз љумла шайхулраис Ибни Сино
дар мавриди ихтилофи аќоид дар бораи маъод чунин
фармуда:
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«Љањониѐн дар њаќиќати маъод ду гурўњ шудаанд: Камтарин
гуруње ва бозпастарин дар хирад ва зиракї маъодро
мункиранд. Ва бештарин мардуми хирадманд ба маъод
гаравидаанд».417
Дар баробари ин Шайхулраис гаравидагонро боз ба се
ќисм таќсим карда ва онон, ки маъодро танњо ба калбуд тан
эътироф доранд ва мункири маъоди нафсанд ва онон, ки
«маъод љуз нафсро нест» мегўянд ва онон, ки маъодро њам ба
нафс ва њам ба колбуд хос медонанд.418
Ин худ шањодат медињад, ки бузургмарди таърихии мо
Ибни Сино ба маъод боварї дошта ва онњое, ки мункири
онанд бехирад ва пасттарин инсон хондааст.
Дар мавриди чигунагии маъод Њољмулло Њодии
Сабзаворї дар «Асрори њикмат» чунин мефармояд: «Маъод

ду ќисм аст: рўњонї ва љисмонї. Баъзе аз мутакаллимин ва
зоњирийин њаср (мунњасир) карданд маъодро дар љисмонї ва
баъзе мутафалсафин (файласуфон) дар рўњонї ва њар ду
тоифа ќосиранд (муќассир, иштибоњ кардаанд. – А. Ш.) ва
аммо акобири њукамо ва машойихи урафо ва муњаќќиќини
мутакаллимин ба њар ду ќоиланд».419
Пас аз баѐни ин матлаб Њаким Сабзаворї ба
истидлолоти фалсафии печидае љињати исботи њам рўњонї ва
њам љисмонї будани маъод мепардозад ва дар бањсњои худ ба
Шайхулраис Бўалї Сино истинод мекунад.
Хулоса њам љисмонї ва њам рўњонї будани маъодро
аксари уламои дин ќабул доранд. Мо дар ин љо азбаски ин
китоб ѓунљоиш ва њавсалаи бањси густардаро дар ин боб
надорад ба баѐни њамин мухтасар кифоя мекунем.
Дигаре аз масъалањои мавриди бањс дар боби маъод
чигунагии суратгирифтани эњѐи майит ва бозгашти рўњ ба
тан аст. Дар ин боб њам аз Ќуръон ва њам аз афкори уламо ду
А. И.Сино, Осори мунтахаб. Љ.1. Ирфон: Душанбе, 1981., с.266.
Њамон љо.
419 Ниг. Њољ Муллоњодии Сабзаворї. Асрори њикмат. Љ.2. Тењрон. 1362.,
с.310-350.
417
418
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љур бардошт метавон кард: яке он, ки њамон љисму тани
ќаблии индунѐвї аз нав бо њамон шакли худ барќарор
мегардад. Дигар он ки тану љисми дигаре барои рўњ дар он
дунѐ хоњад ато кард. Дар ин маврид Имом Ѓаззолї
мефармояд:

«Ва шарти иодат (бозгашти эњѐи дубора) он нест, ки он
ќолиб (тан), ки дошта аст ба вай дињанд, ки ќолиб маркаб
(саворї) аст, ва агар чи асп бадал афтад савор њамон бошад:
ва аз кўдакї то пирї худ бадал афтода бошад аљзои дигар, ва
вай њамон бувад».420
Имом Ѓаззолї дар ин матн фармуда, ки шарт нест, ки
дар он бозгашт рўњ ба њамин тани аввал бошад, чун тан
нисбат ба рўњ њамон мисоли нисбати асп бо савора аст. Дар
нимароњ асп аз дав бимонад, онро иваз кунанд, вале савор
иваз нашавад. Гузашта аз ин њолати тан ва ивазшавии он дар
тўли зиндагии ин љањонї, аз кўдакї то пирї низ чандин бор
сурат мегирад, вале рўњ њамон аст.421
Имом Ѓаззолї дар шарњи азоби рўњонї мефамояд:
Азоби «љисмонї худ њама касе бишносад ва рўњонї

нашносад илло (магар) касе, ки худоро бишнохта бошад ва
њаќиќати рўњи худро бидониста ки: вай ќойим аст ба зоти
хеш ва аз ќолиб мустаѓнист дар ќавоми хеш ва пас аз марг
вай боќї аст, ки марг вайро нест нагардонад: лекин дасту
пою гўшу чашм ва љумла њавос марг аз вай боз ситонад: ва
чун њавос аз вай бишуд, зану фарзанду молу зиѐъ ва саро ва
бандаю сутуру хешу пайванд, балки осмону замин ва њар чи
онро ба дин њавос тавон ѐфт аз вай боз ситонанд. Агар ин
(њама) чизњо (ки ѐд шуд) маъшуќи вай буд ва њамаги хеш (ро)
бад-он дода буд, дар азоби фироќи он бимонад ба зарурат,
ва агар аз њама фориќ бувад ва ин љо њељ маъшуќ надошта,
балки орзўманди марг буд, дар роњат афтад, ва агар дўстии
Худои таъоло њосил карда буд ва унс ба зикри вай ѐфта буд
Абуњомид Имом Муњаммад Ѓаззолии Тўсї, Кимиѐи саъодат, Љ.2.
Ширкати интишороти илмию фарњангї. Чоп.5. , 1371, с. 89.
421 А.И.М.Ѓаззолї. Кимиѐи саъодат. , с.89.
420
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ва њамагї худ ба ў дода буд ва асбоби дунѐ он бар вай
мунаѓѓас ва шўрида медошт, чун бимурд ба машуќи хеш
расид ва музоњим ва мушаввиш аз миѐн бархост ва ба
саъодат расид».422
Њамин тавр Имом Ѓаззолї шарњ дода, ки он кї
дунѐпараст бувад, бо тарки дунѐ дар азоби фироќи он
бисўзад.
Ин дар мавриди назари уламои ислом буд, дар
масъалаи азоби рўњонї ва љисмонї. Аммо дар Ќуръон ва
њадисњо ишорати зиѐде дар ин маврид аст. Алалхусус аз
навъи азоб ба оташи дўзах бештар ишора шудааст.
Нињоят дар мавриди маъод ва љаннату дўзах бояд гуфт,
ки ин тасаввуроти исломї ончунон тасаввуре нестанд, ки
танњо ба он дунѐ марбут бошанд, балки бевосита ба њаѐти
дунѐвї вобастаанд. Дар ин маврид исломшиноси Жопунї
дуктур Туши Њику Изутасу чунин аќида баѐн кардааст:

«Дар хусуси вазъи мафоњими љаннат ва љањаннам (дўзах)
нуќтае вуљуд дорад, ки бе андоза њойизи ањамият аст. Ин
љуфти тасаввуре дар тасвире, ки Ќуръон аз љањони дигар
месозад, њамчунин чизе нест, ки аз ин дунѐ бисѐр дур бошад.
Бар хилофи иртиботе мустаќим ва бевосита бо зиндагии
одамї бар рўйи ин Замин, дар љањони њозир дорад. Ин ду
мафњум на танњо ба мафњуми «ад-дунѐ» мустаќиман
марбутанд (пайвастаанд), балки тамоми дастгоњ ба шакле
танзимшуда аст, ки онњо ба сурати мустаќим бар рўи
зиндагии дунѐ амал мекунанд ва аз лињози «савоб» ва «иќоб»
(уќубат)-и абадї онро кунтрул мекунанд. Дар њар љо ки
инсоне ба амале бармехезад ва коре дар ин љањон мекунад,
њузури бињишт ва дўзах (ро эњсос мекунад) ва бояд худро ба
шакли виљдони ахлоќї мањсус месозад. Инсон то замоне, ки
ба унвони узве аз љомеаи исломї зиндагї мекунад, ба сурати
ахлоќї аз ў хоста мешавад, ки пайваста баъзе аз роњњои
амалро баргузинанд, ки ба љаннат хатм мешавад ва аз
корњое дурї гузинад, ки ба љањаннам мепайвандад. Ва ин
422

Њамон љо. , с.93.
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асли њамон бисѐр содда ва бисѐр нерўманди рафтори ахлоќї
дар ин љомеаи љадид аст».423
Дар охир онро низ бояд хотирнишон кард, ки
тасаввурот ва таълимот оид ба баъсат, љаннуту дўзах, чунон,
ки Дуктур Туши Њику таъкид мекунад аз тасаввуроти
яњудияву насронї набуда, балки пеш аз њама таълимот ва
фалсафаест, ки дар эронзамин ба вуљуд омада ва яњудиѐн бо
он танњо дар замони асорати 70 – солаи Бобил ошної пайдо
карданд ва пайѓамбарони баъди ин тасаввуротро ба дини
Яњудия дохил намуданд ва аз ин тариќ он ба дини Насронї
интиќол ѐфт. Вале дар «Панљкитоб»-и Мўсо (Таврот) мо
чунин тасаввреро ба равшани пайдо намекунем. Аз ин рў
тасаввури маъод ва њама мафњумњои вобаста ба он ба
халќњои эронї бегона набуданд. Баръакс ин тасаввур то
ислом барои аъроби љоњилия, ба љуз онњое, ки дини насронї
ва яњудиро ќабул карда буданд, бегона буд. Ва он асли
фарњангї ва дастгоњи ташаккулѐфтаи љањонбинии аъробро
ташкил намекард.424
Чунон, ки Ќуръон худ гувоњи медињад аъроб ба
«баъсат» ва «нашр» – растохезу эњѐи муљаддад бовар на
мекарданд. «Чизе љуз зиндагии њозири ин дунѐ нест ва мо
њаргиз барангехта нахоњем шуд? (Ќ.Анъом, ояти 29)
Њамчунин: «Чизе љуз нахустин марги мо нест ва њаргиз зинда
карда нахоњем шуд» (Ќ., Духон: 34 (35).
Аммо барои ирониѐн ин тасаввур асли фарњангї ва
такягоње ба дастгоњи нерўманди љањонбинї дошта аст.
Чунон, ки маълум аст асли таълимоти аксари динњоро пеш
аз њама ду чиз яке таълимот дар бораи Худо ва дигаре
таълимот дар бораи њаѐти пас аз маргї (маъод) ташкил
мекунад. Агар фаразан аз динњо яке аз ин ду бардошта
шавад, созмони дин барњам мерезад. Динњое њастанд (мисли
љойинизм ва буддизм), ки таълимот (ѐ доктрина)- е оид ба
Дуктур Туши Њику Изутасу, Худо ва инсон, дар Ќуръон, с.110.
Муфас. Дар ин маврид ниг. Китоби ќаблан иќтибосшудаи
исломшиноси жопунї Туши Њикку., с. 105-118.
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худо надоранд, вале таълимот дар бораи њаѐти пас аз маргї
посутуни асосии онњост ва агар он гирифта шуд, аз њар дине
набошад, дин дигар маъниашро, зарураташро аз даст
медињад. Пас асли эътиќодоти динї рўи эътиќодот ба маъод
устувор аст. Аз ин рў муъаммои чи будани сабаби ба зудди
ќабули мардуми эронзамин гардидани дини ислом низ њал
мешавад. Яке аз сабабњои асоси он буд, ки таълимоти асосии
ин дин барои эрониѐн бегонагї надошт.
2.5. ИМОМАТ
Мо ин љо имоматро танњо аз назари ањли шиъа, ки онро
низ усули дин меномем матрањ мекунем. Чун исломшиносї
дониши хоси мазњаби алоњидае нест, балки њадафи
шиносонидани дидгоњи њамаи мазоњиб ва фираќе, ки даъвии
исломї буданро мекунанд дорад, мо ногузирем новобаста аз
он, ки дигар мазоњиб ѐ фираќ усули дин будан ѐ набудани
имоматро ќабул доранд ѐ надоранд, дар бораи он маълумот
дињем.
Аллома Њиллї , яке аз уламои маъруфи ањли ташаюъ,ба
имомат чунин таъриф додааст: «Имомат сарварии (пешво) –
и омма дар корњои дунявї ва динї аз тарафи шахсе аз ашхос
ба ниѐбат аз пайѓамбар аст.» «Имом» ба тољикию форсї
«пешво» мебошад, сарфи назар аз он ки ба роњи рост њидоят
мекунад ѐ роњи ѓалат. Дар Ќуръон низ ба ин ду маънї ба кор
рафтааст: «Мо инњоро пешво ќарор додем њидоят ба амри
мо кунанд.» Ва дар љои дигар омада:
«Пешвоѐне, ки мардумро ба сўи оташ мехонанд». /Ќ. 28: 41 /
Асли имомат њам дар равияи ањли тасаннун ва њам ањли
ташаюъ мавриди ќабул аст. Вале дар байни суннињо ин асл
ба маънои хело тангу мањдуд ва он ањмияте, ки шиъаѐн ба он
ќоиланд, надорад. Баъзе аз уламои шиъа гуфтаанд, ки
имомат назди ањли тасаннун аз фурўъи дин аст. Њарчанд
баъзе ањли тасаннун онро асле аз усули дин хондаанд.
Аллома Њилли ихтилофи шиъа ва сунниро дар масъалаи
имомат бисѐр гуфта ва аз љумла панљ ихтилофро ѐд кардааст:
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Аввал, масъалаи насби имом (таъийни пешвои сиѐсию
мазњабию уммати ислом) ба худо ва маъсум (пайѓамбар) аст
ѐ бар уммат. Дар ин масъала ањли ташайюъ насби имоматро
бар асоси насси (таъйини) пайѓамбар медонанд.
Дувум он, ки вуљуд (зарурат)-и имомат аќлї аст,
монанди вуљуби маърифати худо (Аллоњ) ѐ шаръи. Ин
масъаларо ањли шиъа аќлї мешуморанд ва ањли суннат ва
љамоъат шаръї.
Сеюм, масъалаи исмати имом аст, ки назди имомия
шарт аст вале ањли суннат ва љамоъат шарт намешуморанд.
Чањорум, он аст, ки ањли суннат ва љамоъат «масъалаи
имоматро аз фурўъи дин, ки мутааллиќ аст ба афъоли
мукаллифин шуморанд ва назди имомия… на чунин аст» ва
масъалаи имомат «аз усули дин ва аркони яќин аст,
маърифати имом… ба манзалаи маърифати пайѓамбар ва
маърифати пайѓамбар ба манзалаи маърифати худост». Њар
кї онњоро шинохт худоро шинохт ва њар кї аз онњо дар љањл
(ноогоњ) монд дар шинохти Худо низ љањл карда.
Панљум, масъалаи мавриди ихтилоф муќаддам
донистани мафзул (бадтар) бар фозил (афзал) аст, ки њам
аќлан ва њам урфан ќабењу нописанд аст.425 Ин масъаларо
дар асоси оѐти Ќуръонї, ки байни олиму љоњил тафовут ќоил
аст (сураи Зуммар ояти 12, Юнус. Ояти 36) асоснок кардаанд.
Ањли суннат ва љамоъат, низ усулан имоматро мункир
нестанд. Яъне онњо ба навъе ќоил ба пешвоию роњбарии
уммат мебошанд. Ихтилоф танњо дар масъалаи навъњои
таъйини имом, маъсумияти он ва чанд масъалаи аз ин љумла
дар боло ѐдшуда мебошад. Чунон, ки Њољ Мулло Њодии
Сабзаворї фармуда: «Ањли суннат ба онанд, ки имом било
фасл баъд аз расул (с) Абубакр аст бино бар инъиќоди
имомат бо байъат (аз тариќи байъат ва интихоб) ва шиъа,
бар онанд, ки имом било фасл Алї ибн Абїтолиб (а) аст
бинобар умури чанд:
Аввал, нусуси (матнњои таъйиноти) љаллия ва хафия
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(ошкоро ва пўшда);дувум он, ки имом бояд масъум (муназзањ
аз хато ва гуноњ) бошад., сеюм он, ки Алї афзалул халоиќ
аст баъд аз пайѓамбар, чањорум, ба далели он ки Абўбакр
ќабл аз баъсати Муњаммад кофир буда, шиъа «нафии
ањлият» аз ў карда.426
Њамин тавр ихтилофи асосї байни шиъа ва суннї
масъалаи роњбарии сиѐсии уммати ислом пас аз пайѓамбар
аст. Сунниѐн вобаста ба асли насс (таъйин тавассути
пайѓамбар ва имоми ќаблї) ва интисобї будани имомат
њамчунин маъсум (бехато ва бегуноњ) будани имомро ќабул
надоранд. Онњо њатто мўътаќиданд, ки шахсе бо роњи зўрї
ва ѓалаба зимоми роњбарии сиѐсии уммати исломро бидуни
байъат ба даст орад «агар чи фосиќ ва љоњил бошад имомат
бар ў мунаќид мешавад». Ин маттабро Сабзаворї аз ќавли
Мулло Саъдї Тафтазонї овардааст.427 Њамчунин Сабзаворї
мегўяд, ки ањли суннат мегўянд, ки «вољиб аст тоъати имом
мудом, ки мухолифи њукми шаръ нагўяд, хоњ одил бошад хоњ
љобир ва гўянд маќсуд аз имомат њифзи байзаи (якпарчагии,
халалнопазирии) ислом ва дафъи таѓаллуб аст аз муслимин
аст».
Имомат ва имом наздит ањли суннат бештар ба маънии
пешвои мазњаби, на сиѐсї, он њам дар фањмиши омма ба
маънии пешнамоз шинохта шудааст. Дар маънии роњбарии
сиѐсї бештар истилоњи хилофат ва халифро ба кор бурдаанд
ва мебаранд. Аз ин рў дар ин бањс мо асли имоматро дар
асоси аќидаи ањли шиъа баѐн мекунем.
Имомат назди шиъаи дувоздањимома дар баробари
роњбару пешвои мазњабї будан роњбари сиѐсї низ њаст.
Имомат назди ин фирќаи ислом ва фалсафаи сиѐсии он хело
маќоми бориз дорад. Њадиси маъруфе њам ањли шиъа ва њам
сунни меоваранд, ки гуфта мешавад:
«Њар кас бимирад ва пешвои замони худро нашносад
426
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мурданаш аз навъи мурдани љоњилия». Ин ќазовати хело
шадид аст, чун онњое, ки дар љоњилия мурдаанд мушрику
будпараст ва бидуни имони исломї мурдаанд.
Ањли шиъа имоматро мансуб ба хонадони се халифи
рошидини аввалро ќабул надоранд ва онњоро ѓасиб
мешуморанд.
Аммо дар мавриди далоили ањли ташаюъ дар
сазовортар будани Алї ибни Абитолиб бар имомат ва
хилофати муъминин пас аз пайѓамбар. Чунон, ки ќаблан
ишора шуд аввалин далел шиъаѐн ин «нусус» – таъйини
љаллия – ошкоро ва хафия – пардапўш пайѓамбар аст.
Чунин нассњо њам аз њадисњо ва њам оѐти ќуръонї зиѐданд.
Аз љумлаи маъруфтарин ва асоситарин нусус яке њадиси
Саќалайн аст дар он аз ќавли Муњаммад (с) омадааст:

«Ман баъд аз худ ду чизи гаронќадр боќї мегузорам:
Ќуръон ва хонаводаам». Баъзе аз уламои ањли суннат
гуфтаанд, ки дар ин њадис ба љои хонаводаам «суннатам
гузоштаанд». Вале дар шакли нахустин дар бисѐре аз
кутубњои муътабари ањли суннат низ омадааст.
Дувумин
њадис, њадиси «Ѓадири хум» аст дар он омадааст: «Њар киро
ман волї (пешво) будам ва ин Алї мавлўи ўст». Ањли шиъа
мегўянд ин њадисро Муњаммад њангоми њаљљи видоъ дар
мањалли Ѓадири хум пас аз баѐни ояти зер изњор кардааст ва
он оят чунин аст. «Эй пайѓамбар иблоѓ кун он чи ба ту нозил

шуда аз парвардигорат ва агар ин корро накунї рисолати
ўро иблоѓ накардаї»428 Ва мегўянд манзури ин ояти
Ќуръонї, ки дар як бањсе нисбат ба ањли китоб: яњудиѐн ва
насрониѐн омада, маънии њамин њадиси дар боло зикршуда
мебошад.
Њољ Мулло Њодии Сабзаворї дар ин маврид бањси
муфассале намуда чанд њадиси дигар низ аз номи Муњаммад
(с) наќл карда ва ба чанд ояти дигар низ ишора менамод ва
нињоят бо овардани як њадисе аз «Маснад» –и имом Ањмад
банни Њанбал кўшидааст як бањси каломие дар исботи
428
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мартабаи Алї намояд. Њадиси мазкур чунин аст: «Ман ва
Алї нуре назди парвардигор будем, чањордањ њазор сол пеш
аз офаридани Одам. Ваќто, ки Одам офарида шуд он нўр ба
ду љузъ таќсим шуд. Як љузъи ман дигаре узъи Алї». Дар
заминаи шарњи њамин њадис Сабзаворї Муњаммадро (с) аќли
кулл ва Алиро нафси кулл мехонад ва мегўяд: «Пас нафси
куллия синхиятро дорад бо аќли куллї, балки як зот аст
соњиби ду мартаба. Аќли куллї ботини зоти нафси куллия
аст ва нафси куллия зуњури аќли куллї».429
Њамин тавр назди шиъа имомат арзиши зиѐд дорад ва
онро мафњуме чун назири нубувват 430 медонанд. Дар аќидаи
ањли шиъа имомат фаќат њокимияти сиѐсї нест, балки њамон
вазоиферо дорад, ки анбиѐ дорад, он анбиѐе, ки шариати
анбиѐи пешинро таблиѓ кардаанд. Яке аз далоили ањли шиъа
низ он аст, ки Муњаммад (с) дар зарфи 23 сол наметавонист
тамоми мавзўъ ва масоили назарї ва амалии исломро ба
мўъминон, инсоният густарда матрању баѐн намояд,
бифањмонад, шарњу тавзењ дињад, пас аз сари ў мебоист
афроди баргузидае, ки шавоњиди лутфи илоњї бар онњо аз
Ќуръон ва њадисњо аѐн аст, ин корро анљом медоданд.
Далоили зикршудаи шиъа чунин афродро Алї ва ѐздањ имом
баъдї аз хонадони ў мешуморанд. Хулоса чунинанд далелу
бурњонњои ањли шиъа дар исботи зарурати имом ва имомати
Алї ибн Абитолиб.
Њатто бо вуљуди нисбатан густардатар ва љиддитар
будани таваљљўњи ањли ташаюъ ба масъалаи имомат ва
коркарди назарияи густардатари мазњабию сиѐсии он аз
тарафи уламои шиъа, дар тамоми тўли таърихи сиѐсии он,
њатто дар замони дар ќайди њаѐт будани он дувоздањ имом,
ки шиъањо бовари доранд, ба љуз муддати кўтоње дар давраи
хилофати Алї ва имомати Њусейн имомат таљассуми амалии
худро то имрўз наѐфт ва њамчун ормони сиѐсиву мазњабї
429
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боќї мондааст. Ин ормони сиѐсии шиъа, њатто баъд аз дини
давлати эълом шудани он дар замони њокимияти сафовиѐн
дар Ирон низ амалї нашуд. Њокимият дар тамоми ин муддат
то инќилоби исломии Ирон на дар асоси вилояти фаќењ
балки дар асоси анъаноти сулолавию шоњаншоњии Ирони
бостон ва султонии ќабоили туркї буд.

БОБИ 4.
ШАРИАТИ ИСЛОМ
Сохтори шариат. Шариат (аз калимаи ара. шаръ-шараъа -

роњи рост, дуруст, ќонун, ќоида ва расму русуми њатмї)
маљмўи муќаррароту муносиботи байни одамон, ќоидаву
маносики иљрои маросимњои мазњабї, њуќуќи шањрвандї,
љиної ва сиѐсии мусалмонњо мебошад, ки пеш аз њама дар
заминаи сарчашмањои асосии ислом-Ќуръон ва суннат
муайян шудааст. Дини ислом на танњо масоили софр
ибодату парастиши Худо, балки њамчун дине, ки дар
љамъияти таърихан аќабмондаи инсоният ба вуљуд омада,
ногузир аксари масоили соњаи њаѐти љамъиятї- њуќуќ,
иљтимоиѐт, сиѐсат, ахлоќ, маишатро дар бар гирифтааст ва
барои онњо ќонун вазъ кардааст. Аз ин рў ислом на танњо
дин балки дастур ва тарзи зиндагї низ мебошад.
Масъала дар он нест, ки дини ислом аксар аз динњои
дигар ќонунмењвар бошад, масъала дар он аст, ки аъроб то
ислом ба сатњи миллали мутамаддин: чун ќибтиѐну
сирѐниѐну эрониѐну юнониюну бизантиѐн нарасида буданд,
њељ гуна ќонуни навиштаи маъмул ба љуз суннатњои
нонавиштаи ќабилавї авлодї надоштанд. Ин аст, ки дини
ислом барои аъроб на танњо эътиќоди динии пояи болотаре
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балки низоми иљтимоии мутамаддинтареро ба армуѓон
овард.
Шариати ислом рўи чањор рукн: ибодат, муомилот,
њудуд ва имомату хилофат (ѐ ањкоми султонї -сиѐсї) устувор
аст. Шариати ислом аз системањои дигари ќонунгузории
динии ѓарбию шарќї фарќ дорад. Дар он њам масоили
мазњабї- амалияи динї, ки китоби ибодат ном дорад ва њам
умуру ањкоми марбут ба муносибатњои иљтимоию иќтисодїкитоби муомилот, њуќуќї- китоби њудуд ва аксар аз он
масоили ахлоќї, одоби муошират низ мавриди бањс аст.
Масъалањои назариявии шариат дар доираи илми фиќњ
мавриди бањсу баррасї ќарор гирифтааст. Умуман бояд
таъкид кард, ки таърихан дар мавриди муайян намудани
таносуби шариат ва фиќњ байни уламои ислом ва њамчунин
исломшиносї иттифоќи назар нест. Баъзењо ин њардуро
њаммаъно ва як мешуморанд ва баъзеи дигар байни онњо
тафовут мегузоранд. Шариат њамон дастур ва роњи рост
(сиратул- мустаќим), ќонуни асосии ислом, ки дар Ќуръон ва
сунна мундариља аст.
Фиќњ (аз калимаи арабии фаќања-фањмиши амиќ, дониш)
илмест, ки доир ба масоили шаръии ислом бањсу барраси
назарї ва оид ба усули истинботи ањкоми шаръї роњу равиш
муайян намуда, такмилу татбиќи онро тибќи муќтазои замон
пас аз вафоти Паѐмбари он (с) таъмин намудааст. Дар
мавриди илми фиќњ баъдан муфассалтар таваќќуф хоњем
кард, њоло бояд бубинем чор рукни номбурдаи шариат
кадом масъалањоро дар бар мегирад.
Рукни аввал ибодат аст ва дар ин ќисмати шариат ањкоми
ибодат: фарзу суннатњои тањорат, намоз, рўза, маносики
њаљљи Хонаи Худо баѐн шудааст. Дар шариати ислом аз њама
бештар ба умури ибодат, алалхусус тањорат-покию тозагї
диќќати махсус дода мешавад. Дар китобњои ба умури
шариат бахшидашуда, ќисмати ибодат ва дар он боби
тањорат аз њама бузург мебошанд. Тањорат дар ибодат ду
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навъ аст: тањорати бадан ва либос (зоњир) ва тањорати ќалб
(ботин). Боби тањорат дар њамин маврид ва чигунагии
риъояти он, чизњое, ки тањоратро шикананд ва ѓайра бањс
мешавад. Дар боби намоз фарзу суннатњо, ваќт, шароит,
чигунагии адои намоз ва ѓайра бањс шудааст. Њамчунин
ањкоми рўза ва шароити њаљљи Хонаи Худо дар ин боб
омадааст.
Рукни дуввуми шариати ислом муъомилот, ба истилоњи
имрўз "њуќуќи шањрвандї"- муќаррарот, шарту шароит ва
ањкоми муносибатњои оилавї, иљтимої иќтисодї, тиљорат
байни одамон мебошад. Масалан, шароити никоњ ва талоќ,
иљора, хариду фурўш (байъ), ќарзу вадиъа, васияту мерос,
ваколат, шароити хољагидорї (музориъа) ва обдињї (соиќа)
аз љумлаи он корњоест, ки ислом ањкоми муайяне нисбат ба
онњо вазъ кардааст. Муъомилотро дар адабиѐтњои шаръии
исломи уќуд (бастани ањду паймон) њам меноманд, ки иборат
аз понздањ китоб аст.
Рукни сеюми шариати исломи ал-њудуд ѐ ба истилоњи
имрўза ањкоми љиної (соњаи њуќуќи љиної) мебошад. Алњудуд ин љо ба маънии њудудул-лоњ, яъне њадду њудуди
муайян кардаи Худо, ки аз он набояд таљовуз кард, омадааст
ва таљовуз аз он љиноят ва љавобгарист. Љиноятњое, ки дар
боби њадд ва муљозоти онњо муайян шудааст иборатанд аз:
дуздї, зино (алоќаи номашруи љинсї), роњзанї, исѐн ва аз
дин гаштан, (раддия), фоњишагї (ал-баѓї), лавотї (алоќаи
љинсии њамљинсї-гомоссексуалї), шурби хамр (майхорї) ва
ѓайра.
Тариќаи асосии муљозот аз сангсор кардан, буридани
ангушту даст, ќамчин-дурра задан ва ќатл бо шамшер ва ба
дор кашидан мебошад. Масалан, барои дуздї буридани
ангуштон ва даст, барои шурби хамр (шароб) ќамчин задан,
барои зино сангсор кардан ва барои гаштан аз дин ќатл
муайян шудааст.
Нињоят рукни чоруми шариати исломї имомат ва
хилофат иборат аз ањкоми сиѐсї ѐ ањкоми султонї- мебошад,
ки шаклу моњияти њукумати исломї, шароити њукумат ва
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роњбарї, муносибат ба давлатњои дигар, равобити хориљї,
шароити љињод, сулњ, муносибат бо раъият ва ѓайраро
муайян мекунад. Муњимтарин вазифаи шариати исломї дар
ин боб њифзи давлату дин аст. Дар замони Паѐмбар(с) ва
Хулафои Рошидин (р) ва хилофати исломї ин рукнро
«имомат ва хилофат» меномиданд, пас аз он «вилояти
фаќењ» (дар ањли шиъа) ва «ањкоми султонї» дар ањли
суннат.
Ин аст он чањор рукн ѐ ќисмати шариати ислом, ки
ислом бар он росту ќоим аст. Шариати ислом аз гањвора то
гўр барои тамоми љузъиѐти њаѐту фаъолияти инсон ќоидаву
ќонун, нормањову муќаррароти зарурї вазъ кардааст.Чунон
ки гуфтем, дар ин байн ќисмати ибодат аз њама ќисмати
такмил ѐфта ва бузурги шариат аст, вале ќисматњои
муомилот, њудуд ва ањкоми султонї чандон мукамал нестанд
ва ањкоми он низ ќатъї ва таѓирнопазир намебошанд, балки
ин ањком аксар њукми "ќавоиди омма" ва дастуроти "заннию
истидлолї" яъне усули куллии њаллу фасли масъаларо дар
бар мегирад. Чунки њаѐти љамъиятї, собиту доимї нест ва
њамеша дар таѓйиру тањаввул аст аз ин рў дар ин се ќисмат
шариати ислом ва њамчунин дар Китоб ва Суннат љой ва
имкон барои њалли масоил тибќи шароит ва муќтазои
замонро гузоштааст. Яъне љазмиѐт-муќаррарот ва ањоми
таѓйирнопазир аксаран дар ќисмати илоњиѐт ва ибодати
ислом аст, на дар ќисмати умури зиндагї ва њаѐти иљтимоию
иќтисодии он.
Хулоса, дар тўли зиѐда аз чањордањ аср шариати ислом
барои мусалмонон ягона ќонун ва дастури зиндагї, заминаи
муносибатњои иљтимої, сиѐсї, ахлоќї ва ѓайра ба шумор
мерафт. Танњо аз охирњои асри 18-ум ва ибтидои асри 19-ум
сар карда олами исломї ба олами масењии ѓарбї аз наздик
рў ба рў шуд. Баъдтар дар асари гирифторї ба доми
мустамликадорї ва таъсиру фишори системаи сармоядорию
сутсиолистии ѓарбї дар кишварњои исломї тарзи зиндагї,
ќавоиду муќаррароти њуќуќї, низомї ва сиѐсии ѓарбї нуфўз
дар он карда.
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ИБОДАТ ВА МАРОСИМЊОИ ИСЛОМЇ
Ибодат дар ислом асосан рукнњои дуввум, сеюм ва
панљуми аркони онро ташкил мекунад.Он иборат аз панљ
ваќт намоз гузоштан дар тўли як шабонарўз, дар моњи
рамазон 30 рўз рўза доштан ва анљом додани њаљљи "Хонаи
Худо" яъне зиѐрати Каъба мебошад. Охирин вобаста аз
имконияти молї ва шароит аст. Фалсафаи ибодат дар ислом
њанўз ба тарзи бояду шояд тањќиќу баррасї нашудааст.
Танњо аз илоњиѐти исломї чунин бармеояд, ки парвардигор
аз он, яъне ибодати мўъмин бениѐз аст, чун аз он њељ суду
зиѐне надорад, суду зиѐн аз анљом додан ѐ надодани он ба
инсон мерасад. Ибодат пеш аз њама изњори бандагї ва
фурутанї ва зикру ситоиши Парвардигор аст.
Дар ташаккули
низоми ибодати ислом, ба аќидаи
исломшиносон, таъсири динњи то исломї зиѐданд. Дар аввал
Муњаммад (с) баъзе ибодати динњои насронї ва яњудиро
риоя кардааст. Масалан, дар солњои якўм ва дуюми њиљрат
Муњаммад (с) ва уммати ў рўзаи яњудиѐн ва насрониѐнро
мегирифтанд ва инчунин њангоми намоз рўй ба сўи
Байтулмуќаддас (Иерусалим) мекарданд. Чунон, ки баъзе

шарќшиносон иддао доранд дар аввал Муњаммад(с) чандон
равшан худро асосгузори дини нав намешуморад, вай дар
аввал гумон мекардааст, ки як муслињ- навоваре дар дини
насронњ ѐ яњудї мебошад. Далели онњо, баъзе гуфтањои худи
ў мебошанд. Масалан, ишора ба он њадисе кардаанд, ки дар
он омада: "Инни љиъту лаакмалту дийникум" -Ман омадам,
то ки дини шуморо такмил кунам". Ин воќеият дорад, чунки
дар Ќуръон оѐти зиѐдест, ки далолат бар он мекунанд, ки
ислом њамон дини иброњимии њаниф аст. Њамчунин
диншиносон дар ташаккули ибодатњои исломї, масалан, дар
намози панљваќта вуљуди таъсири бевоситаи дини
зардуштияро низ таъкид кардаанд.
Хулоса њарчанд ислом дар илоњиѐт ба сатњи фалсафаи
ноб-ѓояи соф таљридии Худо, ки наздик ба "идеяи
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мутлаќ","рўњи абсолютї"-и Његел, расида бошад њам, дар
соњаи ибодат тамоми хусусиѐти динњои (пешина)-ро њифз
карда, танњо ибодатро ба Худои ягона муљоз донист ва ширк
дар ибодатро низ мамнуъ эълом кард. Муњаммад(с) чунон
ки дар Ќуръон омадааст дар аввалњои ба Мадина омаданаш
мегўяд: "Ва лиллоњи ал машриќу вал-маѓрибу фа-айна мо
туваллу фасаму ваљхул-лоња инн- Аллања восиъун алимун""Машриќ ва Маѓриб (њарду) мулки Худост, пас ба њар
тарафе, ки рўй кунед, ба сўи Худо рўй овардед, Худо ба њама
муњит (ва ба њар чиз) доност". Ин маънои онро дорад, ки
мўъмин ба њар сўй, ки нигарад рў ба Худо дорад, ба ибораи
дигар, ќиблаи мўъмин њамон аст. Вале баъдан мусулмонон
тибќи фармудаи Ќуръон њангоми намоз рў ба тарафи Каъба
(шањри Макка) нињоданд ва Каъбаро, ки ќабл аз ислом
бутхонаи мушрикон буда "бейтил" хонаи худо ном дошт
«Байтуоллоњ» номидан ва таърихи бунѐди онро ба рисолати
њазрати Иброњим пайвастанд. Њатто асоситарин васанро, ки
бутпарастон "њаљар-ул-асвад"- санги сиѐњ меномиданд, дар
он њамчун шаъойир- мазњри парастиш нигоњ медорад. Ин
гузашт ба бутпарастї буд ѐ онро зарурият ва хусусияти
парастиши динї ва фишори анъана такозо мекард? Ба
љавоби ин савол метавон њаминро гуфт, ки ин гузашт аз
таќозои хусусияти худи дин аст. Чунки барои парастиш ва
ибодати динї пеш аз њама объекти аниќ, мазњари мушаххаси
айнї зарур аст ва яке аз тафовутњои асосии дин аз идеализми
фалсафї низ дар њамин аст.
Дар Ќуръон (сураи ал- Њаљљ, ояти 32,36)ин зиддият:
парастиши санги сиѐњ ва зиѐрати Каъбаро бо баѐни он, ки ин
њама шаъоир (яъне маросими парастиш)-и худоянд њал карда
мешаванд. Ин буд ки Паѐмбар хонаи Каъбаро њамчунин
хонаи Худо (ибодатгоње), ки онро Иброњим (Халилул-лоњдўстдошта, муњиби Худо)-бино карда тавзењ дода, њамчун
ќиблаи мусалмононро асоснок намуд.
Чунон ки зикр шуд, дар шариати ислом маќому мавќеи
ибодат ва аз љумла маќому мавќеъи намоз хело баланд аст.
Дар Ќуръон њар љо ки ибодатњоро зикр намуда, намозро
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муќаддам овардааст. Чунончи мефармояд: "Аќимус-салота
ва уъту-аз-закота"(Ќ. 2:43) Дар њадис Паѐамбари ислом(с)
фармуда:"Ас-салоту ъимоду-д-дин ва мин аќомањо фа-ќад
аќома дини фа ман таракањо фа-ќад њадама дина"-"Намоз
сутуни дин аст ва њар кас онро ба по дорад, динро ба по
дорад ва њар кас онро тарк кунад динро тарк кардааст."
Пас намоз (ба арабї.ас- салот) нахустин маросими
ибодатии ислом аст. Бинои ислом, чунон ки гуфтем бар панљ
рукн устувор аст. Намоз дар бинои ислом рукни дуввум ва
асосї ба шумор меравад. Дар мавриди фалсафаи намоз
уламои ислом бисѐр навиштаанд. Он пеш аз њама иќрор ба
бандагї ва њамду сипосгузории инсон нисбат ба холиќ ба
парвардигори худ аст. Намоз аз нигохи фалсафаи дин
воситаи асосии барќарории иртиботи диндор ба худост, ки
дар он њар шахс арзу ниѐзи худро ба Худо баѐн мекунад.
Вале дар намози ислом дар худи дохили он масъалаи хосту
таќозои ин ѐ он ниѐзу эњтиѐї ва дархосте љуз дар охири
намоз, нест, балки танњо ситоишу њамди парвардигор ва
хониши ин ѐ он сураи Ќуръон мебошад.
Аз назари маънавию равонї (психологї) намоз роњи хело
муњими таскини рўњию равонї, яъне тазкияву тасфияи нафс
ва поксозии маънавию ахлоќї, эњсоси њузури Худованднозири ѓайбї ва масъулият дар назди ўст.
Тибќи ањкоми шариати ислом тамоми корњое, ки шахси
балиѓ (мард аз 14 солагї, зан аз 9 солагї) бояд адо кунад ѐ
накунад ба њашт ќисматанд: фарз, вољиб, суннат, мустањаб,

мубоњ, њаром, макрўњ, муфсид. Фарзу вољиб ва суннати
таъкидшуда (муаккида) аз навъи корњое њастанд, ки кардани
онњ савоб аст ва бе узр тарк кардани онњо гуноњ буда, дар
ќѐмат маврди пурсиш ва муохизаву муљозот мебошад.
Масалан, нахондани намози панљваќта ѐ бе тањорат хондан,
риоя накардани фарзу суннатњои намоз аз њамин ќабиланд.
Мустањаб ва мубоњ корњое њастанд, ки кардани онњо савоб
аст, накарданаш гуноњ нест ва кардан ѐ накардани мубоњ дар
шариат баробар аст. Масалан, аз њисоби моли худ харидан
ва пўшидани љомаи зебову фохир. Аммо дониста кардани
387
https://bikhon.tj/

корњои њаром ва муфсид ва њалол шуморидани онњо куфр
аст ва сазовори азоб аст. Накардани макруњ савоб аст ва
кардани он бими азобро дорад.
Намоз ва муќаддамоти он дастуру муќаррароти зиѐде
дорад, ки баѐни њамаи он дар ин љо ба љуз як маълумоти
мухтасар имконнопазир аст. Дар мавриди ваќту ракат
(миќдор)-и намоз ба љадвали зерин нигаред.
Фарзњо ѐ шартњои асосии беруни намоз инњо мебошанд: 1.
Поку бо тањорат будан, 2-пок будани сару либоси
намозгузор, 3-пок будани љойнамоз, 4-пўшида будани бадан
(аврат), 5-рўй ба ќибла овардан, 6-дар ваќти худ хондани
намоз, 7-ният кардани намози мехондагї, 8-такбири тањрим
яъне гуфтани "Аллоњу акбар" ѐ "Аллоњу аъзам".

