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ПЕШГУФТОР
Мо аз курси «Лсосҳои фалсафа» иттилоъ дорем, ки
фалсафа /«философия»/ дар марҳилаҳои аввали даврони
атиқа илми ягонаю муштарак, яъне умуман илм маҳсуб
мешуд, чунки дифференсиатсия (тақсимшавӣ)-и доииш
ба фанҳои мушаххас ҳанӯз ҷой надошт. Бо гузашти
айём, аз таркиби фалсафа илмҳо, фанҳо ва ҷараснҳои
гуногун чудо туда, мустақил шуданд. Дар замони нав,
чун натиҷа, илм ба сифати лоиҳаи мустақили ақлопӣ
мавқси фалсафаро танг карда, дар ҳаёги фарҳаш ӣ ба
мақоми пешоҳашӣ соҳиб гардид. Имрӯз дар ҳаёти
фарҳаигии тамаддуни иттилоотию техногении муосир
фалсафа ҳамчун илм ва фанни донишгоҳӣ (академӣ), ба
ҳайси идомаи «ҷустуҷӯҳои озоди зеҳнӣ», ҷаҳонбинӣ,
шакли шуури ҷамъиятӣ ва дастгоҳи методологй ҷойгоҳи хосса дорад. Гузашта аз ин, дар даврони муосир
таваҷҷуҳ ба тадқиқоти фалса(|)ӣ рӯз ба рӯз афзун мсгардад..
Бо вуҷуди он, ки илм ва фалсафаи акадсмӣ гӯё ^<аз
ҳамдисар чудо» мебошанд, вале дар асл ҳар як навъи
(|)аз>олияти илмӣ сариюр аз нринсип ва фарзияҳои фалсафӣ аст. Бе мадади фалсафа ҳамчун дастгоҳи методо
логй, ки ҳар як олим дар фаъолияти илмй-тадқиқотиаш
аз он бархӯрдор цегардад, ҷустуҷӯйи илмӣ умуман имконнопазир мегардад. Г.Лейбнитс (1646-1716) қайд
карда буд, ки кулли фаъолиятҳои инсонӣ, ҳақиқатан
хам. аз фалсафа об хӯрдаанд, қисми зиёди мафҳумҳо аз
фалсафа ба он ҷо омада, маҳз аз онҳо аксари мулоҳизаҳои мо таркиб ёфтаанд; на фақат илоҳиётшино^он ва файласуфон, инчунин, сиёсатмадорон ва табибон
оаъди ҳар як сеюмин калима маҷбуранд, ки чизеро аз
метафизика (яъне аз фалсафа) ва берун аз доираи эҳсосоти физикӣ истифода кунанд.
Фалсафа ҳамчун илм бо илмҳои ди1'ар робигаи
хосса дорад. Фалсафа дар маърифати илмӣ вазифаҳои
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интиқодӣ,
заминавӣ-муқаддимавӣ,
ҷамъбастсозӣимтидодӣ (эксграполятсионӣ), эвристикӣ (ҷӯяндагӣ),
арзишӣ-ахлоқӣ, тафсирӣ-коммуникативӣ (иртибогӣ),
возеҳкунӣ, самтбахшӣ ва гайраро иҷро мекунад.
Аҳамияти умумии фалсафа барои илм аз он иборат аст,
ки он дар илм нсш аз ҳама нақши ҷаҳонбипй ва методологй дорад.
Ба омӯхтани фанни «Фалсафа ва методологиям
илм» шурӯъ намуда, мо бояд дар хотир гирем, ки ин
фан, аз як тараф, омӯзишу баррасии масъалаҳои асосии
фалсафаи илм ва аз тарафи дигар, асосҳои методоло
гиям илмро дар бар мсгирад. Ҳамзамон, чунин таксимбандии мавзӯъҳо ва омӯзиши онҳо худи фалсафаро чун
методологиям илм муаррифӣ мекуиақд.
Фалсафаи илм қисми таркибии фалсафа мсбошад,
ки сохтори илм, қонуниятҳои умумии фаъолияту инкишофи онро (ҳамчун низоми донишҳои илмӣ, сцҳаи
фаъолияти маърифатӣ, ниҳоди иҷгимоӣ, асоси дигаргунсозиҳои инноватсиониии ҷомеа, чун ҷузьи фарҳанг)
меомӯзад. Ба ин маъно фалсафаи илм, пеш аз ҳама,
худшиносии худи илм аст, ки бо таърихи илм робитаи
ногусастанӣ дорад.
Агарчи фалсафаи илм аз асри XIX вуҷуд дорад, ва
ле фақат дар давоми асри XX дар он соҳаҳои допиши
тахассусй иайдо туда, гусгариш ёфтанд. Аз чумлаи
онҳо фалсафаи риёзиёт, фалсафаи физика, фалсафаи
биология, антропологиям фалсафй, фалсафаи забои,
фалсафаи таърих, фалсафаи хукук, фалсафаи техника,
фалсафаи экология, фалсафаи таҳсилот ва гайраро
номбар кардан мумкин аст.
Фалсафаи илм на танҳо бо таърихи илм, балки бо
методологиям илм низ алоқамандӣ дорад (аз ин рӯ дар
ин китоб онҳо дар якҷоягӣ баррасй шудаанд). Методо
логиям илм қисми муҳимми илмшиносй мсбошад, ки
сохтори допиши илмй, воситаю мстодҳои маърифати
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илми, тарзҳои асосноккуни ва рушди донишро
меомӯзад.
Маҷмӯи методҳое, ки бо примсипҳои муайян
алоқаманд буда, дар соҳаи маърифати илмй истифода
мешаванд, методологиям илмй номида мешавад. Аз ин
нигоҳ методология ҳамчун низоми принсипҳо, гарзҳои
ташкилкунй ва сохтордиҳии фаъолияти илмйтадқиқотӣ баромад карда метавопад. Илова бар ин,
таҳти мафҳуми «методология» таълимоти умумй дар
бораи методҳоро низ мефаҳманд.
Ҳалли масъалаҳои методологй маҳз дар консспсияҳои методологй, ки дар пояи принсипҳои муайяни
гносеологй (маърифатӣ) таҳия гардидаанд, ифода карда
мешавад. Фаҳмиши раванди маърифат, қонунҳо ва
омилҳои инкишофи он ба фалсафа тааллуқ дорад.
Фаҳмиши фалсафии дониш ба ташаккули тасаввурот
оид ба дониш таъсири калон мерасонад. Консепсияи
методологй низ таҳти таъсири иринсипҳои фалсафй
қарор дорад, вале азбаски консепсияҳои методологй
назарияҳо дойр ба сохт ва инкишофи дониш мебошанд,
онҳо ба илм ва таърихи илм низ такя мекунанд. Албатта, бо як консепсияи методологй тамоми соҳаҳои илми
муосирро фаро гирифтан амри муҳол аст. Аз ин рӯ ҳар
як консепсияи методологй, асосан, ба ягой фан ё назарияи мушаххас мутаваҷҷеҳ мегардад. Дар'илми муосир
консепсияҳои гуногуни методологиям маърифат мавриди истифода қарор дода шудааст.
Ба ҳамин тариқ, бо вуҷуди он ки предмети ҳамаи
консепсияҳои методологй худи илм, методология ва
таърихи илм аст, вале онҳо тибқи гуногунии тасаввуроти фалсафй ва майл ба илмҳои гуногуи аз ҳамдигар тафовут доранд.
Аз гуфтаҳои боло маълум мегардад, ки фалсафаи
илм ва методологиям илм на танҳо бо ҳамдигар, инчунин бо илм ва таърихи он алоқамандии ногусастанй
Доранд, зеро фалсафаи илм ва таҳлили назариявй5
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методологии илм то пайдоиши худи илм вуҷуд дошта
наметавонист.
Дар китобс, ки дар даст дорсд, дойр ба мавзӯъҳои
иомбаршуда на дигар масъалаҳои фалсафй ва методо
логии илм, ки дар даврони муосир барои маърифати
илмй хелс муҳиманд, маълумот дода мбшавад.
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Боби 1. МАЪРИФАТ ҲАМЧУН МАВЗУИ
ПАЖУҲИШИ ФАЛСАФИ
Маърифат ҷапбаи ногузир на муҳимми муносибати
инсон ба олам мебошад. Файласуфони даврони гуногун
дойр ба маърифатпазирии олам, дойр ба табиати до
минион инсон мулоҳизаронӣ кардаанд. Дар ҷарасни
таҳлили амиқи масъалаи маърифат боз чандип
масъалаҳои дигар падидор гардиданд. Оё ибтидо ё сарчашмаи мутлақо эътимодбахш на баҳснопазири дониш
вучуд дорад? Агар чунип ҷавҳар вуҷуд дошта бошад,
пас дар пояи он системаи донишҳои ҳақиқиро бунёд
кардан мумкин аст? Мо чӣ гуна ба донишҳои эътимод
бахш муваффақ шуда мставонем? Шаклҳои асосии донишҳои инсон чй гунаанд? Оё дарёфти меъёри фарқгузорй, чудо кардани дониш аз фикрҳои беасосу ботил
имконпазир аст? Маърифат ҳудуди ниҳоӣ дорад?
Ҳақиқат чист? Оё ҳақиқат ба инсон дастрас аст? Алҳол
ин на садҳо саволҳои ба ҳамин монанд,’ ки ба ҷавобҳби
ҳаққонӣ ва далелҳои исботшуда ниёз доранд, предмети
муҳокимаҳои асосй дар гносеология ё назарияи маъри
фат мебошанд.
Гносеология фасли махсуси фалсафа буда, дар доираи он масъалаҳои зерин таҳқиқ карда мешаванд: хусусият на сарчашмаҳои маърифат, имконийт ва ҳудуди
маърифат, муносибати дониш ва воқеият, муносибати
субъект ва объекта дониш, заминаҳои куллии раванди
маърифат, шарти эътимодбахшии дониш, меъёри
ҳаққонияти он, шаклу дараҷаҳои маърифат ва силсилаи
масъалаҳои дигар.
Назарияи маърифат ба таври анъанавй бо дигар
фаслҳои фалсафа, аз чумла бо онтология (таълимот дар
бораи ҳастӣ), бо диалектика (таълимот дар бораи
Қонунҳои куллии ипкишофи ҳасгию маърифат), бо мантиқ, методология ва г. алоқамандии ногусастанй дорад.
7
https://bikhon.tj/

Инсон низ объекта маърифат, «меҳвар»-и гносео
логия маҳсуб меёбад. Бинобар ин, дар гносеология донишҳо аз антропологияи фалсафӣ, фарҳангшиносӣ,
этика, сотсиология ва дигар илмҳои инсоншиносй фаровон истифода мегарданд. Зимин омӯхтани хислатҳои
шахси маърифаткунанда, назарияи маърифат ба
маълумоти дастраскардаи психология, физиология,
нейрофизиология, тиб гакя менамояд. Ҳамчунин барои
натиҷагириҳои ҷамъбастӣ дар назарияи маърифат аз
маводди риёзиёт, кибернетика, илмҳои табиатшиносй
ва гуманитарй, таърихи илм, фалсафаи илм ва гайра
истифода мебаранд. Назарияи маърифат ногузир ба
соҳаҳои фаъолияти инсон такя мскунад, зеро раванди
маърифат ҳамеша дар қаринаи муайяни иҷтимоӣ ва
фархангй сурат мсгирад. Васеыиавии доираи предметии назарияи маърифат дар айни замон ба навшавй ва
ганишавии воситаҳои методологии он вобастагй дорад.
1.1. СЛРЧАШМАҲОИ МАЪРИФАТ. ҲИСГАРОЙ ВА
ХИРАДГАРОИ
Узвҳои ҳис шаклҳои гуногуни ҳис (ломиса, босира,
сомса, зоиқа ва шомма)-ро ба вуҷуд меоранд. Узвҳои
ҳис ягона «равзанаҳо»-е мебошанд, ки тавассути онҳо
шуури мо ба дарки одами атроф роҳ меёбад. Ин узвҳо
бо ҳамдигар алоқаманд буда, яке дигареро пурра мекунад. Дар бораи ин ҳаиӯз мутафаккири шинохтаи тоҷик
Мавлоно Ҷалолиддини Балхй (1207-1273) гуфта буд:
Паиц ҳис бо якдигар пайвастаанд,
3-ои, ки ҳар паиҷ з-асле рустаанд.
Куввати як қуввати боқӣ шавад,
То бақоро ҳар яке соқӣ шавад.
Маърифати ҳиссй дар се шакли асосии бо хам
алоқаманд - эҳсос, идрок ва тасаввур сурат мсгирад.
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Эҳсос шакли одитарини маърифати ҳиссӣ мебошад.
Эҳсос образи ҳиссии хосияту ҷиҳагҳои алоҳидаи раванду зуҳуроти олами воқеӣ, натиҷаи таъсири алоҳидаи
воқеият ба узвҳои ҳис аст. Эҳсосҳои гуногун дар шуури
инсон ба ҳамдигар таъсир расонда, образи томи ҳиссии
воқеият - идрокро ташкил менамоянд. Хусусияти асосии идрок предмета, устуворӣ, андешавӣ будан аст. Тасаввур бошад, образи тому гайримустақими ҳиссии
воқеият аст, ки тавассути хотира дар шуур нигоҳдорӣ
ва такроран истеҳсол карда мешавад.
Инъикос кардани олами беруна дар шаклҳои аёнӣ,
асосан, инъикос намудани ҷиҳагҳо ва робитаҳои бсрунӣ хосси маърифати ҳиссй аст, ки ба узвҳои хисси инсонӣ гакя дорад. Узвҳои ҳис бошад, дар навбати худ, ба
ҳам алоқаманданд. Бояд зикр кард, ки инъикоси ҳиссй
дар инкишофи маърифат аҳамияти калон дошта, бо зинаи ақлонии маърифат ба таври ногусастанй иайваста
мебошад.
Ақл ва хирад, ки онҳоро ҳанӯз мутафаккири бузурги тоҷик Ибни Сино (980-1037) чун ҷавҳари махсуси
гайримоддӣ шинохта буд, сарчашмаи дигари донишҳои
мо мсбошанд. Маърифати ақлӣ дар тафаккур пурратар
ва айниятнок ифода меёбад. Тафаккур раванди инъико
си фаъолонаи воқеият буда, ифшои робитаҳои қонунии
воқеияг ва дар системаи абстракгсияҳо (мафҳумҳо, катсгорияҳо ва тайра) ифода намудани онҳоро таъмин
менамояд.
Тафаккури инсон бо нугқ алоқамандӣ дорад.
Натиҷаҳои тафаккур дар забопҳои табиӣ ва сунъӣ ба
қайд гирифта мешавапд. Бидуни забои тафаккур ҳамчун қобилияти амалиётгузаронӣ бо дониш ва фаҳмиши
онҳо ғайриимкон мебуд.
Тафаккур хосияти соф табиии инсон набуда,
функсияи таърихан ҳосилкардаи субъекти иҷтимоӣ дар
раванди фаъолияти предмета ва муошират, шакли идеалии онҳо мебошад. Бинобар ин, тафаккур ва шаклҳои
9
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он, категорияҳо, ҳамчунин принсипҳо ва қонунҳои он
бо таърихи ҳаёти иҷтимоӣ алоқаманд буда, аз инкишофи меҳнат (амалия) вобастагӣ доранд. Маҳз сатҳу
сохтори амалия дар ниҳояти кор услуби тафаккури ҳар
як замон, хусусияти шаклҳо ва робитаҳои мантиқиро
дар ҳар як марҳила муайян менамояд.