Наќшаи ваќт ва теъдоди ракатњо
ваќти намоз

суннати
ќабл аз
фарз

фар
з
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нофи
ла
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субњи содиќ то
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Офтоб
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Офтоб аз
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2
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2

-
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3 Аср- аз
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намози пешин
то фурў
рафтани Офтоб
4 Маѓриб
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Фарзњои дохили намоз панљто мебошанд: 1-ќиѐм- рост
истодан, 2-ќироат-хондани як ояти дароз ѐ се ояти кўтоњ, 3дар њар ракат як бор рукўъ (хам шудан), 4-дар њар ракат ду
бор саљда, 5-каъадаи охир ва хондани дуои "Аттањиѐт".
Дар дохили намоз мўъмин танњо ситоиш ва фурўтани,
рукўъ ва суљуду ниѐиш мекунад. Аз љумла мундариљаи онро
хондани сураи "Фотиња", ки хулосаи Ќуръон ба шумор
меравад ва оятњои кўтоњ, гуфтани такбир-"Аллоњу акбар"
ташкил медињад. Дуо ва дархост дар охири намоз аст. Намоз
бо даъват ба он "азон" оѓоз мешавад.

Р ў з а ( сиѐм)-и моњи Рамазон яке аз аркони дигари
бинои ислом аст. Дар Ќуръон сураи 2, ояти 183-185 доштани
рўза дар моњи Рамазон, ки дар он Ќуръон (ва тибќи
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ривоятњо њамаи китобњои осмонї) нозил шудааст муќаррар
карда мешавад. Рўза давоми сї рўз аз субњ то шом, байни ин
ду ваќт, ки риштаи сафедро аз сиѐњ фарќ карда тавонанд
чизе нахўрдан ва наошомидан мебошад. Ба ѓайри рўзаи
фарзи моњи Рамазон метавонад диндор рўзањои фарзї ѓайри
муайян ва вољиби дигарро дорад. Рўза низ муќаррарот ва
муњаррамоти худро дорад. Барои шикастани рўза каффора
(љарима) муайян карда шудааст. \ Муфассалтар ниг.: Намози
комил, мураттиб.Х.Р. Мазоњирї, Душанбе 1991 ва Заруриѐти
дин. Тањ.М. Бобоназар, Душанбе:."Исм" 1991.\
Пас аз сипарї шудани моњи Рамазон дар охири рўза
ба рўзадорон додани садаќаи фитри рўза ба шахсони
камбаѓалу муњтољ фармуда шудааст. Рўзаи моњи Рамазон бо
"Иди Фитр" (Рамазон) хотима меѐбад.
Ќуръон дар мавриди чи гуна љашн гирифтани ин ид
чизе намегўяд. Дар Тољикистон ва бисѐре аз ноњияњои Осиѐи
Миѐна ин ид аз ѐдоварии мурдањо, фотењахонї дар хонаи
таъзиядор, ки њанўз солашон нагузаштааст, худої ба арвоњи
онњо оѓоз мешавад. Дар ноњияњои љанубї ва марказї одати
идгардак ба хонаи ѐру дўстон, њамсояњо ва шиносњо маъмул
аст.
МАРОСИМИ Њ А ЉЉ.
Њаљљи хонаи Худо Каъба,
ки дар шањри Макка аст яке аз аркони ислом буда, ба марди
болиѓу оќил ва озоду муслим ба шарте, ки сињату ќудрату
имконоти молии сафарро дошта бошад ва то рафта
баргаштан касоне, ки дар нафаќаи ўянд аз волидайну зану
фарзанд нафаќа ва амният дошта бошанд, тавсия шудааст.
Дар сурати вуљуди чунин шароит њаљљи хонаи Худо барои
мўъмин њадди аќал як бор дар умр фарз аст.
Дар ислом Каъба ва санги сиѐњ (њаљарул-асвад) ш а ъ
о и р и Худо мебошанд. Дар Ќуръон омада аст: "Њар ки

таъзим ба аломатњо (шаъойир)-и Аллоњ кунад, пас ин таъзим
аз таќво ва парњезгарї аст" (Ќ.22:32). Маънии "шаъойир"љамъи "шаъира" аломат ѐ маросим аст. Пас њар чизе, ки аз
дидани он Худо ѐд ояд аз шаъойири Аллоњ аст. Уламо ба
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чањор шаъоири асосии Худо: Ќуръон, Каъба, набї ва намоз
(салот) ишора кардаанд.
Њаљљ дар моњи Зулњаљља баргузор мешавад ва дорои
як ќатор маносик, аз љумла: тавоф (гаштан дар атроф)-и

хонаи Каъба ва зиѐрат ва ламси санги сиѐњ, рафтан ба водии
Мино ва Муздалаф ва Арафот ва баромадан ба кўњи
Арафот, санг партофтан дар водии Мино ба шайтон, ки
мувофиќи ривоѐт, њангоми ба ќасди ќурбонї бурдани
Исмоил тавассути падараш Иброњим, Исмоилро васваса
кардан мехост. Инчунин њафт бор давидан байни Сафо ва
Марува. Ва нињоят рўзи дањуми Зул-њиљља, баъд аз санг
партофтан ба Иблис, хољиѐн ќурбонї мекунанд ва ин рўз
рўзи иди Ќурбон аст.
Маросими њаљљ, чунон ки гуфтем, ќабл аз ислом дар
дини ќадимаи бисѐрхудої-бутпарастии арабњо низ љой дошт
ва хонаи Каъба њанўз дар давраи љоњилия байни арабњо чун
хонаи худоѐн -бейтил маъруф буд ва аъроб њар сол онро
зиѐрат мекарданд. Аммо дар Ќуръон хонаи Худо- Каъбаро
дар сураи "Оли Имрон" њамчун аввалин хонае, ки барои
макони ибодати мардум бино шуда ва роњнамое барои
оламиѐн, њамчун маќоми Иброњим ва макони амн барои
касоне, ки ба он дохил мешаванд муъаррифї ва њаљљи онро
барои онњое, ки ќудрату тавоної доранд фарз эълом кард.\Ќ.
3:96-97\ Дар њамин сура Иброњми халилуллоњ аввалин
пайрави дини њаниф яктопарастї ва бунѐдгузори хонаи
Каъба шиносої шудааст. Дар њамин замина ривоѐти исломи
пайдоиши хонаи Каъба, чашмаи Зам-зам ва як ќатор
маносики дигари њаљљро (масалан, давидан байни Марва ва
Сафо, санг андохтан ба Иблис\ шайтон\ , ќурбонї ва ѓ-ро) бо
њаводиси зиндагии Иброњим, каниззани ў Њољар ва
фарзандаш Исмоил вобаста кардаанд. Маросими нави
њаљ)љ(, баъд аз фатњи Макка- аз соли њаштум то дањуми
њиљрат њамзамон бо охирин њаљљи Паѐмбар (с)- "њаљљи
видоъ" барќарор ва расмият ѐфт.
Фалсафаи њаљљро њамчун як маросими њамраъйи ва
њамдилии мусалмонон, воситаи барќарории алоќа, вањдати
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миллатњои гуногун ва баробарии њамаи табаќот ва инсонњо,
сарфи назар аз ранги пўсту нажод, маќому мартаба, дорої
таъбир кардан мумкин аст, ки наќши хело созандае дар
росто дошта ва дорад.
Инњоянд маросимњои асосии мазњабии ислом, ки дар
Ќуръону сунна ва кутуби маъруфи шаръї омадаанд ва дар
бораи баргузории онњо беш аз њама таваљљўњ шудааст. Аммо
дар байни мусалмонон маросимњое низ њастанд, ки дар
шариъати ислом дар бораи љузъиѐти он, фарзияти
баргузории онњо, њадди аќал дар шакли имрўзаашон, чизе
гуфта нашудааст. Яке аз чунин маросимњо масалан х а т н а,
онро суннати муаккида мешуморад, вале дар
бораи
маросими он (аз ќабили љашну туйњое дар мартабаи гуногун
ва расму русуми ин ќабил маъракањо) дар сарчашмањои
ислом, алалхусус Ќуръон чизе гуфта нашудааст. Ин
маросими исломї- аниќтараш ин анъанаи ќадимаи халќњои
сомї дар байни мусалмонони мо бо анъанањои мањаллии
ќабл аз исломї ва ѐ расму русумњои нав омехта шуда, аз
љињати маросимї аз ислом нињоят дур гардида, дар баробари
ин ќариб ки нишонаи асосии мусалмонї ва мусалмон будан
ба шумор меравад.

ИЛМИ ФИЌЊ
Яке аз натиљањои тањаввули минбаъдаи ислом
пайдоиш ва ташаккули илмњои исломї буд. Чунон ки дар
мавриди илмњои ќуръонї гуфтем, улуми исломї низ дар
заминаи бархўрд бо тамаддунњои дигар ва ихтилофњои
мазњабиву фирќавї ба вуљуд омада, доираи маъорифи
исломиро густариш доданд. Аз ин рў илмњои исломї љузъи
маъорифи исломї ба шумор мераванд. Маъорифи исломї

дар маљмўъ аз илмњои сарчашмашиносии исломї: илмњои
ќуръонї, илми њадис ва илмњои назарию фалсафии исломї:
фиќх, калом, мантиќ, фалсафаи исломї, тасаввуф (ирфон) ва
ахлоќ ташаккул ѐфтааст. Дар байни уламои ислом ва
файласуфони ѓайриисломї дар мавриди тааллуќ доштан ѐ
надоштани баъзе улуми ѐдшуда, чун мантиќу фалсафа ва ѐ
њикмати амалї- ахлоќ, ба ислом ихтилофи назар мављуд аст.
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Аз љумлаи илмњое, ки бе бањс дар домани ислом ба
вуљуд омаданд, илми ф и ќ њ, фалсафаи илоњии к а л о м ва
т а с а в в у ф
шуда метавонанд. Њарчанд дар мавриди
заминањои пайдоиши тасаввуф низ бањсњо зиѐданд, вале аз
рўи шаклу воситаи баѐн ва њатто баъзе хусусиѐти умдааш
тасаввуф дар кишварњои исломї падидаест, ки онро људо аз
ислом наметавон тасаввур кард.
Ф И Ќ Њ ( аз кал.арабии. фаќања-дониш ва ѐ фањмиши
амиќ) номи илмест, ки дар боби ањкоми назарї ва амалии
шариати ислом дар асоси манобеъ ва далелњои тафсилї бањс
мекунад. Ин калима дар Ќуръон ва њадисњои Паѐмбар(с)
мукаррар аз љумла дар шакли " тафаќќањху", яъне маъонии
оѐт ва фармудањои ќуръониро амиќ фањму идрок намоед, ба
кор рафтааст. Фиќњ ба истилоњи имрўза ба илми
њуќуќшиносї наздик аст, аниќтараш масоили њуќуќшиносї
як љузъи фиќњро ташкил мекунанд, вале фиќњ доираи масоил
ва мавзуоти густардатаре назар ба њуќуќшиносї дорад.
Умуман, доираи мавзуот ва масоили фиќњї он ќадар васеъ ва
гуногун аст, ки онро наметавон бо ягон мањуму фанни
имрўза пурра фаро гирифт. Илми фиќњ на танњо масъалахои
њуќуќию ќазої, балки як зумра масоиле, ки имрўз ба доираи
илми њуќуќ дохил нестанд, чун ањкоми бењдоштиву покї
(тањорат), ањкоми ибодат, масъалањои марбут ба муносибати
маишї ва одобу ахлоќро низ дар бар мегирад. Аз ин рў фиќњ
танхо илми назарию методологии њуќуќ ва ќонунгузорїѐ
танњо илми маросимоти мазњабї нест. Вале њамаи илмњое,ки
дар зери чатри фиќњ дохил шудаанд ба як њадафи кулли
нигаронида шудаанд. Он њам њидояти инсонњо ба роњи рост
("сиротул-мустаќим"), ки ба сўи саодат мебарад, саодати
инсон аз нигоњи меъѐри динї. Дар баробари илми фиќњ,
њамчун муќаддимаи он, илми алоњидае ташаккул ѐфта, ки
онро у с у л и ф и ќ њ меноманд. Баъзе уламо онро бо фиќњ
як љо донистаанд, баъзе људо мешуморанд. Илми усули фиќњ
нисбат ба фиќњ њамчун муносибати мантиќ ба фалсафаро
дорад. Њамчунон ки мантиќ илми дастурї нисбат ба фалсафа
аст ва равишњои сањењи муњокимаронї ва ќазоватро дар он
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нишон медињад, илми усули фиќњ "илми дастури истинбот"
яъне равиши сањењи берун кашидани њукм аз манобеи
фиќњиро меомўзад. Усули фиќњ дар воќеъ аз илмњои
ибтикорї ва навпои ислом аст.
Истилоњи манобеъи фиќњ нисбат ба он манбаъњо ѐ
сарчашмањое мегўянд, ки дар асоси нишондодњои он њукме
содир мешавад. Ин манобеъ:
1-Китоби худо "Ќуръон" (дар истилохи фуќањо он
мухтасар "К и т о б " номида мешавад)
2-Суннат, яъне гуфтору кирдор, роњнамоњо ва тарзи
амал, ва роњњои њалли ин ѐ он масоил ва тавзењоти матолиб
аз тарафи Паѐмбари ислом(с).
3-Иљмоъ, њамрайъї ва мувофиќати уламои ислом ѐ
шахсиятњои обрўманди фаќењ дар њалли ин ѐ он масъала.
4-Ќиѐс (ѐ аќл дар шиъа)- муњокима дар асоси
муќоисаи масъалаи мавриди њукм бо масъалаи монанд ба он
њукм шуда.
Ќиѐс кардан аз усул (методњо)-и аќлонї (ратсионали)и истинботи нормањои њуќуќї мебошад. Аз рўи муносибат
ба усули аќлонї фуќањо ба ду гурўњи асосї таќсим шудаанд:
а с њ о б и њадис - онњое, ки танњо ба ањодис такя доранд ва
Ќуръонро низ ба воситаи њадисњо тафсир мекунанд, дигаре
а с њ о б и р а ъ й, ки ба истифода аз фикри мустаќил ва
муњокима ва тањќиќи аќлонї пайравї мекунанд. Густариши
ин усул ба эътирофи и љ т и њ о д (аз калимаи арабњ. љањдкўшишу сайъи зиѐд) овард, ки он як навъи фаъолияти
њукмбарории фаќењ аст, ки дар асоси истифода аз аќл ва
усулу далелњо ва дониши худ ў устувор аст.
Асњоби р а ъ й усулњои мухталифи берун овардани
нормањо ва ањкоми шаръї ва њуќуќиро дар баробари ќиѐс
чун: ал-и с т е њ с о н (муњокимаи ба њусни ният) ал-и с т и с л
о њ (муњокимаи мустаќил барои манфиати кор ва њамчунин
аз- з а р а ъ (муњокимаи иљозат додан ѐ надодан), ал-и с т и д
л о л (хулосаи истидлоли - дедуктивї) ва нињоят ал- и с т и с њ
о б -(категории "презумсияи таѓйирнаѐбандагии њолат")-ро
кор кардаанд. Ин њама категорияњои раъй мебошанд,
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дониши онњо ва истифода кардани онњо барои муљтањиду
фаќењ зарур аст.
Фиќхи исломї (њадди аќал) ба њафт мазњаби асосии
фиќњї: чахор суннї ва се шиъї таќсим мешавад. Аммо пеш
аз баѐни бевоситаи ин мазњабњо бояд гуфт, ки сабаби
пайдоиши онњо ихтилофњо рўи мавзўи истифода кардан ѐ
накардан дар њукм аз суннат, иљмоъ ва аќл (ѐ ќиѐс) будааст.
Пас аз вафоти Муњаммад(с), асњоби ў дар њалли
масоилу мушкилоти худ пеш аз њама ба Ќуръон ва агар дар
он пайдо накарданд ба суннат ќавлу феълу рафтори
Паѐмбар(с) мурољиат мекарданд, ваќте, ки дар он низ баѐни
равшане пайдо накарданд рў ба раъю иљтињод оварданд,
яъне кўшиданд наздиктарин роњи њал, ки ба Ќуръону суннат
мутобиќ бошад пайдо кунанд. Масалан, агар дар мавриди
ягон хўрок ѐ меваи мадњушкунанда (мусаќќар) њукм
баровардан лозим бошад, вале њукми равшане дар бораи
њаром ѐ њалол будани он дар Ќуръону сунна набошад, ба
раъйи худ онро ќиѐс мекарданд бо хамр. Чун хамр мусаккармасткунанда аст, њаром аст, пас њар чизе, ки мусаккар аст, ба
њаром њукм мешуд. Хулоса ихтилофњо дар усули истинботбаровардани њукми шаръию ќонунї сабаби пайдоиши
мазњабњои фиќњї гардид, ки асоситарини онњо инњоянд.
1 -Њ А Н А Ф И Я, ки пайравони имом Абўњанифа
Нўъмон ибни Собит (ваф.767м.\ 150.њ.ќ.) мебошанд. Нўъмон
писари Собит писари Марзбон ва кунияи вай Абўњанифа
аст. Асли ў аз Кобул- пойтахти Афѓонистони имрўза
мебошад. Бобояш Марзбон дар замони хилофати њазрати
Умар исломро ќабул карда, ба Куфа омада, дар он љо иќомат
кардааст.
Дар ибтидо Абўњанифа ба илми усули дин ва ѐ калом
машѓул буда ва бо бисѐре аз уламои замонаш бањсњо
кардааст. Наќл мекунанд ки барои радди интиќодњо ва
шубњањое, ки нисбат ба шариати ислом љой дошт, 27
маротиба вориди Басра шуда, бо шахсиятњое чун Љањм ибни
Сафвон, бо мўътазила ва хавориљ ва рофизиѐни тундрав
бањсу муноќиша кардааст. Вале баъдан бо сабабе ба
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омўзиши фиќњ мепардозад ва ба њалќаи шогирдони Њаммод
ибни Абисулаймон мепайвандад. Абўханифа то вафоти
Њаммод аз шогирдони мумтоз ва вафодори ў буд ва баъд аз
вафоти устодаш низ идомадињандаи кори ў ва толиби
маѓфирати илоњї ба ў дар намозу ибодат будааст.
Абўњанифа дар асари ошної бо илми калом ва бањсу
мунозира бо намояндагони гуногуни ин мактаб дар фанни
љадал ва мунозира мањорати комил ѐфта буд. Ў ин
мањоратро дар илми фиќњ ба кор андохт ва бар хилофи
асњоби њадис андеша ва истидлолоти аќлиро дар фиќњ ва
њдис ба кор бурд ва раъй ва ќиѐс ва истењсонро вориди фиќњ
кард то он љо ки мактаби фиќњии Абўњанифа ба мактаби

раъй ва ќиѐс машњур аст.
Мазњаби Абўњанифа демократитарин мазњаби ислом
аст, аз он лињоз, ки ў илова ба ќиѐс, истењсон ва раъй ба урф
низ такя кардааст. Маќсад аз истењсон назди њанафиѐн он
аст,ки дар сурати вуљуди далели ќавитар ѐ ба амал
мувофиќат накардани њукм, он дар асоси истењсон бекор
карда мешавад. Аммо урф истифода дар њукм аз анъана ва
суннатњои махаллї мебошад. Бо сабаби истифода аз раъй,
ќиѐс ва истењсону урф њанафия аз дигар мактабњои ањли
суннат ѓанитар гардид, ин фиќњро фиќњи таќдири (фарзї)
меноманд. Пайравони њанафия асосан дар Анатолия,

Балкан, Кавкази Шимолї, Соњили Бањри Сиѐњ, Паволже,
Осиѐи Миѐна, Афѓонистон, Њиндустон, Хитой, Индонезия ва
ѓайра зиндагї мекунанд.
2-Њ А Н Б А Л И Я , ки пайравии имом Ањмад ибни
Њанбали Марвазї (ваф.241 њ.ќ.) мебошад. Ин мазњаб дар
асри IX нахуст њамчун њаракати динию сиѐсї ба вуљуд
омада, баъдан ба мазњаби фиќњиву аќидавї ташаккул
ѐфтааст. Њанбалия дар шароити бўњрони амиќи маънавї ва
иљтимоиву сиѐсї зуњур кард, ки мухолифати
ѓоявии
мўътазила (аќлгароѐн) ва мухолифони он ба ќуллаи баланди
худ расида буд. Дар ин давра, ки замони хилофати Маъмун
буд, бар акси Аврупо дар олами ислом, на аз тарафи
намояндагони исломи расмї, балки пайравону тарафдорони
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фирќаи аќлгарої ва озодандешї-мўътазила даст ба таъќиби
мухолифини худ зада, девони тафтиши аќоид (мењнат)
заданд ва дар ин маърака асосгузори мазњаби њанбалия
Ањмад ибн Њанбал мавриди таъќиб ќарор гирифт.
Ањмад ибни Њанбал аз он муќаллидони суннатгарои
ањли њадис буд, ки бо вуљуди таъќибу шиканља аз аќидаи худ
нагашт. Њанбалиѐн дар фиќњ аз рўи Ќуръон (-китоб), суннат,
фатвои сањобањои Паѐмбари ислом(с), ќиѐс, истењсоб ва
зароеъ њукм мекунанд. Онњо матни њадисро аз фатвои
сањобагон афзалтар ва муќаддам медонанд, дар сурати
набудани матни њадис ба фатвои сањобањо мурољиат
менамоянд. Дар сурати набудани охирин ба њадисњои заъиф
рў меоранд, агар ин охирин њам набошад аз тариќи ќиѐс,
иљмоъ ,масолењ ва истењсоб њукм мекунанд. Истењсоб
њукмест, ки дар замони дуввум мисли замони аввал собит
аст.
Њарчанд њанбалия њамчун мазњаби фиќњї дар асри Х
ташаккул ѐфт, адабиѐту осори њанбалї баъдтар дар асри Х1
ба вуљуд омаданд. Маъруфтарини он "Китобул-умда фи

ањком ал-фиќњ"-и Муваффаќ ад-Дин ибни Кудомї (11461223) ва "Сиѐсатуш-шаръия" асари алломаи машњури
њанбалї Ибн Таймия (асри 13) мебошанд. Мазњаби њанбалї
байни табаќоти поѐнї ва миѐнаи Ироќ, Хуросон, Сурия ва
Хиљоз таърихан таъсири зиѐде доштааст ва њоло он мазњаби
расмии Арабистони Саъудї мебошад.
3 -М О Л И К И Я , ки пайравони Имом Молик ибни
Анас ал-Асбањї (732-795) буда, дар нимљазираи Арабистон
ба вуљуд омада,баъдан дар Миср, Африќои Шимолї ва
Андалус интишор меѐбад. Дар фиќњ сарчашмаи асосии онњо
Китобу Суннат буда, дар якљоягї дар истилоњ "Ан-н а с с"
номида мешавад. Фатвои сањобаро њамчун љузъи суннат
медонанд. Яке аз хусусияти ин мазњаб он аст, ки амали
мардуми Мадинаро дар рўзгори Имом Молик (саддаи
дуввуми њиљрї) низ њуљљат мешуморанд. Далелашон ин аст,
ки мегўянд: амали мардуми Мадина дар он замон мумкин
нест, ки тибќи феълу ќавли Паѐмбари ислом(с) набошад. Пас
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аз инњо ба ќиѐс, истењсон, масолињи мурсала мурољиат
мекунанд. Истењсон њукми афзалиятнок, ба маъни афзал
донистани истислоњ ба ќиѐс аст, яъне агар имконияти
интихоб кардан вуљуд дошта бошад, дар сурати шубња вуљуд
доштан, ба истислоњ (ѐ масолињи мурсала), яъне муњокимаи
мустаќили аќлонї руй бояд овард. Ба њамин усул усули
њукми аќлонї (ратсионалистї)-и а з -з а р о ъ и- яъне њукм
оид ба иљозат ва ѐ манъ кардан, ки маъниаш он аст,ки њамаи
он чизе, ки дар охири охирон ба њаром меорад манъ бояд
кард ва њар он чизе, ки ба њалол меорад иљозат бояд дод.
Усули асосии фиќњи мазњаби моликия дар китоби
Молик ибни Анас "ал-Муватта" ва шарњу њошияњои он дода
шудааст. Тавзењу такмилњои он "ал-Мудаванна ал-кабира"
ном дорад. Аз осори баъдии моликия маъруфтаринаш "АлЌавонин ал фиќњия фи тахлисил- мазњабил-моликия"
мебошад, ки ба ќалами Абулќосим ибни Љаззї (ваф.13401341) тааллуќ дорад. Инчунин метавон "Ал-Мухтасар"-и
Саиди Халил (ваф. 1365-1366)-ро ном бурд.
Дар њоли њозир мазњаби моликия дар Марокаш
,Алљазоир, Тунис, Либия, Кувайт, Ба њрайн амал мекунад.
4. ШОФИЪИЯ, пайравони Имом Муњаммад ибни
Идрис Шофеъї (767-820) мебошанд, ки дар фиќњ тибќи
Китоб, Суннат, иљмоъ, гуфтањо (аќол)-и сањоба ва ќиѐс амал
мекунанд. Истењсонро ќабул надоранд. Китобу суннатро дар
як радиф- мусовї медонанд. Иљмоъи асњоб ва уламои дин
низ дар сурати бо санад будан дар асоси далелњои муътабар
назди онњо њуљљат аст. Ва аммо иљмоъе, ки мухолифи Китоб
ва суннат бошад маќбул нест. Назди онњо иљтиход ба
маънии ќиѐс аст.
Дар њаќиќат мазњаби фиќњии шофеъї њадди мобайнї
ва сохта (талфиќї ѐ эклектикї)-е аз тариќаи ањли ќиѐс ва
ањли њадис, ки зери таъсири мазњабњои њанафї ва моликї
ташаккул ѐфта, хусусияти онњоро ќабул кардааст. Дар амал
он як мазњабе аз усулњои соддашудаи њанафию моликї
мебошад, аз ин рў хеле зуд дар Сурия, Ироќ ва Миср ин ду
мазњабро танг карда, интишор ѐфт. Дар њоли њозир вай дар
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Сурия, Лубнон Фаластин ва Урдун мазњаби асосї буда, дар
Ироќ, Покистон, Њиндустон, Малазия, Индонезия ва Эрону
Яман пайравони зиѐд дорад.
Инњоянд чањор мазњаби фиќњии ањли суннат ва љамоъат.
Чунон ки гуфта шуд ѓайр аз ин боз се мазњаби фиќњии шиъа
низ мављуд аст, ки аз онњо мо фаќат ном мебарем, вале бањс
дар мавриди хусусияти фиќњии онњо аз њавсалаи ин китоб
берун аст. Ин мазоњиб: з а й д и я, и с м о и л и я ва љ а ъ ф а
р и я мебошанд. Зайдия номи худро аз Зайд ибни Алї
бародари панљуми Имом Мухаммад ал-Боќир (ваф. 732)
гирифта аст. Дар мавриди имомат назари Зайд ибни Алї он
буд, ки пас аз Њасан њар кадом насли Алї метавонад имом
бошад, ба шарте ки аслиња ба даст дар роњ ислом мубориза
кунад. Вай вуљуди якчанд имомро дар як ваќт дар
кишварњои мухталиф ќабул дошт. Мазњаби исмоилия чунон,
ки баъдан дар боби фирќањои мазњабию сиѐсї зикр хоњад
шуд, аз пайравони Исмоил ибни Љаъфар- писари имоми
шашуми ањли ташаюъ- Љаъфари СодиК (ваф.765) мебошанд.