Дар анъанаи.фалсафӣ ду зинаи асосии тафаккурро
ҷудо мепамоянд: ақл ва хирад.
Лқл зинаи ибтидоии тафаккур аст. Тавассути ақл
амалиётгузаронӣ бо абстрактсияқо дар доираи схемаҳо
ва нусхаю қолибҳои муқарраршуда ҷараён мегирад. Ин
қобилияти возеҳ ва мантиқан муҳокимаронӣ кардан,
сохтори дуруст додан ба фикри худ, дақиқ тасниф кар
дан ва низомдор гардондани фактҳо мебошад. Дар ин
маврид аз инкишоф, аз робитаи мутақобилаи чизҳо ва
мафҳумҳои ифодасозанда сарфи назар памуда, онҳо
ҳамчун чизи устувору бетагйир маънидод карда мешаванд. Вазифаи асосии ақл ҷудокунӣ ва бақайдгирӣ мсбошад. Мантиқи ақл маитиқи шаклӣ мебошад. Он сох
тори гуфтор ва исботро омӯхта, на ба мазмун, балки ба
шакли допиши «тайёр» диққат медиҳад. Ақл инчунин
тафаккури муқаррарии рӯзмарра ё худ фикри солим
аст.
Тафаккур чунин зинаи маърифати ақлонӣ аст, ки
барои он гузаронидани амалиёт бо абстрактсияҳо ва
таҳқиқи табиати онҳо (худдарккунӣ) хос мебошад.
Фақат дар ҳамин сатҳ тафаккур метавонад ба моҳияти
чизқо, ба қонупият ва зиддияти онҳо сар(])аҳм равад,
мантиқи чизҳоро дар мафҳумҳо айниятнок ифода
памояд. Мафҳумҳо ба мисли чизҳо'дар алоқамандӣ ва
инкишофёбӣ, ҳаматарафа ва мушаххас баррасӣ карда
мешаванд. Вазифаи асосии хирад таҳлил ва синтези ба
ҳам зидҳо, муайян кардани сабабҳо ва қувваҳои ҳаракагдиҳандаи зуҳуроти таҳқиқшаванда мебошад. Мантиқи хирад диалектика мебошад. Диалектика таълимот
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оид ба ташаккул ва инкишофи донишҳо буда, донишро
дар ягонагии мазмуну шакл баррасй менамояд.
Раванди инкишофи тафаккур алоқамандӣ ва
баҳамгузарии акл ва хирадро дар бар мегирад. Яке аз
шаклҳои маъмули гузариши акл ба хирад беруншавй аз
ҳудуди системаи донишҳои тайёр дар асоси пешбарии
гояҳои нави диалектикй мебошад. Гузариши хирад ба
акл, пеш аз хама, бо амалиёги шаклгардонй ва бо истиқрори донишҳое, ки тавассути хирад (тафаккури диа
лектикй) ҳосил мешаванд, алоқаманд мебошад.
Маърифати ақлонӣ дар шаклҳои мафҳум, ҳукм ва
хулосабарорӣ арзи ҳастӣ мекунад.
Мафҳум шакли тафаккур буда, робитаҳои умумй,
ҷиҳату нишонаҳои муҳимми зухуротро, ки дар таз.рифи
он нишон дода шудааст, инъикос менамояд.
Ҳукм чунин шакли тафаккур аст, ки будан ё набудани ягон робита ва муносибати байни предметҳоро
ифода менамояд.
Хулосабарорй шакли тафаккур аст, ки бо ёрии он
аз допиши пештар муқарраршуда (аз як ё якчанд ҳукмҳо) допиши нав (ҳукми нав) бароварда мешавад.
Шарти муҳимми ҳакқонияти допиши хосилшуда на
танҳо ҳак будани муқа;ддимаҳо, инчунин, риояи қоидаҳои хулосабарорй, вайрон накардани қонунҳо ва
принсипҳои мантиқӣ мебошад.
Дар асоси шаклҳои зикршудаи маърифати ақлонӣ
шаклҳои нисбатан мураккабтари маърифати ақлонӣ, ба
монанди фарзия, наЗария ва гайра сохта мешаванд.
Бояд зикр кард, ки дар раванди маърифат шаклҳои
ғайриақлонии маърифат, аз ҷумла ҳадс, эътйкод, тахайюлот, эҳсосот /эмотсия/ аҳамизгги калон доранд. Дар
байни онҳо ҳадс нақши муҳим дорад. Ҳадс қобилияти
мустақиман бс муҳокимаронию исботи пешакии мантиқй дарк кардйни ҳакиқат мебошад. Нақши ҳадс дар
раванди маърифат аз ҷониби мутафаккирбни гуногун
ба таври баланд баҳогузбрӣ шудВасТ.
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Чунончи, Рене Декарт (1596-1650) иброз доштааст,
ки барон татбиқ намудани қоидаҳои методи хирадгароёна (ратсионалистӣ) ҳадси зеҳнӣ зарур аст, зеро бо ёрии
он принсипҳои ибтидой ва дедуксия муайян карда мешаванд. Пайравони интуитивизм (ҳадсгароӣ) дар асри
XX интуигсия ё ҳадсро ягона воситаи эътимодбахши
маърифат меҳисобиданд. Анри Бергсон (1859-1941)
ҳадсро ба ақлу зеҳн муқобил мегузошт. Ӯ ҳадсро мето
ди асили фалсафис медонист, ки дар ҷараёии он якҷояшавӣ ба амал меояд. Ҳадсро бо инстинкт алоқаманд
шуморида, ӯ қайд мекунад, ки муттаҳидшавии ҳақиқии
объект ва субъект ба вуқӯъ мсояд, ва ҳадс ба амсилаи
бадеии ма'ьрифат хос аст, дар ҳолате, ки дар илм ақл,
мантиқ, таҳлил ҳукмфармо мсбошанд. Дар феноменологияи Эдмунд Гуссерл (1859-1938) ҳадс, пеш аз ҳама,
чун «биниши моҳиятӣ», «идсализатсия», дарки бсвоситаи кулл фаҳмида мешавад. Зигмунд Фрейд (1856-1939)
ҳадсро нахуст принсипи пиҳоӣ ва бсшууронаи эҷодиёт
мешуморид.
Ба раванди маърифат эътиқод таъсири назаррас
дорад. Иммануил Кант (1724 1804) боадолатона қайд
менамояд, ки эътиқодро ба фаъолияти хирад нисбат
додан раво нест. Эътиқод қабули субъективоиаи тезис
ба сифати ҳақиқат аст, ки он бо дараҷаи эътимодбахш
исбот нашудааст ё умуман исботнопазир аст.
Ҳеҷ як тадқиқоти илмӣ бе эътиқод имконпазир
намешавад. Ҳар як раванди маърифат аз таҷрибаи ҳиссӣ /сенеорй/ огоз мсёбад. Эътимодбахшии таҷриба ба
сифати предмета эътиқод баромад мекунад. Эътиқод
мустақиман, бе исботи ин ё он муқаррароту меъёр ва
ҳақиқатҳо ҳувайдо мсгардад. Он муътақидиро доир ба
ҳақ будани хулосаҳои илмӣ, боварии қатъиро доир ба
фарзияҳои пешниҳодшуда ифода менамояд. Эътиқод
ангезандаи бемисли эҷодиёги илмӣ мсбошад. Масалан,
Алберт Эйнштейн (1879-1955) иброз доштааст, ки яке
аз заминаҳои муҳимми маърифати илмӣ эътиқод, бова12
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рии комил ба мавҷудияти воқеияти объективй ба шумор меравад. Макс Полани (1891-1976) дар илм нақши
бузург доштани эътиқодро қайд кардааст.
Дар ҳосил кардани дониш эҳсосот /змотсия/ ва
ирода низ нақши хосса доранд. Эҳсосот натиҷаи
баҳогузорй ба ҳодисот дар зсри таъсири таассурот аст.
Он раванди фикррониро фаъолтар гардонда, дар
фаъолияти маърифатй вазифаи эвристикиро иҷро ме*
намояд.
Дар шароити имрӯза таваҷҷуҳ ба масъалаи
фавқулақпоният (ирратсионалй - он чй, ки берун аз
ҳудуди ақл буда, дастраси ақл пест) пайваста меафзояд.
Ҳамчуиин бсш аз пеш чунин муътақидӣ пойдор мегардад, ки қишрҳои фавқулақлии рӯхи инсои умқи тавлидсозандаи маъниҳо, ғояҳо ва эҷодҳои навро ба миён
меорад. Ба ҳам гузаштани ақлонӣ ва гайриақлонӣ яке
аз пояҳои бунёдии раванди маърифат мебошад, вале
аҳамияти хоси омилҳои гайриақлониро аз будаш зиёд
нишон додан дуруст нест, агарчи худи пайравони
фавқулақлоният (ирратсионализм) ба ин масъала нигоҳи дигар доранд.
Ҳнсгароӣ ва хирадгароП

Дойр ба масъалаи нақш, ҷойгоҳ ва таносуби байни
ҳиссиёту хирад (аклонй) дар раванди маърифат ду
назари ба хам дар ихтилоф - ҳисгароӣ (сенсуализм) ва
хирадгароӣ (ратсионализм) мавҷуданд.
Тибқи ақидаи ҳисгароӣ, дар раванди маърифат
узвҳои ҳис нақши ҳалкунанда доранд. Дар консепсияи
ҳисгарой эҳсос ва шаклҳои дигари муроқибаи зинда
ҳамчун сарчашмаи дониши эъгимодбахш ва воситаҳои
ноилшавӣ ба ҳақиқат эътироф карда мешаванд.
Фрэнсис Бэкон (1561-1626) аз ҷумлаи намояндагони а ввали н и тачрибагароӣ /эмпиризм/ дар Англия ме
бошад. Ӯ хидоят менамуд, ки қалъаи хирад гавассути
13
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диалектика матин гардонда шавад. Ии, олим итминон
дошт, ки мантиқи шаклй барон ифшои дониш бесамар
аст. Ф.Бэкон дар бораи метода пав, дойр ба «мантиқй
дигар» масъалагузорй намуд. Ӯ қайд намуд, ки мантиқи
нав бояд на танҳо ба табиати ақлу хирад, инчунин, ба
табиати чизҳо такя намояд. Мантиқи нав бояд «сафсата
набофта», чизҳои дар табиат ба вуқӯъ омадаро кашф ва
баён созад, яъне иурмуҳтаво, объсктивй бопдад.
Ф.Бэкон методи таҷрибавии маърифат индуксияро
ҳа.мчун олати аслии таҳқиқн .қонунҳои зуҳуроти табиӣ
таҳия намуд. Аз нигоҳи ӯ, мегоди мазкур айнияти хирад
ва чизҳои табииро кафолат хоҳад дод. Ин бошад,
мақсади. асосии маърифати илмӣ аст, на «саргумзада
намудани ҳариф бо далеловарӣ». Талаботи мазкур дар
даврае, ки фалсафаи эмпирикӣ ва табиатшиносии
таҷрибавӣ бар зидди натурфалсафаи схоластикии
асримиёнагӣ мубориза мебурданд, таърихан ҳақ буд.
Пае аз чанд муддат дар истилоҳҳои таҷрибаи. ҳиееӣ
шарҳ додани донишҳоро Ҷон Локк (1632-1704) пеша
намуд. Локк нишон додан хост, ки ҳамаи донишҳои мо
аз таассуроти ҳиссӣ маншаъ мегиранд ва мо ғояҳои модарзодӣ надорем. Ӯ талқин менамуд, ки ақл дар ибтидо
«сақифаи холии когаз, аз ҳдр гуна образу идеяҳо
маҳрум» мебошад. Ҳамаи донишҳои мо ба таҷриба, ки
ё тавассути узвҳои ҳис, ё дар натиҷаи мушоҲида ҳосил
шудааст, асос меёбанд. Файласуфи фаронсавӣ Клод
Гелветсий (1715-1771) иброз доштааст, ки «чизҳои ба
ҳиссиёт дастнорас барои ақл низ дасгнорас аст». Дар
байни пайравони ҳисгароӣ ҳам намояндагони' материа
лизм (Т.Гоббс (1588-1679), Л.Фейербах (1804-1872) ва
дигарон) ҳам идеализм (Ҷ.Беркли (1685 1753), Д.1()м
(1711-1776) ва дигарон) буданд.
Ҳисгароӣ далелҳои ҳйссиро басандадо яқидг шуморида, онро ошкоро ба тафаккур муқобил мегузорад. Оё
инъикоси ҳиссй сарчашмаи ягонаи донишҳои мо аст?
Бояд тазаккур дод, ки таВрихи илм аҳамияти маърифа14
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тии ҳиссиёгро заррас ҳам паст назада, ба ин савол
ҷавоби манфӣ медиҳад. Чунончи, системам офтобмарказй (гелиосентрикй)-и Николай Коперник (1473 -1543)
ҷамъбасти далелҳои ҳиссӣ умуман, гаҷрибавӣ набуд,
балки дар аввал ақлонӣ, фарзиявй буд. Далеловарии
Н.Коперник чунин аст: мантиқан дуруст мебуд, агар на
Офтоби азимҷусса дар атрофи Замини кӯчак, балки
баръакс Замин дар атрофи Офтоб давр запад. Тезиси
Ҷордано Бруно (1548-1600) дойр ба беохирии Кайҳон
ва сершумории системаҳои офтобй, албатта,, ба далелҳои ҳиссӣ асос ёфта наметавонист. Тезиси Ҷ.Бруно
хусусияти зеҳнӣ, ақлонӣ дошт, вале он ба кашфиёги
таҷрибавии астрономия такой бахишд.
Таҷрибагарой (эмпиризм) бо иерор талаб мекунад,
ки донишҳои назариявй ба далслҳои ҳиссӣ нисбат дода
шаванд. Неопозитивизм ин маҳаки гносеологиро ба
авҷи аъло расонд. Аз ҷумла неопозитивистҳо бо иерор
галаб менамоянд, ки ҳамаи хулосаҳои назариявй хатман ба «ҷумлаҳои протоколй» нисбат дода шаванд. Аз
ин чунин хулоса мсбароранд, ки дар навиштаҳои яке аз
асосгузорони ҳамин ҷараён Рудолф Карнап (1891-1970)
ин тавр омадааст: «ҳар ҳукми забони протоколии ягон
субъект фақат барои худи ҳами!1 субъект маънй дорад,
вале он барои субъекта дитар умуман даркнашаванда,
бсмаънӣ аст». Далелҳои ҳиссиро дар рӯҳияи субъекти
виста тафеир намуда, неопозитивизм аслан мазмуни
объективй доштани инъикоси ҳиссиро зери шубҳа гузошт ва мегузорад.
Аз назари неопозитивизм, - қайд менамояд Макс
Бори (1882-1970), - мафҳумҳос, ки барои тафеири идрок истифода мешаванд, ба ҷуз воситаҳои сунъй чизи
дигарс нестанд; онҳо барои он ихтироъ шудаанд, ки
муносибатҳои мантиқии байни идрокҳоро муайян
намоянд. Табиатшиносии муосир зуҳуроти басо зиёдро
15
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медонад, ки ба дарки ҳиссӣ дастрас нестанд, пале онҳо
ба мушоҳидаи асбобй дастрас мебошанд, онҳоро ҳатто
чен кардан мумкин аст.
Барой гносеологияи ҳисгароӣ масъалаи кулл, ки
хоси мафҳумҳо па қонунҳои илмй аст, аз қабили
масъалаҳои мураккаб па ҳалнашаванда маҳсуб меёбад.
Хирадгароён собит кардан мехостанд, ки ҳақиқати
мутлақро мустақиман аз маълумоти таҷрибаи ҳиссӣ
дарёфт карда намешав'ад, онро фақат аз худи тафаккур
пайдо кардан мумкин аст. Тибқи иазари онҳо, фақат бо
ёрии хирад мо ба дарёфти донишҳои ҳақиқй муваффақ
шуда, онҳоро аз худ карда метавонем. Афкори ба ин
монандро Афлотун (428-347 то м.), Ибни Сино (980ЮЗ?), Декарт (1596 1650), Лейбнитс (1646-1716), Гегел
(1770-1831) ва мутафаккирони дигар густариш додаанд.
Тибқи ақидаи Р.Декарт, хирад бо воситаҳои тафак
кур, аз ҷумла бо ҳадс ва дедуксия мусаллаҳ гардида, дар
асоси методҳои асил ба допиши комилан эътимодбахш
муваффақ шуда метавонад. Методҳои асил дар навбати
худ аз маҷмӯи қоидаҳои дақиқ ва одй иборат мебо
шанд. Онҳо дар роҳи расидан ба ҳақиқат ҳамеша иштибоҳу дурӯғро фош менамоянд.
Қоидаҳои методи хирадгароёнаи Р.Декарт интишор кардани тарзу усулҳои риёзии тадқиқотро Исхода
мекунад, ки ба дарёфти допиши эътимодбахш равона
шудааст. Аз онҳо чунин маънй бармеояд: фикрронй бояд возеҳу равшан бошад, ҳар як масъала ба унсурҳои
таркибй чудо карда шавад, гузариш аз маълуму исботшуда ба номаълуму исботнашуда му гтасил сурат тирад,
ба ихтисор шудани ягон зинаи ман гиқии тадқиқот роҳ
дода нашавад ва г.
Р.Декарт методи хирадгароёнаи худро ба методологияи индуктивии Ф.Бэкон (1561-1626) ва ба мантиқи
шаклии схоластики муқобил гузошт. Аз нигоҳи ӯ, ман16
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тиқ бояд аз қишрҳои нолозими схоластики озод карда
шуда, бо воситаҳое мукаммал гардонда шавад, ки ба
кашфи ҳақиқати нав ва эътимодбахш бурда мерасонанд. Чунин восита, пеш аз ҳама, ҳадс ҳисобида мешавад.
Дар фалсафа ва гносеологияи Р.Декарт нуқтаҳои
зсрин пурсамар мебошанд: тасвиби гояи инкишоф ва
кӯшиши истифодаи ин гоя ҳамчун принсипи маърифати
табиат; дар риёзиёт ҷорӣ намудани диалектика тавассути истифодаи бузургиҳои тағйирёбанда; ишора ба чандирии қоидаҳои методи маърифатӣ ва робитаи онҳо бо
меьсрҳои ахлоқй ва г.
Агарчи дар маҷмӯъ дар копсепсияҳои номбаршуда
андешақои дуруст ва амиқ зиёданд, вале ин назарияҳо
махдуд ва яктарафа боқй монданд. Ҳисгароён умуман
маърифати ҳиссиро мутлақ ҳисобида. нақши тафаккурро эътироф кардан намехостанд. Хирадгароӣ бошад,
аҳамияги тафаккурро зиёда нишон дода, онро аз воқеият ҷудо месохт, ки қобили қабул пест. Ин баҳси тӯлонии байни қисгароӣ, таҷрибатароӣ ва хирадгароӣ ҳанӯз
дар баҳсҳои мутафаккирони бузурги Шарқ Ибни Сино
ва Абӯрайҳони Берунӣ (973-1048) ба чашм мерасад ва
то кунун ҳам и дома дорад.
Рушди фалсафа, илм ва шаклҳои дщари фаъолияти
маънавӣ нишон медиҳанд, ки воқеан ҳар як навъи дониш ягонагии ҷиҳатҳои ҳиссӣ ва ақлӣ мебошад. Дониш
бидуни якс аз инҳо пайдо намешавад. Узвҳои ҳис барои
ақлу хирад далелу фактҳои муайянро вогузор мекунанд.
Ақлу хирад онҳоро ҷамъбаст намуда, хулосаҳои муайян
мебароранд. Бе узвҳои ҳис ақл кор карда наметавонад.
Далелҳои ҳиссӣ низ го дараҷае ҳамеша ба назария
махлутшуда, бо ақл танзимшаванда мебошанд. Дар
пояи ягонагии онҳо синтези назариявии ҳисгарой ва
хирадгароӣ анҷом дода шудааст.
17
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1.2. ОПТИМИЗМ (ХУШБОВАРИ), ШАККОКИЯ Г ВА
АГНОСТИТСИЗМ ДАР НАЗАРИЯИ МАЪРИФА Г
Шаккокиён /скептикҳо/ ба дастрас будани дониши
эътимодбахш ва объекгивй дойр ба одами атроф шакку
шубҳа доранд. Тибқи назари онҳо, «дониш»-и инсон ба
ҷуз аз ифодаи ақида чизи дигаре нест.
Пахустин туда, ин нуқтаи назарро софистҳо (Пир
рон (360-270 то м.). Протогор (480-410 то м.), Горгий
(480-380 то м.), Продик (465-395 то м.) ва дигарон) иброз намудаанд. Онҳо ба дастрасии .дониши эътимод
бахш сахт шубҳа доштанд. Софистҳо итминон до
штанд, ки ҳеҷ кас ҳеҷ ягон ҳақиқатро дониста намегавонад ва агар тавонад ҳам, ин ҳақиқатро ба дигарон
фаҳмонида наметавонад. Онҳо шогирду пайравони
худро таълим медоданд, ки чй хел дар ин олам «зистан»
ва комёб шудан мумкин аст. Дар давраи Эҳё таълимоти
шаккокия (скентитсизм)-ро Эразми Роттсрдамй (1469—
1536), Мишел Монтен (1533 -1592) ва дигарон инкишоф
доданд.
Дар бартараф сохтани гносеологияи схоластикй, ки
ба нуфузи ақлоният асос меёфт, шаккокия нақши муҳим
бозид. Мишел Монтен ақли солим, мулоҳизаронии мустақилона, фактҳо ва таҳқиқи таҷрибавии табиатро ба
муҳокимаронию мулоҳизаҳои схоластикй зид гузошт.
Навиштаҷоти муқаддасро инкор кардани мо ҳоҷат
надорад, вале ба он шубҳа карда метавонем, - иброз
дошт Монтен. Ҳама чиз дар олам нурихтилоф аст,
тагйир меёбад ва ба тазодди худ гирифтор мешавад. Аз
ин лиҳоз, дониш дар бораи олам фақат тақрибӣ аст. Аз
нигохи ӯ, надонистан на интиҳо, балки сарчашмаи раванди маърифат аст.
Тибқи ибрози Рене Декарт, то даме ки бо эътимоди
комил дониста шудани ягон чизро исбот карда натавонсм, мо набояд тасдиқ намоем, ки он чиз воқеан вуҷуд
дораду тахайюлот, ҳарза ё фиреби назари мо нест, аз
18
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ҷониби ягон иблиси риёкор ба мо талқин намешавад.
Тибқи фармудаи ӯ, раванди маърифатро аз шубҳаи
қатъй бояд оғоз кард. Барои таҳия намудани фарҳаш и
нави ақлонӣ «майдони холии сохтмон» лозим аст.
Баҳри ин мақсад, пеш аз ҳама, «замина»-и онро аз
фарҳанги анъанавӣ «тоза» кардан зарур меояд. Дар
таълимоти Р.Декарт ин корро шубҳа иҷро мекунад:
ҳама чиз шубҳаангез аст, вале худи шубҳакунӣ бешак
аст. Аз назари Р.Декарт, шубҳа на шаккокии бесамар,
балки як чизи созанда, универсалй мебошад. Пас аз он
ки шубҳа барои фарҳанги нави ақлонӣ «майдонро тоза
мекунад», акнун «меъмор», яъне метод ба кор шурӯъ
менамояд. Бо ёрии он ҳамаи ҳақиқати эътирофшуда ба
ҳукми хиради холис вогузор карда мешавад. «Эътиборнома»-и онҳо, даъвои онҳо ба ҳақиқати комил аз
санҷиши ҷиддӣ ва беамон гузаронида мешавад. Ба
қавли худи Р.Декарт, ӯ чунин унсурҳои мутлақо эътимодбахши донишро дарёфт кардааст, ки ба онҳо такя
намуда, роҳи маърифатро паймудан мумкин аст.
Вале шаккокиёни баъдӣ, иеш аз ҳама Дейвид Юм
(1711- 1776), кӯшиши картезианӣ (декартӣ)-и бартараф
кардани шаккокиятро чандон қатъӣ намеқисобиданд.
Онҳо исбот мекарданд, ки аз шубҳаи куллӣ умуман берун шудан, озод шудан гайри имкон аст. Зиёда аз ин, бо
шубҳаи куллӣ мо ҳатто дониста наметавбнем, ки ба чӣ
шубҳа кунем, зеро ин ҳам худ ба худ як навъ дониш аст.
Дар ин асос мавқеи агноститсизми гносеологӣ пойдор
гардид, ки пайравони он имкони ба таври эътимодбахш
маърифат кардани моҳиягро (пурра ё қисман) инкор
мекунанд.
Дар таърихи фалсафа маъмултарин агностикҳо
файласуфи англис Дейвид Юм (1711-1776) ва файласуфи немис Иммануил Кант (1724-1804) ба ҳисоб мераванд. Тибқи назари Д.Юм, бо ақлу хирад исбот карда
ни чизҳои воқеии идрокшаванда номумкин аст. Ба инеон фақат эҳсосқо, муносибати байпи онҳо ва маҷмӯи
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онҳо дода шудаанд. Он чӣ ки эҳсосҳои моро меангезад,
иброз мекунад Д.Юм, предмета ҳукмҳои эътимодбахши мо буда наметавонад, чунки онҳоро мустақиман
бо одами беруна муқоиеа кардан имконнопазир аст.
Раванди маърифат, аз назари ӯ, якҷояшавӣ, ҷойивазкунӣ, афзоишу камшавии маводе мебошад, ки тавассути ҳиссиёт дастраси мо мегарданд.
И.Кант, дар тафовут аз Д.Юм, роҷеъ ба мавҷудияти «чизҳои дар худ» шакку шубҳа надошт, лекин ӯ
«чизҳои дар худ»-ро донистанашаванда, маърифатнопазир мехисобид. Дар байни «чизи дар худ» ва зуҳурот
умқи бетаг мавҷуд аст, ки ҷаҳидан аз болои он барон
хиради инсонӣ муяссар нахоҳад шуд. И.Кант ҳаминро
ба назар мегирифт, ки одамон дониши муайян доранд
(ҳам илмӣ, ҳам муқаррарӣ), вале чунин дониш фақат
тобиши донишро дорад. Дар асл вай метавонад с мета
физикам спекулятивӣ (ақлонӣ), ё даъвои бардурӯғи
дақиқбаёнӣ, ё ҳукми берун аз имкопоги дониши инсоиӣ
бошад. Чунин дидгоҳи нав бояд гаҳия гардад, ки пояи
фарқи надидаҳои донишро муайян карда тавонад, ба
рон таҳлили шартҳо ва имкониятҳои собитшавӣ ё инкоршавии онҳо қодир бошад.
Зимни тавсиф кардани шаккокия ва агноститсизм,
бояд нуктаҳои зеринро ба ипобат гирифт.
Шаковарӣ лаҳзаи муҳим дар таҳлили ҷиддии ҳар як
навъи дониш мебошад. Ҳеҷ як навъи дониш ба он дараҷае мукаммал нест, ки нисбат ба эътимодбахшии он
шакку шубҳа кардан номумкии бошад. Бояд қайд кард,
ки интиқод кардан дар эпистемология бамаврид ва самарабахш аст, зеро он имкон медиҳад, ки ба хатоҳои
дотматикй роҳ дода нашавад ва шубҳаи бсмаврид
пешгирй гардад.
Хато мебуд, агар мегуфтем, ки консепсияҳои агносгикй гӯё факта мавҷудияти маърифатро умуман инкор
мекарда бошанд. Албатта, сухан дар бораи муайян
кардани имкониятҳои маърифат ва дар бораи муноси20
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бати дониш ба воқеият меравад. Сабаби бардавомии
мавҷудияти агноститсизм он аст, ки вай масъалаҳои
мушкил ва мураккаби раванди маърифатро пай бурдааст. Аз ҷумлаи онҳо масъалаҳои бсинтиҳоии олам, гайриимкон будани маърифати пурраи ҳастии тагйирпазир, таъбири субъективонаи он дар узвҳои ҳис ва дар
тафаккури инсон ва г. мебошанд. Барой фаҳми инсон
олам басо мураккаб буда, ҳамеша асрори ниҳон,
масъалаҳои ҳалношуда дар назди ӯ боқӣ мемонанд.
Мутафаккирон зиддияти ботинии муҳокимаронии
шаккокиён ва агностикҳоро нишон додаанд, вале дар
танқиди онҳо бештар зарофатгӯйӣ ба назар мерасид, на
далелҳои ҳақиқӣ. Ақидаи он файласуфон, ки агноститсизмро дар асоси фаъолияти ҳиссию нредметии одамон
маҳкум мекунанд, нисбатан боварибахш аст. Агар ода
мон ин ё он зуҳуротро маърифат намуда, онро матлабнок таҷдид намоянд, пас ягон «чизи дар худ» (моҳият)-и
донистанашаванда боқӣ намемоиад.
1.3. МУНОСИБАГИ МУРОҚИБАВӢ ВА
ФАЪОЛИЯТИ БА МАЪРИФАТ
Дар фалсафа роҷеъ ба фаҳмиши моҳияги раванди
маърифат дидгоҳи муроқибавӣ ва дидгоҳи фаъолияти
ташаккул ёфтааст.
Дар доираи ин дидгоҳҳо тафсирҳои гуногуни раванди маърифат ба миён омадаанд маърифат ҳамчун
инъикоси воқеият, маърифат ҳамчуп сохтани объект аз
ҷониби субъект, маърифат ҳамчун ягонагии инъикос ва
таҳиякунӣ, маърифат ҳамчун тафсир.
Файласуфон дар асри XVII маърифатро ҳамчун
муроқиба, раванд ва натиҷаи инъикос кардани объект
аз ҷониби субъект тафсир мекарданд. Олами объективй
ба узвҳои ҳис ва ақлу хиради мо таъсир расонда, тарҳу
сурати муайяни воқеиятро дар шуурамон ба вучуд меорад. Монеаи асосй дар самти ноилгардидан ба допиши
21

https://bikhon.tj/

ҳақиқӣ олуда шудани шуури одамон бо тасаввуру мафҳумҳои таҳрифшуда мсбошад. Бо бартараф кардани
онҳо инсон дойр ба олам допиши объективонаи эътимодбахш ба даст хоҳад овард. Идеали гносеологии
аврупоиён оид ба допиши объективишуда (таҷассумшуда) талаб мснамуд, ки хамаи чизҳои ба субъект ва ба
воситаҳои фаъолиятии ӯ дахлдошта дар ҷараёни ҳосил
кардани дониш рафъ карда шаванд.