Љаъфария бошад пайравони худи имоми шашуми Їаъфари
Содиќанд. Ин мазњаби фиќњї аз тарафи ќисмати асосии
шиъаѐн-имомияи исноашарї ќабул шудаанд ва умуман

мазњаби љаъфария њамчун мазњаби панљуми фиќњии ислом аз
тарафи уламо мавриди ќабул аст.
Ногуфта намонад, ки ѓайр аз ин њафт мазњаби фиќњї,
ки ѐд кардем, боз мазњабњои фаръии номашњур ва камшумор
чун: зоњирия, ахбориюн, табария ,усулиюн ва ѓ-ра вуљуд
доранд.
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БОБИ
5
ТАЊАВВУЛОТИ ИЛОЊИЁТИЮ ФАЛСАФИИ
ПАЙДОИШИ ИХТИЛОФ. Њамоно баъд аз вафоти
Паѐмбари ислом- Муњаммад (с) дар натиљаи ихтилофњо ва
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муборизањои сиѐсї бар бинои якпорчаи исломи даврони
Паѐмбар(с) рахнаву парокандагї ба вуљуд омад ва дар
натиља мусалмонон ба ањзоб-фирќаву гурўњњо, ба он чи
Паѐмбар(с) алайњи он дар даврони њаѐташ љиддан мубориза
мебурд, таќсим шуданд. Даставвал мусалмонон ба ду фирќа
ѐ ду њизб: шиъї ва суннї таќсим шуданд. Дар навбати худ
дар дохили ин ду, фирќахои зиѐди мазњабию сиѐсї ва
илоњиѐтиву фалсафї ба вуљуд омаданд ва вањдати сиѐсиву
ѓоявии исломро аз байн бурданд. Њар чанд ин гуна падидањо
дар таърихи адѐн амри табиї њастанд, чунки бо мурури
замон ва таѓйироти сиѐсиву иљтимої ихтилофот дар
манофеъу ањдофи гурўњњои сиѐсї меафзояд ва чун дин шакли
ягонаи мафкураи њукмрон дар он замон ба шумор мерафт,
њар гуна харакатњои мухолифи дастгоњи сиѐсї ногузир
шакли мухолифати диниро мегиранд. Аз ин нуќтаи назар
гуногунии мазњабу фирќањо дар ислом ифодаи њамин
гуногунии манфиатњои сиѐсї мебошанд. Бо таваљљўњ ба ин
омўзиши љараѐни тањаввули мазњабию сиѐсии ислом ва
пайдоиши фирќаву мазњабњо њамчун шакли зуњури
ихтилофоти номбурда барои фањмидани њолати идеологию
сиѐсї ва маънавию рўњии даврањои алоњида ва алалхусус
дарки решањои таърихии њолати имрўзаи ислом муњим ва
зарур аст.
Ногуфта намонад, ки мувофиќи эътирофи анъанавии
уламои ислом пайдоиши чунин ихтилофњо ќаблан аз тарафи
худи Паѐмбар(с) пешгўи шуда ва табиї дониста мешавад.
Тибќи анъана ва эътирофи њамагон дар њадиси маъруфе
Паѐмбар(с) фармудааст: "Маљус -(зардуштия) ба њафтод

фирќа, яхудия ба њафтоду як фирќа, насрония ба њафтоду ду
фирќа таќсим шудаанд ва уммати ман ба њафтоду се фирќа
таќсим хоњанд шуд ва танњо яке аз онњо нољи- наљотѐфта (аз
оташи дўзах) мебошанд."
Пурсиданд: ‘Кист он, ки наљот меѐбад?" Расули худо
фармуд: " Ањли суннат ва љамоъат". Боз пурсиданд:"Ањли
суннат ва љамоъат кистанд?" Гуфт: " Онњое, ки он чї имрўз
ман ва сањобањои ман бар онанд риоя мекунанд."Яъне он
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чунон ки ман ва сањобањоям кору амал ва хулќу рафтор
дорем, кору амал ва хулќу рафтор доранд. Ангезаи
пайдоиши мазњабњо ва фирќањо дар ислом илова ба масоили
иљтимоию сиѐсї ихтилофњо ва зиддиятњои назариявї дар
атрофи масоили динию илоњиѐтї будаанд. Аз ин рў мазњабу
фирќањо ва љараѐнњои исломиро мо ба ду даста: љараѐнњое,
ки дар заминаи ихтилофоти ѓоявию аќидавї, фалсафї ба
вуљуд омадаанд ва фирќањое, ки дар заминаи ихтилофоти
иљтимоию сиѐсї ба вуљуд омадаанд ,таќсим кардем.
Пайдоиши мазњабњо, мактабњо, љараѐн ва фирќањои
гуногун сабаби пайдоиши як соња ва шоњаи дониши наве дар
доираи маъорифи исломї гардид ва он натанњо аз лињози
шинохти ислом, балки њамчунин аз лињози диншиносї ва
таърихи дин, низ њоизи ањамаят аст, чун дар доираи он
масъалањои шинохти динњои дигар ва умуман бањсњо дар
масоили диншиносї низ љой доштаанд. Ин илмро
шарќшиносон шартан б и д ъ а т н и г о р ї (ересиография)
номидаанд, ки ба омўзиши фирќањои исломї, таърих, иллати
пайдоиш ва таълимоти онњо бахшида шудаанд. Бидъат дар
забони арабї ба маънии навоварї, навигарї ѐ шаккокї дар
умури динї мебошад. Аксари фирќањое, ки дар ислом
њастанд аз назари исломи расмї бидъат ба шумор мераванд.
Нахустин касоне, ки ба табаќабандии фирќахои
исломї машѓул шудаанд Восил ибни Ато (ваф.с.748) ва Абў

Љаъфар ал-Ањвал (ваф.с.777), Њишом ибни Њакам
(ваф.с.814), Њасан ибни Мўсо-ан-Навбахтї (ваф.с.912), Саъд
ибни Абдуллоњ Ќумї (ваф.с.913) ва њамчунин ал-Йаман ибни
Рибоб, ал-Њусейн ибни Алї ал-Карабосї, ал-Љоњиз
(ваф.с.869) ва ал-Каъбї (ваф.с.931) будаанд. Аз маъруфтарин
сарчашмањое, ки баъдтар дар ин соња навишта шуда ва то ба
мо омада расидаанд, рисолаи яке аз уламои машњури
илоњиѐти ислом ал-Ашъарї (ваф.с.935) бо номи "Китобу

маќолот ал-исломийин вал-ихтилоф ал-мусаллин" , китоби
Абдулќоњир ибниТоњир-ал-Баѓдодї ( ваф.с. 1037) бо номи "
ал-Фарќ байна-л-фираќ" , асари фаќехи андалузї Ибни Њамз
(ваф.с.1064) бо номи " Китоб ал-фасл фи-л- милал ва-л-ањвоъ
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ва нињал" ва нињоят метавон гуфт љамъбасту ќуллаи
такомули ин илмро мо дар асари мутакаллим ва файласуфи
маъруф Муњаммад ибни Абдулкарим аш-Шањристонї бо

номи " Китоб ал-милал ва-н-нињал"(Китоб дар бораи динњо
ва фирќањо) пайдо мекунем.
Рушду такомули маорифи исломї дар асрњои миѐна,
аз тариќи бањсу муљодалањои фирќавию мазњабї, фалсафию
илоњиѐтї ва дар натиља, эљоди мактабњо ва љараѐнњои
алоњида сурат мегирифт. Самтњои асосии ин тањаввул ва

такомул иборатанд: аз пайдоиши мактабу љараѐнњои
фалсафию илоњиѐтї; фирќањои мазњабию сиѐсї; мазњабњои
фиќњию шаръї ва нињоят, ташаккули улуми динии исломї.
Аз лињози хусусияти худ мактабу љараѐнњои фалсафию
илоњиѐтиро ба се гурўњ: мактабњои аќлї \хирадгаро-

ратсионалистї\
мактабњои
наќлї
\
таќлидитрадисионалистї\ ва мактабњои њолї \эњсосгаро-экзотерикї\
таќсим кардаанд, ки ба тартиб иборат аз мутакаллимин ва
ањли фалосифа, муњаддисину мутакаллидони а њ л и ќ о л
ва нињоят а њ л и њ о л ѐ тасаввуф ва ирфонро дар бар
мегиранд. Њоло дар зер ба тафсил њар яке аз ин гурўњњоро
шиносої хоњем кард.

ИЛМИ КАЛОМ
Яке аз улуми исломї -илми калом аст. Дар мавриди бо чї
сабаб калом ном гирифтани ин илм аќидањо мухталиф
мебошанд, аз ин рў чун ин китоб имкони баѐни њамаи он
аќидањоро надорад, мо бевосита ба таърифи илми калом
шурўъ мекунем. Њадди аќал калом илмест, ки дар бораи

аќоиди исломї, яъне њар он чи мусулмонон бо он эътиќоду
имон доранд бо истифода аз аќлу мантиќ бањс мекунад.
Одатан тамоми таълимоти исломро чунон ки ќаблан дидем,
ба се ќисмат: аќоид, ахлоќ, ањком таќсим кардаанд.
Илме, ки масоили ќисмати аввал, яъне масоили
аќадавиро меомўзад калом номида шудааст, илме ки
масоили ахлоќиро меомўзад њамон илми ахлоќ аст ва илме,
ки масоили ќисмати сеюм ањкомро меомўзад, илми фиќњ ном
дорад. Калом метавон гуфт фалсафаи мазњабии ислом аст.
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Дар динњои дигар низ фалсафаи мазњабї вуљуд доранд, вале
на ба номи калом. Тафовути калом аз фалсафа дар он аст, ки
фалсафа дар мавриди њастї-олам бидуни побандї ба ин ѐ он
аќидаи динї бањс мекунад ва аммо калом донишест, ки

барои њифзу дифои асосњои таълимоти ислом аз њамалоту
интиќодњои мухолифони он(- илњодгароѐну дањриѐн ва
файласуфон) ба вуљуд омада, рўи масоили илоњиѐтї (худошиносї ва дар робита бо он њастишиносї, маъод- њаѐти
ондунѐвї ва масоили маърифат- гносеология ва ѓ-ра) бо
истифода аз усулњои мантиќию фалсафї бањс мекунад.
Дар мавриди пайдоиши калом низ аќидањо зиѐданд.
Баъд аз густаришу пешравии ислом дар хоки кишварњо ва
милллатњои гуногун, ки сатњи фарњангию илмии баландтаре
назар ба аъроб доштанд вазъият нисбат ба садри ислом
таѓйир меѐбад. Иртибот бо эрониѐн, сирѐниѐн, румониѐн,
мисриѐн, ки ошної бо фалсафа ва улуми аќлї доштанд,
бархўрд бо намояндагони динњои яњудї, насронї, зардуштї
ва интиќодоти онњо ва нињоят пайдоиши ихтилофот:
фирќањои бидъатгаро, илњодї, занодиќа ва дањрия дар дохил
ва хориљи ислом мусалмононро маљбур кард, то воситаву
роњњои њимоя аз аќоиди исломиро љустуљў кунанд. Њамин
омилњо сабаби пайдоиши фалсафаи калом гардидаанд. Илми
каломро инчунин илми усули дин ѐ ф и ќ њ и а к б а р низ
гуфтаанд.

Хулоса, илми калом илми назарї ва истидлолиест, ки
асосан дар мавриди тавњид ва сифати Худо, мабдаъ ва
маъод, нубувват ќазову ќадар ва ѓайра бањс кардааст. Дар
доираи калом баъдан масоили дигари фалсафї: азалї ѐ
офарида будани олам, љавњар ва араз, њаракат ва сукут,
хало ва заррот ва ѓайра низ матрањ гардидаанд. Он чи
масоиле, ки бевосита ба аќоиди исломї вобаста буданд бо
номи зоњирул-калом (ѐ љамилул-калом) ва он чи ба масоили
фалсафї ва фалсафаи табиат вобаста буданд даќиќул-калом
номида шудаанд.
Зуњури
илми
каломро
ибтидои
асри
8-ум
шуморидаанд, вале баъзе уламои ислом бар он аќидаанд, ки
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усули муњокимаву исботи каломї дар худи Ќуръон аст ва ин
љониб низ бар чунин аќида мебошам. Воќеан, далолати
корбурди аќлро ба бандагон худи Худованд дар Ќуръон
борњо кардааст. Вале барои њамчун равиши илоњиѐтї
ташаккулѐбии калом муддатеро дар бар мегирад. Давраи
муќаддимоти илми каломро уламо бо коркарди «фиќњи
акбар» тавассути Абўњанифа иртибот додаанд. Оѓози
истидлолоти аќлї дар ислом бо номи Љаъд бинни Дарњам
(ќатл.742-43) вобаста аст. Ў аввалин шуда дар масъалаи динї
танњо бо аќл эътимод кардан ва оѐти ба аќл мухолифат
доштаи Ќуръонро бо тарзи таъвил баѐн кардан даъват
намудааст. Баъд аз ў Љањм ибни Сафвон (ќатл.745) кори ўро
идома додааст.
Нахустин масоиле, ки мутакаллимони насли аввал рўи
он бањсњое шабењи бањсњои фалсафї оростаанд иборатанд: 1чигунагии вазъи имонии шахси муртакиби гуноњи кабира
шуда, яъне гуноњи бузург содир карда, 2-масъалаи сифот ва
зоти Худо, 3- масъалаи љабр ва ихтиѐр будааст.
Вале ихтилофи асосии аќидавї маълум мешавад, ки
рўи масъалаи љабр ва ихтиѐр, масъалаи сарнавишту таќдир,
њудуди озодии иродаи башар ва њадди вобастагии вай аз
иродаи илохї рўх дод. Онњое, ки љонибдорї аз озодии
фаъолияти башар ва мухтории инсон дар касбу интихоб
мекарданд ќ а д а р и я ном гирифтааст. Баъзе уламо
гуфтаанд, ки агар ба њадисњо эътимод кунем, метавон гуфт,
ки ин фирќа њанўз дар давраи зинда будани худи Муњаммад
(с) вуљуд доштаанд. Гувоњ ба ин њадиси маъруфест, ки дар он
гуфта шудааст "ал-ќадариятул-маљусу њозињил-уммати."
Яъне, "ќадария маљус (зардуштиѐн)-и ин уммат њастанд".
Баръакс онњое, ки бар хилофи ќадария, башарро
яксара тобеъи сарнавишт, маљбур, бе ихтиѐру озодии амал
медонистанд љ а б а р и я номида шудаанд.
Таълимоти ќадария аз тарафи м ў ъ т а з и л а (асри 710) дастгирї ва равнаќ ѐфт. Аз ин рў мўътазилиѐнро ќадария
низ меноманд. Њарчанд худи онњо сайъ кардаанд, ки ин
номро (аз баски Паѐмбари ислом (с), чунон ки ишора кардем
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онњоро маљус номидааст) ба худ нисбат надињанд ва худро
"ањли тавњид" меномиданд.
Асосгузори мўътазила Васил ибни Ато (699-748) дар
мањфили Њасани Басрї(ваф.с.728) дар Басра тањсил
мекардааст, вале пас аз ихтилоф рўи якчанд масъалаи
илоњиѐтї аз онњо људо мешавад. Аз инрў номи фирќае, ки ў
асос мегузорад мўътазила (аз кал.араб. иътазила- људо
шудан) номида шудааст. Дар воќеъ мўътазила яке аз
шохањои илми калом ба шумор меравад.

Мўътазила асосан рўи панљ масъала бо исломи расми
ихтилоф доштанд. Муњимтарини онњо 1- т а в њ и д аст.
Онњо тасаввуроти динии соддаи ташбењи (-антропоморфи)-и
исломи расмиро дар мавриди Аллоњ рад карда,
худошиносиро ба фањмиши фалсафї наздик кардаанд. Яъне
онњо бар хилофи ќишриѐни ањли суннат ва љамоъат сифоти
Худоро айни зоти Худо медонистанд ва амри изофї ва берун
аз зоти Илоњї будани сифот (атрибутњо)-и Худоро рад
мекарданд; 2- Онњо гуфтанд: Ќуръон ќадим ва азалї нест,
яъне њодис ва махлуќ аст. Худованд, мегуфтанд онњо, онро
дар ваќти зарурат халќ фармуда, ба замин нозил карда. Ин
назари онњо низ мабнї ба тавњид буд. Онњо эътиќод ба
азалият ва ќадимияти Ќуръонро мухолифи асли тавњид
мешумориданд, яъне дар баробари Аллоњ мављуди дигаре
монанди ў азалї ва ќадим ва ѓайри махлуќ ќарор доданро
ширк (политеизм) мењисобиданд. Ихтилофи дигари
мўътазила рўи масъалаи а д л и и л о њ ї буд. Мўътазила
эътиќоди омма ва исрори ањли суннатро дар мавриди
беихтиѐрии башар дар назди сарнавишт, хилофи асли адл
мешумориданд. Аз назари онњо тасдиќи он ки Аллоњ њар
киро хоњад њидоят мекунад ва њар киро хоњад ба залолат
меандозад ва инчунин њукми таќдири азалии илохї оид ба
саодат ва шаќоват мухолиф бо адли илоњист. Барои исботи
ин њама назариѐти худ онњо аз Ќуръон оѐте истинбот
кардаанд ва гуфтаанд, ки Аллоњи таоло одил аст ва имкон
надорад, ки касеро аз рўи сарнавишти муайянкардаи худаш
мањкум ба хатокорї ва гуноњ кунад ва боз онњоро, ки бе
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ихтиѐри худ ба њукми сарнавишт гуноњ содир кардаанд,
азобу уќубат намояд.
Аз ин ки гузарем муњимтарин тафовути мўътазила аз
ќишриѐни асњоби суннат ва њадис аќлгароии онњост. Аз ин
рў мўътазиларо асњоби раъй ва аќлгаро (аќлиюн) низ
меноманд. Мўътазила, метавон гуфт, нахустин фирќаи
либералии исломї, ба он аќида будаанд, ки аъмоли мазњабї
ва эътиќодии башар дар сурате метавон дуруст бошад, ки
мутобиќ ба аќл бошад. Мўътазила, ки дар шањрњои
калонтарини Шом ва Ироќ зоњир шуданд, касоне буданд, ки
бо афкори юнониѐн, масењиѐн ва зардуштию монавия
шиносої доштанд. Ин ошної ва мутолиот чунин натиљаро
ба бор овард, ки њељ мабдаъ ва асли каломї ва шаръї набояд
љуз ба тарозуи аќл санљида шавад. Онњо чунин гуфтанд, ки
њар мабдаъ ва асле, ки бо адл ѐ тавњиди илоњї андаке
мухолифат кунад, ба њукми аќл ќобили ќабул нест.
Ратсионализм, яъне хирадгароии мўътазила баъдан дар тўли
тамоми таърихи ислом ба мухолифати ахли ќолу ањли њолэътиќодгароѐн дучор мегардад. Муътазила, мисли љабария
на равиши мазњабї балки як равиши каломї буд, ки дар њар
мазњабе чи шиъї ва чи суннї чи њанафї ва чи шофеъї
пайравони он буданд.
Мўътазила баъдтар њамчун фирќаи мазњабию сиѐсї
низ ташаккул ѐфта, дар навбати худ ба чандин фирќа таќсим
шудааст. Маъруфтарини онњо: восилия, њузайлия, наззомия,
хобития, бишрия, муаммария, мурдория, љоњизия ва ѓайра
мебошанд.
Намояндагони маъруфи мўътазила: Восил ибни Ато

(699-748), Абул Њузейл ал-Аллоф (ваф. 849), Аби Исњоќ
Иброњим ибни Сайф ан-Наззом (ваф. 836 ѐ 845), ал- Љоњиз
(ваф.868), Ато ибни Ясор, Саъид ибни Аби Арубо, Ќатода
ибни Даъома, Њишом Даствої, Сайид ибни Иброњим,
Муњаммад ибни Исњоќ, ва ѓайра мебошанд.
Як давраи муайяне, чунон ки гуфтем, мўътазила аз
тарафи халифаи аббосї Маъмун ва ворисони вай алМўътасим ва Восиќ дар сатњи давлатию сиѐсї пуштибон
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пайдо мекунанд. Вале баъдњо худи ин фирќа ба таъќибу
террори сахт рў ба рў гардида аз байн рафт ва ин талафоти
калоне барои фарњанги исломї гардид.
Баъд аз мўътазила маъруфтарин фирќаи каломї ѐ
мактаби илоњї-фалсафие, ки ба вай муќобил аст а ш ъ а р и я
мебошад. Ашъариѐн аз љабњаи асњоби њадис ѐ худ ањли
суннати ќишрї буданд. Асосгузори ашъария Абул-Њасан
Алї ал-Ашъарї (873-935) буд, ки худ дар мактаби мўътазила
тарбият ѐфта аст.
Ањли суннат ба мўътазила њамон ваќт тавонистанд
зарба зананд, ки бо услуби худи мўътазила бурњонњои
мантиќї, истидлолњои аќлиро дар радди иддаоњои онњо ба
кор бурданд. То замони Ашъарї уламои сунї аз истифодаи
услуби наќди мантиќї дар тафсири Ќуръон ва њадисњо
иљтиноб менамуданд ва аќида доштанд, ки вањйи Илоњї
эњтиѐље ба санљиши тарозуи аќл надорад. Бояд бе шакку
шубња ба он эътиќод кард.
Ал-Ашъарї кўшидааст, аќидаи ањли суннат дар
мавриди ќисмату таќдирро бо таълимоти мўътазила оид ба
озодии иродаи башар, оштї дихад. Дар ин маврид ашъария
мавќеи мобайниро дар байни ду фирќаи ифротии ќадария ва
љабария ишѓол кард. Ашъарї то андозае иштироки иродаи

башарро дар интихоб (к а с б)-и аъмолаш эътироф кард.
Ашъарї бар он аќида аст, ки инсон на танњо дорои ќудрат
аст, яъне метавонад аъмоли худро биофаринад, балки низ
метавонад иктисоб (касб) намояд, яъне интихобан амал
кунад. Ў назари мўътазиларо, ки байни ду гуна амали инсон,
яъне аъмоли љабрї ва аъмоли озод тафовут мегузоранд,
ќабул дорад, инчунин назари мўътазиларо дар бораи ин ки
инсон ба ихтилофњо огоњии виљдонї дорад мепазирад, аммо
мўътаќид аст, ки ќудрат, яъне он тавоноие, ки аъмоли
инсонро меофаринад, хориљ аз инсон аст ва он ќудрат
пойдор ва доими нест. Ашъарї дар њар як рафтору амали
озодонаи инсон мудохилаи ду амалро мебинад: яке, амали
халќ ва эљод, ки мудохилаи Худованд аст ва дигаре, амали
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иктисоб (касбу интихоб), ки мудохилаи башар аст. Ашъария
масъулияти башарро барои амалаш эътироф мекард.
Хулосаи аќоиди ашъария ин аст, ки Аллоњ на фаќат
воњид аст, балки "Кул-фил-Кул" (Кулл дар дохили кулл аст)
аст. ЊАЁТ ва ИЛМ ва ЌУДРАТва ИРОДА ва ШУНАВОї
ва БИНОї ва КАЛОМ ин њафт сифат-атрибутњои хосаи зоти
илоњист. Онњо хориљ аз доираи замону маконанд ва њама
ношї ва вуљуди илоњї њастанд. Худо инсонро ба аъмоли ў
халќ фармуд ва инсон ба истиќлоли зотии худ наметавонад
бубинад ва бишнавад, бидонад ва бихоњад, магар он ки
Худованд барои онњо муќаддар фармуда бошад. Пас Аллоњ
иллат ул-илал ( сабаби сабабњо) ва ѐ мусабиби асбоби кулли
њаводис дар тўли умри инсон аст. Ашъария, бар хилофи
мушаббињин (антропоморфистњо)-и ифротї, яъне сифатиѐн
ва инкори ќатъии он тавассути мўътазила, вуљуди сифоти
зоти (субстансионалї)-и тавъам ба моњияти ўро эътироф
кард. Масалан, гуфта ки Аллоњ сабабгори њамаи ваќоеъ ва
њаводис аст, дар њаќиќат бар фарози арш ќарор мегирад вале
ўро дасту пову чашму гўшу дигар аъзою узвњои бадан нест.
Яъне нишастани Худо ба арш бо нишастани бани башар
шабоњат надорад. Чун Ќуръон мефармояд, ки Худо ба чизе
шабењ ва монанд нест (лайса - ка мислуњу шайъан). Марди
мўъмин бояд ба он чї, ки гуфт бидуни чуну чаро имон орад
ва таслим шавад. Хулоса, ашъария бо ин фалсафаи худ
заминаи таълимоти ањли суннатро мустањкам намуда,
љилави аќлгарої (ратсионализм)-и номањдуди мўътазиларо
нигањ дошт, ва гуфтан мумкин аст, ки ин аввалин зуњури
тафаккури фалсафї баъди мўътазила дар доираи исломи
расмї буд.
Ашъарї дар бораи азалияти Ќуръон бар он аќида буд,
ки калимот ва маънои он дар илми худованд аз азал вуљуд
дошта. Лекин он њуруф ва сатрњое, ки бар сањифањои
вараќањо нигошта шудааст ва аз рўи он калимот ва оѐтро
дар ин љањон менависанд, тиловат мекунанд махлуќи инсонї
аст ва њодисаи заминї ва дунявї мебошад. Ин тариќаи њалли
офарида будан ва азалияти Ќуръон, ки Ашъарї вазъ намуд,
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кўшише дар роњи њалли ихтилофи мављуда буд ва он аз
тарафи ањли суннат маъќул дониста шуд. Баъд аз Ашъарї
Абўмансур Мотридї (ваф. 944) аз ањли Самарќанд назарияи
ўро давом дода, такмил намудааст.
Намояндагони маъруфи мактаби ашъарї: Абўбакр алБоќилонї (ваф.403-1013м.) муаллифи китоби "ат-Тамњид",

Ибн Фурќ Абўбакр Муњаммад ибни ал Њасан (ваф.1010 м.),
Абу-Исњоќ ал-Асфароинї (ваф.1027), Абдулќоњир бинни
Тоњир ал-Баѓдодї (ваф. 1037), Абуљаъфар Муњаммад асСимнонї (ваф.1052) , Имом-ул-Харамайн (ваф.1085)
муаллифи "Китоб бул-Иршод", Имом Муњаммад Ѓаззолї
(ваф. 111-), Абдулкарими Шањристонї (ваф. 1153), Имом
Фахриддини Розї (ваф.1161-1210) ва ѓайра ба шумор
мераванд.
Таълимоти Ашъарї заминаи асосии илоњиѐти мактабии
ислом каломро поярезї намуд ва наќши муњиме дар
фалсафаи илоњии ислом гузошт.

ТАСАВВУФ.
Тасаввуф яке аз љараѐнњои динию фалсафии маъруф
ва бузургу сершохаи ислом мебошад. Хусусияти боризи
тасаввуф дар он аст, ки вай назар ба исломи расмї ва
фирќањои он, ки баъдан зикр хоњем кардем, камтар ба
љињати зоњирии ислом таваљљўњ намуда, бештар масъалаи
ботинї, шинохти ќалбї ирфонии Худо ва зимни он ѐ худ
зери пардаи он як ќатор масоили соф фалсафї- шинохту
маърифат (гносеология), вуљудшиносї (онтология) ва
шинохти нафс-равоншиносї (психология)-ро ба миѐн
гузоштааст. Ба Кавли Мавлоно сўфиѐн мегуянд:

Мо бурунро нангарему ќолро
Мо дарунро бингарему њолро.
Тасаввуф нахуст дар шакли тарки дунѐ ва эътирози
ѓайри фаъол-пассив аз зиндагї ва њаѐти иљтимоию сиѐсї
замон ба вуљуд омада, дар ибтидо бештар ба зўњду зоњидї
(гушанишинию парњезгорї, фаќру гуруснагї, ќаноат ва
хоксори)-и гоњо омехта бо риѐро тарѓиб мекард. Аксаран,
бар ин аќидаанд, ки ањли тасаввуф барои либоси суф410
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љомањои дурушту хашани пашмина пўшиданашон ба суфию
тасаввуф мулаќќаб шудаанд. Баъзеи дигар онро иштиќоќ аз
ањли суффа- мавзеъе, ки асњоби Паѐмбар (с) даври ў
менишастаанд донистаанд. Дар эзоњи маънии тасаввуф
аќидањои дигар низ љой доранд, вале ин китоб њавсалаву
ѓунљоиши њамаи онњро надорад. Дигар ин ки зўњдгароию
суфимаобиро аз тасаввуф ва ирфон фарќ кардан лозим аст.
Бењуда нест, ки дар таърихи адабиѐти форсї кизбу риѐи
зоњид ва суфї маззамат, ишќи ориф ситоиш карда
шудааст.Чунонки Хоља Њофиз мефармояд:

Њофиз ин хирќаи пашмина биандоз, ки мо,
Аз паи ќофила бо оташи оњ омадаем.
ѐ худ
Оташи зуњду риѐ хирмани дин хоњад сўхт,
Њофиз ин хирќаи пашмина биандозу бирав.
Заминаи пайдоиш ва ривољи тасаввуфро зиддиятњои
иљтимоию сиѐсї ва њаракатњои мухолифи хилофати
Уммавиѐн ва баъдан шароити сиѐсию иљтимоии њосила аз
истилои муѓул ташкил мекард. Дар аввал он эътирози
ѓайрифаъол (пассив) ба сохти иљимоию сиѐсии њоким буд,
њарчанд дар баъзе маврид тасаввуф њамчун нерўи мухолифи
фаъол ва муборизу барандозандаи низомњои сиѐсї низ зоњир
шудааст.
Ва њарчанд асли ѓоявии тасаввуфи исломиро Ќуръон
ва њадисњо ташкил мекунад, бо вуљуди ин дар пайдоиш ва
тањаввули он таъсири афкори фалсафию динии насронї,
монавї, фалсафаи навафлотунї ва унсурњои људогонаи
ирфони њиндї низ љой доранд. Муњаќќиќони ѓарбї дар ин
маврид як ѐ чанде аз ин унсурњои номбурдаро омили асосии
пайдоиши тасаввуф донистаанд. Масалан, баъзе онро
аксуламали тамаддуни эронї бар фарњанги сомї ( Э.Палмер
ва диг.), дигаре натиљаи таъсири афкори навафлотунї (
Р.Никольсон ва Е.Э.Бертельс), баъзењо сарчашмаи ибтидоии
тасаввуфро дар дини насронї (А. Меркс, М.Смит ва
њамчунин Р.Никольсон), баъзењои дигар дар таъсири адѐни
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њиндї- њиндуия ва буддоия ( А. фон Кремер, Р.Дозњ, М.
Хортен, Р.Зенер) ва ѓайра љустаанд.
Намояндагони маъруфи тасаввуф дар асрхои 8-10-ум:

Њасани Басрї (ваф.728), Робиаи Адвия (713-801), Абўњошими
Суфї, Суфѐни Саврї, Иброњими Адњам, Абусулаймон
Довуди Тойї, Шаќиќ ибни Иброњими Балхї, Фузайли Иѐз.
Маъруфи Карњї, Абўабдулло Њорисї Мањосибї, Абўњасан
Сорї ибни ал-Муѓаллас ибни ас-Саќатї. Зуннуни Мисрї
(806-860), Љунайди Баѓдодї (ваф.910), Боязиди Бистомї
(ваф.874), Сањл ибни Абдуллоњи Тустарї, Мансури Њаллољ
(857-922) ва Шиблї ( ваф.946) мебошанд. Аз ин байн нахуст
Зуннуни Мисрї њамзамон бо зўњд ва парњезгорї ба суфия
унсурњои фалсафаи навафлотуниро дохил намуд. Љунайд
онро мураттаб ва муназзам сохт, Боязид дар шатњиѐташ
садои
-"Субњонї, субњонї.! Мо аъзам-уш-шаънї!"
("Сутудашудаам , сутудашудаам! Чи андоза шаъни ман
бузург аст!") ва "Инни Аллоњу ло илоња илло ано"-("Дар
њаќќат ман Худоям, ѓайри ман худое нест")-ро сар дод ва
Мансури Њаллољ ба он бо нидои "Анал Њаќќ!", яъне "Ман
айни Њаќќам (Худоям)!" бо ў њамовоз шуд ва наѓмаи в а њ д
а т и в у љ у дро танинандоз карданд.
Баъд аз асри Х аз симоњои маъруфи тасаввуф

Абўлњасани Хараќонї, Абўсаиди Абулхайр, Бобо Тоњири
Урѐн, Абўалии Даккок, Абўисњоќи Козурунї, Абўлфазли
Сарахсї, Абдуррањмони Суламї, Абўлќосими Гургонї,
Ањмади Ѓаззолї, Айнулќуззоти Њамадонї, Ањмади Љомї,
Фаридуддини Аттор ва ѓайраро ном бурдан мумкин.
Марњилаи дуюм дар таърихи тасаввуф бо њамлаи
муѓул ба Эрону Хуросон, табоњ шудани вазъи маданию
фарњангї, харобиву вайронии шањрњои ободи он вобастагї
дорад. Дар ин байн Суѓд, Хоразм, Бохтар ва Хуросон, ки
гањвораи фарњангу тамаддуни Эрон буданд бештар садама
диданд. Ањли ин љойњо бисѐре кушта шуданд, бархе рў ба
Њинд ва бархе рў ба Шому Ироќ фирор карданд, хулоса њар
касе тавонист љон ба саломат бурд ва тарки Ватан кард. Дар
натиља ин минтаќаро вазъияти ихтиноќу хафаќон, маъюсиву
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навмедии саросари фаро гирифт. Вале оташи хонумонсўзи
њуљуми муѓул натавонист афкори иљтимої-фалсафиро ба
куллї аз байн барад. Оњиста-оњиста аз байни хокистару
хоктўдањои шањрњои хароб мардони мутафаккир ќомат рост
карда, афкори фалсафию илмиро дар либоси тасаввуф, ки
коритарин воситаи баѐни афкори пешќадам ва баѐнгари
рўњияи мардум дар он шароит буд, зинда нигоњ доштанд.
Мањз дар њамин давра симоњои намоѐни тасаввуф ва ирфон
чун Шањобуддини Сўњравардї (1155-1191), Саъдии Шерозї
(1203-1292), Шайх Муњаммад Шабистарї (1284-1320) ва
бисѐр дигарон, ки маљоли асомии њамаи онњоро дар ин љо
овардан нест, ба майдон омадаанд. Дар асрњои XIII-XVII
дар назми форсї орифоне чун: Мавлоно Љалолиддини Румї,

Шайх Саної, Шайх Фаридуддини Аттор, Хоља Њофизи
Шерозї, Амир Хусрави Дехлавї, Низомуддин Авлиѐ,
Мавлоно Абдуррањмони Љомї ва дигарон шўњрат ѐфтанд.
Дар мавриди наќш ва маќоми тасаввуф дар таърихи
маданият ва фарњанги мардуми Шарќ андеша ронда, агар мо
њатто, танњо ба номгўи номукаммали шахсиятњои барљаста,
ки осори илмию адабї ва фалсафиашон бо тасаввуф
алоќаманд аст диќќат дињем, ба хубї хоњем дарѐфт, ки
ирфон ва тасаввуф маѓз андар маѓзи фарњанги гузаштаи мо
љой гирфтааст ва бидуни омўзиши њаматарафаи маъорифи
динию фалсафии ислом, алалхусус тасаввуф фањмидан ва
шинохти бояду шояди он мањол аст.
АСЛИ ТАЪЛИМОТИ ТАСАВВУФ-ро тавњид дар
шакли
в а њ д а т и в у љ у д ташкил мекунад. Тавњид дар
тасаввуф назар ба исломи расмї тафовути љиддї дорад.
Худои ягонаи берун аз олам-мовароуттабиї дар тасаввуф
љой надорад. Баръакс Худо ва табиат як асли воњид, як
љавњар (субстансия)-и воњид дониста мешавад. Тавњиди
тасаввуф њама мављудро, љуз Худо, танњо намуд мешуморад,
на вуљуди воќеъї. Мављуди њаќиќї фаќат Худост, боќї њама
таљаллии Худо мебошанд. Љуз Худо њељ чиз вуљуди воќеї
надорад. Мазњари табиат мисли зуњури ях дар рўи об аст,
чун гармї бар он асар намояд, он ях боз ба об баргардад. Он
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шабењи монизми њиндуия мебошад, ки дар он гуфта
мешавад: "Њамчунон ки об ба ях ва шир ба љурѓот табдил
меѐбад Брањма низ шакл дигар мекунад", яъне њастиро аз худ
тавлид мекунад. Тавњиди тасаввуфро агар фаразан бо
калимаи шањодати исломи расмї муќоиса кунем, фарќ дар
он аст, ки суфї- ориф ба љои "Нест Худое ба љуз Аллоњ", ба
ќавли Муњаммад Иќбол,"Нест мављуде ба љуз Аллоњ",
мегўяд. Нињоят тавњиди ориф ва мутасаввиф тайи тариќ-роњ
кардан ва расидан ба марњилаест, ки љуз Худо њељ набинанд.
Дар таълимоти тасаввуф масъалаи худошиносї ва
худшиносии инсон бо њам алоќаманданд. Мувофиќи њ а д и
с и
ќ у д с ї \суханони худо, ки дар Ќуръон ворид
нашудаанд\ парвардигор махлуќотро барои шиносонидани
худ офаридааст. Дар он њадис омада: "Кунту канзан махфиян

фа арадту ан уърафа фа халќту ал-халќа ликай
уърафа."Яъне, ман ганљинаи пинњон будам ва бихостам то
маро бишносанд пас махлуќотро офаридам то шинохта
шавам. Ба ќавли мавлоно Љалолуддин Румї:

Ганљи махфї буд ,зи пуррї чок кард,
Хокро тобонтар аз афлок кард.
Ганљи махфї буд зи пуррї љўш кард,
Хокро султони атласпўш кард.
Тибќи ин таълимот ѓояти офариниши олам инсон аст,
ки ў ќодир ба шинохти Худост, аммо худошиносии инсон бе
худшиносии ў муяссар нахоњад шуд, аз ин рў њадиси
дигарест, ки дар он фармудааст: "Ман арафа нафсању фаќад

арафа раббању"- Яъне њар ки худро шинохт, њамоно
Павардигорашро шинохта аст.
Таносуби инсону Худо таносуби о л а м и а к б а р
ва олами а с ѓ а р аст. Олами асѓар (инсон) чун инъикоси
хуршед-( олами акбар) дар ойинаи кўчакест. Ин аст ки
орифон дар худшиносї ва худошиносї ба марњилае
мерасанд, ки байни худ ва Худо фарќе намебинанд. Ба ќавли
Мавлоно Љалолуддин Румї:

Онон, ки талабгори худоед, худоед,
Берун зи шумо нест, шумоед, шумоед.
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Дар доираи шинохти тасаввуф бисѐре аз масъалањои
маърифат ва равоншиносї низ тањқиқиқу баррасии худро
ѐфтаанд. Ањли тасаввуф се зинаи маърифатро: а- илм-уляќин, б-айн-ул-яќин ва в-њаќќ-ул-яќин муайян кардаанд. Ба
тарзи образнок ин се зинаро тақрибан чунин баѐн
намудаанд: а- гуфтанд ѐ шунидам, ки оташ месўзонад ва

огањї пайдо кардам, ки оташ месўзонад; б- дидам ки оташ
сўзонд ва яќин кардам, ки оташ месўзонидааст; в- нињоят,
худ дар оташ сўхтам ва донистам, ки сўхтан чист.