Истиораи «инсони мазфифаткунанда тимсоли оина», ки дар гносеология ҳукмфармо буд, вазъи воқеии
корро галат маънидод менамуд, зеро он талқин мекард,
ки аз субъекти маърифат нусха ё инъикоси дақиқу оинавии воқеиятро чашмдор шаванд. Дар асл бошад,
чашмдошти мо ва худи баҳодиҳӣ ба натиҷаҳо бояд аз
ҳамдигар тафовут дошта бошанд, чунки маърифат
ҳамеша дар «реҷа»-и пешбарисозии фарзияҳо ҷараён
дорад. Аз ин рӯ, илм субъекгро аз раванди воқеии
тадқиқог нурра истисно намекунад, балки барои
ҷустуҷӯҳои эҷодии ӯ имкониятҳои бештар фароҳам месозад. Дар ҷараёни озмоиши фикрӣ, амсиласозӣ, абстрактсиякунӣ, идеалисозӣ ҳагго гузаштани субъект ба
олами виргуалӣ «ичозат» дода мешавад.
Ақида дойр ба «бадаргакунй»-и субъект аслан дар
гасаввуроти реалистй-содалавҳона ва мсханикӣ вомсхӯрад. Аз мавқеи онҳо, субъект сабабиятро нодида
мегирад ва ба иштибоҳ роҳ медиҳад. Бинобар ин,
муваффақшавӣ ба ҳакиқати объективӣ бо рохи истисно
кардани субъект имконпазир дониста мешавад.
Зарур аст, ки чунин қолиби маърифатфаҳмӣ шикаста шавад, чунки он асосан натиҷаи ниҳоиро ба қайд
мегирад. Зимнан, зарур аст, ки диди фарзиявӣмасъалавӣ, хаёлоти самаранок, заминаҳои иҷтимоӣфарҳангй, таҷрибаи фардӣ, гурӯҳӣ ва г. ба инобат гирифга шаванд. Бо ма<{)ҳуми инъикос фаро гирифтани
фарзияҳо, тафсирҳо, созипдҳо, унсурҳои эътиқод ва
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усулҳои дигари маърифат номумкии аст, зеро опҳо гайриинъикосӣ мебошанд.
Таърихи маърифат нишои медиҳад, ки дидгоҳи муроқибавӣ дар ҷодаи фаҳмиши раванди маърифат иомукаммал ва маҳдуд аст. Дониш ҳамеша аз хусусияти
фаъолияти амалӣ ва назариявии одамон, талаботи
ҷамъият, аз тарзҳои ҳосил ва дастраскунии он вобастагӣ дорад. Дар робита ба ин, ҳам объекти маърифат,
ҳам донишҳо дар ҳар як марҳилаи таърихии инкишофи
ҷамъият тарҳи ба худ хос касб намудаанд. Дар ҳамин
асос И.Кант иброз намудааст, ки субъект ҳеҷ гоҳ
қонунҳои объективиро кашф намекунад, балки
баръакс, объек т ба муроқибаи ҳиссии мо мутобиқ шуда,
тибқи қонунҳои субъект маърифатпазир мсгардад.
И.Кант нахустин шуда, тасмим гирифт, ки
масъалаи маърифатро бо таҳқиқи шаклҳои фаъолияти
таърихии одамон пайванд намояд: объект аслап фақат
дар шаклҳои фаъолияти субъект вуҷуд дорад. У кӯшидааст, ки муносибати фаъолиятиро доир ба маърифаткунӣ асоснок намояд. Маърифат фаъолият доир ба
такрористеҳсолкунии объект дар фикр мебошад. Чунин
фаҳмиш ҷавҳари дидгоҳи фаъолиятӣ доир ба маърифат
аст.
Дар «Танқиди хиради холис» (1781) И.Кант чунин
масъала пет мегузорад: допиши эътимодбахш чӣ гуна
имконпазир метардад? Масъалаи мазкур тавассути се
масъалаи ҷузъӣ мушаххас гардонда мешавад: риёзиёт
чӣ туна имконпазир аст? Табиатшиносӣ чӣ гуна имкоппазир аст? Метафизика (фалсафа) чӣ гуна имконпазир
аст? Аз назари И.Каит, фақат риёзиёт ва табиатшиносй,
ки донишҳои эътимодбахш медиҳанд, хусусияти илмй
доранд. Эътимодбахшии допиши илмй хусусияти куллй
ва зарурй доштани он мебошад. Хосиятҳои мазкури
дониш, тибқи ақидаи И.Кант, аз хислатҳои субъекта
транссенденталй (берун аз доираи гаҷриба) ва сифа гҳои
фавқулфардии ӯ вобаста мебошанд. Субъекти маъри23
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фаткунанда баъзе шаклҳои априорию фитрии муносибат ба воқсиятро соҳиб аст: фазо, вақт, шаклҳои
ақлонӣ.
Фазо ва вақт ҳамчун шаклҳои тотаҷрибавии ҳиссиёт заминай эътимодбахшии допиши рисзиро ташкил
медиҳанд. Тагбиқшавии заминаҳои мазкур дар асоси
фаъолияти акл иҷро мегардад. Ақл тафаккур аст, ки бо
мафҳумҳо ва категорияҳо амалиёт мсбарад. Он гуногуниҳои маводди ҳиссиро дар ягонагии мафҳуму категорияҳо ҷой медиҳад. Ҳамин тавр, на предмет сарчашмаи
донишҳо аст, балки баръакс, шаклҳои ақлонӣ (мафҳум
ва кагегорияҳо) предметро таҳия мекунанд, нақшаи онро месозанд. Дзбаски мафҳуму категорияҳо хусусияти
куллӣ ва зарурии аз шуури фардӣ новобаста доранд, аз
ин рӯ допиши ба он асосёфта низ хусусияти объективиро соҳиб мегардад.
Аз назари И.Кант, чизҳои берун аз доираи тачриба
ҷойдошта фақат ба хирад дастрас аст. Хирад бо идеяҳо
сару кор дорад. Хирад қобилияти волои субъект буда,
фаъолияти ақлро роҳбаладӣ мекунад, дар псши он
мақсадҳои муайян мегузорад. Тибқи акидаи И.Кант,
гояҳо тасаввурот доир ба мақсад ва вазифаҳои маърифат мебошанд.
Ғояҳои транссенденталии хирад (идеяи Худо, рӯх,
озодии абадӣ) агарчи исботнопазиранд, бояд шоистаи
эътиқод гарданд. Ин эътиқоди ахлоқӣ асоси ахлоқу
одоби инсониро ташкил медиҳад. Дар рафти маърифат
ғояҳои хирад вазифаи ганзимотиро иҷро намуда, ақлро
ба фаъолият водор месозанд. Ақли фаъолшуда барои
дарёфти допиши мутлақ мекӯшад ва аз доираи таҷриба
берун меравад, вале мафҳуму катсгорияҳои акл фақат
дар худудхои таҷриба амал карда метавонанд. Ҳамин
аст, ки ақл дар зиддиятҳо раҳгум мезанад, ба хаёли ботил мегӯтад. Намунаи ин антиномияҳо (мукаррароти
хамдигарро истиснокунанда)-и хирад мебошанд. Антиномияҳо дар ҳолатҳое ҷой доранд, ки на дар бораи
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олами таҷриба, балки дар бораи олами «чизҳои дар
худ» хулоса кардан мехоҳанд. Масалан, дойр ба олам
муҳокима ронда, ҳақ будани ду ақидаи зидро тасдиқ
кардан мумкин мсбуд: дар вақту фазо олам интиҳо дорад; дар вақту фазо олам ингиҳо надорад.
И.Кант асоснок намуд, ки субъскти маърифат тарзи
маърифатро муайян мекунад ва предмсти донишро
тахия карда, ба он сохтор мебахшад. Во ҳамин васила
Канг дар фалсафа табаддулотсро ба миён овард, ки оиро аксаран «табаддулоти коперникй» меноманд.
Моҳияти ип табаддулотро чунин ифода кардан
мумкин аст. Дар метафизикаи классикй ба сифати
гранссендентй шароити мавчудият, яъне шароите, ки бс
онҳо объект, умуман, ҳастӣ вуҷуд дошта наметавонад,
қобили кабул буданд, аммо баъди И.Кант ин нуқтаи
назар бебақо гашт. Объект, дар нисбати субъект, боқӣ
монд, вале транссендентй аз объект ба субъект кӯчид.
И.Кант густохона пешбарй кард, ки шояд объсктҳо ба
муроқибаи ҳиссии мо мутобиқ мешаванд. Мафҳумҳоро
на ақл коркарду ҳосил менамояд, балки объектҳо аз
лаҳзаи дар бораи онҳо андешидан бо мафҳумҳои акл
мутобиқ ва танзим мегарданд. Дар назариёти И.Кант
фаъолияти субъект ҳамчун замина, пойгоҳ баромад ме
кунад, предмет бошад, ҳамчун натиҷа. •
Моҳияти маърифати илмй на аз муроқибаи моҳияти предмет иборат аст. Маърифати илмй аз фаъолияти
сохтордиҳӣ, таҳия ва натиҷагирӣ намудаии объскгҳои
идеалишуда вобаста мебошад.
Объекти маърифат, аз диди И.Кант, на яқинӣ, бал
ки сохт (таркиб, тартиб) мебошад. Иттилооги бо ёрии
узвхои хис расидаро субъект бо идея ва схемаҳои аириорӣ қиёсу пайваст менамояд.
Нақши фаьолонаи субъектро дар маърифат эътироф карда, И.Кант итминон дошг, ки инсон фақат
зуҳуротро, ончунонки дар шуури субъект «мавҷуд» аст,
дониста метавонад. Аз назари И.Канг, чигунагии аслии
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чизро инсон намедонад ва дониста ҳам наметавонад.
Бинобар ин, чизҳои воқеӣ барон инсон «чизҳои дар
худ», донистанашаванда мегарданд. Инсон воситаю
афзоре надорад, ки байни «чизҳои дар худ» ва зуҳурот
(«чизҳои барои мо») робита барқарор созад. Аз ин
лиҳоз, И.Кант дойр ба маҳдудияту ноқисии имконияти
шаклҳои ҳис ва ақл дар маърифат хулоса мекунад.
Фақат олами таҷриба ба шаклҳои ҳис ва ақл дастрас
аст. Олами «чизҳои дар худ» аз ҳиссиёт пииҳон буда, аз
ин рӯ, ба маърифати назариявй низ дастнорас аст.
Масъалаи асосии транссендентализми классики ин
буд: чй туна шартҳои субъективии тафаккур аҳамияти
объективй найдо мекунанд? Объективияти дониш аз
нигоҳи И. Канг, тавассути худи шуури субъект, ба туфайли дар доираи мафҳумҳои априори аз ҷониби ақл
найваст гардондани тасаввуроти ҳиссӣ, омода мегардад. Ин бошад, дар навбати худ,' ба туфайли ягонагию
томияти шуур (вобастагии идрок бо ақлу тамиз), сохтори априории аз мазмуни таҷрибавӣ вобастанабуда имконпазир аст. Дар гносеологияи И.Канг «субъективият» ва «объективият» ҷудонопазиранд.
Дидгоҳи фаъолиятй дойр ба фаҳмиши раванди
маърифат то дараҷае дар системаҳои фалсафии Гегел ва
марксизм мавриди коркард қарор дода шудааст.
Чунончи, Гегел дараҷаи фаъолии эҷодиро мутлақ до
ниста, ба хусусияти абстрактию фаъолиятии маърифат
таваҷҷуҳ намуд. Ӯ маърифатро ҳамчун инкишофёбй ва
худшиносии рӯҳ, ғояи му глақ тафсир кардааст.
Марксизм ба нақгаи фаъолияти амалй-предметй
дар раванди маърифат диққати хосса дода, ба бартараф
сохтани дидгоҳи муроқибавӣ дар фаҳмиши раванди
маърифат саъю талош намудааст. Вале раванди маъри
фатро ҳамчун раванди инъикоси фаъолонаи воқеият
эътироф намуда, намояндагони фалсафаи марксиста
бештар ба калимаи «инъикос» мутаваҷҷеҳ гардиданд,
на ба «дараҷаи фаъолӣ». Муддати тӯлонӣ дар тадқиқи
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назарияи мат>рифат гӯё аз хотир мебароварданд, ки раванди маърифат бо амалиёти инъикоскунй ба итмом
намерасад ва худи натиҷа (яъне дониш) ҳамчун образи
чизи маърифатшаванда аксаран тавассути дигар воситаҳо дастрас мешавад. Ғайр аз инъикос, дар маърифат
инчунин азнавмуаррифисозй /репрезентат-сия/, созиш
/конвентсия/ ва тафсир /интерпретатсия/ нақши бунёдй
доранд. Азнавмуаррифисозй падидаи дар як вақт ифодаю инъикос шудани объект ва ивазнамоию таҷассумкунй (амсилавй гардондан)-и он мебошад. Созиш ба
иртибот асос ёфта, фаъолияти байнисубъектии маърифатй мебошад. Тафсир на фақат лаҳзаи донистан ва
шарҳдихии маъниҳо, инчунин тарзи ҳастӣ аст, ки тавас
сути фаҳмиш вуҷуд дорад.
1.4. МАЪРИФАТ ҲАМЧУН ГАФСИР
Бо сабабҳои маълум дар гносеологияи муосир
моҳияти раванди маърифат беш аз пеш ҳамчун тафсиркунй кабул гардид. Дар ин самт субъекти маърифат
асосан ба ҳайси субъекти тафсиркунанда шинохта ме
шавад, зеро мавҷудият ва фаъолияти ӯ на танҳо дар
воқеияти объективй, инчунин дар олами образҳо, аломатҳо ва шаклҳои рамзй густариш меёбад. Ин тарзи
фаҳмиши раванди маърифат дар «Ҳақиқат ва метод»-и
Ганс Гадамер (1900-2002) возеҳу равшан баён карда
шудааст.
Масъалаҳои
фалсафаи
маърифат
бо
масъалаҳо ва гаҷрибаи герменевтика алоқамандии зич
доранд.
Талоши маърифатии герменевтика барои бартараф
кардани субъекти абстрактии гносеологй ва ба зидди
анъанаи «ҷудогардонӣ»-и муносибатҳои еубъектӣобъектӣ нигаронида шудааст. Чунин таҷриба ба тамоюли муосири фаҳмиши раванди маърифат мувофиқ аст.
Моҳияти тафсир, тибки ақидаи Гадамер, фақат бо
табиати амалиётӣ-мстодологӣ ё бо фаъолияти тафсир27
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кунии матнҳо тамом намешавад. Тафсир ба соҳаҳои
бунёдии маърифат ва ҳастӣ дахл мекунад. Тафсир
ҳамеша суб'ьекги худро дошта, унсурҳои мупосибати
рӯзгорӣ-экзистенсиалистиро дар худ якҷоя намудааст.
Дар тафсир озодии ботйнӣ, нишонаҳои марбут будан
ба фарҳангу ҷомеа ифода гардидааст. Дар он ҷанбаҳои
маърифатй низ (гносеологй, методологи ва герменев
тики) бо ҳам омада метавонанд.
Гуногунназарй дар тафеири фаъолияти маърифатй
ба он далолат менамояд, ки даъво ба «бартарй» ва
кӯшиши умуман рад намудани ин ё он таълимот дар
бораи маърифат нодуруст мебошад. Дар сатҳи метаназариявӣ матраҳ ва маълум кардани «ҷойгоҳ»-и ин
назарияҳо муътақид месозад, ки муқобилгузории онҳо
самарабахш нест. Сухан иеромуни мусоҳиба, иловапазирӣ (пурракунандагӣ), дарёфти роҳҳои синтези онҳо,
фаҳмиши дидгоҳу муносибатҳои гуногун ҳамчун дар
бораи биниши гуногуни масъала бояд равад. Дар шароиги имрӯза ҳамин тамоюл нисбатан назаррас аст.
Принсипи иловапазирӣ (пурракунандагӣ) танзимаи
методологии назарияи муосири маърифат туда метавонад. Татбиқи принсипи иловапазирӣ ба якчанд
натиҷаҳои муҳим мерасонад, ки зимни он категорияҳои
классикии эпистемология ва робитаи байни онҳо аз нав
тафсир мегарданд.
Дар ин замина дойр ба фаъолияти маърифатй ва
дониш тасаввуроти муфассал фароҳам оварда мешавад.
Дар он субъекти маърифат на фақат ба сифати субъекти
гносеологй, балки инсони томи маърифаткунанда шинохта мешавад. Дар доираи он гайр аз дониши илмӣ,
инчунин донишҳои муқаррарӣ, гайриилмӣ, бадей ва г.
ба назар гирифта мешаванд. Дар ин ҳолат ба фалсафаи
маърифат имкони марбут шудани он падидаҳои
маърифат вуҷуд дорад, ки қаблан аз ҷониби гносеоло
гия ва эпистемологияи классики пазируфта намешуданд. Инҳо пеш аз ҳама, чунин падидаҳо мебошанд:
28
https://bikhon.tj/

психологизм, таърихият ва релятивизм; якҷоя бо дониш
ва шубҳа мавҷуд будани эътиқоди маърифатӣ; эътирофи мубоҳисаи мантиқӣ ва падидаи фаҳмишу тафсир на
танҳо дар маъниҳои мантиқӣ-методологӣ, инчунин дар
маъниҳои зкзистенсионалию герменевтикй ва арзишй.
1.5. СУБЪЕКТ ВА ОБЪЕКТИ МАЪРИФАТ
Диалектикаи дараёни маърифат ва ё таносуби
субъект ва объекта маърифатро ба таври сода ва схемавй чунин тасвир кардан мумкин аст: ба субъекти
маърифат, яъне ба инсон аз объекта маърифат (аз берун, аз таҷриба, амалия) сигнал мсрасад. Сигнали мазкур ба узвҳои ҳис мерасад, аз узвҳои ҳис ба майнаи
субъект мегузарад. Дар майнаи cap раванди тафаккур
анҷом меёбад. Тафаккур дар бораи объект ба субъект
дониш медиҳад, ки бозпас ба берун (ба таҷриба, ама
лия) баргардонида мешавад. Дойр ба ин раванди дар
назари аввал сода, вале амалан хеле мураккаб дар фалсафа ва методологияи илм тасаввурот гуногун будаанд.
Аз ҷумла, гаълимот дар бораи субъект ва объекта
маърифат аз қадим то имрӯз ба таври хеле ҷиддӣ
тагйир пазируфтаасг. Дар фалсафаи классикй, масалан,
субъект ҳамчун фарди змпирикии психофизиологие
хисобида мешуд, ки хиради аидешанда, иштибоҳнахӯранда дошта, раванди маърифат тагбиқшавии
неруҳои психофизиологии ин субъект мебошад.
Шурӯъ аз фалсафаи классикии олмонй, дараёни
пурқудрате пайдо гардид, ки ба сохтани образи илмии
субъекти кулл кӯшида, бо ҳамин минвол назарияи
маърифатро аз релятивизми психологй, аз назарияи
идеяҳои фитрй ва г. эмин нигоҳ доштан мехост. Аз
назари И.Кант, субъекти ҳақиқии маърифат «мя//»-и
фардй ва тадрибавй набуда, балки умуман субъекти
транссенденталй мебошад. Он асоси ҳар гуна «мя//»-и
фардиро ташкил дода, бар замми ин аз ҳудуди он боло
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мегузарад. Субъекта транссенденталӣ ҳам инсон ва ҳам
инсоният мебошад.
Материализми диалектики ин идеяро пазируфта,
талқин мекунад, ки субъекта маърифат - инсон,
мавҷуди иҷтимоӣ аст ва ҷамъият раванди таърихии созандагии одамои мебошад. Дар ин ҳолат маърифат ра
ванди амалиётгузарониҳои мантиқӣ ва сохтору
натиҷаҳои дар шаклҳои аломатии бе иштироки шахсият таҷассумёфта дониста намешавад. Аз лиҳози маънии
иҷтимоӣ ва умумибашариаш, маърифат чун восита ва
сарманшаи такомулёбии ҷамъият, чун бахраваршавии
он аз озодии онтологй мебошад. Оламро инсон бо
шаклҳои куллии қаблан ташкилёфтаи фаъолият маъри
фат менамояд, ки механизмҳои пажӯҳиш, фаҳмиш ва
баҳодиҳиро доранд. Гиосеологияи муосир маърифатро
бо чорчӯбаи «ман»-и фардй махдуд накарда, балки чун
натиҷаи фаъолияти иҷтимоӣ-детерминатсионӣ баррасй
менамояд. Субъекти маърифат на рӯҳи мустақили субъективй ё объективии аз табиат абстрактсияшуда, балки
мавҷуди ҷамъиятӣ-таърихӣ аст. Вай ба туфайли
фаъолиятмандии худ аз мазмуни воқеияти маърифатшаванда ҷудоиопазир аст.
Дар консепсияи герменсвтикии маърифат субъекти
маърифат ҳамчуп офарандаи маънии предметй,
фаҳмкунанда, тафсиркунанда, рамзкушои маъниҳои
умқию сатҳӣ ва таҳтуллафзӣ баррасй мегардад. Ӯ на
фақат «матнҳо»-и фарҳант ва илмро, балки падидаҳои
мухталифи рӯзгору зиндагӣ, падидаҳои томафҳумӣ ва
тошифоҳиро низ тафсир мекунад. Фаъолияти мазкури
тафаккур лаҳзаҳои инъикосй ва кумулятивии маъри
фатро ғанӣ мегардонад, муҳим будани худро нишон
медиҳад, вале дар ин зимн дараҷаи фаъолии худи субъ
екти тафсиркунанда хеле меафзояд. Дар тафовут аз
субъекти инъикос, он бояд соҳиби ҳаҷми муайяни дониши рӯзмарраи махсус, аз усулҳои дарк кардани
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маънӣ бархӯрдор ва ба ҳайси иштирокчии иртибот
ҳамсша дар мубоҳиса бо «)щгар» қарор дошта бошад.
Объекти маърифат дар муносибати муроқибавӣ
ҳамчун воқеияти додашуда баррасӣ мегардид. Акнун
бошад, дар маърифати таҷрибавӣ айнияти пурраи байни олами объективӣ ва объекти тадқиқот ҷой надорад.
Чунонки зикр ёфт, И.Кант нахустин шуда, масъалаҳои
гносеологиро бо таҳқиқи шаклҳои таърихии фаъолияти
одамон пайваст. Аз лиҳози муносибати фаъолиятӣ,
объект ҳамчун ҷузъи алоҳидаи олам фаҳмида мешавад,
ки дар марҳилаи мазкури инкишофи амалияи иҷтимоӣ
ба соҳаи фаъолияти (назариявй ё амалии) инсон ворид
карда шудааст. Ин чунин маъно дорад, ки объекти
маърифат хусусияти таърихӣ дошта, бо хусусиятҳои ин
ё он намуди фаъолият муайян мегардад. Субъект аз
воқеият маҷмӯи андозагириҳоро ҷудо мекунад, ки барои азхудкунии олам дар ин ё он замона дастрас аст.
Ин андсшаи И.Кантро илми асри XX собит намуд.
Таҳқиқи микроолам ва қонуниятҳои квантии он нишоп
доданд, ки дар соҳаи таҷрибаи гайрирӯзмарравӣ тартиббахшӣ ба идроки хиссӣ тибқи намунаи «чизҳои дар
худ» ё «предмет» муҳол аст, нигошта буд Вернер Гей
зенберг (1901-1976). Илм кӯтохдастии «объективизми
натуралистӣ»-ро фош намуд. Ин ҳолат алалхусус ба фи
зика зарбаи сахт расонд.
Масалан, А.Эйнштейн (1879-1955) объекти маъри
фати физикиро (яъне воқеияти физикиро) бо мафҳумҳои кулл, бо барнома, бо ихтирооти назариявӣ,
яъне бо фаъолияти таҷассумсозӣ-назариявии субъекти
маърифат вобаста мекунад. Ниле Бор (1885-1962) дар
навбати худ, объекти маърифати физикиро бо фаъоли
яти озмоишии субъект, бо имкониягҳои иртибот, бо
таъсири асбобу муқаррароти ченкунӣ алоқаманд медонад, вале ҳар ду олим бар он ақидаанд, ки маҳз субъект
бо фаъолияти худ ба воқеият аҳамияту маънӣ мебахшад. Дар айни замон ин маънои онро надорад, ки пе31
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ромуни «халалдоркунии зуҳурог аз ҷониби мушоҳидачӣ» с дар бораи «хосиятҳои физики бахшидан
ба агомҳо тавассути ченкунӣ» гуфтаи ҷоиз бошад.
Ба доираи гносеологияи муосир масъалаҳои зерин
дохил мешаванд: детерминатсияи фарҳангии объектҳои
маърифат; интиқоли дониш ва иртиботи субъектҳои
маърифат; робитаи фаъолияти одамон бо қаринаи
фарҳангӣ-таърихии он.
Дар им ҳолат ҳудуди байни субъект ва объект нисбӣ мегардад. Акнун ин категорияҳо на муносибатҳои
ҷузвӣ, балки системаро ташкил медиҳанд, ки унсурҳои
он фақат дар алоқамандӣ бо якдигар метавопанд маъно
дошта бошанд.
1.6. ҲАҚИҚАТ ВА ИШТИБОҲ
Ҳақиқат мақсади маърифат мебошад. Одатан, роқи
расидан ба он басо мушкил, мураккаб ва пурихтилоф
аст. Масъалаи ҳақиқат ва бартараф кардани иштибоҳ
ҳамеша барои одамон муҳим буд ва муҳим боқӣ мемонад.
Категорияҳои ҳақиқат ва иштибоҳ мафҳумҳои
меҳварии назарияи маърифат мебошапд. Онҳо ду лаҳза,
ду ҷиҳати ба ҳам зид, вале бо ҳам алоқаманди раванди
ягопаи маърифатро ташкил мекунанд.
Иштибоҳ чунин дониш аст, ки бо предмета худ мутаносиб нест, бо ои мувофиқат надорад. Иштибоҳ
моҳиятан инъикоси нодурусти воқеият мебошад. Намудҳои гуногуни иштибоҳ вуҷуд доранд. Масалан,
иштибоҳҳои илмӣ, гайриилмӣ,. таҷрибавӣ, назариявӣ,
фалсафӣ, динӣ ва гайраро бояд фарқ кард.
Иштибоҳро аз дурӯг фарқ кардан зарур аст. Дурӯт
мақсаднок ва гаразнок таҳриф кардани ҳақиқат мебо
шад. Агар иштибоҳ хусусияти дониш бошад, пас хато
натиҷаи амалҳои нодурусти фард дар ҳар як соҳаи
фаъолият аст (масалан, хатоҳо дар ҳисоббарорӣ, дар
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идоракунӣ, дар корҳои рӯзгор ва ғ.). Хатоҳои мантиқӣ
бо вайрон кардани нринсипҳо ва қоидаҳои мантиқ, бо
надонистани мавзӯъ, воқиф набудан аз вазъи воқеии
кор ва ғ. алоқаманд мебошанд.
Иштибоҳ ва хатоҳо, албатта, дарёфти ҳақиқатро
мушкил мегардонанд, вале онҳо ногузиранд. Онҳо
лаҳзаҳои зарурии ҳаракат ба сӯйи ҳақиқат мебошанд.
Иштибоҳ ва хатоҳо шаклҳои имконии ҷустуҷӯҳои
маърифатӣ мебошанд. Масалан, дар шакли «иштибоҳи
азим» - алкимиё, ташаккулёбии кимиё ҳамчун илм дар
бораи моддаҳо ибтидо гирифта буд. П.Капитса (1894
1984) навишта буд, ки хатоҳо тарзи диалектикии
ҷустуҷӯйи ҳақиқат мебошанд. Ҳеҷ гоҳ зиёни онро аз
будагн зиёд ва фоидаашро ночиз нишон додан лозим
нест.
Дар гносеология тафсирҳои гуногуни ҳақиқат
вуҷуд доранд:
• консепсияи классикӣ ё
корреспондентии
ҳақиқат (correspondere - посухдиҳӣ, ҷавобгӯ будан):
ҳақиқат мувофиқати айнии донишҳо ба воқеияг аст;
• консепсияи когерентии
ҳақиқат:ҳақиқ
худҳамоҳангию худмутаносибии донишҳо аст;
• консепсияи прагматикии
ҳақиқат:ҳақиқ
нафъоварии дониш, судмандӣ, самарабахшии он аст;
•
консепсияи конвенсиалистии ҳақиқат: ҳақиқаг
ризоият, натиҷаи созиш аст.
Консепсияи классикии ҳақиқат аз фалсафаи атиқа
сарчашма гирифтааст. Дарки назариявии ҳақиқатро
нахустин шуда, Афлотун ва Арасту пеша кардаанд.
Ба назар чунин мерасад, ки гӯё назарияи классикии
ҳақиқат возеҳу фаҳмо буда, ягон мушкилотро ба миён
намеорад. Дар воқеъ, муддати тӯлонӣ ба он ҳамчун ба
як чизи яқину худ аз худ маълум муносибат мекарданд.
Ин пазария бештар дар илмҳои озмоишӣ мавриди истифода қарор дода мешуд. Мувофиқати назария бо далелҳои озмоиш яке аз талаботи асосӣ зимни қабули ин ё
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он фарзия мебошад. Тибқи ақидаи неопозитивистом,
озмоиш омили мукаммали муайян кардани дурустии
назария (принсипи верификатсия) мебошад, вале
тадриҷан ҷиҳатҳои сусти ни назария низ зоҳир гардидаид. Карл Поппер (1902-1994) махдудиятҳои ин далеловариро ба қайд гирифтааст. Назарияҳо дер ё зуд
рад мегарданд. Аз ин рӯ, мувофиқати қаблии онҳо бо
озмоишро санҷиши комил ҳисобидан мумкин нест.
Агарчи андешаи Поппер ҷойҳои суету нозук дошт, вале
он ба ҳалли масъалаҳое водор мекард, ки консепсияи
классикии ҳақиқат дар ҳалли окҳо оҷиз буд.
Пеш аз ҳама инсон дар маърифагкунй на бо олами
объективии «худ ба худ», балки бо олам дар он намуде,
ки ӯ онро ба таври ҳиссӣ идрок мекунад ва ба таври
назариявй дар бораи он меандешад, кордор мешавад.