Дар назарияи маърифати ирфонї мақоми дил ва и ш қ у
завќи ирфонї /дар муқоиса бо ақл/ нињоят баланд аст. Ба
шинохти Худо ва расидан ба тавњид на ақлро, балки дилро,
ки макони ишқ аст, бештар қодир мешуморанд.
Тасаввуф танњо як љараѐн ѐ мактаби назарию фалсафї
нест, балки як нињоди иљтимої ва созмони муназзам ва тарзи
зиндагї низ мебошад. Ин бахши амалии тасаввуфро ташкил
медињад. Шахси ба роњи тасаввуф ќадам нињода- с о л и к
пас аз интихоби п и р- м у р ш и д ва таслим шудан ба ў
бояд се манзил-зина ( ѐ в о д и)-и с а й р у с у л у к- ро
пушти сар кунад. Мароњил ва манзилњои роњи расидан ба
тавњидро орифон се: шариат, тариќат, ва њаќиќат ва баъзе
чањор: ш а р и а т, т а р и ќ а т м а ъ р и ф а т ва њ а ќ и ќ а т
шуморидаанд. Шариат он сарманзилест, ки дар он солик
бояд тамоми ањкоми шаръии исломро иљро кунад, то аз ин
водї ба водии тариќат дохил шавад.Тариќат марњилаи амал,
риѐзати рўњонї, такомули маънавї, тасфия ва тазкияи нафс
аст. Њаќиќат сарманзили шинохт ва тавњид аст, ки баъди дар
худ куштан, пахш кардани нафс ва м а н и я т (анноният)
солик ба он мерасад ва дар ў њолати фано њосил мешавад.
Баъзе урафо манозил ѐ зинањоро аз ин њам бештар медонанд.
Масалан Шайх Фаридуддин Аттор аз њафт водї: талаб, ишќ,
маърифат, истиљно, тавњид, њайрат ва фано дар "Мантиќ-уттайр", сухан гуфтааст.
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Дар тасаввуф ба ѓайр аз манозил ѐ водињои номбурда,
њадди аќал аз њафт м а ќ о м (тавба, вараъ, зўхд, фаќр, сабр,
таваккул ва ризо) ва дањ њ о л а т (муроќиба, ќурб, муњаббат,
хавф, риљо, шавќ, унс, итминон, мушоњида ва яќин)-и сўфї ѐ
ориф сухан гуфтаанд. Солик бояд ин маќомот ва њолотро
зина ба зина пушти сар кунад то ба сарманзили маќсуд
расад. Маќомотро метавон зинањои таслим ва тафсияи нафс
ва њолатро вазъият ва њолати психологию эхсосї (
эмоционалї)-и солик донист.
Дар назарияи маърифати ирфонї маќоми дил ва и ш
ќ у з а в ќ и ирфонї \ дар муќоиса бо аќл \ нињоят баланд
аст. Ба шинохти Худо ва расидан ба тавњид на аќлро балки
дилро , ки макони ишќ аст, бештар ќодир мешуморанд.
Сўфиѐн либоси хосе мепўшиданд, ки х и р ќ а ном
дошт ва дар мањалњои муъайян мезистанд, ки х о н аќ о
номида мешуд. Аз амали онхо гўша-ч и л л а н и ш и н ї, с а
м о ъ -иљрои маросим бо мусиќиву раќсро метавон ном бурд.
Тасаввуф ба чандин шоха-фирќа ( ѐ тариќат) таќсим
шудааст, ки маъруфтарини онњо: муњосибия, ќассория,

тайфурия, љунайдия, нурия, сањлия, њакамия, хафифия,
хурозия, сайѐрия, увайсия, адњамия, чиштия, маъруфия,
суњравардия, мавлавия, нўрбахшия, сафавия, неъматуллоия,
кубравия ва зањабия, бектошия, рифоъия, наќшбандия,
љамолия, ќодирия, маломатия, ясавия, хољагон аст.
Дар Осиѐи Марказї бештар пайравони фирқа ѐ
тариқатњои кубравия, нақшбандия ва ясавия таъсири зиѐд
доштанд. Асосгузори фирқаи кубравия Шайх Наљмуддини
Кубро (1145-1221) буда, ин тариқат ибтидои асри ХIII дар
Хоразм ташаккул ѐфтааст. Тариќати кубравия яке аз
шохањои эронї-ориѐии тасаввуф буда, дар таърихи
маданияти халќњои Осиѐи Марказї наќши зиѐде гузоштааст.
Тасаввуфшиноси маъруфи инглис Тримингэм Љ. С. дар
мавриди асари Наљмуддини Кубро "Фи адабис-соликин"
фармудааст, ки он марњилаи муњиме дар роњи эроникунонии
тасаввуф буд".
416
https://bikhon.tj/

НАЌШБАНДИЯ яке аз тариқатњои маъруфи тасаввуф
дар Осиѐи Марказї мебошад, ки дар садаи ХIV зуњур карда,
бо номи асосгузори он Шайх Бањоуддини Наќшбанд (13191389) номида шудааст. Нақшбандия тазоњурро дар диѐнат ва
ибодат мазаммат намуда, риояти қатъии суннати паѐмбарро
талаб мекунад, барои дарвешон гўшанишиниро дар
хонақоњњо њатмї намешуморад, балки шиори "Даст ба кору
дил ба ѐр"-ро талқин менамояд. Пайравони ин фирқа бештар
аз байни њунармандон ва косибони шањрї буданд.
ЯСАВИЯ фирқаест аз тасаввуф, ки асосгузори он шайх
Ањмади Ясавї (ваф.1166)мебошад. Ин фирқа таълимоти
исломро барои шуури қабилањои турки Осиѐи Марказї
мувофиқ намудааст. Намояндагони маъруфи он - Сулаймони
Боќиргонї ва Сўфи Оллоњѐр мебошанд, ки дар интишори
тасаввуф дар байни узбекон ва туркони Осиѐи Марказї
нақши муассир доранд.
Дар тўли чандин асри вуљуди тасаввуф як зумра адабиѐти
назариявию таърихии тасаввуф ба вуљуд омаданд. Аз љумла
метавон аз "Китоб ал-ламмаъ"-и ас-Саррољ, "Китоб ат-

таъоруф"-и ал-Калободї, “Китоб ал-ќулуб"-и ал-Маккї
"Рисолат ул-Ќушайрия"-и Абулќосим Ќушайрї (986-1074),
"Кашф-ул-мањљуб"-и Љулобии Њаљвирї (а.Х1), " Эњѐ ул-улумад-дин"-и Имом Муњаммад Ѓаззолї, "Фусус-ул-њикам" ва
"ал- Футуњот-ул-Маккия"-и Ибн ал-Арабї (1165-1240),
"Тазкират-ул- авлиѐ"-и Фариддудин Аттор ва ѓайра ном
бурд.
Наќши тасаввуф дар таърихи маданию фарњангї ва
иљтимоию сиѐсии олами ислом хеле зиддиятнок аст. Аз як
сў, бешак тасаввуф як падидаи динию маънавї ва иљтимоию
сиѐсиест, ки на танњо дар таърихи тамаддуни исломї балки
дар тамаддуни умумибашарии љањонї таъсиру наќши
бузурге гузоштааст. Дар зери чатри тасаввуф бењтарин осори
насрию назмї дар таърихи илму адаби халќњои мусалмон ба
вуљуд омаданд ва он дар тарбияи маънавию ахлоќї, рушди
адабиѐту фарњанг наќши босазое гузоштааст. Аз сўи дигар,
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тасаввуф дар шакли зўњду сўфигарї ба ривољи дунѐбезорї,
танбалї, тазоњур ва риѐ ва дар натиља дур шудан аз асли
иљтињоду љињоди созандаи ислом, аќибмонии миллатњои
мусалмон аз ќофилаи таърих низ таъсири манфии худро
гузоштааст. Аз ин рў бесабаб нест, ки он аз тарафи як зумра
мутафаккирони исломї зери тозиѐнаи интиќод ќарор
гирифтааст.

ФАЛСАФА
Дар доираи маорифи исломї њангоми муайян
намудани љою маќоми илми фалсафа баъзан ихтилофи аќида
дар нуктаи назарњо ба миѐн меоянд. Аввалин ихтилоф ношї
аз он аст, ки оѐ метавон фалсафаро ба ќатори илму
маъорифи исломї ном бурд ѐ на? Сониян, оѐ илми калом ва
тасаввуф мутааллиќ ба фалсафаанд ѐ ба илоњиѐт? Њамчунин
тањти унвони фалсафаи исломї чиро метавон ном бурд?
Ќаблан, мо дар ду фасли ин ќисмат аз илми калом ва
тасаввуф маълумот додем, ки худ ду шохаи алоњидаи
фалсафаи исломиро ташкил мекунанд ва чун дар ин ду илм
таносуби илоњиѐт бар масоили фалсафї афзунтар аст, мо
онњоро чун љараѐнњои алоњидаи тањаввули афкори исломї
људо кардем. Њоло умуман дар бораи фалсафаи исломї ва
хусусиѐти он таваќќуф хоњем кард.
Пеш аз он ки дар мавриди масоили фавќ сўњбат кунем,
бояд гуфт, ки дар таърихи фарњанги тоисломии аъроб њељ
нишонае аз вуљуди донишњои фалсафї ба чашм намехўрад.
Зоњиран то ислом ин навъи дониш барои аъроб бегона ва
ноошно будааст. Ин аст, ки дар ибтидои тавсиъаи ислом ва
кишваркушоињои худ аъроб ба илму фарњанги сарзаминњои
фатњ гардида бо таассуб рафтор кардаанд. Аќидаи
мусалмонон дар ин давра чунин буда , ки "ислом он чиро ки
пеш аз он буда бекор ва нобуд (мансух) мекунад" ва "сазовор
нест, ки мусулмонон љуз Ќуръон чизе бихонанд". Ба
эњтимоли зиѐд дар асоси чунин аќида,- агар дуруст бошад,аъроб даст ба сўзондани китобхонаи Искандария ва Форс
задаанд. Тибќи ахбори китобњои мўътабари таърихї: Ибн

Кифтї дар "Тарољим-ул-њукамо", Абўфараљи Малатї дар
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"Мухтасар-уд-давла", Њољи Халифа дар "Кашф-уз-зунун",
Ибн Халдун дар "Муќаддимаи таърих" ва як ќатор
муаллифони дигар наќл кардаанд. ки ваќте аъроб сарзамини
Форсро фатњ карданд ва ба китобхонаи он даст ѐфтанд, Саъд
ибни Аби Ваќќос ба Умар нома навишта, аз чи кор кардан
бо ин китобњо суол кард ва ў дар љавоб чунин фармон дод:

"Њамаро дар об бияфкан, зеро агар он чи дар онњо њидоят
аст, Худои таъоло моро ба њидояткунандатар аз он њидоят
карда аст, ва агар залолат аст, низ Худо моро аз онњо кифоят
кардааст." \Њалабї. Дуктур Али Асљари Њалабї. Таърихи
тамаддуни ислом. Тењрон: Бунѐд, 1365. сањ 53\
Ин ахбор далолат бар он мекунад, ки мусалмонони
аввал ѐ аз њадисњои маъруф \, ки дар онњо гуфта шудааст:

"Њикмат гумшудаи муъмин аст, онро аз њар кас бишнавад
мегирад ва парво надорад, ки аз чи зарфе берун
таровидааст." Ва њамчунин фармуда: «Њикматро њарчанд аз
забони мушрикон\ аст \фаро бигиред\.» хабар надоштаанд ѐ
ин њадисњо баъдан сохта шудаанд. Дар бораи баъдан сохта
шудан ѐ нашудани ин њадисњо шубња кардан мумкин аст,
вале дар мавриди он ки Ќуръон бештар аз њар китоби дигари
осмонї ба тааќќул- яъне ба истифодаи аќл ва ситоишу
бузургдошти аќлу хирад , илму њикмат даъват кардааст, њељ
шубње наметавон кард. Дар Ќуръон танњо ба маънии даъват

ба корбурди аќл ва ситоиши њикмат зиѐда аз 65 оят мављуд
аст.Аз ин рў имкон надорад, ки ахбори номбурда сидќ дошта
бошад.
Бо вуљуди ин, ба њар сурат як чиз аниќ аст, фалсафа ва
мантиќ илмњое њастанд, ки дар шакли софу ташаккулѐфтаи
худ аз хориљ вориди фарњангу маорифи исломї гардиданд ва
пазируфта шуданд ва аксар аз ин муќаддимае барои улуми
динї (мантиќ) ва љузъи тафаккури динї (фалсафа) ќарор
гирифтанд. Шояд пазироии фалсафа дар олами ислом431 аз
он сабаб буд, ки Ќуръон моњиятан, чунон ки зикр шуд бо
Сарфи назар аз мухолифатњо ва муборизањое, ки баъдан бо фалсафа аз асри
11 ба баъд, пас аз Ѓазолї шуданд.
431
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тафаккури истидлолї ва аќливу мантиќї, ки усули асосии
фалсафа аст, мухолифат намекунад, балки дар он мукаррар
ба чунин навъи шинохт ва тафаккур даъват шудааст.
Њоло пеш аз он ки ба шинохти фалсафаи ноби исломї
шурўъ кунем, бояд донист, ки худи фалсафа чист? Табиист,
ки њар як истилоњ дорои ду таъриф ѐ маънї аст. Яке маънии
луѓавї ва дигаре маъни ѐ таърифи истилоњи (кори)-и он.

Фалсафа аслан калимаи юнонї буда аз ду реша: яке " филу ѐ
фил"\phileo\ ба маънии дўст доштан, дўстдор ва дигаре
"софиѐ" \sophia\ ба маънии њикмат, хирад, дониш аст. Пас
фалсафа муаррабї "филусуфиѐ ѐ философия"\ philosophia\
буда, маънии луѓавиаш дўст доштани дониш, њикмат ѐ хирад
аст. Нахустин бор дар Юнони Ќадим Афлотун устодаш
Суќротро "философиус"- дўстдори хирад ѐ њикмат номида
буд.
Таърифи истилоњии фалсафа нињоят зиѐд аст, њар
мактабу мазњабе ба он аз мавќеи назариявии худ таъриф
додааст. Маънию мундариља ва ѓунљоиши ин истилоњ бо
мурури замон ва гузашти даврањо низ таѓйир кардааст. Дар
фарњанги исломї ба фалсафа ѐ њикмат чунин таърифњо дада
шудаанд: "Илм бар њаќоиќи ашѐъ ва мављудот ба андозаи
тавоноии фањми инсон" ѐ "Фалсафа иборат аст аз илм бар
вуљуд аз он њайс, ки вуљуд аст." Дар фалсафаи исломи низ
мисли Юнони бостон фалсафа номи як фанни хос ѐ дониши
хос нест, њама донишњои аќлиро дар муќобили донишњои
наќлї тањти унвони фалсафа ном мебурданд. Файласуф касе
номида мешуд, ки донандаи њамаи илмњои аќлии замон,
алалхусус илоњиѐт, риѐзиѐт, табииѐт, сиѐсиѐт, ахлоќиѐт ва
манзилиѐт бошад. Фалосифаи муслимин ваќте мехостанд аз
мавќеи Арасту табаќабандии доираи улуми фалсафиро баѐн
кунанд, мегуфтанд, фалсафа ѐ њикмат бар ду ќисм аст:
њикмати назарї ва амалї.
Фалсафаи назарї дар бораи ашѐ он чунон ки њаст бањс
мекунад ва фалсафаи амалї дар бораи афъолу рафтори
инсон он чунон ки боиста ва шоиста аст, бањс мекунад.
Фалсафаи назарї бар се ќисм аст: илоњиѐт, риѐзиѐт ва
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табииѐт. Фалсафаи амалї низ дар навбати худ ба се ќисмат
таќсим мешавад, ки иборат аз илми ахлоќ, илми тадбири
манзил ва илми сиѐсат аст.
Ањамияти фалсафа дар таърихи тамаддуни исломї аз
он љињат зиѐд аст, ки мусалмонон, чунон ки гуфтем, илми
каломро низ бар пояи фалсафа бино карданд ва далоили
аќлию фалсафиро дар дифоъ аз мабоњиси шариат ба кор
бурданд. "Аммо бо њама ањамияте, ки фалсафа дошт,- чунон
ки Дуктур Алї Асѓари Њалабї мефармояд,- касоне, ки бадон
иштиѓол доштанд, њамвора ба куфр ва таътил (ин калима
низ њамрадифи куфр аст) муттањам буданд." \ Њалабї.
Дуктур Али Асѓари Њалабї. Таърихи тамаддуни ислом.
Тењрон: Бунѐд, 1365. сањ 56\ Алалхусус, дар душманї бо
фалсафа фаќењон ва муњаддисон кўшиши зиѐд ба харљ
додаанд.

ТАШАККУЛИ ФАЛСАФАИ НОБ ДАР
ОЛАМИ ИСЛОМ
Файласуфони исломї дар таќсими аввал ба ду равия:
динї –фалсафї ва соф фалсафї ва дар таќсими сонї дар
навбати худ равияњои динї фалсафї ба њадди аќал ба се:
равишњои каломї ва ирфонї ва исмоилї; равиши соф
фалсафї низ њадди аќал ба чањор даста таќсим мешаванд:
файласуфони машшоъ \перипатетикњо\ ва файласуфони
ишроќї ва ањли њаюло ва њикмати мутаъолия.Сардафтари
фалосифаи машшоия Абўюсуф Яъќуб ибни Исњоќ ал-Киндї
(ваф.261 х.ќ.)ва барљас-татарин симои он Шайхурраис
Абўалї Ибн Син(980-1037) ва сардафтари фалсафаи ишроќ
Шайх Шањобуддин Сўњравардї ва њикмати мутаъолия Садрул-Мутаолињин Шарозї (ваф.1050њ.ќ.) ба шумор мераванд.
Мактаби машшоия
Сардафтари фалосифаи машшоия Абўюсуф Яъќуб ибни
Исњоќ ал-Киндї ва барљастатарин симои он Шайхурраис
Абўалї Ибн Сино(980-1037) мебошанд. Мактаби машшоияи
Шайхурраис Ибни Сино пайрави Арасту /384-322 ќ. а.м./ ба
шумор меравад ва номи ин мактаб низ аз он љињат аст, ки
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Арасту одат доштааст, бо шогирдонаш њангоми дар боѓ ѐ
гулгашти Академияи Афлотун қадам задан /ки ба арабї
«машо» ва юнонї. peripatetikos аст/ дарс ва ақидањои худро
баѐн кунад.
Равиши фалсафии истидлолии машшоъ пайравони зиѐде
дорад ва яке аз аввалин файласуфи исломии ин мактаб Абў
Юсуф Яъќуб ибни Исњоќ ал-Киндї аз нажоди араб аст.
Замоне, ки ў ба фалсафа машѓўл шуд, њанўз касе аз миѐни
муслимин ба фалсафа напардохта буд. Киндї аввалин
файласуфи исломист, ки дар мубоњисоти фалсафии худ
таолими исломро низ пеши назар доштааст. Яъне ў аввалин
файласуфест, ки андешањои фалсафии Юнонро бо
андешањои исломї созгор сохт. Баъди Киндї намояндагони
мактаби
машшоъия
ба
тартиб:Абўнасри
Форобї,

Шайхурраис Абўалї ибни Сино, Хоља Насируддини Тўсї,
Мир Домод, Ибни Рушди Андалусї, Ибн Бољаи Андалусї
ва ѓайра ба шумор мераванд. Мактаби машшоъия дар шахси
Шайхурраис ибни Сино мазњар ва камоли пурраи худро
касб кардааст, аз ин рў вайро бисѐрињо сардафтари ин
мактаб мешуморанд.

Абўнасри Форобї (870-950)
Њаким Абўнасри Форобї яке аз маъруфтарин шахсияти
мактаби машшоия буда, бо номи муаллими сонї, баъди
Арасту, ном бароварда аст. Абўнасри Форобї дар мањали
Фароби соњили
Сирдарѐ, њоло ќаламрави кишвари
Ќазоќистон ба дунѐ омада аст. Таълимоти аввалияро дар
ватанаш ва баъдан дар Димишќу Баѓдод мантиќу илоњиѐт
ва улуми замонашро фаро мегирад. Форобї мисли Суќрот
марди хоксору камбизоате буда, хилватнишин ва порсо
будааст ва дар њаштодсолагї дар Њалаб-шимоли Сурия
вафот кардааст. Гуфтаанд забонњои зиѐде то 70 забон
медониста, њадди аќал ба форсию туркї ва арабию юнонї
ворид будааст.
Осори вай хеле зиѐд (афзун аз 40) ва гуногунсоња
мебошад. Маъруфтарин осори ў иборатанд аз: «Ал-љамъ
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байна раъйил-њакимайн», «Эњсоъ-ул-улум», «Фусус-илњикам», «Орои ањли мадинаи фозила», «Ас-сиѐсатулмадания» ва ѓ-ра.
Вай шарњу эзоњоти зиѐде ба осори Арасту ва Афлотун
навишта, кўшиши аз байн бурдани ихтилофоту зиддиятњо ва
оштї додани ин ду файласуфи бузургро аз љумла дар китоби:
«Ал-љамъ байна раъйил-њакимайн» кардааст. Дар ин
кўшишњои худ њадди аќал ў ду масъаларо хуб дарк кардааст,
ки бо вуљуди интиќод аз мусули Афлотун худи Арасту дар
баѐни сурат ба чунин натиљае меояд, ки «сувари рўњонї»-е
моварои ин олам вуљуд дорад ва аммо дар масъалаи
офаридани олам аз
тарафи Худо Арасту бар вуљуди
нахустмуњаррик, яъне ба вуљуди њамон Худо ќоил аст.
Форобї аввалин мутафаккирест, ки дар олами ислом даст
ба навиштани китоби доиратулмаорифї (энсиклопедия) бо
номи «Ињсо-ул-улум» задааст, ки пас аз ў дањњо чунин китоб
навишта шуданд.
Барљастатарин љињати фалсафаи Форобї мантиќ аст. Вай
аз мантиќшиносони машњури замонаш буда, шарњи зиѐде
низ ба осори мантиќии Арасту навиштааст. Вале Форобї
дар баробари таблиѓи фалсафаи юнонї дар инкишоф ва
такмили он низ кўшидааст. То чи андоза ворид будани
Форобиро ба фалсафаи юнонї, умуман ва алахусус дар
фањмиши фалсафаи Арастуро аз як наќли Ибни Сино
метавон дарѐфт. Ибни Сино худ наќл мекунад, ки ў китоби
«Мобаъдуттабиа»-и
Арастуро
чињил
бор
хонда
нафањмидааст ва аз фањми он маъюс шуда, то замоне, ки дар
бозор китобчаеро ба нархи се дирам ба ў пешкаш мекунанд,
ки он њамон «Аѓрози китоби Мобаъдутабиа», навиштаи
Абунасри Форобї буда ва пас аз мутолиаи он барои Ибни
Сино фањми китоби «Мобаъдуттабиа»-и Арасту муяссар
гардида. Ин худ шањодат аз он медињад, ки Форобї чи
маќоми бузург ва дониши амиќи фалсафаи Юнонро
доштааст. Зимнан худи эътирофи маќоми Форобї аз тарафи
Ибни Сино низ як далели ќотеъ аст, чунки дар сарчашмањо
Шайхурраисро њамчун шахси хўрдагир ва бадмуомила бо
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уламои њамасраш таъриф кардаанд ва бо шањодати ин
сарчашмањо ў љуз Абунасри Форобї касеро аз файласуфони
замонаш эътироф накардааст.
Форобї дар њастишиносї ѐ фалсафаи вуљуд аќида дорад,
ки њар он чї њаст ѐ вољиб-ал-вуљуд аст ѐ мумкин-ал-вуљуд,
љуз ин ду навъи вуљуд вуљуде нест. Вољиб-ул-вуљуд он аст, ки
вуљуди ўро иллате нест, аммо мумкин-ал-вуљудро иллату
сабабе њаст. Чун њар як мављуде иллате дорад ва аммо
силсилаи иллат ва маълулро наметавон беохир идома дод,
бояд нахуст иллате бошад, ки вуљуди ў аз дигар мављуде
вобаста набошад ва он вољиб-ул-вуљуд аст.
Пайдоиши њастї дар фалсафаи Форобї аз тариќи судур
ва фаязон аст, ки дар он таъсири фалсафаи навафлотунї
њувайдост ва мегўянд дар доираи фалсафаи исломї Форобї
аввалин шуда масъалаи судурро баѐн кардааст. Худоро
инсон аз тариќи офаридањои Вай мешиносад. Сурат ва
мусули њастии ашѐ аз азал назди Худост ва худо бо тааќќул
ба зоти хеш Аќли аввалро судур мекунад ва њамин Аќли
аввал муњаррики Фалаки Акбар аст. Аз аќли аввал ба тадриљ
дањ аќли дигар фаязон мекунанд, ки ба тартиби афлоки
кайњонист ва аќли дањум бо судури фалаки ќамар силсилаи
афлоки осмонї такмил ва сайри олами заминї оѓоз ва бо

зуњури инсон, ки хулосаи олами коинот аст ин љараѐни
такомул ба камоли худ мерасад.
Бањси аќлњо дар фалсафаи Форобї аз љолибтарин ва
густардатарин буњус дар доираи фалсафаи исломї мебошад.
Вай мисли Арасту аз аќли билќувва, аќли билфеъл, аќли
мустафод ва аќли фаъол бањс мекунад. Форобї аќлро тариќи
мутлаќи расидан ба саодат медонад, ки иборат аз орзуи
расидан ба мартабаи аќли фаъол ва бањраманд шудан аз он
аст, ки лозимаи он се навъ амал аст: иродї, аќлонї ва
љисмонї, ки мутобиќи се навъ фазилат: ахлоќї, аќлї ва
синоъї мебошад.
Афкори фалсафии Форобї куллан дорои як пайвасти
ногусастанист. Байни мобаъдуттабиа (метафизика)-и ў ва
орои иљтимоию сиѐсии ў дар «мадинаи фозила»-и ормониаш
424
https://bikhon.tj/

алоќамандии мантиќї мављуд аст. Хизмати Форобї дар
сиѐсати маданї ва коркарди назарияи кишвар-шањри ормонї
ѐ «мадини фозила» бенињоят калон аст.
Шайхурраис Абўалї ибни Сино (980-1037) Мактаби
машшоия дар шахси Шайхурраис Абўалї ибни Сино
мазњар ва камоли пурраи худро касб кардааст, аз ин рў
вайро бисѐрињо сардафтари ин мактаб мешуморанд.
Шайхурраис Ибни Сино аз пайравони мактаби Арасту буда,
дар такмилу рушди он наќши муассире гузоштааст.
Осори фалсафии Шайхурраис хеле зиѐданд, Муњаммад
Рашшод 104 номгў аз онњоро дар китоби худ «Фалсафа аз
оѓози таърих» ѐд кардааст, ки муњимтарини онњо: «Китоб-

аш-шифо», «Донишнома», «Ан-наљот», «Ишорот ва
танбењот», «Мабдаъ ва маъод», «Ал-њикмат-ул-машриќия»
ва дар тибб китоби доиратулмаорифии
«Ал-ќонун»
мебошанд.
Шайхурраис Абўалї Ибни Сино дар тамоми мавзўоти
фалсафї: мантиќ, илоњиѐт (метафизика), илми нафс, табииѐт,
фалакиѐт, фалсафаи ишроќ ва ирфон, тадбири манзил ва ѓ-ра
ба љуз илми сиѐсат ва давлатдорї аќида баѐн кардааст.
Ягона камбудии Шайхурраис дар муќоиса бо Афлотуну
Арасту ва Форобї он аст, ки дар осори ў бањсњои «мадинатул-фозила», яъне таълимоти сиѐсиву давлатдории ормонї
чун дар ин се нафар нестанд. Иллати сарфи назар кардани
ин мавзў равшан нест ва тањќиќи он низ аз њавсалаи ин
китоб берун аст.
Шайхурраис илоњиѐтро мисли
Форобї
аз исботи
«Вољиб-ал-вуљуд» (он мављуде, ки њастиаш - вуљудаш њатмї,
зарурї-вољиб аст) оѓоз мекунад. Вай мављудотро ба ду
ќисмат: «Вољиб-ал- вуљуд» ва «мумкин-ал-вуљуд» таќсим
мекунад. Вай мегўяд: «њар вуљуде ѐ вољиб аст ѐ мумкин, агар
вољиб бошад, вуљуди Вољиб-ал-вуљуд дуруст аст ва он
матлуби мост ва агар мумкин бошад, мо ошкор мекунем, ки
мумкин саранљоми вуљудаш ба Вољиб-ул-вуљуд мунтањї
мешавад». Мумкин-ал-вуљуд дар таърифи ў чизе аст, ки
мўњтољи як иллати хориљї аст, ки ўро аз ќувва ба феъл
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дарорад ѐ эљод кунад. Вољиб-ал-вуљуд њамон Худо аст, ки
ба зоти Худ мављуд аст ва ниѐз ба мусаббибе ва ѐ муваљљиде
хориљ аз худ надорад. Ин назария марбут ба масъалаи
дарѐфти сари занљири иллату маълул дар њастї мебошад.
Вољиб-ал-вуљуд – Худои фалсафии Шайхурраис мисли
Худои адѐн дорои сифот мебошад, ки онро ў ба тафсил
баррасї карда ва он аз доираи илоњиѐти ислом (агар он
эроди Муњаммад Ѓаззолиро ба ў дар мавриди огоњии Худо
аз куллиѐт ва љузъиѐт сарфи назар кунем) берун нест. Аммо
дар мавриди пайдоиши олам байни тасаввуроти динї ва
таълимоти фалсафии Шайхурраис тафовут аст. Шайхурраис
дар ин маврид мисли Форобї оид ба судур (ѐ халќ, ибдоъ ва
инбиљос-таркиш) бањс мекунад ва њамчунон, ки дар назарияи
Форобї дидем, аввалин судур Аќли аввал ва сипас ба тартиб
дањ аќли дигар ва «Нафси фалак» судур мешавад. Хулоса,
Шайхурраис њастиро ба ду ќисми таззод: олами афлоки
комил ва олами моддаи ноќис таќсим кардааст ва нафси
инсони комилро воситаи пайвасти ин ду олам мешуморад.
Дар мавриди модда ва сурат ва интиќоди Афлотун Ибни
Сино аз Арасту пайравї карда, вале бар хилофи Арасту
суратро муќаддам ба њаюло медонад ва барои љамъи миѐни
сурат ва модда барои «Воњибуссувар» – бахшандаи сурат
љой холї мекунад.
Шайхурраис Абўалї Ибни Сино дар аввал, дер гоње сахт
зери таъсири фалсафаи машшоияи юнонї буда, дар ривољи
он хизмати зиѐде кардааст, аммо дар марњалањои охири
умраш ба коркарди намунае аз фалсафаи шарќї-«њикмати
ишроќ» кўшидааст, баъдан ин тарњи ўро файласуфи дигари
эронї Суњравардї идома дод.
Мо баќияи нукоти асосии фалсафаи Шайхурраисро аз
мавќеи фалсафаи арастуї (аз љумла назари ў дар мавриди
таъриф ва табаќабандии њикмат, љавњар ва араз, њаюло ва
сурат, аќсоми њаракат) дар љойњои лозима, ѐдоварї хоњем
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кард.432 Инљо як нигоњи зудгузаре ба њамин љињати охири
таълимоти Шайхурраис хоњем кард, ки камтар мавриди
таваљљўњи муњаќќиќин ќарор гирифтааст.433
Афкори тозаи Шайхурраис дар «Китоби њикмат-улмашриќия» ва яќинан дар рисолаи «Фи моњият-ил-ишќ»
ифода ѐфтааст. Мутаассифона, аз китоби аввал љуз чанд
бахше боќї намондааст, аммо рисола «Дар моњияти ишќ» то
ба мо расида ва метавон аз он то андозае диди тозаи
Шайхурраисро наздик ба фалсафаи ишроќия дарѐфт.434
Дар ин рисола Шайхулраис Ибни Сино ишќро љустуљўи
зебої меномад. Ормонљўии инсон њамон њаракати ишќ аст
ба сўи зебої ва зебої њамон камол аст. Дар робита ба њамин
мавзўъ ў њастиро ба се дараља ѐ мартаба ќисмат намуда, ки
иборатанд аз:
- он чї дар нињояти камол аст;
- он чї дар нињояти нуќс аст;
- он чї мо байни ин дуст.
Аммо мартабаи сеюми њастї воќеият надорад, зеро ки он
чи њаст ѐ ба зарурат ба камол расида аст ѐ аз нуќс ба камол
меравад. Мувофиќи ин назарияи Ибни Сино њама њастї: чи
њаюло (вай модда њаюлоро ба зани зишт монанд кардааст,
ки то зиштии худро бипўшад њамеша мекўшад аз сурат људо
нашавад ва майл ба сурат дорад), чи наботу чи њайвону чи
инсон, њама гурез аз нуќсон ва майли доимии табиї ба камол
доранд. Вай баъд аз тавзењи ин матлаб дар набот њайвон ва
инсон, майл ба камолро дар асари ин ишќи ѓаризии иллати
њама њастї мешуморад. Ин љо як кўшиши ба њам пайвастани
фалсафаи машшоия (Арасту) бо ирфону завќ шудааст ва он
аз фалсафаи давраи нави аврупої мавзўи маќоми ирода дар
орои Артур Шопенњауэрро ба ѐд меорад.
Муфассал дар бораи фалсафаи Ибни Сино ниг.: М.Диноршоев, Фалсафаи
замони феодализм. // дар китоби «Очеркњои таърихи фалсафа» ва њамчунин
китоби ў «Натурфилософия Ибн Сины», Душанбе: Дониш. -1985.
433 Ман танњо дар китоби «Мабонии фалсафа», таълифи дуктур Осифа Осифї.
1370. -С.220-221 баѐни назари Ибни Синоро дар асоси ин рисола дидам.
434 Абўалї Ибн Сино. Ос. мунт.Љ.2. -Душанбе: Ирфон. 1983. -С. 29-44.
432
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Имом Ѓаззолї Абўњомид Муњаммад (1059-1111) аз
барљастатарин мутакаллимон-файласуфони мазњабии ислом
мебошад, ки чи дар Шарќ ва чи дар Ѓарб шўњрат ѐфта.
Наќши Ѓаззолї дар таъриху дину фалсафаи ислом нињоят
бузург аст. Ў дар замоне зуњур кард, ки олами масењї аз як
тараф бо љангњои салибї ва аз тарафи дигар ноаѐн бо роњи
мафкуравї аввалин њуљуми доманадори худро, љињати
бањам пошидани олами ислом шурўъ карда буд. Дар назди
Ѓаззолї муњимтарин вазифа меистод, ки он баробар бо кори
як сипоњи азиме дар майдони муњорибаи љангї буд ва он
иборат аз зарба задан ба истилои фарњангии олами масењї аз
тариќи ворид кардани фалсафаи юнонимаоб буд. Ў ин
вазифаро сарбаландона иљро кард ва зарбаи муњлике ба
пайкараи фалсафаи юнонимашраб ворид намуд, ки дер
муддате он натавонист аз ин зарба ба худ ояд.
Ѓаззолї осори зиѐде таълиф намуда, ки миќдори онњо
болиѓ ба 500 асар аст. Маъруфтарин китобњои ў: «Эњѐ-ал-

улум ад-дин» ва мухтасари форсии он «Кимѐи саодат», «Алмунќиз мин-аз-залол», «Маќосид ал-фалосифа» ва «Тањофутал-фалосифа» мебошанд.
Имом Ѓаззолї, ки ба мантиќ ва илми калом ошної ва
мањорат дошт дар зарфи камтар аз 3 сол бе устод фалсафаро
њангоми дар Баѓдод тањсил карданаш фаро гирифт ва дар се
китоби охирин ѐдшудаи боло назариѐти онњоро баррасии
интиќодї намуд. Маълум аст, ки интиќоди фалсафа бидуни
донистани фалсафа намешавад. Вале, масъала дар сари
чигунагии интиќодотанд, оѐ онњо бо усули маърифати
фалсафианд ѐ мабнї ба усули раддияњои динї? Абўњомид
Ѓаззолї назари файласуфонро дар «Тањофут-ал-фалосифа»
дар бист масъала бидъат ва дар се масъала ба куфр мањкум
мекунад.
Аввалан, ў файласуфонро ба се даста-гурўњ: дањриѐн,
табииѐн, илоњиѐн таќсим намуда, дањриѐнро бо ањли зиндиќа
(худоношиносон-атеистњо) баробар карда, ки Худоро инкор
мекунанд ва оламро мављуд ба нафси хеш медонанд;
табииѐнро, ки вуљуди офаридгори њакимро ќабуд доранд,
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вале охиратро инкор мекунанд, Ѓаззолї онњоро бо вуљуди
имонашон ба Худо, ба ќатори ањли занодиќ баршуморида;
илоњиѐн аз назари ў, онњое њастанд, ки дар ќатори онњо
Суќрот, Афлотун ва Арасту ва аз миѐни пайрави онњо
Абунасри Форобї ва Ибни Сино низ њастанд, худ бар зидди
дањриѐн ва табииѐн раддияњо навиштаанд ва аз онњо безорї
љустаанд. Бо вуљуди ин, онњоро низ дар се масъала гумроњ
ва такфир карда. Он се масъала: яке ќадимии олам, дигаре

рўњонї будани мукофоти амал дар охират, на љисмонї ва
олим будани Худо ба куллиѐт, на ба љузъиѐт аст.
Ибни Рушд (1126-1198) аз маъруфтарин файласуфони
исломии Андалузияи Испания мебошад, ки таъсири амиќе
дар афкори фалсафии Шарќу Ѓарб гузоштааст. Аз асри XIIIXVI дар Аврупо тањти таъсири бевоситаи таълимоти Ибни
Рушд (Аверроэс) равияи маъруфе дар фалсафа бо номи
«аверроизм» ба вуљуд омада, аксарияти мутафаккирони ќабл
аз Эњѐ ва давраи Эњѐ (асри 13 - Сигер Брабандский ва
Боэтсий Дакийский, а. 14 Жан Жанден, а. 14-16
намояндагони мактаби Падуанї, Донишгоњи Болонский, П.
Помпанатси, Љордано Бруно, Пико делла Мирандола)-ро
тањти таъсир дошта аст.
Ибни Рушд дар баробари дифоъ аз фалсафаи машшоия,
аввалин шуда кўшиши таъйини њудуд ва доираи мавзўоти
дин ва фалсафаро кардааст, ки он бо номи «њаќиќати
дугона» маъруф аст.435 Мувофиќи ин назария ноњаќиќати
илоњиѐтї-динї метавонад дар фалсафа њаќиќат бошад ва
баръакс, ноњаќиќати фалсафї метавонад дар илоњиѐту дин
њаќиќат бошад. То Ибни Рушд дин ва фалсафа ду љабњаи ба
њам мухолиф ва таззод буд. Файласуфон асосан аќоиди
худро танњо бо истидлолоти аќливу мантиќї собит
мекарданд, таваљљўњи камтаре ба маъхазу сарчашмањои
динї доштанд ва мехостанд барои бањс мазњабиѐнро ба
Дар мавриди интиќоди Ибни Рушд аз М. Ѓаззолї ва дифои фалсафаи
машшоия ниг.: М.Диноршоев, Фалсафаи замони феодализм. //дар китоби
«Очеркњои таърихи фалсафа». С.60-64.
435
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марзи мантиќу аќл кашанд, ки имконнопазир буд. Ибни
Рушд ин суннатро вайрон карда, худ ба марзи љабњаи
мухолиф (дин) даромад ва дар асоси иќтибос аз оѐти Ќуръон
ва њадисњо, бо истифода аз таъвил собит кард, ки байни
дину фалсафа зиддияти оштинопазире нест.