Аз ин ҷо савол пайдо мешавад, ки донишҳои мо ба ка
лом воқеият бояд ҷавобгӯ (мувофиқ) бошанд? Гузашта
аз ин, дар шакли «содалавҳона»-и консепсияи класси
кии ҳақиқат мувофиқати дониш ба воқеият ҳамчун
«нусхабардории один воқеият бо фикр» тақозо мегардад. Бо вуҷуди ин, таҳқиқи масъала нишон медиҳад, ки
ин мувофиқат одй ва якмаъно набуда, бо силсилаи созишу ризоиятҳо алоқаманд аст. Сониян, инсон мустақимаи на бо олами «дар худ», балки бо олами тариқи ҳиссӣ идрокшуда ва назариётишуда муносибат
дорад. 1 lac, ӯ чӣ хел санҷида метавонад, ки андешаҳояш
ба худи олами объективӣ мувофиқат доранд. Ба мувофиқат чӣ хел дастёб бояд шуд? Тавассути мушоҳидаи
мусгақим ё бо таҷрибаи ҳиссӣ? Бо объектҳое, ки мустақиман мушоҳида намешаванд («кварк», «заррачаҳои
элементарй»), чй бояд кард? Роҷеъ ба мафҳумҳо ва
назарияҳои риёзй чй корро раво бипем?
Ин масъалаҳоро консепсияи «содалавҳона» ва шаклии классики ҳал карда иаметавонист. Масъалаҳои
мазкур ду гарзи коргузориро ба миён овардаид: якум,
мукаммалгардонй ва густариши назарияи классикй бо34
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яд тарзе анҷом дода шавад, ки бе инкори принсипҳояш
мушкилиҳои пешомада ҳаллу фасл гарданд; дуюм, аз
назари интиқодӣ таҷдиди назар кардани консепсияи
классикии ҳақиқат ва иваз намудани он бо копсепсияҳо
ва назарияҳои ғайриклассикии ҳақиқат.
Алфред Тарский (1902 1983) ба мукаммалгардонй
ва такмил додани консепсияи классикии ҳақиқат шурӯъ
кард. Пеш аз ҳама ӯ кӯшид, ки таноқуз /парадокс/-и
<<ДУРӮҒГӮ>>'Р° рафъ созад. Ин таноқуз дар доираи кон
сепсияи классикии ҳақиқат ҳалли якмаъно надошт. Таноқузи мазкур аз ҷумлаи ҷиддитарин зиддиятҳои мантиқӣ дар таълимот оид ба ҳақиқат мебошад.
Аз нигоҳи А.Тарский, барои бартараф кардани таноқузи «Дурӯггӯ» ва барои мантиқан безиддият гардондани таърифи ҳақиқат зарур аст, ки аз забони
муқаррарӣ (табий) ба забони шаклишуда гузашта ша
вад. Забони шаклишуда бояд лугати муайян ва қоидаҳои синтаксисии сохтани ифодаҳои «дуруст»-ро
дошта бошад. Дар доираи чуиин забони меъёришуда
муҳокима кардани семантикаи ин забои, аз ҷумла
муҳокимаи масъалаи ҳаққоният имконнопазир аст. Ба
рои муҳокима намудани ҳаққонияти ифодаҳои забони
шаклишудаи мазкур метазабони махсус лозим аст. Кон
сепсияи ҳақиқат, ки А.Тарский пешниҳод кард, консенсияи семантикии ҳақиқат ном гирифтааст.
Тибқи баҳои К.Поппер, ин назарияи А.'Гарский
аҳамияти мантиқӣ ва умумифалсафй дорад ва бо он
эҳёи назарияи корреснондентии ҳақиқат алоқаманд
карда мешавад. Чунонки К.Поппер қайд менамояд,
А.Тарский назарияи корреспонденсияро аз нав асоснок
намуда, нишон дод, ки мубталои субъективизм ва зиддиятҳо нашуда, идеяи классикии ҳақиқатро ҳамчун
мувофиқат ба фактҳо истифода бурдан мумкин аст.
Агар мафҳуми «ҳақиқат» муродифи мафҳуми «мувофиқат ба фактҳо» ҳисобида шавад, пас дойр ба ҳар як
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тасдиқот нипюн додан мумкин аст, ки тибқи кадом
шартҳо вай ба фактҳо мувофиқат дорад.
К. Поппер қайд мснамояд, ки мо ҷӯяндагони
ҳақиқат ҳасгем, на молики он. Ҳақиқат ҳамчун идеям
танзим дар маърифат аст. Мо ҳсҷ гоҳ ба ҳақиқат расида
намегавонем, барои шинохти он ягон меъёр надорем.
Барон андозагирӣ кардани дараҷаи наздикшавй ба
ҳақиқат, К.Поппер аз мафҳуми «ҳақиқатмонандӣ» истифода кард. Аз таърифи ин мафҳум чунин бармеояд:
ба ҳадди ниҳоии ҳақиқатмонандӣ фақат ҳамон назарияс
муваффақ мегардад, ки он пурра ҳақиқӣ бошад, яъне ба
ҳамаи фактҳои воқеӣ мувофиқат кунад. Албатта, чунин
назарияи идеалӣ дастнорас аст, вале ин мафҳумро ба
рои муайян кардани дараҷаи ҳақиқатмонандии назарияҳо истифода кардан мумкин аст. К.Поппер барои
муқоисаи назарияҳо истифодаи мафҳуми ҳақиқатмонандиро арзанда меҳисобид.
Арзиши назарияи А.Тарскийро қашшоқии мазмуни
он коста месозад. Ӯ аслан тавассути он ба таърифи
мантиқан безиддият будани мафҳуми ҳақиқат ноил
шудан мехоҳад. Зимнан назарияи ҳақиқат фақаг бо
масъалаи таърифдиҳӣ ба ин мафҳум тамом намешавад,
балки маҷмӯи масъалаҳои муайянро дар бар мегирад.
Инҳо масъалаи меъёри ҳақиқат, таносуби ҳақиқат ва
созиш, масъалаи механизми инъикосшавии сохтори
воқеият дар сохтори тафаккур ва г. мебоншнд, ки аз
мадди назари А.Тарский дур мондаанд. Бо воситаҳои
мантиқи шаклй тайриимкон будани ҳалли масъалаҳои
гносеологии ҳақиқат водор менамояд, ки ба назарияи
фалсафии ҳақиқат аз пав рӯ оварда шавад.
Аз ҷониби магериализми диалектикй инкишоф додани консепсияи классикии ҳақиқат, нет аз хама, бо
асосноккунии объсктивии ҳақиқаг рабт дорад. Тибқи
ибрози В.И.Ленин (1870 1924), мафҳуми ҳақиқати объективй чунин мазмуни гасаввуроти инсониро ифода
мснамояд, ки аз субъект (аз инсон ва инсоният) вобаста
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нест. Ҳақиқати объективӣ унсури олами объективӣ мебошад. Он допиши инсонро ифода намуда, дар шакли
субъективӣ зуҳур меёбад ва ҳамчун мазмуни допишҳои
инсонӣ, ки ба олами объективӣ мувофиқат дораид,
фаҳмида мсшавад. Аз ин рӯ, ҳақиқат мувофиқати айнии
допишҳои инсонро ба хосиятҳои олами воқеӣ ифода
мекунад.
Материализми диалектикӣ масъалаи объективияти
ҳақиқагро дар алоқамандии он бо амалияи ҷамъиятӣтаърихӣ дида мебарояд. Нақши амалия ба таври зайл
зуҳур меёбад: аз як тараф, он фаъолияти моддӣ аст, ки
предмети маърифатро таҳия месозад; аз тарафи дигар,
он ба сифати фаъолият баромад мекунад, ки субъектро
ташаккул медиҳад.
Мафҳуми ҳақиқати объективӣ қақиқатро аз лиҳози
мазмуп ифода мекунад. Мафҳумҳои ҳақиқати нисбӣ ва
ҳақиқати мутлақ бошанд, ҳақиқатро ҳамчун раванди
диалектикии тағйирпазирӣ ва ипкишофёбии донишҳо,
ки олами объективиро инъикос мекунанд, ифода менамоянд.
Материализми диалектикӣ чунин нишонаҳои дониш, ба мопанди ҳакқоният ва тагйирпазириро якҷояву
пайваст мегардонад, ки ин аз дидтоҳи метафизики ва
релятивиста гайриимкон аст. Синтези мазкур дар мафҳуми ҳақиқати нисбӣ таҷассум шудааст.
Ҳақиқати нисбӣ донишест, ки дар шароити таьрихан муайяни фаъолияти маърифатӣ дастрас шуда, ба
объекта худ мувофиқати нисбӣ дорад. Ҳақиқати нисбӣ
дониши нопурра, начандон мукаммалу дақиқ дар бораи
объектҳо мебошад. Ҳақиқати нисбӣ ифодашавии нопурраи ҳақиқати объективӣ дар ягон зинаи инкишофи
маърифат мебошад. Чунин дониш дар раванди инки
шофи илм пурраю мукаммал гардонда мешавад. Аз ин
лиҳоз, ҳақиқати нисбиро зинаи расидан ба ҳақиқати
мутлақ ҳисобидан мумкин аст.
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Як ҷанбаи дигари раванди инкишофи дониш ба воситаи мафҳуми ҳакиқати мутлақ ба қайд гирифта мешавад. Ин мафҳум бо мафҳуми ҳақиқати нисбӣ зиддияти диалектикӣ дорад. Аз ин нуқтаи назар, ҳақиқати
мутлақ бояд ҳадди дақиқ ва мукаммали дониш бошад,
вале чунип ҳақиқат идеали гносеологӣ, ҳудуди ниҳоии
дониши инсон аст.
Ҳақиқати мутлак ҳақиқати абадй нест, ки бетагйир
аз як зинаи дониш ба дигараш мегузашта бошад. Он
хосияги дониши объективӣ-ҳақиқӣ буда, чунин дониш
ҳеҷ 1оҳ рад карда намешавад. Ҳақиқати муглақ ҳадди
маърифати инсон аст, ки ба далел, исбот, факту рақам
ва донишҳои иловагӣ эҳтиёҷ надорад.
Дар фаҳмиши муносибати ҳақиқати нисбй ва мут
лак ду мавқеи ба ҳам мухолифи қутбӣ вуҷуд доранд:
догматизм, ки аҳамияти лаҳзаи устувори ҳар туна
ҳакикатро барзиёд нишон медиҳад, релятивизм, ки
баръакс, лаҳзаи ноустувори онро бо муҳобот тасвир
мекунад.
Материализми диалектикӣ нишон дод, ки ҳақиқат
абстракта нест, ҳақиқат хамеша мушаххас, конкретй
аст. Тибқи он ҳар як дониши ҳақиқӣ ҳамеша тавассути
мазмуни худаш, бо истифода аз шароит, замон, шакли
фаъолияту муоширати субъекгҳо дар қаринаи ҷамъият
ва фарҳанг маълум карда мешавад. Ба инобаг нагирифтани шарту шароит, интишор намудани дониши
ҳақиқӣ берун аз ҳудуди истифодашавиаш ҳатман
ҳақиқатро ба ишгибоҳ табдил медиҳад. Масалан, тасдиқи «суммаи кунҷҳои дохилии секунда ба 2d баробар
аст» фақат дар геомегрияи Евклид ҳақиқат аст ва берун
аз ҳудуди он масалан, дар геометрияи ЛобачевскийРиман ба иштибоҳ табдил меёбад.
Дар консепсияи когерентии ҳақикат масъалаи
ҳақиқаг ба масъалаи когерентй, яьне ба масъалаи безиддиятии дониш, худҳамоҳангии он табдил меёбад.
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Ду варианта асосии назарияи когерентии ҳақиқат
мавҷуд аст. Дар варианта якум 6а ҷойи мафҳуми мувофиқат, ки дар консеттсияи классикии ҳақиқат истифода
мешуд, мафҳуми нави ҳақиқат - когерентии дониит тгазируфта шудааст. Дар варианти дуюм бошад, тафсири
классикии ҳақиқат мақбул дониста шудааст, вале эътироф карда мешавад, ки мувофиқати доииш ба воқеият
танҳо тавассути когерентӣ (ки меъёри ҳақиқат аст)
муайян карда мешавад.
Яке аз асосгузорони варианти якуми назарияи ко
герентии ҳақиқат И.Кант мебошад. 'Гибқи назари ӯ,
мувофиқати ҳамдигарӣ, ягонагии ҳиссӣ ва мантиқӣ ҷой
дорад. Бо ҳамин мазмуну мупдариҷаи ҳақиқат муайян
карда мешавад. Дар асри XX ин варианта назарияи ко
герентии ҳақиқат аз ҷониби баъзе намояндагони неопо
зитивизм (масалан Отто Нейрат (1882--1945) эҳё карда
шуд. Дар тафсири неопозитивистам назарияи когерен
тии ҳақиқат ба асос гирифта мешавад, ки фақат мета
физика ҷумларо бо одами воқеӣ муқоиса карда метавонад, илми позитивй бошад, бояд ҷумларо бо ҷумлаҳои
дигар муқоиса намояд. Аз назари О.Нейрат, ҳаққонияти допиши илмиро мувофиқати допит ба воқеият му
айян намекунад. Системанокӣ, ҳамоҳангй ва мутаносибии донишҳо нишонаи ҳаққонияти дониши илмй мебошанд.
Гуфтан мумкин аст, ки варианти дуюми назарияи
когерентии ҳақиқат аз фалсафаи элиатҳо сарчашма
мегирад. Парменид (540-470 то м.) ва Зенон (490 430 то
м.) ба тарзи ноошкоро мафҳуми ҳақиқагро ҳамчун
ифодакунандаи мувофиқати донишҳо ба воқеият исти
фода бурдаанд. Онҳо иброз доштаанд, ки ин мувофиқат
на бо роҳи мушоҳида, балки фақат бо роҳи маптиқан
муайян намудани безиддиятии донишҳо дақиқ карда
мешавад.
Консепсияи когерентии ҳақиқатро рақиби сазовори
назарияи классикӣ донистан нашояд. Онро риёзидопҳое
дастгирӣ мекарданд, ки донишҳои нави ба донишҳои
мавҷуда зиддият надоштаро мепазируфтанд. Конссп39
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сияи когерентии ҳақиқат механизмҳои воқеии пазироии
ақлонии донишҳоро инъикос меиамояд. Бояд қайд
кард, ки фақат мутаносибӣ ва ҳамоҳангии дониш барои
ҳақ будани он кифоя нест.
Консепсияи когерентии ҳақиқат бо мушкилоти барояш ҳалнашаванда дучор мегардад. Якум, масъалаи
безиддиятӣ дар ҳисобкуниҳои мураккабтари мангиқӣ
(махсусан, дар физика) ҳалнашаванда аст. Дуюм, когерентӣ хосияти дохилии системаи гуфторҳо дониста мешавад, лекин безиддиятӣ шарти кофии ҳаққоният буда
наметавонад. Ин ҷо сабаб дар он аст, ки на ҳамаи сис
темаи бсзиддияти тасдиқот дойр ба олам ба худи олами
воқсӣ мувофиқат дорад. Гузашта аз ин. нисбат ба
илмҳои табиатшиносӣ шарти мазкур на ҳамеша зарураг
дорад. Аз зиддияти ин ё он иазария фавран хулоса бардоштан лозим нест, ки ин назария дурӯг аст. Шояд ин
мушкилоти муваққагӣ бошад, ки то расидан ба назарияи ҳаққонӣ бартараф мсгардад.
Дар аввали асри XIX муайян гардид, ки системаҳои
алтернативии гсометрӣ ҷой доранд. Маълум шуд, ки
дар онҳо теоремаҳои аз «умумиэътирофӣ» тафовутдошта низ ҳақ мсбошанд. Дар ин системаҳои алтернативӣ, яъне дар геометрияи ғайриевклидӣ теоремаҳое
ҷой доранд, ки дар геометриям евклидӣ ҳақ намсбошанд. Агар пурсида шавад, ки кадоме аз ин геометрияҳо доир ба олам ҳақикат доранд, эҳтимол ба ин савол ҷавоби қаноатбахш додан гайриимкон бошад. Ҳар
яке аз ин геометрияҳо мантик доранд ва безиддият мебошанд. Теоремаи ҳар кадоми ин системаҳо ҳақ мебошад. Комилан беасос мебуд, агар мегуфтем, ки теоре
маи яке аз ин системаҳо мутлако ҳак аст ва дигараш не.
Конвенсионализм (аз лот., convention - ахднома,
созиш) ҳамон донишро ҳақ мехисобад, ки роҷсъ ба исгифодаи монополии он ба созиш расида бошанд.
Яке аз геометрияҳо нисбат ба дигараш ҳаққонитар
буда наметавонад, вай фақат муво(|)иқтар буда метавонад, павишга буд Анри Пуанкаре (1854-1912). Албат40
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та, созиши шартй дар илм ҷоиз аст (масалан, интихоби
воҳиди ченак), лекин чунин ҳамраъйӣ бояд аз ҳад зисд
кадр карда нашавад. Созиш дақиқтараш на ба мазмуни
дониш, балки бояд ба шакли он дахл дошта бошад.
Кӯр-кӯрона ҳақ баровардани субъективияти конвснсионализм ногузир ба он оварда мерасонад, ки ҳатто догмаҳои динй ҳақ ҳисобида шаванд.
Пайравони прагматизми америкоӣ Ҷон Дгаи (18591952) ва Уилям Ҷемс (1842 — 1910) дар инкишофи консспсияи прагматикии ҳақикаг саҳми босазо гузоштаанд.
Тибки прагматизм воқсияти олами беруна ба инсон дастарас мест, чунки инсон бевосита факат бо фаъолияти
худ сару кор дорад. Аз ин лиҳоз, ягона чизе, ки ӯ муайян карда метавонад, на мувофиқати донишҳо ба
воқсияг, балки самарабахшй, судмандй, фоидаи амалии
донишҳо аст. Файласуф ва мантикшиноси лаҳистонй
Казимир Айдукевич (1890-1963) моҳияти консспсияи
прагматикии ҳакикатро ин тавр ифода кардааст: праг
матизм ба асос мегирад, ки ҳакиқати ягон тасдиқе аз
мувофиқати он ба меъёри ниҳоӣ иборат аст, лекин
меъёри ниҳоии пешбаринамудаи прагматизм судмандии тасдиқоти мазкур барои амал кардан мебошад. Аз
ин лиҳоз, муайянкунии тасдиқот ва нисбат до дани онҳо
ба судмандиашон сурат мегирад.
Аз нигоҳи прагматизм, маҳз судмандй арзиши асосии донишхои инсонй аст, ки онро -ҳакиқат номидан
мумкин асг. Дар прагматизм ва инструментализм иброз
мегардад, ки мафхумхо ва назарияҳои илмӣ фақат
олатҳои ҳалли ҳолатҳои проблемавии маърифат ё танҳо
восигаҳои маърифатии азхудкунии воқеият мебошанд.
Прагматизм талаб дорад, ки системаҳои абстрак
тен илмй бартараф карда шуда, илм аз ботилии хулосаҳои ақлӣ пок сохта шавад, вале чунин тафсири
ҳақиқат дарки ҳадсӣ, ингуитивиро фаро намегирад.
Масалан, маълум аст, ки дар баҳрнавардӣ ҳисобу китоби киштиронӣ дар асоси амсилаи заминмарказӣ («птолемейй») басо мувофиқ ва амалан босамар мебошад,
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лекин дар асоси ин гуфтан ҷоиз мест, ки он нисбат ба
системам офтобмарказӣ («коперникӣ») ҳаққонитар аст.
Б.Рассел (1872-1970) ҳушдор намудааст, ки нисбат
додани ҳаққоният ба санҷиши натиҷаҳо таноқуз (парадокс)-ро пеш оварда метавонад. Лаҳзае тасаввур мекунем, ки масалан, терроризм дар ягон кишвар ғолиб
шуд. Чӣ, магар иқрор шудан лозим аст, ки дар ин ҳолат
таълимоги хунхоронаи онҳо аз санҷиши замона гузашт
ва аз ҷиҳати ирагматикӣ «ҳақ» мебошад? Ҳаргиз ие!
Масъалаҳои ҷудо кардани ҳақиқат ва иштибоҳ,
ҳудудгузорӣ дар байни онҳо ба масъалаи меъёри
ҳақиқат дахл доранд. Дар таърихи фалсафа ва илм
роҷеъ ба масъалаи мазкур нуқгаҳои пазари гуногун иброз шудаанд. Чунончи, аз диди Р.Декарт меъёри
ҳаққонияти донишҳо дақиқӣ ва возеҳии онҳо мсбошад.
Фейербах чунин меъёрро дар далелҳои ҳиссӣ ҷустааст,
аммо минбаъд аён гардид, ки дақиқӣ ва возсҳӣ
масъалаи басо субъективӣ аст, ҳиссиёт баъзан моро фиреб медиҳад: муоинаи ҳаракати Офтоб дар гирди Замин, фиреби оптикӣ ва г.
Меъёрҳои ҳақиқат баъзан ба таври зайл печшиҳод
карда мешаванд: умумиэътирофӣ - оне, ки аз ҷониби
аксарияти одамон эътироф мегардад; конвенсионализм
- оне, ки ба созиши шартӣ мувофиқат дорад, мангиқан
безиддият аст, оне, ки одамон сахт бовар мекунанду ба
ақидаи нуфузмандони соҳа мувофиқ аст ва ғайра.
Ҳар як нуқтаи иазари номбаршуда ягон ҷанбаи
оқилона дорад, лекин консепсияҳои ишорашуда масъаларо қаноатбахш ҳал карда наметавонанд. Ҳамаи ин ба
сабаби он pyx медод, ки одаган онҳо барои ҷустуҷӯйи
меъёри ҳақиқат аз ҳудуди худи дониш берун намешуданд. Материализми диалектикӣ ба назарияи маърифат
мафҳуми амалияи ҷамъиятӣ-таърихиро ворид карда,
меъёри ҳақиқатро бо воқеияти мустақим пайваст
памуд. Амалияи ҷамъиятӣ-таърихӣ меъёри асосии
ҳақиқат дояиста мешавад. Дар ин сурат амалия на ҳамчун маҷмӯи далелҳои ҳиссии фард, балки ҳамчун
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фаъолияти предметию амалй дойр ба дигаргун сохтани
воқеият хисобида мешавад.
Дар амалия санҷидани «ҳаққоният»-и дониш ҳодисаи якдафъагй, тагйирнопазир ё мукоисаи оинавй пест.
Он раванд аст, яъне хусусияти таърихй ва диалектикй
дорад. Аз ин бармеояд, ки меъёри мазкур дар як вақг
муайян ва номуайян, мутлақ ва нисбй аст. Меъёр ба он
маънй мутлак аст, ки амалияи густаришёбанда бо
мазмуни худ ин ё он муқаррароти назариявиро пурра
исбот карда метавонад. Иичунин меъёри мазкур нисбй
аст, зеро худи амалия инкишоф мсёбад, бо мазмуни тозатар мукаммал мешавад. Аз ин лиҳоз, меъёри номбаршуда дар лаҳзаи додашуда ин ё он хулосаи
ҳосилшударо фавран ва пурра исбот карда наметавонад.
Амалия асоси объективии пайдоиш ва мавҷудияти
меъёрҳои дигари саиҷиши ҳаққонияти дониш мебошад.
Аз ин маҷмӯъ меъёрхои гайритаҷрибавӣ, дохилиилмии
асосноккунии донишро мисол овардан мумкин аст (содагй, мавзунй, безиддиятй). Дар байни онҳо шаклҳои
назариявии исбот, меъёри мантиқии ҳақиқат аҳамияти
хосса доранд, ки ғайримустақим аз амалия баромадаанд, аз он ҳосил шудаанд. Аз ин лиҳоз, онхо меъёри
иловагии хақиқат туда метавонанд. Ин меъёрҳо меъёри асосиро такмил мебахшанд, вале онро иваз ё рад
карда наметавонанд.
Ғайр аз ин, дар фалсафаи муосир ҳамчунин баъзе
вариантҳои дигар роҷеъ ба халли масъалаи таносуби
иштибоҳу ҳақиқаг ва меёъри ҳақиқат мавҷуданд, лекин
чй дар мавзӯи хаққонияги дониш, чй дар ҳалли ҷанбаҳои дигари маърифат масъалаҳои зиёд боқӣ мондаанд. Эписгемолозия, фалсафа дар маҷмӯъ ҳаргиз
даъвои пешниҳод кардами ҷавоби хотимавй ва якмаьноро надоранд. Вазифаи фалсафа аз назари ниГИҚОДӢ равшан намудани ин масъалаҳо, муайян карда
ми таносуби мавқеъҳо ва далелҳои мухталиф мебошад.
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Коби 2. ИЛМУДҲОИ ДОНИи!
2.1. МЛФҲУМИ «ДОНИШ». ДОНИШ

вл иттилоот

Маърифат ҳамчун шакли фаъолияти маънавӣ ҳанӯз
аз замони пайдоиши ҷамъият вуҷуд дошт ва якҷоя бо
он марҳилаҳои инкитофро гузаштааст. Дар ҳар як
мархилаи таърихй раванди маърифат гуногунранг сурат мегирифт. Аз ин рӯ, маърифатро танҳо ба ин ё он
намудҳояш иисбат додан мумкин пест.
Дар аксари ҳолатҳо бо феъли «допистаи» мавҷудияти ягон иттилоот ё маҷмӯи малакаҳо барои иҷрои ин ё
он фаъолият дар назар дошта мешавад. Суханони
Людвиг Витгенштейн (1889-1951) роҷеъ ба он, ки исти(|юдаи якмаънои калимаи «дониш» вуҷуд надорад,
имрӯзҳо низ боадолатона мснамоянд.
Дар нимаи дуюми асри XX масъалаи таносуби до
пит ва иттилоот хеле мухим гашт. Ташаккули инфор
матика, инкииюфи пуравҷи технологияҳои нави иттилоотй, ихтироъ ва корбаст шудани мошини электроиии
ҳисоббарор (МЭҲ) дар маҷмӯъ ба вазъият таъсири бузурге расонд. Дар натиҷа таҳқиқи масъалаи таносуби
ма(|)ҳумҳои «иттилоот», «дониш», «манбаи далелҳо» ва
«манбаи доиишҳо» боз ҳам муҳимтар шуд. Чунин
масъалаҳо мавзӯи баҳсҳои доманадор туда, го имрӯз
ҳалли ягопаи худро наёфтаанд.
Агар дониш маҷмӯи маълумоти қайдшуда дар шак
ли аломатҳои забонҳои муқаррарӣ ва сунъй бошад, пас
маълумоти МЭХ,-ро дониш ҳисобидан мумкин аст. Дар
ин ҳолат ҳалли масъалаи тасаввури донишҳо дар системаҳои комшотерй ба масъалаи таносуби забонҳои
муқаррарӣ ва сунъй, ба масъалаи сохтордиҳии шаклҳои
гуногуни донишҳои таҷассумшуда (сохторҳои мантиқӣ)
иваз мегардад. Маҳз дар ҳамин самт таҳқиқи сохтори
системаҳои зсҳни сунъй ва пеш аз хама системаҳои экспертй /коршиносӣ/ сурат гирифтаанд.
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Нуқтаи ибтидоии чунин тадқиқотро масъалаи
сохтордиҳӣ на коршоямии донишҳои таҷассумшуда,
тарҳрезии амсилаи назарии соҳаи муайяни прсдметӣ
ташкил медиҳанд. Ин тасвири объектҳои алоҳидаи
воқеияг набуда, балки тасвири фақат донишҳо дар бораи объектҳо мебошад. Дар ин ҷода ба мукаммалгардонии шакли пешниҳодшавии донишҳо - ба шабакаҳои
семантикӣ, фреймҳои1 системаҳои натиҷавӣ диққати
асосӣ дода мсшавад.
Дар амсилаи назарӣ ба ҳайси унсури асосии дониш
на ҳукмҳо, балки мафҳумҳое истифода мсшаванд, ки
амсилаашон фреймҳо мсбошанд. Аз таҳлили пешакии
таносуби фреймҳо ва мафҳумҳо хулоса кардан мумкин
аст, ки зимни гаҳияи фреймҳо хусусияти хоси ташкилдиҳии ма<{)хум (алоҳида будани предмстҳои инъикосшаванда, тасаввури схемавии онҳо ҳамчун як мачмӯи
хусусиятҳо ва унсурҳо) истифода метарданд. Номҳои
истилоҳии фрейм нишонаҳои мазмуни объсктро ифода
мскунанд. Дар натиҷаи он як намуд қишришавии до
ниш ҳамчун системам том ба мисн меояд, на раванди
ташаккули мафҳумҳо. Зимнан, ифодаҳои мазкур, ки ху
сусияти объекти тадқиқотро равшан намскунанд, мафҳум ба ҳисоб намераванд.
Дар ҳамин асос гуфтан мумкин аст, ки дар системаҳои компютерӣ фақат амсилаи шаклишудаи дониш
баррасӣ мешавад, на дониш чун унсури шуур. Системам
томи инкишофи донишҳо ин ҷо тавассути маҷмӯи
унсурҳои шаклӣ-мантиқӣ ифода мегардад.
Дар анъанаи муайяни фалсафӣ «манбаи донишҳо
дар системаҳои комшотерӣ» ба «системам донишҳо дар
шуури инсон» айният дода мешавад. Дар анъанаи маз
кур дониш дар шакли тасаввурот, мафҳумҳо, ҳукмҳо,
назарияҳо ба қайд шрифта мешавад. Дар фахмиши
моҳияти дониш ба намудҳои таҷассумшудаи донишҳо,
1Фрейм - воҳиди донишҳост, ки нисбати ягои мафхум ташкил
шудааст ва доир ба ии мафхум маълумоти муҳим, хос ва
имконпазирро бо худ дорад.
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ба донишҳои фавқушшахсиятӣ, яъне ба донишҳои аз
инсон бегонашуда таваҷҷуҳ карда шудааст. Маҳз ҳамин
(|>аҳмиш нуқтаи ибтидой барои айният додани мафҳумҳои «дониш» ва «иттилоот» мебошад. Дар ҳолати
мазкур ба инобат гирифта намешавад, ки бо катего
риям «дониш» на танҳо натиҷа, инчунин раванди
фаъолият будани он ифода карда мешавад.