5.7. Мактабњои фалсафии баъди Ибни Сино
Мактаби ишроќ. Чунон ки ќаблан гуфтем њанўз
Шайхурраис Ибни Сино фикри бунѐди фалсафаи шарќиро
карда буд. Ду насл баъд аз ў
Шайх Шањобиддин
Сўњравардї (маќтул 1191) ин фикри ўро љомаи амал
пўшонид.
Мактаби ишроќии Шайх Шањобиддин Сўњравардї
пайрави Афлотун \ 427-347 ќ.а.м.\ ба шумор мераванд.
Тафовути аслї ва љавњарии равиши ишроќї ва машшої ин
аст, ки дар равиши ишроќї барои тањќиќ дар масоили
фалсафї ва махсусан "њикмати илоњї" танњо истидлол ва
тафаккури аќлиро кофї намешуморанд балки сулуки ќалбї
ва муљоњидоти нафс ва тасфия- поксозии онро низ зарурї ва
лозим медонанд дар сурате, ки равиши машшої танњо такя
бар истидлол дорад. Албатта, бањсњое низ дар мавриди он,
ки дар воќеъ байни равиши арастуї ва афлотунї тафовуте
буда ѐ набуда њастанд, ки аз њавсалаи ин муќаддима берун
аст.
Мактаби ишроќї назар ба машшоия доираи мањдудтаре
дорад. Баъд аз Шањобуддини Сўњравардї аз пайравони ин
мактаб Қутбуддини Шерозї ѐд шудааст.
ЊИКМАТИ МУТАЪОЛИЯ, яке дигар аз мактаби
фалсафии исломї аст, ки аз тарафи марди эроние бо номи
Садр-ул-Мутаолињин Шерозї (ваф. с.1050 њ.қ.) поягузорї
шуд. Садр-ул-Мутаолињин расман фалсафаи худро њикмати
мутаолия хонд ва бо њамин ном машњур шуд. Калимаи
њикмати мутаолия аз тарафи Шайхурраис Абўалї Сино низ
дар китоби "Ишорот ва танбењот" ба кор рафтааст вале
Садрулмутаоллињин расман фалсафаи худро њкмати
мутаъолия хонд ва бо њамин ном машњур шуд. Њикмати
430
https://bikhon.tj/

мутаолия аз лињози равиш шабењи мактаби ишроќист, яъне
ба истидлол ва кашфу шуњуд дар якљоягї эътиќод дорад,
вале аз назари усул ва аз назари натиљагирї тафовут дорад.
Дар фалсафаи Садрулмутаоллињин бисѐре аз ихтилофоти
байни машшоъ ва ишроќ ѐ фалсафа ва ирфон, фалсафа ва
калом њал шудааст, вале бо вуљуди ин он фалсафаи илтиќотї
(эклектикї) нест, балки як низоми хоси фалсафї аст.
VI. Тамаддуни исломї
Хусусияти тамаддуни исломї. Шањрсозї ва меъмории
исломї. Асли муносибати ислом ба илм ва дониши илмїунсурњои тамаддун.
Таљрибаи таърихии рушди илму
маърифат дар олами ислом. Рушди илмњои риѐзї, шимї,
ситорашиносї, бунѐди абсерваторияњо. Фарњанги исломї:
Пайдоиши ислом ва рушди маориф мадрасањо ва
китобхонањо дар ќаламрави хилофати исломї дар муќоиса
бо давраи то исломї. Равнаќи хат(т) ва хаттотї, тарљума ва
њифзи осори илмию фалсафии Юнонї бостон. Рушди
њунарњои зебо: миниатура, анвои њаккокї, кошисозї ва
кошикорї, Ороиши хаттии меъморї, Маъруфтарин хатњо:
насх, сулс, настаълиќ, шикаста, Наќши тамаддуни исломї
дар рушду такомули тамаддуни умумибашарї. Маросиму
идњои исломї ва наќши иљтимоию фарњангии онњо.
Ислом ва рушди илмию фаннии муосир. Наќши кишварњои
исломї дар рушди илмию технулужии муосир, таљрибаи
кишварњои исломї: Малазия, Туркия ва Ирон.

БОБИ 6
ТАЊАВВУЛИ МАЗЊАБИЮ СИЁСЇ
ШИЪА ВА ФИРЌАЊОИ ОН
Чунон ки гуфтем, пас аз вафоти Паѐмбари ислом (с)
чизе нагузашта буд ва њатто , њанўз ўро гўр накарда буданд,
ки ихтилоф дар атрофи масъалаи љонишини ў, яъне дар
масъалаи интихоби х а л и ф - шахси љонишин,
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идомадињандаи кори Паѐмбар (с), пешво ва роњбари сиѐсї ва
мазњабии уммати исломї ба вуљуд омад. Зиддият байни чанд
гурўњ буд. Яке м у њ о љ и р о н , онњое ки аз Макка ба
Мадина њиљрат карда буданд, дигаре а н с о р , онњое ки
Муњаммадро (с) ба Мадина даъват карда, ба ў пайвастанд ва
барои дифоъ аз љону молаш паймон баста буданд, сеюм
онњое буданд, ки тарафдории халиф аз хонадони
Муњаммад(с) мекарданд, яъне тарафдорони Алї ибн
Абўтолиб(р) амакбачча ва домоди Муњаммад(с) буданд.
Худи Паѐмбар (с) бевосита ба тарзи равшану ошкоро пеш аз
вафоташ, агар њадиси Ѓадири Хумро ва чанд мавриди

дигаре, ки ањли ташшаюъ ба онњоњхамчун санади таъйини
халиф ишора кардаанд, ба инобат нагирем, касеро ба љои
худ таъйин накарда буд, фаќат дар чанд рўзи бемории ў
Абўбакр симмати имомати намозро дар масљид дошта, он
њам ба њурмати калонсолиаш.
Муњаммад ибн Абдулкарими Шањристонї њарчанд
дар бораи фирќаи шиъа танњо дар боби шашўми китобаш
маълумот додааст. Аммо дар оѓози китоб ба тартиб дар
бораи ихтилофњои аввалин сухан мегўяд ва дар ќатори
аввалин ихтилофњо, ки баршуморидааст муњимтарин
ихтилоф, ки баъдан сабаби људої дар ислом шуд, имомат низ
њаст, ки ў онро њамчун панљумин ихтилоф баѐн кардааст.
Бояд гуфт, ки њарчанд заминаи ихтилоф ва људої,
чунон, ки гуфтем, било фосила баъд аз вафоти Муњаммад(с)
ба миѐн омад, људої ва зиддияти шадиди сиѐсї дар замони
хилофати халифи сеюм Усмон(р) (солњои 644-658) зоњир
шуда, тамоми давраи хилофати умавиѐн рў ба афзоиш буд.
Норизиятии оммаи васеъи мардум ва алалхусус мардумии
кишварњои ѓайри арабии истилошуда ва дар раъси он
эрониѐн заминаи иљтимоии ин зиддиятро ташкил карданд ва
нињоят бо дастгирии эрониѐн, ки гароиши шиъа доштанд,
хилофати Уммавиѐн бо хилофати Аббосиѐн иваз гардид.
Њарчанд Алї (р)пас аз ќатли Усмон ( аз соли 658-661 )
ба хилофат расид, вале пас аз ќатли ў (с.661) боз то соли 750
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охирин соли њокимияти Марвони дуюм хилофат дар дасти
уммавиѐн боќї буд.
Дар таърихи мазњаби шиъа фољиъаи Карбало, ки дар
он писари дуюми Алї Њусайн(р)бо хонавода ва њамроњонаш
ба дасти сарлашкари Язид ибн Муъовия- Саъд ибни Ваќќос
кушта шуд, хеле њодисаи њамосии таъсирнок аст ва дар
ташаккули шиъа наќши зиѐд дорад. Ба сари њокимият
омадани Аббосиѐн низ шўришу зиддиятњои пайравони
Алиро хомўш нагардонд ва ба хулафои аввали аббосї
чандин бор лозим омад, ки ин шўришњоро пахш кунанд.
Аввалин доъиѐни машњури мазњаби ташаюъ Абўзари
Љаффорї, Миќдод ибни Асвад ва Салмони Форсї буданд.
Дар коркарди асоси назариявии имомат Абдуллоњ ибни
Саббоњ , ки аслан яхудї буд сањми зиѐд гузоштааст.
Абдуллоњ ибн Саббоњ аќида дошт, ки Муњаммад (с)
намурдааст ва ў мисли Эсои Масењ бозмегардад ва Алї дар
замони ѓайбати ў васї- љонишини ќонунии ўст. Имомат аз
диди ањли ташаюъ амри илоњист ва наметавонад интихобї
бошад ва он чун паѐмбарї аз иродаи Худо вобаста аст. Онњо
барои асоснок кардани ин аќидаи худ назарияе кор
кардаанд, ки тибќи он дар Алї (р) низ чун дар Муњаммад (с)
нури илоњї асар намуда ва аз ў ба авлоди ў ворид гардида, аз
ин рў имомат фаќат меросї метавонад бошад. Ањли суннат
ин аќидаро ќабул надоранд ва имоматро интихобї
мешуморанд.

Фарќи этиќодию шаръии ањли шиъа бо ањли суннат ва
љамоъат ночиз аст. Онњо низ ба Худои ислом Аллоњ ва
Ппѐмбари ў Мухаммад(с) эътиќоду имон доранд ва
"алипараст" гуфтани онњо, чунон ки дар байни суннињо роиљ
аст, дуруст нест. Њамчунин шиъа китоби муќаддаси ислом
Ќуръон ва суннати Расули Худоро ќабул доранд, танњо ба
ќавли онњо њангоми тањрири усмонї дар баъзе оятњое, ки
сухан аз имомати Алї ибн Абўтолиб (р)мерафта ѐ далолат ба
он мекарда, тањриф ѐ њазф шудаанд ва дар суннат танњо ба
њадисњое эътимод ќоиланд, ки аз ќавли сањобањои наздики
Муњаммад(с) ѐ ањли байт-хонадони вай наќл шуда бошанд.
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Маљмўи инчунин њадисњоро а х б о р меноманд. Гайр аз
ахбор њамчун сарчашмаи маънавию ахлоќи маљмўаи гуфтањо
ва хутбањои Алї (р) бо номи "Нањљат -ул- балоѓат"-ро
доранд. Дар баѐн ва шарњи усули дин, чунон ки ќаблан
гуфтем, баъзе тафовутњо мављуд аст. Фарќњои љузъии
тафсилї чун дар матни а з о н дахил шудани "Ашњаду анна
Алиюн валиюл-лоњи" пас аз шањодати рисолати Муњаммад,
ва тарзи адои намоз, зиѐрати љойњои муќаддас ва иду
маросимњо низ мављуданд. Муљоз донистани т а ќ и я
пинњон намудани асли эътиќод ва тазоњур, аз фарќиятњои
байни шиъаву суннї мебошанд. Аммо фарќи асосї, чунон ки

гуфтем, њамон назария (доктрина)-и имомат аст, ки бо номи
" Имомат ва вилояти фаќењ" як назарияи мукаммали фиќњї,
фалсафию сиѐсии ислом аз дидгохи шиъа аст. Яке аз
маросимњое, ки дар шиъа хеле арзиш дорад маросими
сўгворї \таъзия\ барои фољиаи шањодати имоми сеюм
Њусайн (с.609) мебошад. Он нињоят бо шўру њаяљон дар
дањаи аввали моњи муњаррам мегузарад. Алалхусус рўзњои
нўњум ва дањуми он, ки ба арабї "тосуъо" ва "ошўро" гўянд,
хеле таъсирбахш ва бо эњсосоти баланд, занљирзанї ва
хокбарсаркунї ва сањнањои теотрии он фољиа мегузарад. Дар
тўли ин муддат дар масољид љаласањову хутбањои таъзиятї,
марсияхониву равзахонї ташкил карда мешавад.
Фирќи шиъа дар навбати худ дар натиљаи ихтилофоти
дохилї ба чандин фирќа таќсим гардида аст. Фирќњои
асосии он: ќ а й с о н и я, з а й д и я, и м о м и я, и с н о а ш а р
и я, ѓ у л о т ва и с м о и л и я
мебошанд. Ба ќавли
Шахристонї дар усули эътиќод баъзеи онњо ба суи
мўътазила, баъзе ба сўи ањли
суннат ва баъзе ба
мушаббињин (антропоморфистњо) майл мекунанд. Дар байни
ин фирќањои танњо ѓулот \ифротгаро\ ва ѐ "алииллоњиѐн"-ро
метавон "алипараст" номид, чун онњо Алиро ба дараљае боло
мебаранд, ки аз паѐмбар афзалтар ва њатта ўро ба мартабаи
Худої мерасонанд.
Гурўњи асасии шиъаѐнро имомияи исноашарї
(дувоздањимома) ташкил мекунанд. Шаљараи имомон дар ин
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фирќа аз Алї ибн Абўтолиб ( 661) оѓз гардида ба тартиби
зайл аст:2-Њасан (ваф.с.669);3-Њусайн (шањодат с. 680); 4-

Алї Зайнул Обиддин \ваф.с.712); 5- Муњаммад ал-Боќир
(ваф.с. 721) \- писари дигари Зайнул-Обиддин Зайд
асосгузори фирќаву мазњаби зайдия аст.\; 6.Љаъфари Содиќ
(ваф.с.765); 7-Мўсои Козим (ваф.с.797) писари дигари имом
Љаъфари Содиќ Исмоил асасгузори фирќа ва мазхаби
исмоилия\; 8- Алии Ризо (ваф.с.818); 9-Муњаммади Љаввод
(ваф.с.835); 10-Алии Наќї (ваф. с.863); 11-Њасани Аскарї
(ваф.с.874); 12-Муњаммад Мањдии Мунтазир (ѓайбат с.878).
Мувофиќи эътиќоди шиъаѐн имоми дувоздањум
Мањдї намурдааст, балки ѓоиб шудадааст ва дар охирзамон
бармегардад ва адолатро пойдор месозад. Вуљуди чунин
аќида дар шиъа як бурњони дигаре дар мавриди тањаввул ва
такомули табиии динњо аз њисоби як дигар ва боварї ба
нињояти некбинона (оптимистї) доштани адѐн нисбат ба
таќдири љомиъаи инсонї аст. Дар ин маврид шахсияти имом
Мањдї дар шиъа шабоњати зиѐде бо шахсияти Исои Масењ
дар дини насронї дорад.
Чунон ки гуфта шуд имомат дар мазњаби шиъа дар
ќатори нубувват маќоми баланде дорад. Имом низ мисли
набї (паѐмбар) мукаллаф аз тарафи Худо-Аллоњ аст. Яъне
маќоми сиѐсиву рўњонии имом таќдир шуда аз тарафи
Худост. Имом дар шиъа мазњари "исмат"-покї ва бегуноњї
ба шумор меравед. Мувофиќи назарияи сиѐсии имомат
"вилоят"- њукумати сиѐсї бояд баъд аз ѓайбати Мањдї ба
дасти фаќењи муљтањид гузарад. Ва мувофиќи назарияи
вилояти фаќењ вай низ дорои як ќатор сифатњову
ќобилиятњои ахлоќиву сиѐсии баргузидааст.
Њарчанд мазњаби шиъа дар аввали пайдоиши маншаи
арабї дошт, баъдтар он барои эрониѐн бењтарин чатри
идеологие барои мубориза бо араб ва сиѐсати арабикунонии
уммавиѐн гардид, онро эрониѐн ба ормон ва ањдофи сиѐсии
худ созгор ѐфтанд ва ќабулу ривољ доданд.
Нињоят дар натиљаи муборизаи ќуввањои мухолиф, ки дар
он наќши асосиро, чунон ки гуфтем, эрониѐн мебозиданд
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хилофати Аббосия сари кор омад, ки дар дастгохи идории он
вузарои эронї аз Оли Бармак наќши муњим мебозиданд.
Дар асри ХVI мазњаби шиъа маќоми дини давлатии Эронро
касб мекунад. Вале дар асари таассуби шиъагароии Шоњ
Исмоили Сафавї, ки дар Баѓдод ва дигар навоњии
суннинишин роњ андохт, ман фикр мекунам, ягона шонси
таърихии ба дасти эрониѐн гузаштани хилофати исломї аз
даст рафт ва аз он туркони усмонї, ки њамчун њомии ањли
тасаннун зуњур карданд, истифода намуда, лаљоми
хилофатро ба даст гирифтанд ва то асри ХIX, то замони аз
тарафи Мустафо Камол (Отатурк) ба њам пошида шудани
осори хилофати ислом ва ташкили Љумњурии Туркия,
њокимият карданд.

Имрўз мазњаби шиъа дини расмии Љумњурии Исломии
Эрон мебошад, ки соли 1979 дар натиљаи Инќилоби
Исломии Эрон ба сари ќудрат омад. Дар ин инќилоб наќши
роњбарикунандаи рўњонияти шиъа бо сарварии Оятуллоњ
Узмо Хумайнї (1900-1989) нињоят бузург буд. Баъд аз
инќилоб дар Эрон, шояд нахустин бор дар таърихи шиъа,
баъд аз даврони сафавиѐн, тамоми умури идорї, фарњангї ва
иљтимоию иќтисодї ва сиѐсї исломї карда шуд ва воќеъан
давлати соф исломии шиъа тањаќќуќ пазируфт. Аммо
њаводиси пас аз инќилоб, норизояти мардум ез режим баъди
инќилоб нишон медињад, ки замони њокимияти низоми соф
мазњабї-динї гузаштааст.
Х о р и љ и я-яки дигаре аз он равияњое мебошад, ки
дар ислом бар асари ихтилофи сиѐсї ба вуљуд омада аст.
Таърихи пайдоиши равияи хориљияро бидъатнигорони
исломї ба натиљаи муњорибаи байни сипоњи Алї ибн
Абитолиб (р) ва њокими Сурия Муъовия дар мањале бо номи
Сиффин (с. 657) сурат гирифта, вобаста мекунанд, вале дар
мавриди аз чи иборат будани асли ихтилоф иттифоќи назар
вуљуд надорад. Яке аз ривоятњо чунин аст, ки гўѐ дар
муњорибаи номбурда, њангоми љанг сипоњи Алї наздик буд
сипоњи Муъовияро тору мор кунад, вале тарафи Муъовия бо
роњи макр ба сари найзањои љанговаронаш вараќњои
436
https://bikhon.tj/

Ќуръонро халонда, хохони бо роњи гуфтушунид дар асоси
Ќуръон ва суннати Паѐмбар њал кардани ихтилоф шуд ва
дар натиљаи гуфту шунид низ бо макру њилла намояндаи
Муъовия Амр ибни Ос масъаларо ба манфиати Муъовия
њаллу фасл карданд. Аз ин њодиса як гурўњи 12-хазор нафарї
норозї шуда, аз сипоњи Алї хориљ шуданд ва "хориљия" ном
гирифтанд.
Муњимтарин ихтилофи онњо бо мазњаби шиъа рўи
масъалаи имомат аст. Хориљиѐн мўътаќиданд, ки имом
метавонад ѓайри ќурайшї бошад. Тибќи аќидаи онњо њар як
мусалмоне, ки онњо сазовор донанд, хоњ ѓулом, хоњ озод, хоњ
набатї, хоњ ќурайшї, метавонад имом бошад. Яъне,
хориљиѐн баробарии мусалмонон ва дар умури рањбарї ва
имомат интихобї будани ин маќомро талаб мекарданд.
Хамин аќидаи онњо сабаби зуд интишор ѐфтан ва пайравони
зиѐд пайдо кардани онњо гардид. Ихтилофи дигари онњо аз
њамон зиддият оид ба ќазовати Сиффин сарчашма мегирад
ва мегўянд: "Танњо Аллоњ метавонад ќазоват ва њкм кунад"
ва ба њамин далел њукму ќазовати одамонро эътироф
намекунанд.
Хориљиѐн имомати Абубакру Умарро (рр) мепазиранд
вале имомати Усмонро(р) рад мекарданд, аз амали Алї
(р)дар мањали Сиффин норозї њастанд. Баъзе аз онњо,
масалан а з р а ќ и я Усмон(р), Талха, Зубайр њатто Оиша
њамсар ва Абдуллоњ ибни Аббос амаки Паѐмбарро мањкуми
дўзах ва азоби абадї мешуморанд. Онњо љињодро ба
муќобили мухолифонашон, чи мусалмон ва чи ѓайри
мусалмон, љоиз медонанд ва мўъмини аз љиход рў тофтаро
кофир мешуморанд. Куштани занон ва кўдакони
мухолифони худро иљозат додаанд. Шахси гуноњи кабира
содир карда ва ашхосе, ки фароизи диниро иљро накардааст
ва њатто як гуноњ кардаанд, бо вуљуди эътирофи вањдонияти
Худо ва рисолати Муњаммад(с) кофир ва мањкум ба оташи
дўзах медонанд. Онњо сангсор кардани шахси зино содир
карда ва љазои туњматкардаро бекор кардаанд. Ба аќидаи
онњо њамроњи мушрикон фарзандони онњо низ ба дўзах
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хоњанд афтод. Таќияро на дар сухан ва на дар амал ќабул
надоранд. Хориљиѐн дар масъалаи сархушињо ва њашомату
ороиш сахт таассуб доранд, тамокукашї ва мусаккиротро
манъ карда буданд.
Дар масоили аќидатї онњо Ќуръонро махлуќ
мешуморанд, иљмоъ ва ќиѐсро намепазиранд. Сураи "Юсуф"ро рад мекарданд ва онро ба шаъни китоби муќаддас
мувофиќ намешуморанд, чун дар он оид ба ишќу муњаббати
Юсуф бо зани мисрї ривоят шудааст. Ба аќидаи хориљиѐн
Парвардигор метавонад паѐмбаре фиристад, ки вай баъд аз
рисолати худ кофир шавад ѐ пеш аз рисолат кофир бошад.
Аввалин намояндагони машњури хориљая Ашъас ибни

Ќайс ал-Киндї, Мисъар ибни Фадаќ ат-Тамимї, Зайд ибни
Њусайн- ат-Тоъї буданд, ки ба муќобили Алї (р) хурўљ
карданд. Хориљия низ бо мурури замон ба чандин фирќњои
ифротї ва миѐнарав таќсим шуданд ва маъруфтарини онњо: а

з р а ќ и я, с у фр и я, н а љ д и я, б а й њ а с и я, а љ р а д и я,
с а ъ л а б и я, и б о д и я мебошанд, ки дар навбати худ хар
кадом боз ба чандин фирќањои хурдтар таќсим шудаанд.

ИСМОИ ЛИЯ
И с м о и л и я - яке аз бузургтарин фирќаи шиъа
мебошад, ки дар миѐнањои асри VIII м. ба вуљуд омада, дар
таърихи мамолики Шарќї Наздик, Шимоли Африќо, Эрону
Осиѐи Миѐна наќши муассире гузоштааст. Сабаби пайдоиши
ин фирќаро сарчашмањо чунин баѐн кардаанд. Имоми
шашуми шиаѐн имом Љаъфари Содиќ фарзандаш Исмоилро
вориси худ дар имомат таъйин карда буд, вале ў пеш аз
падараш вафот кард.\ 39:154 ва 26:15\ Пас аз он имом
Љаъфари Содиќ фарзанди дигараш Мўсо ал-Козимро
љонишини худ таъйин мекунад. Вале пайравонаш ин
тасмими имом Љаъфари Содиќро эътироф накарданд ва пас
аз ин њодиса низ онњо ба Исмоил вафодор монданд. Дуктур
Њасан Иброњим Њасан муаллифи " Таърихи сиѐсї, динї,
маданї ва иљтимоии ислом" бо истинод ба Њасан анНавбахтї мегўяд, ки пайравони Исмоил марги ўро пеш аз
падараш инкор мекунанд ва ўро ѓоибгардида мешуморанд
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ва боварї доранд, ки то охирзамон зинда хоњад монд. \
39:154\
Мутобиќи иттилооти ќадимтарин фирќанависони
имомия, Навбахтї ва Ќуммї, пас аз рењлати Имом Љаъфари
Содиќ (699-765), пайравони он њазрат ба шаш гурўњ таќсим
шуданд. Ду гурўњ аз онон ба унвони исмоилиѐни нахустин аз
баќия људо шуданд. Як гурўњ, ки бо номи «Ал-и с м о и л и я
ал-х о л и с а» њамонњое мебошанд, ки, марги Исмоил ибни
Љаъфар (719/722-775)-ро дар замони њаѐти падараш инкор
карданд ва интизори риљъати ў ба унвони Мањдї буданд.
Гурўњи дигар, ки «М у б о р а к и я» ном гирифтанд, марги
Исмоил дар замони падарашро тасдиќ карданд ва мўътаќид
буданд, ки Имом Љаъфари Содиќ пас аз рењлати Исмоил,
писари ў Муњаммад ибни Исмоил (740-813)-ро ба унвони
љойнишини ў ба имомат мансуб кард. Ин гурўњ номи худро
аз лаќаби Исмоил, ки ал-Муборак буд, гирифта. Чун
аксарияти имомия аз Мўсои Козим пайравї мекарданд,
Имом
Муњаммад ибн Исмоил Мадинаро ба сўи
сарзаминњои шарќї тарк кард ва зиндагиву фаъолияти
махфиѐнаро пеш бурд ва дар таърих бо лаќабаи «Мактум»
(пўшида, пинњон) маъруф гашт. Аз њамин замон «д а в р а и
с а т р»-и таърихи исмоилиѐн оѓоз мегардад ва он то зуњури
бунѐдгузорони хилофати фотимии Миср давом дошт.
Баъд аз марги Муњаммад ибни Исмоил пайравонаш
ба ду гурўњ таќсим шуданд. Гурўње идомаи имоматро дар
фарзандаш Вафї Ањмад (766-828) пазируфтанд, аммо
аксарияти онњо бо инкори марги Муњаммад ибни Исмоил
дар интизори баргашти ў ба унвони Мањдии мавъўд боќї
монданд. Ин гурўњ баъдан ба номи ќ а р о м а т а шинохта
шуда, Муњаммад ибни Исмоилро чун њафтумин ва охирин
имоми худ пазируфтаанд.436
Бештари ањли тањќиќ ќарматия ва исмоилияро як
мазњаби воњид мепиндоранд, њол он ки инњо ду равияи
Ќарматиѐн ва тафовути эътиќодии онњо аз исмоилиѐн, китоби
«Рўдакї ва исмоилия»-и Њ. Ќаландаров истифода шуд.
436
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мухталифанд. Ќайди исмоилияшиноси маъруф Фарњод
Дафтариро дар ин љо овардан бамаврид аст. Ў мегўяд:

«Муаллифони мусулмон аз ибтидои ќарни нўњум дар бораи
исмоилиѐн асотирњову ќиссањо, хусусан дар бораи пайдоиш
ва њадафњои љунбиши исмоилия, эљод мекарданд. Ба вижа,
мусулмонони ањли суннат, ки умуман дар бораи таќсимоти
дохилии фирќаи шиа огоњии кам доштанд ва байни
исмоилиѐн ва фирќаи ќарматиѐн фарќият гузошта
наметавонистанд, дар муќоиса бо дигар равияњои мусулмонї
рисолањои бештари бањсангезе ба муќобили исмоилиѐн
навишта буданд…»437.
Ин боис гашт, ки исмоилия на њамчун мазњаби
исломї, балки як љараѐни муќобил бо исломи аслї муаррифї
мешуд. То солњои охир њам нофањмињо мавриди исмоилиѐну
ќарматиѐн дар асарњои илмиву оммавии муњаќќиќон
назаррас буд.
Дар мавриди таърихи пайдоиши ќарматиѐн дар
китоби «Фираќ-уш-шиа» омадааст, ки тоифае аз фирќаи
исмоилия људо шуданд ва ба номи хитобия шўњрат доштанд,
ки пайравони Абўхитоб Муњаммад ибни Абўзайнаб
мебошанд. Абўхитоб аз асњоби Имом Содиќ (а) буда, лекин
ба сабаби дурўѓњое, ки ба Имом (а) нисбат медод ва иддаое,
ки дошт, он Њазрат ўро аз хеш ронд ва мавриди лаън ва
нафрин ќарор дод. Абўхитоб баъдан муддаои нубувват шуд
ва Имом Содиќ (а)-ро Худо донист ва гуфт: «Ман аз сўи ў ба

нубувват расидаам!» Хитобия пас аз ќатли роњбари он
Абўхитоб ба шохањои фаровоне људо шуд, ки ќаромата яке
аз онњост438.
Љараѐни ќарматия аз рўи тарзи идора ва идеологияи
худ низ ба мазњаби исмоилия ягон ќаробате надоштаст.
Ягона масъалае, ки ин ду фирќаро ба њам муттањид
437 Фарњод Дафтарї. Афсонањои аврупої дар бораи исмоилиѐн. –
Душанбе: ЭР-граф, 2011, сањ. 26.
438Абумуњаммад Њасани Навбахтї. Фираќ-уш-шиа. – Тењрон: Маркази
интишороти илмиву фарњангї, 1361. Тарљума ва таълиќоти Муњаммад
Љаводи Машкур, 194 сањ., сањ.105-110.
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месохтааст, иборат аз мубориза ба муќобили њукуматдорони
Хилофати Аббосия буд. Ин љараѐн як фирќаи сирф сиѐсї
будаст ва онњое, ки эътиќод бар он доранд, ки ќарматиѐн аз
љињати идеологї ба исмоилия наздиканд, иштибоњ кардаанд.
Ќарматиѐн моликияти хусусї будани заминро инкор карда,
ба љамоаи дењот баргаштанро тарѓиб мекарданд,
ѓуломдориро эътироф ва љонибдорї менамуданд ва дар
баробари ин таќсим кардани воситањои истеъмолї маќсади
асосии онњо мањсуб меѐфт. Ќариб њамаи кишоварзњои он
давра ин сиѐсати онњоро хеле хуб ќабул намуданд. Бесабаб
нест, ки баъзе аз донишмандон ин аќидаро пайравї
мекарданд, ки калимаи «ќармат» аз вожаи оромии
«ќармиса» гирифта шуда, маънои кишоварзро медињад. Ба
њамин маънї дар «Сиѐсатнома»-и Низомулмулки Тўсї (10191092) њам омадааст, ки «дар соли дувисту наваду панљ аз

њиљрат волии Њирот – Муњаммади Њарсама хабар кард
Амири Одили сомониро, ки марде дар кўњпояи Ѓўр ва
Ѓарљистон хурўљ кардааст ва ўро Бўбилол мегўянд ва аз њар
табаќа мардум бар ў љамъ шуда ва хештанро «Доруладл»
ном нињодааст. Ва мардуми бењад аз рустои Њирот ва навоњї
рўй ба вай нињодаанду байъат мекунанд»439.
Аз ин рў, ќарматиѐн тарафдорони хеле зиѐд аз
мардумони эронинажод пайдо карданд ва ба таъсиси
давлатњои мањаллї ноил гаштанд.
Њамчунин исмоилиѐн дар соли 909 хилофатеро бо
номи Фотимиѐн бар зидди хилофати Аббосиѐн ташкил
намуданд. Давраи хулафои Фотимї, махсусан давраи то
људо шудани низориѐну мустаълиѐн (909-1064) давраи ављи
даъвати исмоилия буда аст. Дар ибтидо ќаламрави ин
хилофат
дар сарзамине буд, ки имрўз Тунис номида
мешавад.
Ёздањумин
имоми
исмоилиѐн
Абдуллоњ
(Убайдуллоњ) ал-Мањдї (873-934) халифаи аввали ин
хонадон хонда шуд. Исмоилиѐн дар соли 969 муваффаќ
шуданд, ки бидуни љангу зўрї Мисрро фатњ кунанд ва дар он
439

Низомулмулк. Сиѐсатнома.- Душанбе: Адиб, 1989, сањ.159.
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сарзамин шањри Ќоњираро ба унвони пойтахти худ бунѐн
нињанд.
Дар соли 973 чањордањумин имоми исмоилї АлМўъизиддиналлоњ (931-975) дар он љо мустаќар шуд.
Имомони исмоилї ба унвони силсилае аз хулафои Фотимиѐн
номида шуданд ва сабаби тасмияи онњо бад-ин ном он буд,
ки онњо нисбати худро ба Фотима, духтари пайғамбари
ислом ва зављаи писараммуи ў Алї алайњиссалом ва аз
тариќи ў ба худи Ҳазрати Муњаммад (с) мерасониданд440.
Исмоилиѐн дар Миср дар амри ба вуљуд овардани
муњимтарин бунгоњњои фарњанги исломї наќши муњимро
бозиданд. Ќобили зикр аст, ки аввалин донишгоњи исломї
машњур ба «ал-Азњар», дар соли 971 м. тавассути чањорумин
халифаи Фотимї – ал-Муиз таъсис ѐфта буд ва то њол низ
пойдор буда, аз муњимтарин пойгоњњои илмии олами ислом
њисоб меѐбад. Чун эътирофи озодии андешаву имони њар
шахс дар он замон равиши бунѐдии кеши исмоилияро
ташкил медод, ин худ яке аз заминањои рушди илму дониш
ва фалсафа дар олами ислом гардид. Ба тањќиќи
донишманди эронї Абдуррањмон Сайфи Озод, дар
донишгоњи «ал-Азњар» «уламои шофеиву њанафї ва ѓайра
низ иљтимоъ мекарданд, (зеро) Фотимиѐн њељ гоњ дар
фарогирии илму њикмат таассуб ба харљ намедоданд ва дар
муќобили уламои шиаву суннї ба кушодарўї рафтор
мекарданд…ва дар сояи њимояти Фотимиѐн аз уламои
ѓайрифотимї њам бо озодии комил ба нашри улум ва аќоиди
худ мепардохтанд»441.
Яке аз муваффаќиятњои дигари хулафои фотимї
таъсиси китобхонаи бузург дар Ќоњира бо номи «Дорулилм»
буд, ки бунѐдгузори он Имом Њоким биамриллоњ (985-1021)
ба њисоб мерафт.
440Ҳолм Ҳ. Фотимиѐн ва суннатњои таълимї ва илмии онон (Тарљумаи
Фаридун Бадраї). –Тењрон, 1377, 148 сањ., сањ.7-8.
441 Абдуррањмон Сайфи Озод. Таърихи хулафои Фотимї. –Тењрон: Эрони
бостон,1382, 242 сањ., сањ. 28.
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Исмоилиѐн мўътаќиданд, ки имомат мансаби илоњист
ва њамчунон ки пайѓамбар аз тарафи Худо таъин мегардад,
имом низ бояд аз љониби Худо муайян гардад. Ба аќидаи
онњо имом бо илњомоти илоњї роњбарї ва раѐсати љомеаи
исломиро дар се љињат – аз лињози њукумат, баѐни маориф ва
ањкоми диниву рањбарї ва иршоди њаѐти маънавї ба ўњда
дорад. Хулоса, мавзўи имомат чи дар мазњаби шиа ва чи дар
мазњаби исмилия ва ѓ-ра аз он мавзўест, ки бањсњои доѓе дар
љањони ислом дошта, њамвора миѐни гурўњњои мухталифи
мусулмонон сабаби сар задани ихтилоф буда, яке аз
омилњои асоии парокандагии мусалмонон гардид аст.
Исмоилиѐнро дар таърих бо номњои мухталиф
шинохтаанд. Аз он љумла, ба иллати он эътиќодашон, ки њар
зоњирро ботине бошад ва њар ояте таъвиле дорад, онњоро а њ
л и б о т и н и я хондаанд. Ба аќидаи онњо, китобњои
нозилшуда, ба хусус Ќуръони карим ва шариати мундариљ
дорои ду маъно – зоњирї ва ботиниянд.
Низоми фикрии ирфонии исмоилиѐн дарбаргирандаи
ду унсури аслї, яке биниши адворї дар бораи таърихи динии
башарият ва дигаре аќидаи љањоншинохтї буд. Онњо чунин
назар доранд, ки таърихи динии башарият аз њафт давраи
паѐмбарї ташкил мешавад, ки њар давраро як паѐмбари
шореъ, ба номи н о т и ќ оѓоз кардааст. Шореони шаш даври
нахустин иборатанд аз Одам, Нўњ, Иброњим, Мўсо, Исо ва
Муњаммад (с) ва њар яке аз онњо барои таъвили маонии
ботинии шариати даври худ љонишине ба номи в а с ї, а с о с
ѐ с о м и т доштаанд ва вазифаи љонишинон њифзи маонии
зоњирї ва таъвили маънии ботинии шариати даври худ
мебошад.
Яке аз алќоби дигари исмоилия а с о с ї, яъне
тарафдори в а с ї аст ва онњоро а с о с и ю н мехонанд.
Бештари муаррихину муњаќќиќин онро, ба ќавли худи
исмоилиѐн, барѓалат њ а ш и ш и я хондаанд, на а с о с и я.
Асос ѐ васї, дар матни исмоилия, олим ба илми таъвили
шариат аст ва вазифаи ў баѐни асрор ва ботини шариат
мебошад.
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Исмоилиѐни нахустин касеро, ки тоза ба кеши эшон
дарояд, «м у с т а љ и б» ва он ки дар тариќи эшон росих
шуда ва иљозаи сухан гуфтан меѐфт, «м а ъ з у н» мегуфтанд.
Чун ба дараљаи даъват мерасид, «д о ї» мехонанд ва чун ба
раѐсати доиѐн иртиќо меѐфт, «њ у љ љ а т» ном мегирифт, ба
ин маънї, ки гуфтори ў њуљљати Худо аст бар халоиќ.
Љањоншиносии исмоилиѐни нахустинро метавон то
њудуде бар асоси сарчашмањои «Китоб-ал-ислоњ»-и Абўњотами Розї (874-933), «Китоб-ул-ифтихор»-и Абўяъќуби
Сиљистонї (ваф.1002) ва осори Носири Хусрави Ќубодиѐнї
(1004-1088) ва Муайядуддини Шерозї (1000-1078) муайяну
мушаххас намуд.
Аз назари исмоилиѐни нахустин чун њар сол дувоздањ
моњ аст, љањон низ ба дувоздањ бахш таќсим мешавад ва њар
бахше аз љањон «љ а з и р а» ном дорад. Дар њар як аз ин
љазоир «д о и у д д у о т»-и он љазираро дорад, ки аз он ба «Њ
у љ љ а т–ул–љ а з и р а» ѐд мешавад. Ва њар «д о и у д д у о т»
сї доии наќиб барои мусоидат ва ѐрї дошт. Њамчунин аз он
љо ки як шабонарўз аз бисту чањор соат иборат аст, њар доии
наќиб бо дувоздањ дої ба сурати зоњиру шинохта њамкорї
мекунад ва дувоздањ дої дар парда, ба сурати ношинохта бо
ў дар иртиботанд.
Дар андешаи исмоилиѐн, маънои аслии тавњид рад
шудани њамаи сифот аз Худованд мебошад. Муњаммади
Шањристонї (1086-1153), дар «Китоб-ул-милал в-ан-нињал»и худ навиштааст, ки мутобиќи аќидаи исмоилиѐн Худо «на
мављуд аст, на номављуд, на алим аст, на лоалим, на ќодир
аст, на ољиз...»442. Фирќањои исломї дар тафсиру табйини
сифот ва номњои худованд ихтилофи назар доранд. Аз
назари исмоилиѐн «Худо бартар аз исм ва сифату мавсуф ва
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фавќи вуљуд ва шайъ ва њувият аст ва дар як калом Худо
фавќи мутазодоту мутаќобилот аст»443.
Эътиќодоти исмоилиѐн дар бањси маод бисѐр ранги
фалсафї дорад. Маод дар дидгоњи исмоилиѐн бар нигоњи
эшон нисбат ба нафси инсон устувор аст. Аз ин рў, фањми
масъалаи маод бидуни дарки тафсири онон аз нафс
имконпазир аст.
Фалсафаи исмоилия исмоилия ба тадриљ аз як фирќаи
динию сиѐсї ба як љараѐн ѐ мактаби илоњиѐтию фалсафї
табдил меѐбад. Дар ташаккули фалсафаи исмоилия таъсири
ѓояњои Афлотун (асри IV пеш а.м.) ва навафлотунї (асри 111
м.) аз тариќи насрония ва Арасту дар фалсафаи табииѐт
(натурфилософия) мушоњида карда мешавад. Мувофиќи
таълимоти исмоилия мабдаи ягонаи њаводиси мутааддиди
олам Худо- "ал-Ѓайб-ут-Таъоло" мебошад. Вай, чунон ки ѐд
шуд, њељ гуна сифат (атрибут) надорад ва барои башар
номуайян ва шинохтанашаванда аст. Аз ин рў ба ў ибодат
кардан лозим нест. Дар ин маврид чунон ки мебинем,
исмоилия на танњо бо исломи расмї, балки бо
навафлотуниѐн ва тасаввуф ихтилоф дорад, чунки инњо
имкони робитаи шахсї-инфиродиро бо Худо эътироф
мекунанд ва ба он боварї доранд вале исмоилия имкони
њаргуна шинохтро раъд мекунад. Мувофиќи назарияи
исмоилия Худо Зоти Кул дар њолати оромї (ѐ сукут)-и
абадист. Вай, чунон ки динњои яњудия, насрония ва ислом
таълим медињанд, холиќу офаридгори олам нест.
Худо- Зоти Кулл бо иродаи азалии худ Љавњар(
субстанця)-и эљодгар= А ќ л и К у л л ро судуор мекунад. Ин
аввалин судури -Худост. Аќли Кулл дорои њамаи сифотест,
ки мусалмонон ба Аллоњ нисбат медињанд ва сифати асосии
вай илм аст. Ибодатро бояд ба ў кард. Вай дорои номњои
зиѐд аст. Аќли кулл зинаи поѐнии судур Аќли сониро
443
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меофарад ва он њамон Нафси куллї аст, ки дар забони
суннат Ќалам номида мешавад. Нафси Куллро эљодгар аст.
Вай ноќис аст ва сифати асосии вай њаѐт аст. Нафси Кулл бо
эњсоси ноќисии худ майл ба камол мекунад ва аз худ судури
тозае мекунад ва Моддаи Аввал=Њаюлоро судур мекунад.
Аз Њаюло Замин, сайѐрањо, ситорањо, махлуќоти зинда ба
вуљуд меоянд. Пайдоиши Инсон аз майли Нафси Кулл ба
камол вобаста аст444.
Њамин тавр исмоилия њафт зинаи судур (эманация):

Зоти Кулл, Аќли Кулл, Нафси Кулл, Њаюло, Макон, Замон,
ва Инсони Коммилро муъайян кардааст. Дар назарияи
исмоилия байни Аќли Кулл ва Башар ѐ байни олами акбар
ва олами асгар таносуб мусовист. Яъне инъикоси Аќли Кулл
дар љањони мањсус Инсони Комил мебошад. Њаким Носири
Хусрав фармуда: " Њар чи дар олами њиссї мављуд аст, он
асаре аст, аз он чи дар олами Увло \олами акбар\ мављуд
аст." \ 9:87\
Фалсафаи навафлотунї барои доиѐни исмоилии
сарзаминњои эронї љазобият дошт ва ин донишмандон бар
он шуданд, ки илоњиѐти исмоилиро бо аќоиди навафлотунї
зиннат доданд. Ин амр падид омадани суннати аќлонии
мумтозе дар илоњиѐти фалсафї дар миѐни исмоилиѐн анљом
пазируфт, ки баъдан њамчун «исмоилигарии фалсафї»
маъруф гардид445.
Дар таълимоти исмоилия шумораи њафт маќоми хосе
дорад. Аз љумла ба ѓайр аз њафт зинаи судур, њафт даври
нубувватро муќаррар карњам чунон ки бар осмони дунѐ њафт
нур машњур аст (Шамсу Ќамару Зуњайлу Муштарию
444
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Мирриху Зўњра ва Аторуд) дар осмони дин низ њафт нур
машњур аст: Одаму Нўњ ва Иброњиму Мўсо ва Исову
Муњаммад" \9:87\ Даври њафтум бо зуњури пайѓамбари
бузург ал-Ќойим ( писари Исмоил Муњаммад)
анїом
меѐбад.
Аќли Кулл дар олами зоњир бар паѐмбарон, ки н о т и ќ
номида шудаанд инъикос меѐбад ва њар нотиќ дар назди худ
ѐваре дорад, ки гуфтањои ўро ба мардум бо роњи таъвил
мефањмонад.Вайро чун худ аз пеши худ чизе намегуяд с о м и
т (хомўш) меноманд. Масалан, Мўсо нотиќ буд, бародараш
Њорун дар назди ў сомит, Эсои Масењ нотиќ буд ва Бутрус
(Пѐтр) дар назди ў сомит ва Муњаммад нотиќ ва Алї дар
назди ў сомит буд. Дар фосилањои танаффусе, ки то
пайдоиши нотиќи баъдї эљод мешавад Зоти Илоњї ба
имомон њулул мекунад ва онњо низ њафт нафарї дар њар
давраанд.
Бузургтарин мутафаккирони исмоилия дар Эрон ва Осиѐи
Марказї, аз љумла, Муњаммади Насафї, Абўњотами Розї,
Абўяъќуби Сиљистонї буданд, ки ба интишори фалсафаи
навафлотунї дар миѐни мањофили фарњехтагони Хуросону
Мовароуннањр пардохтанд. Ќадимтарини осори дар ин
росто китоби
«Ал-мањсул»-и Насафї мебошад, ки
Абўњотами Розї бар он хурда гирифт ва китоби «Ал-ислоњ»и худро дар тасњењи бархе аз љанбањои тафаккури ў таълиф
кард, вале Сиљистонї раддияњо тањти унвони «Китоб-аннусрат» бар он навишт.
Исмоилиѐн дидгоњи хоси худро дар бораи нубувват ва
имомат дар нисбати ањли тасаннун ва эътиќодмандони
тариќаи шиаи асноашарї доранд. Дар тафаккури исмоилиѐн

њадаф аз офариниши инсон расидани ў ба камол ва дараљоти
волои инсонї аст. Аммо њељ инсоне наметавонад бо такя бар
аќл ва тавоноињои худ ба ин маќом ноил ояд. Аз ин рў,
лозим аст Худованд ўро дар ин роњ роњнамої карда, ба
њадаф бирасонад. Инсон танњо бо рўй овардан ба њидояти
паѐмбарон ва имомон метавонад аз таъйиди илоњї
бархурдор шавад. Дар симои фирќаи исмоилия ва шиъа мо
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тањаввули гоявии шуури динї вобаста баманофеъи гунгун:
иљтимої-сиѐсї ва фирќавии пайравони онро мебинем.
Мавќеи исмоилиѐн, чун дигар фирќањои ањли ташаюъ дар он
замон вобаста ба њамин омилњо буд. Дар маркази он
масъалаи имомат ва љойгоњи имом ќарор дошта, чигунагии
љањонбинї ва андешањои фалсафии ин фирќаро зери таъсири
худ ќарор дода буд, ки вобаста ба он коркарди сиѐсї,
иљтимої, фарњангї тибќи муќтазиѐти замонї аз муњимтарин
ва печидатарин масоили ин фирќа аст. Ин аст, ки масоили
инсоншиносї ва космологии исмоилия мањсули андешањои
динии мазњбии ин фирќа мабнї ба њамин асл, яъне имамат
аст. Масалан, ба андешаи исмоилиѐн, имом маркази осмонњо

ва ќутби замин аст ва барпои низоми њастї ба вуљуди ў ва
баќои оламу рўњи њар мутањаррику сокин ба баќо ва рўњи
ўст. Ба тавре ки агар љањон аз имоми замон холї бошад,
замин ањли худро фурў мебарад. Имом ба амр ва иродаи
Худованд соњиби ихтиѐри њамаи инсонњо, малоика ва
љинниѐн аст.
Печидагии андешаи исмоилия дар он аст, ки њарчанд он
чун фирќаи аќлгаро ном баровардааст ва дар Ќуръон
корбурди оѐти офоќию анфус, ки асос ба андешаи аќлї
дорад таъкид шудааст, боз њамон фалсафаи имомат водор
кардааст, ки дар таълимоти пайравони ин мазњаб нобовариї
ба аќл ва ќобилияти инсон ба вуљуд ояд. Масалан, ба
андешаи Њасани Саббоњ, аќл ќодир несто то Худовандро
бишиносад ва њаќоиќи динро дарк намояд. Аз ин рў, вуљуби
«м у а л л и м и с о д и ќ» барои роњнамоии рўњонии башар
истидлол мекунад ва ба ин натиља мерасад, ки ин муаллими
содиќ касе љуз имоми исмоилии замон наметавонад бошад.
Њамчунин масалан, Муњаммад Љаводи Машкур дар
шарњи номи «таълимия», ки номи дигари исмоилия аст,
мегўяд: «аќаллиѐтро наметавон њуљљат ќарор дод ва ночор

бояд њаќоиќро аз роњи таълим аз Имоми маъсум омўхт ва
дар њар асре бояд имоме маъсум ва ѓайри љоизулхато бошад,
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ки дучори лаѓзиш нашавад то он чиро, ки аз илм ба ў
мерасад, ба дигарон биѐмўзад»446.
Хушбахтона яке аз бузургтарин доиѐни мўътадиландеши
исмоилия Носири Хусрав Ќубодиѐнї аз њамин диѐр аст, ки
наќши асосї дар тарвиљи кеши исмоилї дар манотиќи Осиѐи
Марказї, ба хусуси минтаќаи Бадахшон дошта. Дар њамин
љо ў бештари ашъор ва навиштањои аксар адабию ахлоќї ва
каломию фалсафии худ, аз љумла охирин асари худ, китоби
«Љомеъ-ул-њикматайн»-ро эљод кардааст.
Мактаби фиќњии исмоилї умдатан бо кўшишњои Ќозї
Абўњанифа Нўъмон ибни Муњаммад (ваф.974) ва бо
фармони Имом Муиз (931-975) тадвину тарвиљ ѐфт ва китоби
«Даоим-ул-Ислом»-и ў ба унвони ќонунномаи расмии
давлати Фотимї пазируфта шуд447.Ќозї Нўъмон дар њудуди
панљоњ љилд китоб ва рисола навиштааст ва тамоми онњо
бар тибќи эътиќодоти исмоилия таълиф шудаанд. Ќозї
Нўъмон баъд аз Ќуръон ва суннати набавї, ки ба унвони ду
манбаъ ва рукни нахустини њамаи љавомеи мусулмонон
пазируфта шуда буданд, иќтидори имом ва масъалаи
имоматро њамчун рукни савуми фиќњи исмоилї ќабул кард.

Фирќањои исмоилия
Дар соли 1094 исмоилиѐн бар сари љонишинии
Мустансири Биллоњ ба ду шоха таќсим шуданд. Аксарияти
эътиќодмандон писари љавонтари Мустансир бо лаќаби
Мустаълї (ваф.1102)-ро ба хилофат нишонданд ва писари
бузургтари ў Низор (1045-1136), ки бо амри имоми пешин
валиањд эълон шуда буд, аз њаќќи љонишинї мањрум
карданд. Исмоилиѐни Миср, Яман ва ѓарби Њиндустон бо
Мустъалї байъат карданд ва бо номи м у с т а ъ л а в и я
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Муњаммад Љаводи Машкур. Фарњанги фираќи исломї. –Машњад: Бунѐди
пажўњишњои исломї, 1387, 582 сањ., сањ.122.
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Мурољиат шавад ба: Ќозї Нўъмон. Даоим-ул-Ислом. Ба кўшиши Осаф
ибни Алиасѓари Файзї. Тарљумаи Абдуллоњ Умедвор. Иборат аз ду љилд (бе
ишораи сол ва љойи нашр).
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машњур гаштанд. Исмоилиѐни сарзаминњои салљуќї ба
рањбарии Њасани Саббоњ (1050-1124) ќоил ба имомат ва
љонишинии Низор шуданд ва исмоилиѐни Эрон ва дигар
сарзаминњои шарќї ба номи н и з о р и я маъруф шуданд.
Исмоилиѐни низорї дар ќаламрави њукумати Салљуќиѐн
давлате аз они худ бо њадафи решакан кардани туркони
салљуќї ташкил доданд. Давлати Низорї, ки маркази он дар
ќалъаи кўњистони Аламут дар шимоли Эрон буд, муддати
166 сол давом овард ва саранљом бар асари њамлањои
сипоњиѐни муѓул суќут кард. Њасани Саббоњ, ки
созмондињанда ва дар айни њол донишманди маъруф буд,
забони форсиро ба унвони забони динии љомеаи исмоилиѐни
низории Эрон баргузид ва онро љонишини забони арабї
кард448. Ба ишораи Паул Амир «бо ин ки давраи ќудрати
Аламут беш аз 95 сол тўл накашид, забони форсї ба василаи
ботинињо хеле тавсеа ѐфт ва забони арабиро аќиб зад ва дар
эрониѐн њисси маноати (баландназарї) миллї, ки ќарнњо
хобида буд, бедор гардид»449.
Азбаски масъалаи
таълим асоси назарияи бунѐдии
низориѐни нахустин буд ва бад-ин сабаб онњо ба номи т а ъ
л и м и я шўњрат ѐфтанд. Њасани Саббоњ ин назарияро дар
рисолае ба номи «Чањор фасл» ѐ «Ал-фусул ал-арбаа» аз нав
баѐн кард. Ин рисола боќї намондааст, аммо муаррихон, аз
ќабили Атомалики Љувайнї (1226-1282), Рашидуддини
Фазлуллоњ (1247-1318), Кошонї (ваф.1337), Шањристонї
онро дида ва аз он наќли ќавл овардаанд.
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Дар мавриди усули аќоиди Њасани Саббоњ руљўъ шавад ба: Hodgson,
Marshall Goodwin Simms. The Secret Order of Assassins: the Struggle of the
Early. Тарљумаи Фаридун Бадраї. –Тењрон: Ширкати интишороти илмї ва
фарњангї, 1378, 461 сањ., сањ.419-422; Фарњод Дафтарї. Исмоилия ва Эрон. –
Тењрон: Фарзони рўз, 1388, 302 сањ., сањ.145-174; Паул Амир. Худованди
Аламут: Њасани Саббоњ. Тарљумаи Забењуллоњ Мансурї. –Тењрон: Бадраќаи
љовидон, 1380, 674 сањ.
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Дар асри XI фирќае аз исмолия бо номи н и з ор и я ба
вуљуд омад. Асосгзори ин фирќа Њасан ибни Саббоњи
Химйарї буда, номи фирќа бо номи ан-Низор- писари
калонї, валиањди имом халифи фотимиѐн ал- Мустансир
вобаста аст. Ин фирќа инчунин бо номи њ а ш ш о ш и я ( ѐ
худ ассосия ) низ маъруф аст. Номи охиринро ин фирќа
барои он гирифтааст, ки гўѐ онњо ќатли хафия (террор)-ро
њамчун усули мубориза бо мухолифон ва душманони худ ба
кор бурда, иљрокунандагони ин њукмро њашиш медодаанд,
ки ин аќида аз тарафи уламои исмоилия ќатъиян рад
шудааст. Онњо дар радди ин аќида далелашон ин аст, ки яке
аз алќоби исмоилия а с о с ї, яъне тарафдори в а с ї буда ва
онњоро а с о с и ю н мехонанд. Баъзе муаррихину
муњаќќиќин онро барѓалат њ а ш и ш и я хондаанд, на а с о с
и я.
Таълимоти низорияро дар Эрон доъии номбурдаи
исмоилия Њасани Саббоњ интишор дод ва тарафдорони
зиѐде дар Язд, Кирмон ва Табаристону Домѓон пайдо кард.
Хулоса баъдан ў дар соли 1090 ќалъаеро бо номи Аламут дар
кўњистони Албурзи Эрон ба даст оварда, оњиста- оњиста як
давлати нависмоилие барќарор мекунад, ки он аз соли 1090
то соли 1256 давом карда, бо давлати салљуќиѐн ва муљуліо
сахт мубориза кардааст.
Имомати низория дар насли охирин худованди Аламут
Рукниддини Хуршоњ (1230-1257) идома ѐфт. Пас аз он
эътиќодмандони тариќаи шиаи имомии исмоилии низорї
дар манотиќи мухталиф ба њаѐти динии худ идома доданд.
Ин љавомеъ, ки аз Шом то Эрон ва Осиѐи Марказиву
Њиндустон пароканда шуданд, ба таври мустаќил аз якдигар
суннатњои динї ва адабии худро офариданд. Исмоилиѐн дар
љомеањое, ки бар љони онњо тањдид мешуд, т а ќ и й а дар пеш
гирифтанд ва худро дар зери хирќаи суфиѐн пинњон карданд.
Таќийа дар мазњаби исмоилї илова бар маънои роиљи он,
яъне махфї кардани аќида дар њангоми дучор шудан бо
хатар, маънои хосе низ дорад, ки њамоно фош накардани
њаќоиќи ботин бар ѓайри ањлаш аст.
451
https://bikhon.tj/

Фирќаи дигаре ки аз исмоилия баромада д р у з и я
мебошад. Ин фирќа дар асри XI аз доираи исмоилияи
фотимї дар пайравии Муњаммад ибни Исмоили Даразї
(ваф.1019) яке аз тарафдорони халифаи фотимњ ал- Њаким
(салтанат аз 996-1021) ба вуљуд омадааст.Баъзе муаррихони
дин Њамза ибн Алиро асосгузори ин фирќа мешуморанд.
Вале пайравони ин фирќа худро м у в а њ њ и д меноманд.
Друзиѐн ал-Њакимро њамчун имоми њафтум парастиш
мекунанд. Даразї, ки аз исмоилиѐни форс буд (баъзе ўро
турк гуфтаанд) ба Ќоњира омада, ба таблиѓи ѓояи худ
мепардозад, вале дар он љо дастгирї пайдо намекунад ва пас
аз як вазъгўие , ки дар масљиди љомеъи Ќоњира иддаъо
мекард, ки дар шахсияти халифа ал-Њаким рўњи илоњї њулул
кардааст, мавриди таъќиб ва лаънати мусалмонон ќарор
мегирад ва бо ѐрии халифа ал-Њаким ба Сурия мегурезад.
Дар ин љо ѓояи ин фирќа њмчун идеологияи њаракати
озодихоњии сиѐсии мардуми кўњистони љанубии Лубнон
хайрхоњиву дастгирї пайдо мекунад. Пайравони ин фирќа то
имрўз низ дар Лубнон ва Сурия иќомат доранд.
Силсила маротиби низория иборат аст: аз имом, доъии

доъиѐн (доъиюл дуъот), доъии кабир, доъи, рафиќ, лосиќ, ва
фидої. Ду мартабаи охирин танњо зоњири таълимоти
низорияро медонанд ва ба мартабањои болої тобеъанд. Се
мартабаи аввал онњое мебошанд, ки њар кадом ба ќадри
манзалати худ аз ботини таълимоти низория огањї доранд.
Аксари исмоилиѐне , ки то имрўз омада расидаанд, аз
шохаи низория мебошанд. Онњо дар Сурия, Уммон, баъзе
маіаллоти Эрон ва дар шимоли Афѓонистон зиндагњ
мекунанд. Дар баъзе навоњии вилояти Кўњистони Бадахшон
низ пайравони низория ва инчунин н о с и р и я яке аз дигар
шохаи исмоилия, ки асосгузори он Носири Хусрави
Ќубодиѐнї ба шумор меравад, зиндаї мекунанд.
То нимаи ќарни XVIII имомони низорї ба иѐлати
Кирмон наќли макон карда буданд. Чињилу чањорумини
онњо Абулњасан Алї (ваф.1792) дар Кирмон аз љињати сиѐсї
низ ањамият ѐфт ва аз тарафи Кирмонхони Занд ба њукумати
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иѐлати Кирмон мансуб шуд. Бо таљдиди њаѐти силсилаи
суфиѐни неъматуллоњї дар замони Абулњасан Алї равобити
наздике байни ин тариќаи суфї ва низориѐн барќарор шуд.
Чињилу шашумин имоми низорї Њасаналї Шоњ (1804-1881)
аз љониби Фатњалишоњи Ќочор лаќаби «Оѓохон» дарѐфт
кард ва ин лаќаб ба таври маврусї ба љонишинони ў
интиќол ѐфт.
Асоси аќидавии Дурузияро Њамза ибни Алї (ваф. баъд аз
1042 ) нињода буд ва онро дар асри ХУ Љамолуддин Тануњї
(1417-1479) такмил намуда аст. Таълимоти космологии онњо
ба исмоилия наздикаст, дар он фаќат панљ зинаи судур аст,
њар кадом дар яке аз пешвоѐни ин фирќа таљассум ѐфтааст.
Масалан, судури аввалро Аќл ( ѐ Аќли Кулл) мешуморанд,
ки дар Њамза ибни Алї таљассум ѐфта; судури дуввум Нафси
Кулл аст, ки дар Исмоил ибни Муњаммади Тамимї муљассам
шудааст ва ѓ-ра. Таъсири таълимоти зардуштия ва масењия
дар ин фирќа хело равшан аст. Он аз љумла дар масъалаи
боварї ба он, ки олам ѐ њастї муносибати мутаќобилаи
хайру шар мебошад ва њар асли кайњонї асли дигари
таззодро ( чун: аќл- шайтон, нафс-нида, нур -зулмат, њикматљањл)- ро дорад ва боварї ба он, ки Худо метавонад дар
шакли инсонї зоњир шавад њувайдост. Друзиѐн ањкоми
шариатро риъоя намекунан ва дорои зиндагии хело ба худ
мањдуди ба рўи бегонагон баста доранд. Њоло пайравони ин
фирќа дар Лубнон, Сурия ,Фаластин ва ќисман дар Амрико
зиндагї мекунанд.
Исмоилия дар замони муосир.
Шоњ Карим ал-Њусайнї (с.т.1936), Оѓохони чањорум, аз
соли 1957 ба имомати низориѐн расидааст ва барои рифоњи
иљтимоии пайравони худ, иќдом ба ислоњоти васеъ
кардаанд. Љамъияти исмоилиѐни низорї дар кишварњои
Осиѐву Африќову Аврупову Амрико парокандаанд. Ба
навиштаи намоѐнтарин муњаќќиќи таъриху андешаи
исмоилиѐн Фарњод Дафтарї «Оѓохони IV њамчун як роњбари
мусулмони муосири дорои љањонбинии байналмилалї ба
пешрафти шинохти бењтари Ислом нафаќат њамчун дин,
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балки њамчун яке аз тамаддунњои љањонї бо суннатњои зиѐди
иљтимої, аќлонї ва фарњангї ваќт ва захирањои зиѐди худро
сарф мекунад.
Бо њамин суханро дар бораи исмоилия кўтоњ
намуда, фаќат њаминро хотирнишон карданием, ки ин љо мо
танњо дар мавриди маъруфтарин фирќањои ислом ва аз
љумла исмоилия, маълумот додем омўхтани њамаи фирќањо,
шохањо ва љараѐнњои мазњабї, фалсафию сиѐсии ислом кори
алоњидаеро таќзо дорад.\ Муф. ниг. 38\

НАЊЗАТЊОИ МАЗЊБИЮ
СИЁСИ ДАР ДАВРАИ НАВ
Давраи нави тањаввули ислом аз нимаи аввали асри
ХVIII оѓоз гардида то имрўзро фаро мегирад. Ин давра, аз
назари њаводиси сиѐсї, тањаввулоти мафкуравию мазњабї,
яке аз даврањои пурихтилоф ва серсамари таърихи Ѓарбу
Шарќ мебошад. Пайдоиши нањзати Ислоњ (Реформатсия)-и
насронї ва ба дунболи он њаракати Эњѐ (Ренессанс) ва
Маорифпарварї,
инќилобњои
буржуозї
ва
рушди
сармоядорї дар Ѓарб ва дар натиља он тараќќиѐти бесобиќаи
илму саноат, технулужии њарбии кишвањои ѓарбиро, ки чанд
аср пеш дар хоби гарони ќуруни вустої фурў рафта буданд,
ба як бор њушѐр карда, бар он водошт, ки по аз вартањои худ
берун нињода, даст ба футњоти мустамликаї ва истеъмори
кишварњои дигар зананд ва яке пас аз дигар кишварњои
Осиѐву Африќо ва Амрикои Лотинро ба асорати худ
дароварданд.
Баракс дар ин давра кишварњои Осиѐву Африќо, мин
љумла олами ислом, баъди ба дасти туркон гузаштани умури
сиѐсии хилофати ислом ба тадриљ њанўз аз асрњои XI -XII рў
ба таназзул нињода, дар асрњои XVIII- XIX дар муќобили
ќудрати сиѐсиву низомии Аврупо ва пешрафти илмию
технулужии он ољизу нотавон гардида буданд. Бархурди
нобаробарии Шарќу Ѓарб ва ба асорати мустамликавї
дучор шудани шарќиѐн, равшанфикрони ин кишварњоро дар
фикри љустуљўи иллату сабабњои аќибмондагї ва асорат
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водошт. Дар натиља ин љустуљў, чун дар Аврупои асри XVI,
нањзат ѐ худ њаракати Ислоњи ислом, аниќтараш њаракати
ислоњи шуури мазњабии мусалмонон ба вуљуд омад.
Нахустин кўшиши ислоњи мазњабию динї, њарчанд бо
моњияти таќлидии дар бисѐр маврид иртиљої, дар ќаламрави
кишварњои исломї нањзати в а њ њ о б и я буд. Вањњобия дар
Арабистони Саудї дар асри XVIII ба вуљуд омад.
Асосгузори ин њаракатт Муњаммад ибни Абдулвањњоб (17031792) наљдї, яке аз пешвоѐни мазњаби њанбалї буд.
Сарчашмаи ѓоявии вањњобия хеле барваќттар аз тарафи яке
аз фуќањои машњури њанбалї Ањмад бинни Абдулњалим
маъруф ба Ибн Таймийя (1262-1328) шомї, ки дар зиндони
Димишќ даргузашт, дар асри Х111 тањия шуда буд. Њанўз
дар њамон давра ваќто ки Ибн Таймия оро ва аќоиди худро
дар бораи зиѐрати ќабри Паѐмбар ва мусофират барои он
ошкор сохт ва онро њаром эълом намуд, аз тарафи уламо ва
донишмандони ањли суннати Мисру Шом орои ўро мавриди
наќд ќарор дода, рисолаву китоби зиѐд навиштанд.
Пас аз даргузашти Абдулвањњоб шогирди маъруфи ў
Ибнул –Ќиям таълимоти ўро идома дод вале муваффаќ
нашуд. Асли таълимоти вањњобияро поксозии ислом аз
тариќи руљўъ ба исломи ибтидоии даврони Паѐмбари ислом
Муњаммад (с) ташкил мекард. Аз ин рў мубориза бо
боќимондњои бутпарастиву бисѐрхудої, ки бо мурури замон,
ба ислом дар шакли парастиши љойњои муќаддас, шайху
эшону авлиѐњо ва ѓайра роњ ѐфта буданд яке аз иќдомот ва
таблиѓоти аввалии вањњобиѐн буд. Вањњобиѐн талаб
мекарданд, ки танњо ба Ќуръон эътимод бояд кард, нисбат
ба сунна фаќат ба он њадисњое эътимод ќоил буданд, ки дар
давраи чор халифи аввал- Хулафои рошидин (р) маълум ва
эътироф шуда буданд. Баргашт ба тавњиди беолоиш, ба
ќавли онњо, асоси худошиносии вањњобиѐнро ташкил
мекунад. Аз ин нуќтаи назар онњо хеле љиддию ќотеъона ба
тасаввуф мухолифат ва мубориза карданд. Нафрати эшон
нисбат ба аќоиди суфия ба њадде расида буд, ки баъзе дуоњо
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ва мунољоти онњоро, ки дар рўи маќбарањои авлиѐ хонда
мешуд, бидъат шумориданд ва манъ карданд. Мегўянд, ки
парастиши авлиѐ ва ќубури эшон худ навъи дигаре аз ширк
аст. Ба њамин сабаб нахустин бор, ки дар соли 1806 ба шањри
Макка даст ѐфтанд, маќбарањои бузургон ва сањобањоро, ки
зиѐратгоњи њољљиѐн буд, вайрон сохтанд. Чун дуввумин бор
дар соли 1924-1925 султони Њиљозро маѓлуб карда, давлати
суудии арабї бо сардории Абдулазиз ибни Сауд барќарор
шуд, њатто хонае, ки Муњаммад (с) таваллуд шуда буд, хароб
карда, осору нишонањои хонадони сањобањои Муњаммадро
дар ќабристони шањри Мадина хароб намуданд. Хулоса,
назарашон бар он буд, ки њар аќида ва мабдае, ки дар ислом
мутобиќи матни возењи Ќуръон ва њадисњои сањењ набошад,
куфри мањз аст. Гароиши онњо консервативї –
муќаллидонаву бутаассибона буд ва он бар бисѐре аз ањли
ислом маќул набуд ва нест.
Дар робита ба тарзи зиндагии мусулмонон аќида
доштанд, ки хонаву осори байт ва либосу пўшок боясти
зоњидона бошад. Мусиќї, ороиш бо зарру зеварро њаром ва
њар гуна ќимор, шатранљ, ки монеи зикри Худо ва намози
панљваќта мешавад мамнўъ аст. Ба њамин тариќ вањњобиѐн
њаргуна миѐнаравї-шафоъат байни Худо ва мўъминро рад
карданд.
Вањњобия аз назари иљтимоию сиѐсї мафкурае буд, ки
љињати барќарор кардани њукумати хонадони Саудиѐн
равона шуда буд. Муњаммад ибн Абдулвањњоб аз дастгирии
пешвои наљдиѐн Муњаммад ибн Сауд бархурдор буд. Ѓояњои
ислоњотии Абдулвањњоб нерўи муњаррики ањдофи сиѐсии
хонадони Саудиѐн гардид. Абдулвањњоб бо дастгирии
саудиѐн барои љорї кардани мазњаби худ љангу куштор ва
ѓорати амволи мардумро аз њиљоз то шањри Карбалои Ироќ
ба роњ меандозад ва нињоят бо дастгирии англисњо Оли Сауд
тавонистанд тамоми ќаламрави кишвари Саудї, аз љумла
Њарамайн: Маккаву Мадинаро тасарруф намоянд.
Дуввумин љараѐни ислоњотии динии ислом а њ м а д и
я
( ѐ ќ од и ѐ н и я) мебошад. Ин љараѐн дар байни
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мусалмонони Њиндустон (вил. Панљоб) ба вуљуд омада,
хусусияту рўњияи мазњабии ин сарзаминро дар худ инъикос
кардааст. Асосгузори ин љараѐн Мирзо Ѓулом Ањмади
Ќодиѐнї (1835-1908) чун асосгузорони љараѐнњои дигари
адѐни њиндї, масалан Нанак ва Рам Кришна, кўшиши ба њам
наздик кардани ислом, масењият, буддоия ва њиндуияро
дошта аст. Ў соли 1889 худро Мањдї эълон намуд ва баъдтар
љамъияти динии "Анљумани ањмадия"-ро таъсис кард. Асоси
таълимоти Мирзо Ањмадро, (ки дар њудуди 80 асар ба
забонњои урду ва арабї навиштааст) таъвилу тафсири аќли
(ратсионалї)-и Ќуръон ва суннаи ањли суннат ва љамоат
ташкил мекунад. Назарияњои фалсафию инсоншиносии
исломро, чун дар осори суннатии гузаштагон, алалхусус
тасаввуф, дар се зиннаи такомули фардї баѐн кардааст.
Зинаи аввал шариъат, дуввум тањзибу такомули ахлоќї ва
зиннаи сеюм такомули нафс- рўњонї. Њарчанд дар сохтору
истилоњот таълимоти Мирзо Ањмад дар ќолибњои суннати
баѐн шудаанд, вале дар тафсиру таъвил, он фарќи зиѐде
доранд. Ањмадия ќаноти рости нањзати ислоњро ташкил
мекард. Он бар хилофи чапгароѐни исломї, ки аз инќилоби
сутсиалистии Руссия илњом гирифта буданд (масалан,
Муњаммад Иќболи Лоњурї), муборизаи синфї ва љињодро
дар ислом инкор мекард. Њамчунин ў тарафдори сиѐсати
англисњо дар Њиндустон буд. Пайравони Мирзо Ѓулом
Ањмад ўро паѐмбар эълон карданд. Ба аќидаи худи ў вай
таљассуми Мањдии ислом, Масењи насронї ва Кришнаи
њиндуия мебошад. Пайравонаш аз рўи эътироф кардан ѐ
накардани паѐмбарии ў ба ду гурўњ: ќодиѐнї (онњое, ки ўро
паѐмбар мегўянд) ва лоњурї (онњое ки ўро танњо муслињ
мешиносанд) таќсим шудаанд. Баъди марги Ѓулом Ањмад
роњбарии ањмадияро писараш Њофиз Мирзо Носири Ањмад
ба ўњда гирифт. Дар њоли њозир роњбарияти ин љамъият дар
Бритониѐи Кабир мебошад. Ин љамъиятро созмони
байналхалќии исломї "Робитат-ул-оламил исломия" зидди
исломї эълон кардааст. Пайравони ин љараѐн дар
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Покистону Њиндустон дар Афѓонистону Эрон ва дигар
мамолики Осиѐву Африќо пањн шудаанд.
Сеюмин љараѐни динию сиѐсие, ки дар давраи нав дар
заминаи ислом ба вуљуд омад, Б о б и я
мебошад.
Асосгузори ин љунбиши мазњабию сиѐсї марди эроние бо
номи Сайид (ѐ Мирзо) Алї Муњаммад Шерозї маъруф ба
"Боб"(1820-1850) буд. Пайравонаш ўро "Њазрати Аъло" ва
"Нуќтаи Увло" лаќаб додаанд. Аз падар дар кўдакї ятим
монда, дар тарбияи амакаш бузург ва касби падарашро, ки
баззозї буд идома медињад. Дар синни нуздањсолагї ба
Бушер меравад ва муддати панљ сол дар он љо ба касбаш
машѓул мешавад, вале чун љавони обид ва риѐзаткаш, бо
сиѐдат ва хулќи хушу симои љаззоб буда, љамъе маљзуб ва
муриди ў шуданд. Шояд дар њамин љо фикри пешвої ба
сараш зада буд, ба Шероз баргашта, касбу тиљоратро рањо
мекунад ва барои талаби илм ва сайру саѐњат рањсипори
Ироќу Њиљоз мегардад. Дар Карбало ба муридии Сайид
Муњаммад Козими Раштї яке аз шайхони шиъа дохил
мешавад. Дар он замон аз тарафи фирќаи шайхия зуњури
Имоми Замонро пешгўї мешуд. Аз љумла Шайх Ањмад
Эњсої ва шогирдаш саййид Муњаммад Козими Раштї ва
њамчунин пешвои "ш а й х и я" Њољї Муњаммад Каримхон
буданд, ки даъвии бобиятро ба сурати мубњам ва
нимапинњон изњор кардаанд.
Сайид Алї Муњаммад пас аз ду- се соли тањсил дар
њавзаи Сайид Муњаммад Козим худро Боб- Имоми Замон
номид. Чунин аст оѓози љунбиши бобия. Вале аз нигоњи
ангезањои иљтимої, бобияро нањзати диние мешуморанд, ки
дар асари ниѐзњо ва манфиатњои табаќаи тозабунѐди
буржуозии Эрон ба майдон омада, як ќатор ислоњотро дар
умури динї ва суннатњои мазхабї ба миѐн гузошт.
Пас аз даъвии бобият Сайид Алї Муњаммад аввал ба
Бушер пас дар Широз ва Исфањон даъвати худро интишор
медињад. Аз ду шањри аввал ўро ронданд, дар Исфањон
мавриди њимояти њокими он Манучењрхони Гурљї мулќќаб
ба Муътамид-уд-Давла ќарор мегирад. Вай ўро аз зиндони
458
https://bikhon.tj/

Шероз берун карда ба Исфањон меорад. Аммо баъд аз
вафоти Муътамид-уд-Давла душмании рўњоният ва
мухолифонаш рў ба афзоиш менињад. Омилони давлат бо
ишораи уламо ўро дастгир карда ба Озарбойљон мебаранд
ва дар ќалъаи Чехрик наздики шањри Моку зиндонї карданд
(1846). Баъд Бобро ба Табрез оварда дар њузури валиањд
Носириддин Мирзо дар маљлиси уламо муњокима карданд.
Сурати саволу љавоб бо ў ба тафсил дар " Носихут-таворих"
баѐн шудааст. Баъд аз ин њодиса ўро ба чўб бастанд,
тавбаномае навишта,талаби афъ кард, ки айнан дар
"Луѓатномаи Деххудо" оварда шудааст. Пас аз ин ўро боз ба
зиндони Чехрик фиристоданд, вале чун пайравони ў аз
дастгирї ва зиндони кардани ў ба хашм омада, сар ба
шўриш бардоштанд ва ин шўриш Мозандарону Зинљону
Табрезро фаро гирифт, ўро њукмрони Озорбойљон ба амри
Таќихон Амири Кабир- садри аъзами маъруфи Эрон ба
Табрез оварда, ба фатвои уламо ба дор кашид ва тирборон
кард. Пас аз ин шўриши бобиѐн берањмона пахш карда шуд.
Сайид Алї Муњаммад ал-Боб бо вуљуди кўтоњии
умраш аз худ осори зиѐде гузоштааст. Нахустин таснифи ў
"Тафсири сураи Юсуф" аст, ки пайравонаш онро "Ќуюмуласмо" гўянд, дигар китоби машњури ў маљмўъаи Алвоњи вай
хитоб ба уламо ва салотин аст. Дигаре аз китобхои машхури
ў "Сањифаи байнал- њарамайн", "Рўњ ва фазоилус-сабъа" ва аз
њама машњуртарини оњо "Китоби баѐн" аст, ки гўѐ муддаъї
буд, ки он носих- ивазкунандаи Ќуръон аст.
Боб аќида доштааст, ки Худо дар њар даврае мувофиќ
ба шароити замон паѐмбар ва ањком- китоб мефиристад, аз
ин рў њељ як вањйи ќабли наметавонад абадї ва
таѓйирнопазир бошад. Бо ин роњ ў мехостааст љазмиятдогмавї будани ањкоми исломро аз байн барад ва дар
Ќуръон ва шариъат таѓирот ворид кунад. Дар њамин асос ў
худро паѐмбар эълом намуда, шариъатро инкор кард ва
баробарии одамонро эълом намуд. Боб даъват намуд,ки
моликияти моликони бузург бекор карда шавад, аз
камбизоъатон молиѐт ситонда нашавад,таќсими баробари
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њамаи боигарї ва сармояи давлат, озодии фард ва ѓайраро
талаб мекард.
Баъд аз ќатли Боб чанде аз пайравони ў худро
халифаи ў эълон карданд. Аз љумла Мирзо Яњѐ Субњи Азал
ва бародараш Мирзо Њусайн Алии Нурї (1817-1892), ки
баъдан худро Бањоуллоњ эълом намуд, Ў имрўз асосгузори
дини Б а њ о и я ба шумор меравад. Онњо баъд аз сўйќасди
бобиѐн ба љони шоњ ба Ироќ табъид шуданд. Мазњаби бобия
имрўз дар Эрон ба њукми илњод даромада ва мавќуф шуда
аст.
Бањоуллоњ таълимоти худро дар китобе бо номи
"Китобу-Аќдас", "Иќон" ва рисолањо (лавњањои алоњида)
баѐн кардааст. Бањуллох аввал аз Эрон ба Баѓдод бадарѓа ва
баъдан дар Истамбул ва дигар шањрњои Осиѐи Хурд зиндагї
кардааст.
Моњиятан бањоия низ дар ибтидо аз кўшиши ба
манфиати иттињодияњои буржуозияи байналмилалї тобеъ
кардани ањкоми дини ислом ба вуљуд омада, баъдан
таълимоти худро дини алоњида эълом намуд. Дар он рўњи
инќилобї ва муборизи бобия аз байн бурда шудааст.
Умуман тиаълимоти бањоия, ки манфиати буржуаи
монополистиро ифода мекунад, хусусияти оламватаникосмополитик дорад. Онњо ба муќобили љангњо ва
ихтилофоти мазњабї баромад намуда, ба зери байраќи
бањоия, ки гўѐ ифодаи ормонњои олии њамаи динњо ва анбиѐ
мебошад, даъват мекунанд.

ИСЛОМИ МУОСИР
Ислом имрўз яке аз се дини бонуфуз мебошад.

Пайравони ислом дар љањон мувофиќии гузориши созмоњои
исломї имрўз зиѐда аз 21%- як миллиард нафарро ташкил
медињанд ва дар 126 кишвар сукунат доранд. Аз љумла дар
зиѐда аз 40 кишвар мусалмонон аксарияти ањолї ва дар 18
кишвари дигар аќалияти бонуфўзро ташкил медињнд.
Мусалмонон имрўз минтаќаи васеъеро дар ќитъањои: Осиѐву
Африќо Ховари Миѐна ва Наздик, Осиѐи Љанубу Ѓарбї,
Африќои Шимолию Тропикї ва ѓ-ра) ишѓол кардаанд.
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Аќалиятњои исломї дар ќитъањои Амрико ва Аврупо, дар
баъзе љойњо таърихан муќимї (чун дар Албания,
Булѓористон ва Югословї) ва дар баъзеи дигар чун
тозамуќими- эмигронт
зиндагї мекунанд. Як ќатор
мамлакатњо номи љумњурии исломиро доранд. Масалан:
Љумњурии Исломии Покистон, Љумњурии исломии Эрон,
Љумњурии исломии Афѓонистон ва ѓ-ра) ва дар њудуди 28
давлат исломро њамчун дини расмї дар Ќонунњои асосии худ
эътироф кардаанд. Ислом имрўз баъд аз пароканда шудани
системаи сутсиолистї ва камэътибор гардидани идеолужии
коммунистї яке аз ду мафкураи бонуфузи љањонї дар
муќобили мафкураи насронї ва идеулужии Амрико
мебошад.
Наќши иљтимоию сиѐсии ислом дар сад соли охир дар
кишварњои Осиѐву Африќо як ранг набудааст. Дар марњалаи
аввал пас аз шикасти паѐ-паи мамлакатњои исломї дар
муќобили фишору зарбањои њарбию сиѐсї ва иќтисодии
кишварњои ѓарбї мусалмонон ба тадриљ аз хоби ѓафлати
ќуруни вустої бедор шуда, ба вазъияти аќибмондагии
иќтисодиву иљтимої- сиѐсї ва илмию техникии худ огоњ
гардиданд. Њамзамон бо дарки ин вазъият гурўње аз
тањсилкардањо, љавонон ва равшанфикрони тараќќихоњи ин
кишварњо дар паи љустуљўи сабабу иллати ин аќибмондагї
ва љањолат афтоданд. Дар натиља гурўње ба хулосае омаданд,

ки иллат дар хусусияти шахшудагї ва таѓйирнопазирии дини
ислом аст, гурўњи дигаре сабаби аќибмондагиро дар дур ва
бегонагардидани мусалмонон аз исломи асил- аз усулњои
дини Муњаммад, ба таќлиду хурофот, бидъатњо, ва ба
љањолат олуда гардидани он диданд. Вобаста ба њамин њанўз
дар нимаи асри XIX ду навъ муносибат ба ислом ва ду навъ
нусхаи дармон ва ду тамоюли рањоиљўї аз ин њолати
аќабмондагї ва љањолат ба миѐн омад.
Тамоюли аввал роњи халосиро дар дуняви
(секуляриза) кардани муносибатњои љамъиятї, яъне аз зери
таъсир ва њокимияти дин берун кашидани муносибатњои
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иљтимої, иќтисодї, сиѐсї ва маданию фарњангї ва аксаран
таќлиди кўр - кўрона ба Ѓарб ва ѓарбї кардани шарќиѐн
медиданд. Ин гурўњ дар тадќиќотњои охири љомеашиносони
ин кишварњо"ѓарбзада" номида шудаанд. Баракс тамоюли
дуюм, бо вуљуди дар назари аввал кўњнапараст ва
суннатгаро будан, иллатро на дар ислом балки дар
мусалмонон, шакли диндорї ва шуури динии онњо медид, ба
ќавли шоир: " Ислом ба зоти худ надорад айбе, Њар айб, ки
њаст дар мусалмонии мост" мегуфтанд. Ва аз ин рў роњи

халосиро дар ислоњи шуури динии мусалмонон ва шинохти
дурусти ислом ва сарчашмањои он ва инчунин зинда кардани
анъанаи пешќадами гузаштаи олами ислом медиданд. Онњо
наќши исломро дар мубориза бо мустамликадорї ва
истеъмори ѓарби хуб дарк намуда, барои сафарбарї ва
таљдиди маљду ифтихор ва шўњрати фаромушшудаи
мусалмонон аз гузаштаи илму фарњанг ва ќудрати сиѐсии
халќњои мусалмон ѐд мекарданд. Ин гурўњ бо номи муслињин
- ислоњотчиѐни (реформаторон)-и ислом дар адабиѐти илмї
машњуранд.
Ислоњгарон
шахсиятњои
маъруф,
мутафаккирони номии олами исломанд, ки то имрўз дар
атрофи осори онњо тањќиќот ва бањсу баррасињои илмї
идома дорад ва онњо дар таърихи навини кишварњои исломї,
дар роњи ба даст овардани истиќлолияти миллї, озодї аз
зери юѓу султаи мустамликадорї ва пешрафти иљтимоию
фарњангии ва илмии ин кишварњо наќши бенињоят бузург
доранд.

Аввалин байраќбардорони н а њ з а т и и с л о њ ( ѐ т а љ
д и д и ф и к р и д и н ї ) аллома Сайид Љамолуддин
Афѓонї (1839-1897), устод Муњаммад Абдоњ мисрї (18341905), Абдуррањмон Кавокибии мисрї (1849-1902), Рашид
Ризо ва Ањмад Амини мисрї ва аллома Муњаммад Иќболи
Лоњурии покистонї (1877-1938) буданд, ки љињати бедории
мусалмонон, эњѐи маљду ифтихори фаромушшудаи онњо,
софкорї ва поксозии шуури динии онњо аз хурофотњои
афюнї ва шиносонидани исломи асили мухаммадї
иќдомњои фаровоне карданд.
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Аз боби мисол Сайид Љамолуддин бо таваљљўњ ба
вазъи онрўзаи мусалмонон, ки гузаштаи пурифтихори сиѐсї
ва илмию фарњангии худро аз даст дода, ба љањолату
хурофотхо фурў рафта буданд, чунин фармуда: "Агар мо

хоњем исломро ба ѓарбиѐн муъаррафї кунем, пеш аз њама
бояд иќрор шавем, ки мо мусалмон нестем.." Манзури Сайид
Љамолиддин Афѓонї он буд, ки ончиро ки мо ба унвони
ислом парастиш мекунем, исломи асил нест ва он
мусалмоние, ки мо дорем мусалмонї нест. Дар бораи њар
мафкураву дин инсон аз рўи вазъу њолати иљтимоию сиѐсї
ва маќоми пайравони вай дар љомеаи љањонї бањо медињад,
дар сурате, ки кишварњои исломї њама дар асорати
мустамликавї ва љањлу аќибмондагї буданд, барои ѓарбї
таърифи ислом метавонист бо писханди "Ранг бину њол
пурс!" тамом шавад.
Нањзати ислоњ, дар охири асри XIX на танњо дар
Мисру Эрону Њиндустон, балки дар Осиѐи Марказї низ
мушоњида мешавад. Чун дар њама кишварњои исломї
равшанфикрї ва маорифпарварии асил бо ислоњи мазњабї
тавъам ва боњам будаанд. Омили пайдоиши нањзати ислоњи
мазхабї ва маорифпарварї дар Осиѐи Марказї низ мисли
дигар кишварњои исломї бархўрд бо Ѓарб, шикаст дар
муќобили мустамликадорї ва эњсоси аќибмондагї ва асорат
буд. Зери таъсири нањзатњои исломии кишварњои њамсоя ва
бархурди бевосита бо маданият ва дастовардњои иќтисодиву
техникии
Руссияи
подшоњї,
мутафаккирон
ва
равшанфикрони Осиѐи Марказї, алалхусус маркази илмию
фарњангии онрўзаи ин минтаќа Бухоро, дар осори худ
зарурати таљдиди фикру андешаи динї, масълаи рў овардан
ба илму маърифат ва ислоњи сохтори сиѐсиро ба миѐн
гузоштанд.

Аз маъруфтарин реформаторон- муслињони ин давра
Абўмансур Кусравї ва Мулло Шањобуддин ибн Бањоуддин (
Марљонї), ки њарду аз тоторњои Ќазон буда, дар Бухоро
тахсилу фаъолият кардаанд ва њамчунин Мулло Фозили
Ѓиждувонї, Мулло Хољибои Хуљандї, Мулло Худойбердии
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Бойсуниро метавон ном бурд. Инњо аз аввалин шахсиятњои
ислоњталаб ва бедору огање буданд, ки барои афкори
пешќадами равшанфикрї ва ислоњталабии худ мавриди
таъќиби амирони манѓития ќарор гирифта баъзе фирор ва
баъзе муњокима шуданд. Вале ќуллаи баланди афкори
равшанфикрњ ва таљдидхоњиро чи дар умури таълиму тарбия
, чи дар умури сиѐсї ва чи дар шуури динии мо дар осори
гаронмояи Ањмади Дониш, алалхусус дар рисолаи
"Наводир-ул-ваќоеъ"- и ў пайдо мекунем. Ба дунболи
Ањмади Дониш шогирдони
ў
чун Садриддин Айнї,
Абдураъуф Фитрат ва љ а д и д о н андешањои зиѐде дар
мавриди таљдиди шуури динї, танќиди шакли диндорї ва
љахлу хурофоти аморати Бухоро баѐн карда, даст ба
иќдомоти амалию инќилобї низ заданд.
Охири асри Х1Х ва нимаи аввали асри ХХ нањзати
таљдиди фикри динї ба ду шоха људо мешавад: яке
модернизм, ки кўшиши ба шароит ва мафњумњои нав
мувофиќу мост кардани ислом ва аз тариќи љустуљў
мафњумњои илмию техникї ва иљтимоию иќтисодии навро
дар Ќуръону њадисњо дошт, дигаре шохаи эњѐи (бунѐдгарої)
исломи асил, ки мавќеъи воќеъии равшанфикрон буд.
Метавон гуфт то солњои 70-уми асри ХХ мавќеъ ва дасти
гурўњи аввал боло буд, њарчанд таъсири бевоситаи осору
таълимоти реформаторони номбурда, њамеша вуљуд дошт.
Модернизм њамчун идеолужии буржуазияи мањаллии
кишварњои Шарќи исломї дар ин марњила њадди аксари
кўшишро мекард, то исломро ба ањдофи сиѐсиву иќтисодии
худ мувофиќ созад. Вале аз солњои 70-ум ба баъд буржуазия
мавќеъ ва наќши собиќи худро дар кишварњои исломї аз
даст дод ва бар ивази он дар сањнаи таърих табаќоти поѐнии
љомеа, мустазъафин ва майдабуржуа баромаданд ва аз нав
шиъорњои эхѐи исломи муњаммадї, озодї ва истиќлоли
воќеї, худшиносї ва таљдиди шуури мазњабї ба миѐн
омаданд. Яке аз муњимтарин хусусияти давраи нав афзудани
наќши сиѐсии ислом дар нањзатњои миллию озодихоњї буд.
Агар дар давраи инќилобњои буржуазї ислом њамчун яке аз
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воситањо ва яке аз унсурњои идеологияи буржуазї ба кор
рафта бошад, дар ин давра идеологияи исломї ба ќувваи
асосии пешбаранда табдил меѐбад. Ќуллаи олии ин нањзати
нав Инќилоби Исломии Эрон буд, ки бо сарварии Оятуллоњ
Узмо Хумайнї ба ѓалаба ноил гардида, ба пойгоњи
империализми љањонї дар минтаќа зарбаи корие зад. Пас аз
Инќилоби Исломии Эрон як ќатор њодисањои сиѐсие рух
доданд, ки далолат ба фаъол гардидани омилњо ва ќуввањои
сиѐсии исломї дар минтаќа мекарданд аз љумла: ишѓоли
Масљидул- Њаром дар Макка аз тарафи ќуввањои мухолифи
режими Саудї, кушта шудани президенти Љумњурии Арабии
Миср Анвар Содот дар октябри соли 1981 аз тарафи гурўњи
њамлаи созмони " Ихвонул муслимин": " ал-Љињод" ѐ "атТакфир вал-хиљра", рў ба афзоиш нињодани амалиѐти
гурўњњои мухолиф дар Тунис ва Алљазоир, наќши мубориз ва
фаъоли созмони "Амал" ва"Њизбуллоњ" ба муќобили Исроил
дар Лубнон ва нињоят ѓалабаи ќуввањои муљоњидини исломї
дар љанги Афѓонистон бар артиши номдори Иттињоди
Љамоњири Шўравї.
Хулоса, хусусияти асосии исломи муосир афзудани
наќши сиѐсї ва идеолужии он дар сатњи љањонї мебошад.
Охири асри ХХ, асри аз нав ба сањнаи сиѐсї баромадани
ислом, рў ба афзоиш нињодани омўзишу тањќиќот дар
атрофи мавзўњои "Ислом ва сиѐсат", "Ислом ва иќтисодиѐт",
"Љомеаи тавњидии исломї", "Давлати исломї" ва ѓайра буд.
Њарчанд дар охири асри ХХ ин чунин фаъол шудани ислом,
ба сањна омадани исломи сиѐсї, чун яке аз воситањои
мубориза бо империализм то андозае хусўсияти мусбї дошт
ва дар мањофили љањонї хайрхоњї дошт, аммо бо гузашти
начандон замони тўлонї ва низомоту режимњои сиѐсие, ки
дар натиљаи ин ба
вуљуд омаданд натавонистанд
интизороти мардумро бароварда созанд. Ин аст, ки дар
нањзатњои охирини олами ислом -«бањори арабї» дар
Тунис, Љумњурии арабии Миср, њарчанд исломиѐн ширкат
доштанд, дигар мисли 30-35 пеш љонибдорї аз тарафи
мардумро надоранд. Њатто дар Љумњурии Туркия имрўзњо
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ба муќобили њокимияти Њизби Адолат ва Тараќќї, ки њизби
исломгарост норозигии мардум баланд шуда истодааст.
Чунки таљрибаи исломи сиѐсї нишон дод, ки бо сиѐсат олуда
кардани ислом ба зарари худи ислом тамом мешавад. Бо
вуљуди ин наќши љањонии исломро дар њаѐти имрўза љањон
наметавон сарфи назар кард.
Афзудани наќши љањонии исломро инчунин аз рў
афзудани созмонњои љањонї ва байналмилалии исломї да
рѐфтан мумкин аст. Имрўз созмонхои зерини байналмилалии
исломї амал мекунанд: 1- СОЗМОНИ КОНФРОНСИ

ИСЛОМЇ ( ба арабї.-Муназзамат-ул муътамарал-исломї)ин созмони байни давлатии кишварњои Осиѐву Африќо соли
1969 ташкил шуда, 44 давлат ва Созмони озодибахши
Фаластинро дар бар мегирад. Органи олии ин созмон
конфронси сарони давлатњо ва њукуматњо мебошад;
2- Анљумани Олами Исломїњ ( Муътамарал-ОламалИсломия)- ин созмон соли 1926 дар Макка ташкил шуда, дар
67 кишвар намояндагњ дорад. Ин созмон маќоми созмони
ѓайрињукаматии машваратї дар назди Созмони Милали
Муттањид ва маќоми нозирро дар Созмони Конфронси
Исломї дорад;

3- Лигаи Олами Исломї (Робитатул-Олам алИсломї)- соли1962
дар Макка ташкил ѐфта, созмони
ѓайри њукуматии байналхалќии исломї мебошад.
Дар шароити њозира љайр аз ин се созмони мўътабаре,
ки ѐд шуд боз чандин созмону ташкилотњои байнидавлатї,
минтаќавии иљїтимоию сиѐсї, иќтисодиву илмї, маданию
фарњангї ва ѓайра амал мекунанд. Масалан: Банки имронии

исломї, Мухобироти байналхалќии исломї, Созмони
исломї оид ба таълим ва маданият, Мањкама(Суд)-и
адолати исломї ва ѓайра мављуданд. Дар як худи кишварњои
арабї зиѐда аз 130 ташкилоту созмонњои мањаллї, ањзоби
сиѐсии исломї ва ѓайра амал мекунанд.
Хулоса, дар шароити њозира, бо вуљуди њанўз њам ба
сатњи имрўзаи пешрафти илмию техники нарасидани аксари
кишварњои исломї, ислом яке аз динњо ва идеолужињои
466
https://bikhon.tj/

бонуфўзи љањонї ва кишварњои исломї дорои имконоти
азими иќтисодї ва захирањои табиї мебошанд. Љањиши

иќтисодию иљтимоии як ќатор кишварњои исломї чун:
Малазия, Индонезия, Туркия, Амороти Арабии Муттањида,
Давлати Шоњигарии Арабистон Саъудї, Кувайт, Љумњурии
Исломии Эрон далолат бар он мекунанд, ки аз лињози
илмию фарњангї ва њатто технулужї, кишварњои исломї
имкони расидан ба сатњи имрўзаи љањониро низ доранд.
Инак фасли дини исломро низ дар ин љо хотима
мебахшем ва умедворем, ки шинсої бо маъорифи исломї як
олами тозаеро барои љавонони мо боз карда, дар шинохти
таърих, фарњанг, адабиѐту забон, фалсафаю њуќуќи гузашта
онњоро мадад ва омили ташаккули њиссу ѓурури созандаи
миллї, итминон ба нафс, истиќомат дар бањсу муљодилањо
гардад.
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I. ПАЙДОИШ ВА ПАЊНШАВИИ ИСЛОМ
I.1. Сарчашмањои таърихи ислом:
Ќуръон ва Суннат;

сиратњо- «Сирати Ибн Исњоќ ва Ибни Њишом», љангномањо«Китобул-маѓози»-и Ваќидї, «Табаќот»-и Ибн Саъд,
«Китобул-маориф»-и Ибн Ќутайба, «Китобул-ахбор аттивал»-и Диноварї ва таърихномањои Яќубї, Табарї,
Балозурї ва Ибн Асир.

I.2. Вазъияти љањони мутамаддин дар арафаи пайдоиши
ислом. Эњсоси ниѐзмандї ба дину мафкураи нав дар он
рўзгор, на танњо дар Арабистон, балки берун аз он: Эрон,
Византия ва ѓ-ра. Наќши чорроњи Осиѐи Наздик дар
таърихи бархўрд ва муколимаи тамаддунњо.
Шароит ва вазъияти љуѓрофиѐї, иљтимоию сиѐсї ва
маънавии се минтаќа: љануб, марказ ва шимоли Арабистон
(Љазиратул-Араб) ќабл аз ислом. Маъруфтарин ќабоили
араб: Ѓассониѐн, Лањмидиѐн (дар шимол) Киндиѐн (дар
Яман) Ќурайшиѐн (дар Њиљоз-марказ), Ривояињо дар бораи
пайдоиши шањри Макка ва таърихи баъдии он. Фарњанг ва
парастишњои арабњо то ислом, дар давраи “љоњилия”. Осори
тамаддуни куњан дар љануби Арабистон (Яман ва
Хадрамавт), адабиѐти баркамол бо жанрњои ќасида, ѓазал,
марсия ва таърихномањо («Айѐми араб»)ва ѓ-ра ва таъсири
баъдии он ба адабиѐти халќњои мусалмон. Шоирони
соњибдевон: Имрулќайс, Фараздак, Љарир, Абўрабиъа.
Талња ва ѓ-ра Хусусияти бутпарастї-бисѐрхудої(политеизм)
дар Арабистон. Бинои маъбадњо-«Бейтил-ил»- /хонањои
худо/, Каъба бо 360 бутњо ва санамњои маърўфи он аз љумла:
Лот, Манот, Уззо, Наъила, Зулхалоса, Суво, Яљус, Яуќ ва
ѓайра, ки дар Ќуръон нам бурда шудаанд. Мавќеъи динњои
яњудия, насрония ва зардуштия дар Арабистон. Њаѐти
ќабилавї авлодї ва ќонунњои нонавиштаи он, расму русуми
бодиянишинї (намодї). Набудани њокимияти сиѐсї ва
созмони идории динї, «дорун-надва»-ягона маркази
иљтимої-маслињатии Макка.
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I.3..Зиндагонї ва рисолати паѐмбари ислом Муњаммад (с)
(570-632 ).
Шаљараи насаби Муњаммад: маќоми ќабилаи Ќурайш ва
авлоди Бани Њошим дар Макка ва атрофи он. Ривоятњо дар
бораи бобо-падарбузурги Паѐмбар (с) Абдулмуталлиб (р).
Ривоѐт дар бораи издивољи Абдулло ва таваллуди Муњаммад
(с) /12-Рабеъул-аввали с.570/, даврони кўдакї ва нављавонї.
Ятимии Паѐмбар (с) аз падар то тавваллуд, дар тарбияи
дояаш Њалима, ятимї аз модараш Омина ва сарпарастии
бобояш. Дар тарбияи амакаш Абўтолиб ва сафари тиљортї
ба Шом, пешгўии роњиби насронї Буњайро. Издивољ дар 25солагї ба Хадича ва 15 сол сукут. Оѓози нубувват (с.610).
Мухолифати аристократия сармоядорони Макка. Таъќибу
азияти мусалмонон. Аввалин њиљрати мусалмонон ба
Њабашия.
Њиљрати акбар ба шањри Ясриб – Мадинатуннабї (622).
Оѓози солшумории њиљрї. Аввалин паймони сиѐсии
Паѐмбар бо ќабоили яњудї (Бани Назир, Бани Ќайноќа,
Бани Ќурейз) ва арабї (Бани Авс ва Бани Хазраљ)-и ањолии
Ясриб. Бунѐди аввалин масљид (Масљиди Ќубо) дар мадина.
Соли аввали њиљрї ва оѓози ѓазоват. Љангњо ва сирияњои
асосї бо мушрикон ва душманону мухолифони ислом: љанги
Бадр, Уњуд, Хандак, фатњи Макка, Таъиф ва ѓайра. Њаљљи
видоъ ва вафоти паѐмбар (632).
Шахсияти паѐбар: одоб ва сулуки зиндагї, занон
(Хадича, Оиша, Савдо, Мория, Њафса, Уммул Њабиба,
Уммус Салма, Зайнаб бинти Љањш, Зайнаб бинти Хазима,
Маймуна, Љувайрия, Сафия). Сабаби бисѐрзании паѐмбар.
Фарзандони паѐмбар (с): писарон: Ќосим ва Абдулло
(Тайиб ва Тоњир), Иброњим, духтарон: Зайнаб Фотима,
Уммул Ќулсум, Руќия. Наберањо аз Фотима: Њасан ва
Њусейн. Муносибати паѐмбар бо занон ва соири
мусулмонон.

I.4. Интишори ислом пас аз вафоти Паѐмабар (с).
Ихтилофоти сиѐсї дар садри ислом ва аввалин рахна
дар вањдати муслимин, пеш аз тафни Паѐмбар (с). Наќши
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Абўбакру Умар (р) дар фурўнишондани аввалин ихтилоф ва
чигунагии байъат ба Абўбакр.
Хилофати хулафои рошидин: Абўбакри Сиддиќ (632634) ва љангњои раддия; хилофати Умари Форуќ (634-644)ва
футуњоти араб- фатњи Шому Миср ва сарзаминњои Византия,
оѓози фатњи сарзамини Ирон; хилофати Усмони Аффон (644656) ва идомаи футуњоти араб ва оѓози ихтилофи тоза бо
кушта шудани ў; хилофати Алї Ибн Абїтолиб (656-661) ва
ихтилофоту њаводиси сиѐсии замони ў. Љанги «Љамал» (соли
36/656 )-байни беваи Паѐмбар Оиша (р) ва Талхаву Зубайр
бо Алї ибни Абїтолиб дар мавзеи ал-Хурайбаи назди Басра
ва ѓалабаи Алї. Љанги «Сиффин» (с.38/658) байни Алї ва
њокими саркаши Сурия(Шом)-Муъовия ибни Абїсуфиѐн,
наќши‘Амр б.ал-‘Ос ваАбу Мўсои ал-Ашъарї ва оќибати
сиѐсии ин љангњо. Пайдоиши равияи «хориљия» ва
муборизот ва заминаи ихтилофи онњо. Заминаи пайдоиши
шиъа ва суннї. Хилофати Муъовия ва оѓози хилофати
Умавиѐн 661м.\41њ.- 750м.\132њ. Муборизаи фарзандони Алї:
Њасан, Њўсейн, Зайд. Хурўљи ал-Њусайн б.Алї моњи
муњаррами соли 61/681 бар зиддиЯзид Ибн Муъовия, Исѐни
Зайд б.Алї б.Њусайн б.Алї б.Аби Толиб (122/739-40)
хулафои Умавї ва Аббосї. Хилофати Аббосиѐн (749-50\
132њ.-1517\923њ) ва наќши эрониѐн дар ба сари тахт омадани
онњо. Муборизањои дохилии зидди аббосиѐн аз љумла хуруљи
аберањои Паѐмбар (с) бо номњои Муњаммад ва Иброњим
(138/755-56).
1.5.Ќабули ислом дар Осиѐи Миѐна

ва истиќрори он (644-739).

Вазъияти сиѐсию маънавии Осиѐи Миѐна ќабл аз истилои
араб. Парокандагии сиѐсї. Инќирозоти маънавї, бо
бутпарастї омехта шудани зардуштия. Хавфи насронишавї
ва буддоишавии мардуми Осиѐи Миѐна. Оѓози истилои
Осиѐи Миѐна. Истилои пурраи Эрон (644-652). Тохтутозњои
марњилаи аввал (652-704). Оѓози марњилаи дуюми фатњи
Мовароуннањр бо сарварии сарлашкари араб Ќутайба ибн
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Муслим (705-714). Марњилаи сеюм (720-739), давраи пахши
шўришњо ва фатњи манотиќи алоњидаи Осиѐи Миѐна.
Маъракањои муборизаву муќовимат ва шўришњои асосии
зидди арабї.
Шароити ќабули ислом дар Осиѐи Миѐна ва роњњои љорї
гардидани ислом. Муносибати аъроб ба мусалмонон ва
пайравони динњои дигар: љизя ва хирољи сарона. Њолати
умумии ќабули ислом то ташаккулѐбии давлатњои мањаллии
соњибистиќлол. Наќши Тоњириѐну Саффориѐн ва Сомониѐн
дар исломишавии саросарии Осиѐи Миѐна ва муносибати
онњо бо пайравони динњои ќадимаи эрониѐн.
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27.ал-Њазори аш-Шайх Муњаммад. Нурал-якин фи сиратулсайидал-мурсалин. Душанбе. 1992.
28 Ѓафуров Бобољон. Тољикон. Љ.1. Ирфон.Душанбе: 1985.
29.Фильштинский И.М. История арабской литературы 5начала 10 вв. М.: Наука,1985 г.
30.Љаъфар Субњонї. Фарозњо аз таърихи Паѐмбари ислом.
Тењрон. 1376.
30.Љон Нос. Таърихи љомеъи адѐн аз оѓоз то имрўз. Тарї.
Али Асѓари Њикмат, чоп.3. 1354.
32.Фазлуллоњ Кумпонї. Рањмати оламиѐн. наш. Дорулкутуб-ал-исломия. Љ.1
34 Kister M.J. Studies in Jahiliyya and Early Islam.L .,1980.
35.Watt W. Muhammad at Medina. Oxford, 1956.35 Watt W.
Muhammad at Mekka. Oxford, 1953.
36.Watt W. Muhammad. Prophet and Statesman. L.,1961.
II.АСОСЊОИ ТАЪЛИМОТИ ИСЛОМ

(Усули дини ислом)
II.1 Сарчашмањои асосии таълимоти ислом: Ќуръон ва
суннат. Ќуръон китоби муќаддаси осмонии мусалмонон,
вањйи Илоњї; яке аз шоњасарњои тамаддуни башар;
сарчашмаи таърихї, динї, адабї, забонии фарњангї.
Номњои Ќуръон: Ќуръон, Фурќон, ал-Китоб, Уммул-Китоб,
Мусњаф, Каломи Шариф. Таърихи гирдоварии Ќуръон.
Аввалин нусхаи Ќуръон - «Суњуф»- и Зайд ибн Собит;
нусхањои Убайа ибн Каъб, Абдулло ибн Масъуд, Абумўсо
Абдулло Ашъарї, Миќдод ибни Асвад ва охирин тадвини
Ќуръони маљид дар давраи хилофати Усмон- тавассути Зайд
ибн Собит. Забон, услуб, сохтор ва ањамияти таърихии
Куръон дар тамаддуни умумибашарї ва исломї. Ањамият
Ќуръон дар рушту ривољи илмњои гуманитарї аз љумла
илмњои ќуръонї: илми тафсир, илми таъвил, илми ќироат,
илми таљвид,илми насху мансух; илми њадис.
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Илми тафсир (шарњу баѐни маънии зоњирии Ќуръон )ва
таъвил (шарњу баѐни маънии ботинии Ќуръон). Зарурат ва
шароити тафсир, тафсирњои маъруф: тафсири «Љомеъулбаѐни» Табарї, тафсири «Кашшоф»-и Замахшарї, «Тафсири
Кабир»-и Имом Фахри Розї, ки њама эрони таборанд.
Тафсирњои ба забони тољикї: «Тафсири Ансорї», «Тафсири
Мавлоно Яќуби Чархї», «Тафсири Сурободї», «Тафсири
Њусайнї», тарљумаи форсии «Тафсири Табарї». Ањамияти
умумифарњангии тафсирњо ва маќоми онњо дар фарњанги
исломї. Илми асбоби танзил ( шинохти шароити нозил
шудани ояту сурањои ќуръонї).
Илми њадис. Љойгоњи њадис (наќли сањобагон аз гуфтор ва
рафтор)-и Паѐмбар (с) дар фарњанги исломї. Сабаби
пайдоиши илми њадис. Њадисњои «сањењ», «заъиф» ва
«љаълї» (бофта). Шарту шароити сањењияти њадисњо. Илми
риљоли њадис. Муфассирони шиш маљмўи ањодиси сањењ:

Муњаммад Исмоил Љаъфар-ал-Бухорої (810-870) мураттиби
«Сањењи Бухорї», Имом Абў ал-Њасан Муслим Нишопурї
(817-875) мураттиби "Сањењи Муслим"( ѐ"ал- ЉамеъулСањењ"), Абў Довуд Сиистонї
(817-889) ) мураттиби
"Суннани Абў Довуд", Ибни Моља Ќазвинї, ) мураттиби
"Сунани ибн Моља", Њофиз Абўисо Муњаммад Зањњок
Тирмизї (208-279њ.ќ.), мураттиби "Љомеъи Тирмизї",
Абўабдурањмон ибни Алї Насої (ваф.303њ.ќ.)мураттиби,
"Сунани Насої».
Илми ќироати Ќуръон. Љойгоњи илми ќироат дар ѓановати
фарњанги исломї. Ањамияти ќироат дар дини ислом. илми
таљвит (фонетика)-и Ќуръон. Њафт ќорї ва ќироатњои
маъруфи Ќуръон.

САРЧАШМАЊО ВА АДАБИЁТ

1.
2.
3.
4.

-Ќуръони- Карим
Абуабдуллоњ ибни Исмоиъли Бухорї. ал-Љомеъул-сањењ.
Абул-Футўњи Розї. Тафсир
Абуљаъфар Муњаммад ибни. Љарири Табарї. Љомеъулбаѐн фи тафсир ал-Ќуръон.
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5. Имом Фахри Розї. Тафсири кабир: Мифтоњу-ѓайб. тарљ.
дукт. Алиасѓари Њалабї, Чоп. 1. Интш. "Асотир". Ї.1.
1371
6. Хоља Халифа. Кашфуз-зунун
7. Суюти. ал-Иттикон фи улум ал-Ќурън. 1954.
8. Абуабдуллоњ Зинљонї. Таърихи Ќуръон. Тењрон, 1387 њ.ќ
9. Абуубайда. Маљоз-ул-Ќуръон. Миср.1954.
10. Дук. Алиасѓари Њалабї. Ошнои бо улуми Ќуръонї ѐ
муќаддимоти лозим барои фањми Ќуръони маљид. Љ.1.
Интиш. "Асотир, " Тењрон.1369.
11. Дук. Довуди Аттор. Мўъљаз-ул- Ќуръон.
12. Крачковский, акад. И. Ю.Крачковский. Замима
\Приложение\ ба тарч. Куръон- Коран. Пер. и коммент.
И.Ю. Крачковского. 2- изд.-М. Наука. 1990.
13. Крымский А.Е. Лекции по Корану. М. 1902.
14. Муњаммад Њусейн Зањабї. ат-Тафсир вал-муфассирин.
Коњира. Доул-кутуб ал-мисрия.1396 њ.ќ.
15. Наљми Муњаммад Содиќ ва Њариси Њашмї. Шинохти
Ќуръон. Љ.1. 1361.
16. Одинаев Я.К. Коран: философско-этическое учения.
Душанбе: 1990.
17. Таљвиди Ќуръони маљид. Мурат. Сайид Ањмадхољаи
Сиддиќии Самарќандї, "Зарафшон" 1916.
18. Дук. Сайид Мањмуди Таботабоии Ардаконї. Гузидаи
мутуни тафсири форсї. Интиш. "Асотир" Чоп.2. с.1370.
19. Дук. Субњии Солењ Пажўњишњо дар бораи Ќуръон ва
вањй. Тарї. Муљтањид Шабистарї. Љ.1. Дафт.наш. фарњ.
исло. 1370
Ќурбони Зайнулобидин. Таърихи фарњанг ва тамаддуни
исломњ.Чоп.2. Дафт. наш. фарњ. исло. Тењрон: 1370

II.2 УСУЛИ ДИНИ ИСЛОМ
ислом- зербино ва аслпояи ислом: баѐни
шањодатайн, панљ ваќт намоз, рўзаи моњи Рамазон, закоти
мол ва њаљ(љ)и Хонаи Худо. Таълимоти усулии ислом:

Аркони
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Кулли таълимоти ислом иборат аз: аќоид, љањонбинї,
ахлоќ, ањком.

Аќоид ѐ усули дини ислом: Асли аќида- имон ва таърифи он;
асли имон иќрори ќалбї ва тасдиќ ѐ изњор(ташањњуд)-и
забонї ба ягонгии Оллоњ ва паѐмбарї (нубуввати)
Мўхаммад(с)-/изњори шањодатан/. Имон(этиќод)-и муљмал ва
муфассал: тавњид(худошиносї), фаришташиносї (имон ба
малоик), паѐмбаршиносї(нубувват), охиратшиносї (маъод).
Асли худошиносии тавњидии ислом: ягонагии Худо ва фарќи
он аз дигар динњои тавњидї; сифоти зотї: тасдиќї (сабутї)
ва инкорї(салби)-и Аллоњ. Асмои сифотї ва зотии Аллоњ.
Фалсафаи тавњид: Тавњид (худошиносї)- ва тафовути он
аз дигар динњои яктопарастї. Шинохти фитрї (ќалбї ѐ
сириштї) ва шинохти аќлию бурњонии Худо: вољибалвуљуд
ва мумкиналвуљуд;
бурњони њастишиносї (бурњони
сиддиќий Ибн Сино), бурњони назм. Фалсафаи нубувват:
зарурати паѐмбарон ва маќоми паѐмбарон дар таърихи
инсоният. Маъруфтарин паѐмбарини дар Ќуръон ѐд шуда.
Хотамияти Муњаммад (с). Фалсафаи маъод: бањсњои
фалсафї дар атрофи маъоди љисмонї ва маъоди рўњонї.
Назари Ибни Сино оид ба маъод.
Масъалаи маъод (њаѐти пас аз марг): бањсњои љисмонї ва
рўњонї будани маод; таълимот дар бораи љаннату дўзах,
њисобу китоб-мукофоти амал дар охират ва тафсирњои
имрўзаи онњо. Масъалаи сарнавишт, ќазову ќадар дар ислом
ва бањсу ихтилофот дар атрофи он. Инъикоси ин бањсњо дар
адабиѐти исломї. Рўбоиѐти Хайѐм њамчун намунаи он.

Сарчашма ва адабиѐтњо
1. Абў- Алї ибни Сино. Осори мунтахаб. Љ.1. Душанбе:
Ирфон,
1980.
2. Абўњанифа Нўъмон. Фиќњ-ил-акбар. Дар китоби "Шарњи
фиќњил-акбар". Њайдаробод.1321 њ.\1928 м.
3. Ашъарї. Маќолоти исломї. Њайдаробод. 1321 х.\ 1903 м.
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4. Баѓдодї. Китобу усулид-дин ли Абдулќоњир ал-Баѓдодї.
Истамбул. 1346 х
5. ал-Мотриди. Китоб ат-тавњид. Байрут. 1970.
6. ан-Насафи. ал-Аќоид ан-насафия ли Умар ибни.
Муњаммад ан-Насафї -Маљмўъ муњимат-ул-мутун...
Таб.4.ал-Ќоњира 1369\1949.
7. Сабзаворї. Асрори њикмат.Таълифи. Њољї Мулло Њодии
Сабзаворї. Чоп.2. Тењрон. 1362њ.ш.
8. Тафтазонї. Шарњ-ул-аќойиди-ан-насафї. ал-Ќоњира.
Китоб ал-ибонати ъан усул ид-диѐнати.. 1335њ.
9. Ѓазолї . Кимѐи саъодат. Таълњ. Абўњамид Имом
Муњаммад Ѓазолї. Љил. 1-2. Чоп.5-ум. Тењрон, 1371.
10. Ѓазолї Абўњомид Муњаммад. Эњѐ -ул-улум-ад-дин. Љил.
1-4. Ќоњира. 1939
11. ал-Њиллї. ал-Бобул-њоди ашара лил-ъаллома ал-Њилли
маъа шарњињи. Њаќќаќа ва ќаддама алайњи ад-дуктур
Мањдї Муњаќќиќ. Тењрон. 1365.
12. Чањор китоб. Душанбе: Адиб. 1990.
13. ал-Љувайнї. аш-Шомил фи усул ид-дин ли имом алњарамайн Абул-Маъоли ал-Љувайнї. Њаќќаќању ва
ќаддама алайњи Р.М.Франк. Тењрон:1360.
14.Аббос Мењрин ( Шуштарї). Омузиши ислом ѐ хулосаи
таълимоти ислом. Тењрон. 1354.
15. Абдо. Рисолатут-тавњид ли аш-Шайх Мухаммад Абдо.
Дорул-маъориф, Миср. 1966.
16. Бињиштї. Худо аз дидгохи Ќуръон. таълифи.
ОятуллоњњБиіиштї. Чоп.5.Дафтари нашри. фарњанги
исломї.\ ДНФИ\ Тењрон.1368.
17. Боњирї. Маъорифи исломњ. таълифи Муњаммад Љавводи
Бохирї. ДНФИ. 1368.
18. Воњид Алии Муїмалњ. Матлаъул-улум ва маїмаъул
фунун- фасли Аќоид. 1262 х.к.
19. Муњсини Ќироатї. Дарсњо аз Ќуръон. 1-2: Тавњид, Адл,
Адолат. Интишороти \Инт.\. "Љадир". Тењрон. 1370.
20. Муртазо Мутањњарї. Љањонбинии тавњидї. Интиш.
"Садро". Тењрон.
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21. Муртазо Мутањњарї. Имомат ва рањбарї. Интиш."
Садро". Тењрон. 1370.
22. Муртазо Мутањњарї. Хотамият. Интиш. " Садро".
Тењрон. 1370.
23. Муртазо Мутањњарї. Адли илоњї. Интиш. исломї,
Тењрон. 1361.
24. Носири Хусрав. Љомеъ-ул-Њикматайн. Куллиѐт.
Душанбе: Ирфон. 1991.
25. Таботабои Саидмуњаммад Њусайн. Усули фалсафа ва
равиши реализм. Муќаддима ва повараќ аз Муртазо
Мутањњарї. Љил.5. ДНФИ.
26. Тошињуко Изуту. Худо ва инсон дар Ќуръон. Тарљ.
Ањмад Ором. ДНФИ. 1368.
27.Њарри Аистрин Волфсан. Фалсафаи илми калом. Интиш.
ал-Худо. Тењрон: 1368.
III. Шариат –ќонун ва роњнамои зиндагии мусалмонон

Таърифи шариат ва чор пояи асосии он: ибодат, муомилот,
њудуд, хилофат (имомат). Ташаккули илми фиќњ ва усули
фиќњ дар ислом. Мазњабњои маъруфи фиќњї - чањор мазњаби
суннї: њанафия, њанбалия, шофиъия, моликия ва се мазњаби
шиъї: љаъфария, зайдия, исмоилия, асосгузорон ин мазоњиб
ва асли ихтилофи онњо. Фуќањо ва уламои маъруфи ислом:
Имоми Аъзам -Абуњанифа Нўъмон ибн Собит (699-767),
Имом Молик ибн Анас(713-795), Имом Шофеъї Муњаммад
ибни Идрис (767-820), Имом Ањмад ибн Њанбали Марвазї
(780-855), осор ва корномаи онњо. Мазњаби њанафия њамчун
бузургтарин ва мардумитарин мазњаби ислом: хизмати
Имоми Аъзам ва шогирдони ў Абўюсуф ва Муњаммади
Шайбонї дар тадвин ва поягузорї ва интишори илми фиќњи
њанафия. Сарчашмањои фиќњи њанафия: Китоб( Ќуръон)

Сунна(њадисњо), иљмоъ (-и сањобањо), ќиѐс (райъ),Урф
(суннатњои мањаллї), истењсон. Осори фиќњии мазњаби
њанафия:
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Тањаввулот дар ислом: пайдоиши равияњо динию сиѐси(
хориљия, шиъа, исмоилия,), фирќањо, ва мактабу љараѐнњои
динию фалсафї(ќадария. мурљиа, мўътазила).
Асли
ихтилофотњои дохилї дар садри ислом ва таќсими ислом ба
ду равияи асосї: шиъа ва сунни. Ду равияи асосии ислом:
ањли ташаюъ (шиъа) ва ањли суннат ва љамоат (суннї)
умумиятњо ва тафовту ихтилофи онњо. Сабаби пайдоиши
мазњабњои: хориљия, зайдия, исмоъилия ва фирќањои онњо.

САРЧАШМАІО ВА АДАБИЁТ
Абдуррањмон ал-Љазирї. Китобул- фиќњ ъало ал-мазоњибил-арбаъа.Табъи 6. Дор-ул-эњѐ-ут-турос-ул-исломийа.
Байрут, Лубнон, бидуни соли нашр.
Абўњомид Муњаммад ал-Љазолї. Эњѐ улум ад-дин. Љил.1-47.
Ќоњира, 1939.
Абўњанифа Нўъмон ибн Собит. Ал-Фиќњу- ал-акбар. Ќазон,
1914.
Ал- Ашмавї. Усул-уш-шариъа. Байрут, 1983.
Ибн ал-Њасан Алї ибн Њабиб ал-Басрї ал-Мовардї. АлАњком ус-султонийа вал-вилойат-уд-динийа. Кохира,
1973.
Маргинони Бурњонид-Дин Алї. Ал-Њидоя. Љил. 1-4.
Тошканд, 1893
Мањмасонї С. Фалсафат ат-ташриъ фи-л-ислом. Табъи 2.
Байрут, 1953.
Муњммад ибни ал-Њасан аш-Шайбонї. Ал-Љомеъ ал-кабир.
Ќоњира, 1936.
Давидов Р. Основные правовые системи современности
(сравнительное право) М., 1982.
Керимов Г.М. Шариат и его социальная сущность. М.:
наука, 1978.
Мусульманское
право.
Шариат
и
суд.
Перевод
применяемого в Отоманской империи Гражданского
Свода ( Мэччалэ) 1-2. Ташкент, 1911-1912.
Мусульманское право ( структура и основные институты)
М.,1984.
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Садагдар М.И. Основы мусулманского права. М.,1968.
Сюкияйнен Л.П. Мусульманское право. Вопросы теории и
практики. М., 1980.
Хайдарова М.С. Формирование и развитие мусульманского
права в Арабском халифате в У11-Х111 вв.- Историкоправавые исследования: проблемы и преспективы. М.,
1982.
Шарль Р. Мусульманское право. М., 1959.
Schacht J. The Origin of Muhammadan jurisprudence,
Okford,1950.
Schacht J. An Introduction to Islamic Law. Oxford, 1966.
IV.Масъалаи Инсон дар Ќуръон.

«Каромати инсон» њамчун асоси гуманизми фалсафии
Ќуръон дар таъйини маќоми инсон: «халифатуллоњї»,
«амонатдорї» ваѓояти офариниши Њастї. Таззоди лаљан ва
рўњ дар сиришти инсон ва озодии ў дар интихоби тариќ ба
сўи «сироти мустаќим»-и мартабаи боргоњи Илоњї ѐ ба сўи
«асфалу софилин». Каромати инсон ва масъулияти вай дар
тайи яъне гузашт аз њаѐти фонии дунѐ ба дорул баќо.
Гуманизми иљтимоии Ќуръон: баробарии инсонњо дар
назди Парвардигор магар бо таќво, фалсафи «нест Худое ба
љуз Аллоњ» -фалсафаи озодагї, рањої аз бандагии ѓайри
Худо.
Гуманизми ахлоќии Ќуръон ва маънавиѐт ва ахлоќиѐти
ислом: Усули ахлоќии Ќуръон: эњсон ва таќво, идеали ислом
«муњсинин» ва «муттаќин» ва «имон» ва «куфрон».
Арзишњои ахлоќиї: њилм, ъафв, муваддат(дўстї), ухуват
(бародарї).» Некўкорї дар фалсафаи ислом ва динњои дигар.
Њасанот бадињоро мешўяд ( Ќ.11:114).Заминаи арзишњои
ахлоќии ислом: тавњид, каромати инсон, маод. Фарзияти
тарбияти ахлоќї аз тариќи амри маъруф ва нањий аз мункар
ба њар як фарди мусулмон ва моњияти он.

488
https://bikhon.tj/

V. Фалсафа ва илоњиѐти исломї
II.5. Ворид шудани фалсафа дар олами ислом - наќши
мутарљимон.
Пайдоиши мактабњои фалсафї: мактаби
динию фалсафии калом (илми калом) ва шохањои он:
љабария ва ќадария, мўътазила (асосгузор Восил ибн Ато;
симоњои маърўфи он Абулњузайл ал-Аллоф, Абуисњоќ
Иброњим ан-Наззом , ал-Љоњиз ва х.); панљ асли таълимоти
мўътазила: тавњид, адл, ваъда ва ваъид, манзил байни ду
манзил, амр ба маъруф ва нањї аз мункар. Аќлгароии
мўътазила ва масъалаи љабру ихтиѐр- ќазову ќадар ва
офарида будани Ќуръон; ашъария – асосгузор Абулњасан
Алї ал-Ашъарї; симоњои маърўфи он Абубакри Боќалонї,
Абуисњоќи Исфароинї, Абулќоњири Баѓдодї, Муњаммад
Ѓаззолї, Абдулќодири Шањристонї ва диг. Ашъария - рањи
мобайни байни ањли њадису љабария ва ќадарияву
мўътазила. Тасаввуф ва ирфон : асли вањдати вуљуд ва
вањдати шуњуд; зуњд ва ирфон, Маќоми инсон дар тасаввуф:
олами акбар ва олами асѓар, инсонхудої. Боязиди Бистомї
ва Мансури Њаллољ, ЗунуниМисрї ва Робиъаи Адвиа-насли
аввали тасаввуф. Ирфон ва адабиѐти ирфонии форсу –тољик.
Наќши духураи тасаввуф ва суфигарї дар ислом. Фаласафаи
машшоия: ал-Кинди, Абунасри Форобї, Ибни Сино,
Насриддини Тўсї, Ибни Рушд. Мактаби ишроќ (муассис Шањобуддини Суњравардї) ва фалсафаи мутаолия (муассис
- Ќутбиддини Шерозї).
Ќисмати 5
САРЧАШМАІО ВА АДАБИЁТ
1 Абуњомид Муњаммад Ѓаззолї. Кимиѐи саодат. Љ.1-2.
Душанбе 2009; Тењрон Чоп. 5, 1371.
2 Абуњомид Муњаммад Ѓазолї. Эњѐ улум ад-дин. Љ.1-4.
Коњира, 1939.
3 Абдулњусайни Зарринкўб. Љустуљў дар тасаввуфи Эрон.
Душанбе: Ирфон, 1992.
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4 Абдулњусайни Зарринкўб. Дунболаи љустуљў дар тасаввуфи
Эрон. Чоп.2. Тењрон, 1366.
5 Абдур-Рањмон ал-Холиќ. Ал-Фикрус-суфийа фи завъ-илКитоб ва-с-Суннати. Таб.4. Дорул-њарамайн лит-тибоъа,
1989.
6 Бертельс Е.Э. Суфизм и суфийская литература. М., 1965.
7 Волфсон Х.А. Фалсафаи илми калом, тарї. Ањмади Ором.
Инт. "Ал-Њудо".Тењрон, с.1368.
8 Диноршоев М. Аз таърихи фалсафаи тољик. Душанбе:
Ирфон, 1988 ( бо забони дарї)
9 Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины. Душанбе:
Дониш, 1985.
10 Диноршоев М. Философия Насириддина Туси. Душанбе:
Дониш, 1968.
11 Забењулло Сафо. Таърихи адабиѐти Эрон. Љ.1. Чоп. 4.
"Ибн Сино" Тењрон, 1342.
12 Ислам: энциклопедический словарь. М.: Наука. 1971.
13 Муртазо Мутањњарї. Ошноњ бо улуми исломњ. Љ. 1.(
мантиҐ- фалсафа) Инт. "Садро", 1369.
14 Муртазо Мутањњарї. Ошної бо улуми исломї. Љ. 2. (
калом, ирфон, њикмати амалї). Интиш." Садро", 1369.
15 Муртазо Мутањњарї. Хадамоти мутаќобилаи ислом ва
Эрон. Интиш. "Садро", Чоп.16, 1370.
16 Мухаммедходжаев А. Гносеология суфизма. Душанбе:
Дониш,1990.
17 Мухаммадходжаев А. Идеология накшбандзма. Душанбе:
Дониш,1991.
18 Олимов К. Хорасанский суфизм. Душанбе: Дониш, 1994.
19 Олимов К. ЉаЊонбинии АбдуллоЊи Ансорї. Душанбе:
Дониш, 1988.
20 Саљљодї- Дуктур Сайид Зиѐуддин Саљљодї. Муќаддимае
бар маонии ирфон ва тасаввуф. Тењрон, 1372.
21 Степанянц М.Т. Философские аспекты суфизма. М., 1987.
22 Султонов М. Суфийская доктрина Али Хамадони.
Душанбе: Дониш, 1993.
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23 Суфизм в контексте мусульманской культуры. М.:
Наука,1989.
24 Таботабои Сайидмуњаммад Њусайн. Усули фалсафа ва
равиши реализм.Муќад. ва повар. Муртазо Мутањњарї. Љ.5.
ДНФИ.
25 Тримингэм Дж. С. Суфийские ордены в исламе. М.:
Наука, 1989.
26 Њазратќулов М. Тасаввуф. Душанбе : Маъориф, 1988.
27. Њалабї. Дуктур Али Асѓари Њалабї. Таърихи тамаддуни
ислом. Тењрон: Бунѐд, 1365.
28 Њонри Корбэн. Таърихи фалсафаи ислом. Тарљ. дукт.
Асадуллоњи Мубашширї. Чоп.1. Тењрон, 1353.
29 Ќурбони Зайнулобидин. Таърихи фарњанг ва тамаддуни
исломи. Чоп. 2. Тењрон: ДНФИ, 1370.
VI. Тамаддуни исломї
Хусусияти тамаддуни исломї. Тамаддуни исломї бо вуљуди
дар замони таърихии нињоят кўтоњ, аз асри VII то ибтидои
асри IX, ташаккул ѐфтанаш тавонистааст тамоми хусусиѐти
барљастаи як тамаддуни пешрафтаро дар худ таљассум
кунад. Ин тамаддун то андозае хусусияти эклектикїумумибашарї –омехтаи аносири гуногуни тамаддунњои
ќаблиро дорад ва асосан дар заминаи тамаддуни сомї, эронї
ва византї ба вуљуд омада, аз аносири гуногуни ин
тамаддунњо ѐ ба истилоњ бо љамъ намудани усораи ин
тамаддунњо мисли замбўри асал ангубини тозае ба вуљуд
овард, ки бо моњияти худ аз он маводи аввалия фарќи куллї
дорад.
Шањрсозї ва меъмории исломї. Асли муносибати ислом ба
илм ва дониши илмї- унсурњои тамаддун.
Таљрибаи
таърихии рушди илму маърифат дар олами ислом. Рушди
илмњои риѐзї, шимї, ситорашиносї, бунѐди абсерваторияњо.
Фарњанги исломї: Пайдоиши ислом ва рушди маориф
мадрасањо ва китобхонањо дар ќаламрави хилофати исломї
дар муќоиса бо давраи то исломї. Равнаќи хат(т) ва хаттотї,
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тарљума ва њифзи осори илмию фалсафии Юнонї бостон.
Рушди њунарњои зебо: миниатура, анвои њаккокї, кошисозї
ва кошикорї, Ороиши хаттии меъморї, Маъруфтарин хатњо:
насх, сулс, настаълиќ, шикаста, Наќши тамаддуни исломї
дар рушду такомули тамаддуни умумибашарї. Маросиму
идњои исломї ва наќши иљтимоию фарњангии онњо.
Ислом ва рушди илмию фаннии муосир. Наќши кишварњои
исломї дар рушди илмию технулужии муосир, таљрибаи
кишварњои исломї: Малазия, Туркия ва Ирон.
VII. Исломи муосир.
Тањаввули идеологию сиѐсии ислом дар се ќарни охир
(ХУ111-ХХ). Шароитњои иљтимою сиѐсии ин давра.
Нањзатхои вахњобия, ањмадия, бобия ва бањоия. Заминаи
ѓоявии Вахњобия ва Ибн Њанбал (ваф. с. 855м.) ваИбн
Таймия(ваф.с.1328м.) Вањобия ва мунофиќсалафияи муосир.
Хурўљи бобия ва ..... Нањзати ислоњ (реформатсия), накши
Сайид Љамолиддини Афѓонї(1839-1897), Муњаммад Абдо
(1849-1905), Абдурањмон Кавокибї (!854-1902), Рашид Ризо
(1865-1935) Ањмад-хон (1854-1902) ва д. дар пайдоишу
интишори он. Асли таълимоти реформаторони исломї.
Наќши ин нањзатњо барои аз мустамликадорї озод шудани
кишварњои исломї. Инќилоби исломии Ирон ва наќшу
таъсири он ба олами ислом.
Ислом дар муборизањои сиѐсии муосир. Маќом ва
мавќеи ислом дар њаѐти иљтимоию сиѐсии кишвари мо.
Њизбу ташкилотњои асосии исломии минтаќа.
САРЧАШМАІО ВА АДАБИЁТ
1 Абдул-Бахо. Ответы на некоторые вопросы. СанкПетербург, 1993.
2. Али ибн Мухаммад ал-Фахри. Китобу тахлис ал-байан фи
зикри фираки ањл ал-адйан (Краткое разяснение к перечню
последователей разных вер) М.: Наука 1988
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3. Ибн Њазм. Китобул-фасл фил- миллал ва-л-ањво ва-ннињал. ал-Коњира: 1317\27
4. Асфароинї. Ат-Табсир фид-дин ва тамйиз фирќатуннољияти мин фираќ-ул-њолика. ал-Коњира, 1347\1955
5. Муњаммад Иќболи Лохурї. Эњѐи фикри динї дар ислом.
Душанбе, 1998.
6. Муњаммад Иќбол. Паѐми Шарќ
7. МирзоЊусайн Али Нурї ( Бањоуллоњ). Акдас.
8. Мирзо Іусайн Али Нурњ ( Бањоуллоњ). Икон.
9. Носири Хусрав. Мунтахаби осор: Љ.1.- Душанбе: Ирфон,
1991.
10. Ан-Нур-ул-абњо фи муфовизоти Абдулбањо. 1990.
11. Сайид Љамолуддин Афѓонї. Ал-Урватул-вусќо, 1349 њ.
12. Шањристони Абулфатњ Муњаммад ибн Абдулкарим. Алмиллал ван-нињал. Тењрон, 1350.
13ШањристонїМухаммад
ибн
Абдулкарим
ашШањристонї. Книга о религиях и сектах (Китаб ал-милал
ван-нихал) Ч. Ислам. пере.с араб. введе. и коммен. С.М.
Прозорова. М.:Наука, 1984.
14. Ал-Хасан ибн Мусо ан-Навбахти. Шиитские секты. пере.
с араб. иссле. и коммен. С.М.Прозорова М., 1973.
15. Муњаммад ибни Абдулвањњоб. Китоб -ут-тавњид... алКоњира, 1375.
16. Абдуллоев Ш. Маъорифпарварї ва озодфикрї.
Душанбе: Дониш, 1994.
17. Абдуллоев Ш. Исломи муосир дар арсаи сиѐсат ва
идеология. Душанбе: Ирфон, 1990.
18. Абдуллоев Ш. "Омили исломї" дар сиѐсат ва идеологияи
мамлакатњои Шарќи хориљї- Уфуќњои илм. Душанбе:
Дониш, 1986.
19. Абдуллоев Ш. Революцияи илмию техникї ва ислом.
Душанбе: Ирфон,1984.
20. Алї Шариатї. Исломшиносї: дарсњои њусейнияи иршод.
бидуни. љой ва соли нашр.
21. Асадуллоњ Баѐт. Низоми сиѐсии ислом. Тењрон, 1367.
22. Асадуллоњ Баѐт. Низоми иќтисодии ислом. Тењрон, 1369.
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23. Ањмад Амин. Зуъамо ал- ислоњ фи ал- асри ал- њадис. алКоњира, 1949.
24. Бањаулла. тарљ. ба рус, Љамъияти бањоиѐни Москав,
1992.
25. Васильев А.М. Пуритание ислама? Ваххабизм и первое
государство Саудидов в Аравии(1744\45-1818) М. Наука,
1967.
26. Додхудоев Х. Философия крестьянского бунта.
Душанбе,1987.
27. Додхудоев Х. Очерки философии исмаилизма. Душанбе:
Дониш, 1976.
28. Лутфуллоњ Љамолї. Шарњи њол ва осори Сайид
Љамолиддин ( Афѓонї), 1349.
29. Марсел Бувозар. Ислом дар љањони имрўз. Тењрон:
ДНФИ. 1361.
30. Мутањњарї- Устод Муртазо Мутањњарї. Нањзатњои
исломї дар сад соли ахир. Тењрон :Садро.
31. Мутањњарї- Устод Муртазо Мутањњаррї. Ислом ва
муќтазиѐти замон. Љ.1-2. Тењрон: Садро, 1370.
32. Бњоия чигуна падид омад. Тењрон: Офариниш,1369.
33. Оятуллоњ Љаъфар Субњонї. Наќде бар ойини вањњобийат.
Тењрон: Њадр, 1369.
34. Таботабої- Устод Муњаммад Муњити Таботабої. Сайид
Љамолиддин Асадободї ва бедории Машриќзамин. Тењрон:
ДНФИ,1370.
35. Нозир Арабзода. Носири Хусрав( тадќиќи назариѐти
фалсафї) Душанбе:
Маъориф,1994.
36. Строева Л.В. Государство исмаилитов в Иране в XI-XIII
вв.-М.,1978.
37 Ѓуломризо Саъидї. Андешањои Иќболи Лоњурї. Чоп. 2.
Тењрон: ДНФИ,1370.
38. Њазратї М. Саидиѐн И. Ислом: равия, мазњаб ва
фирќањои он ( Маълумотнома).Душанбе: Ориѐно, 1992.
39. Њасан Иброњим Њасан. Таърих-ул- ислом: ас-сиѐси ваддини вас-саќофи вал-иїтимоњ.Љ.1.
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40. Њонри Корбэн. Таърихи фалсафаи ислом. тарљ. дук.
Асадулло Мубашшири. Ч.аввал. Тењрон: 1353
41. Њамиди Иноят. Сайре дар андешаи сиѐсии араб. Тењрон:
Амир Кабир,1370.
42. Њишом Шаробї. Равшанфикрони араб ва Ѓарб ( 18751914), тарљ. Абдурањмони Олим.Тењрон, 1368.
САРЧАШМАІО ВА АДАБИЁТ
1 Абуњомид Муњаммад Ѓазолї. Кимиѐи саодат. Љ.1-2. Чоп. 5,
1371.
2 Абуњомид Муњаммад Ѓазолї. Эњѐ улум ад-дин. Љ.1-4.
Коњира, 1939.
3 Абдулњусайни Зарринкўб. Љустуљў дар тасаввуфи Эрон.
Душанбе: Ирфон, 1992.
4 Абдулњусайни Зарринкўб. Дунболаи љустуљў дар тасаввуфи
Эрон. Чоп.2.Тењрон,1366.
5 Абдур-Рањмон ал-Холиќ. Ал-Фикрус-суфийа фи завъ-илКитоб ва-с-Суннати. Таб.4. Дорул-њарамайн лит-тибоъа,
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