Дониш ба шуур марбут аст, яъне ҷузъи он мебо
шад. Он хусусияти инфиродӣ дошта, аз ҷониби субъект
ба таври лафзӣ пурра баёп шуда наметавонад ва аз ӯ
тамоман бегона шуда ҳам наметавонад.
Зеҳни допишофари инсонро аз ҷузъиёти ҳадсй,
иродавӣ, кайфиятӣ, баҳодиҳӣ ҷудо кардан номумкин
аст. Дониши қабулшуда аз раванди фикрӣ ҷудо гашта
(допиши бегонашуда) ибтидои эҷодии худро талаф
медиқад, бетароват гашта, ба иттилоот табдил меёбад.
Дар ҳамин асос В. А .Звегинтсев (1910-1988) хулоса
кардааст, ки «иттилоот дониш бо истиснои раванди
фикрӣ» мебошад. Тибқи назари А.Д.Урсул (с.тав. 1936),
мафҳумҳои «дониш» ва «иттилоот» фаъолияти маърифатиро аз ҷиҳатҳои мухталиф баён менамоянд: якумӣ
фақат аз ҷиҳати гносеологӣ, дуюмӣ асосан аз ҷиҳати
иртиботӣ.
Барои информатика умуман раванди маърифат,
тавлидоти донишҳо чандон муҳим ҳам нест. Дар он ит
тилоот ҳамчун чизе, ки зимни интиқол ва ташкилдиҳӣ
таҷассум, предмета, кодгузорӣ шуда метавонад, баррасӣ мегардад.
2.2. ГУРӮҲНАНДИИ НАМУДҲОИ ДОНИШ
Масъалаи гурӯҳбандии намудҳои дониш то ҳанӯз
барои ҷараёнҳои гуногупи фалсафӣ муҳим ва баҳсноку
мураккаб боқӣ мемонад. Гурӯҳбандии донишҳо тибқи
асосҳо (меъёрҳо)-и гуногун сурат гирифта метавонад.
Дар аксари ҳолатҳо гуногунии намудҳои дониш бо
фарқияти ҷиддии шаклҳои шуури ҷамъиятӣ алоқаманд
ҳисобида мешавад. Ҳамчунин намудҳои донишро, ки
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асосҳои мафҳумӣ, рамзӣ ё бадеӣ-образӣ доранд, фарқ
мекунанд. Масалан, донишҳо ба зеҳиӣ ва ҳиссӣ, муқаррарӣ ва илмӣ, таҷрибавй ва назариявӣ, бунёдй ва
амалӣ, фалсафӣ ва илмӣ-тахассусӣ, табиатшиносӣ ва
гуманитарӣ ва ғ. ҷудо карда мешаванд. Якс аз
гурӯҳбандиҳои имконпазири намудҳои дониш таспиф
дар асоси шаклҳои гуногуни фаъолияти одамон мебошад: дониши бозӣ (фараҳафзоӣ), амалӣ, маънавӣамалӣ, назариявӣ. Намудҳои долит бештар дар таносуб бо дониши илмӣ чудо карда мешаванд: донишхои
қарибиилмӣ, илмимонанд, дурӯғилмй, ботилилмӣ, тоилмӣ, зиддиилмӣ.
Допиши муқаррарӣ

Дониши муқаррарӣ назари одамон ба воқсияти
атроф ва ба худ мебошад, ки аз гаҷрибаи рӯзмарраи
онҳо ғайримуташаккилона ба миён омадааст. Ин навъи
дониш заминай фаъолият ва рафтори одамон мсгардад.
Дониши мазкур назариявӣ намебошад. Он аз
ҷиҳати системавӣ-мантиқӣ мураттаб нест. Барои азхудкунӣ ва интиқоли дониши муқаррарӣ таълими махсус
талаб карда намешавад. Чукин дониш моликияти ғайрикасбии ҳамаи аъзои ҷомеа аст.
Дониши рӯзмарра:
•
ба таҷрибаи зиндагӣ ва фикрй солим асос меёбад;
•
гузориши ягон масъалаи маърифагиро, ки берун аз доираи талаботи ҳаёти рӯзмарра бошад, тақозо
намекунад;
•
ангезандаи он амалиёти истеҳсолӣ ва сиосӣ мебошанд, ки субъект дар онҳо ширкат меварзад;
•
он ба пуррагӣ дарк карда нашудааст ва одатан
шаклӣ ғардонда намешавад;
•
ба хусусиятҳои иҷтимоӣ, касбӣ, миллӣ, сиину
солии субъект вобастагй дорад;
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•
ба меъёру идеалҳои ахлоқи ва эстетикию
фарҳангӣ созгор аст;
•
натиҷаҳои он дар таҷрибаи истеҳсолӣ, дар қоидаҳои дастурй, дар системаи зеҳнӣ ифода ёфта, пойдор
мегарданд;
• интиқоли он муоширатро тақозо дорад.
Дар сохтори допиши муқаррарӣ одатан, допиши
амалӣ ва маънавӣ-амалиро фарқ мекунанд.
Дар қаринаи фаъолиятҳои амалй, дар рафти ҷалбшавии инсон ба раванди фаъолият допиши амалй пайдо туда, ба кор меояд. Ин дониш дойр ба табиат ва
ҷамъият, роҷеъ ба шароити зист, муошират, робитаҳои
иҷтимоии онҳо ва ғ. маълумоти одӣ медиҳад. Дониши
дар ин асос ҳосилшуда аз маҷмӯи далелҳо, қоидаҳо ва
амсоли он иборат мебошад. Он агарчи устувор аст, вале
хусусияти номавзунй ва'парокандатй дорад. Ин дониш
амалиётӣ ва созанда буда, ҳушдор медиҳад, ки дар
рафти дигаргунсозии табиат ва воқеияти иҷтимоӣ мо
чй тавр бояд амал кунем. Аксаран ин дониши
даркнашуда, ҳазмнашуда мебошад (дар технологияҳои
косибӣ - гудохтани пӯлод, тибби халқӣ). Ғайр аз ин,
чандин соҳаҳои фаъолият (нонназӣ, ошпазӣ, қаннодӣ,
мусиқӣ ва г.) мавҷуданд, ки муоширати шахсй, омодатии касбиро тақозо дошта, натиҷаи он малакаҳои
ҳиссӣ ва фикрӣ мебошанд. Шогирдӣ ниҳоди зарурии
ташаккул ва интиқол додани дониши амалй мебошад.
Таҷрибаи устод бояд аз ҷониби шогирд шахсан ва ба
таври ҳузурӣ аз худ карда шавад.
Дониши маънавй-амалй дониши меъёрй, арзишйҷаҳонбинӣ аст. Он иатиҷаи гункунӣ, таҳияву интишори
таҷрибаи иҷтимоӣ ва маърифатй дар қаринаи олами
инсонй мебошад. Чунин дониш манзараи оламро аз
лиҳози талабот ва манфиатҳои инсон тасвир менамояд.
Дониши маънавй-амалй ҳушдор медиҳад, ки мо ба дигарон, ба худ, ба олам чй хел бояд муносибат кунем.
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Шаклҳо (ва вазифаҳо)-и асосии допиши маънавиамалӣ инҳо мебошанд: бақоидадарорӣ, мақсадгузорӣ ва
офаридани идеалҳои фаъолият. Допиши маънавӣамалӣ дар ҳикояту масалҳо, достонҳо, дар оину маросимҳо ва ривоятҳои динӣ ифода мегардад. Мувофиқати
дониши маънавӣ-амалӣ ба системаи муносибатҳои
ҷамъиятӣ меъёри пазируфташавии он мебошад.
Допиши асотирӣ

Дониши асотирӣ намуди махсуси дониши синкретӣ
(омезиши фикрҳои зид) мебошад. Инсон дар доираи он
кӯишш менамояд, ки вобаста ба далелҳои таҷрибавӣ,
эътиқод шаклҳои гуногуни дарки образии олам, манзараи томи оламро офарад.
Барои қадимиён асотир на фақат дониш ва
эътиқод, балки ҳамчун воқеияти ҳисшаванда маҳсуб
меёфт, ки тавассути азхудкунии мустақими олам найдо
мешуд. Дар доираи асотир донишҳои муайян дар бораи
табиат, кайҳон, донишҳо дар бораи одамон, шароити
зист, шаклҳои муоширати онҳо ва г. таҳия мешуданд.
Дар асотир инсон ба олами беруна хосиятҳои инсониро
нисбат дода, ба он мақсадқои худро интиқол менамояд.
Асотир на танҳо назари асотирӣ, худобахшона, аз
будаш кам ё зиёдкардашуда дойр ба ол'ами атроф аст,
он сеҳру ҷоду /магия/-ро низ, ҳамчун тарзи таъсиррасонии амалии инсон ба табиат ё ба муҳити иҷгимоӣ, фаро
мегирад. Эътимод ба таъсиррасонии бевосита нисбати
табиат аз ҳисси ҳамқисматии инсону табиат бармеояд,
ки хосси шуури ҷамъияти ибтидоӣ буд. Тасаввуроти
соҳирона (ҷодугарона) дар бораи олам, аз ҷумла роҷсъ
ба робитаи куллии чизҳо, асоси таълимоти қадимтарини натурфалсафӣ ва «илми гайб»-ро ташкил медиҳад.
Дар ибтидо инкишофи табиатшиносии таҷрибавӣ низ
асосан дар иртибот бо сеҳру ҷоду сурат мегирифт. Далели ин гуфтаҳо асарҳои чандин олимони давраи Эҳё
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(Парасел с (1493-1541), Ҷ. Делла Порта, (1535-1615)
Ҷ.Кардано (1506-1576) ва дигарон) мебошанд.
Ба тафаккури асотирй омезиш бо эҳсосог (эмотсия),
возеҳ ҷудо накардани субъект ва объект, предмет ва
аломат, чиз ва калима, мавҷудот ва исми он, муносибатҳои фазоӣ-вақтӣ, пайдоиш ва моҳият ва амсоли он
хос мебошанд.
Леви - Строе (1908-2009) чунин хусусиятҳои тафак
кури асотириро зикр кардааст: мушаххаей, истиоравй,
образнокӣ, қобилияти умумиятдиҳй, душворбаёнии
рамзй, майлгирй ба масал, бисёрқишрии маъной, вале
тафаккури асотирй на бозии худсаронаи хаёлот, балки
як намуди тарҳрезии амсилавии олам мебошад. Он
бақайдтирӣ ва интиқоли таҷрибаи наслҳоро таъмин
менамуд.
Генетизм ва этиологизм принсипҳои асосии
шарҳдиҳӣ дар асотир мебошанд. Шархдиҳии зуҳуроти
табиӣ ва иҷтимоӣ ба ривояти пайдоишу пойдоршавии
онҳо (генетизм) нисбат дода мешавад. Далеловарй ва
исбот барои асотир муҳим нестанд. Мақбул донистани
ривоят ҳамсша ба боварӣ нисбати гӯянда асос меёбад.
Дар тафовут аз афсона мазмуну муҳтавои асотир ҳамчун чизи мавҷуд, ҳамчун воқеият барраей мешавад.
Асотир системаи арзишҳои мавҷудаи ҷамъиятро эътироф менамуд. Он меъёрҳои муайяни рафторро дастгирӣ
мекард ва ба ҷорӣ шудани онҳо рухсат медод. Моҳияти
ҷаҳонбинии асотирй маҳз дар ҳамин зуҳур меёбад.
Дониши асотирй дар фарҳанги маънавии инсоният
то ба имрӯз ҷойгоҳи худро дорад. Якҷоя бо унсурҳои
дониши илмӣ, фалсафй ва мантиқи илмӣ баъзе хусусиятҳои тафаккури асотирй дар шуури омма боқӣ мондааст. Вақте ки тарзҳои дигари маълум кардани асрори
воқеият ва воситаҳои аз худ кардани он маълум не
станд, он гоҳ шуури асо тирй зарур, ҳатмӣ ва мусбат будани худро ҳувайдо месозад.
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Бозгашт ба асотир /ремифологизатсия/ дар асри
XX неруи тоза гирифт. Аз як тараф, муроҷиати бошууронаи адибон ба асотир ба назар мерасид (масалан,
Ф.Кафка (1883-1924), Р.Рилке (1875-1926), Т.Манн
(1875-1955), А.Платонов (1899-1951), Б.Пастернак
(1890-1960), Г.Маркес (1928-2014) ва дигарон) ва дар ин
раванд ҳам таваҷҷуҳ ба асотири анъанавӣ, ҳам асотирсозй назаррас буд. Аз тарафи дигар, сарчашмаи боз
гашт ба асотир як намуд камсаводй (ё камдонишй) буд,
ки дар партави инкишофи босуръати дониши илмии
тахассусигашта ва тафриқашуда ба миён омадааст. Бо
сабабҳои субъективӣ ва объективӣ инсон қодир нест, ки
кулли илми замонашро комилан азбар кунад. Барой ин
кор дониш дойр ба методқо зарур мсояд, аммо он ба
рон ноошноён дастрас ва фаҳмо нест. «Камдонишй»
ҳатман хаёлоти ботилро ба бор меорад. Дар чунин тасаввурҳои ботил зуҳуроти воқеӣ тарҳи фантастикӣ
мегиранд. Дар ин мазмун бозгашт ба асотир раванди
универсалӣ буда, ҳатто ба шуури олимон низ роҳ ёфтани он аз эҳтимол дур нест.
Бозгашт ба асотир яке аз шаклҳои беназорат
мондани худсарии (ё экспансияи) шуури муқаррарӣ мебошад. Шуури асотирй на фақат аз образҳои бостонй
ва устуворшуда инчунин аз манбаъҳои нав неру мегирад. Он бештар чун шакли дарки оммав'ии зуҳуроти
нави воқеият баромад мекунад. Дар сатҳи фарҳанги
оммавй гаштаю баргашта бархилофи MOfieaxoio принсипҳои ҷаҳонфаҳмӣ он мавриди истифода қарор мегирад. Дар пайдоиш ва авҷгирии раванди муосири боз
гашт ба шуури асотирй вобастагии инсон аз техникаи
муосир (бегонашавии инсон) нақши муассир дорад.
Дар нимаи дуюми асри XX ремифологизатсия ҷанбақои гуногуни фарҳанги аврупоиро фаро гирифт. Ин
шаҳодат медиҳад, ки дар тамаддуни нешрафта низ асо
тир фақат хосси шуури оммавй ё эҷодиёти бадей нест.
Гурӯҳе аз муҳаққиқони муосир бар он ақидаанд, ки
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аҳамияти маърифати асотирӣ дар замони ҳозира асло
коҳиш наёфтааст. Чунончи, Паул Фейерабенд (19241994) муътақид буд, ки комёбию дастовардҳои асотир
нисбат ба илм хеле муҳимгаранд. Аз нигоҳи ӯ, офарандагони асотир ба фарҳанг ибтидо гузоштанд, дар ҳолате, ки хирадгароёи фақат онро тағйир доданд, баъзан
ҳатто ба самти номатлуб. Нақши асотири сиёсӣ дар
фарҳанг аз пойдории тафаккури асотирӣ шаҳодат
медиҳад. Истилоҳи «архетип» (образ, тимсол ё ғояҳои
ибтидоию кадима, ки асоси ривоятҳо ва фарҳангро
ташкил медиҳанд) ифодаи устуворшавии таҷрибаи
фарҳангии гузашта дар зершуури коллективоқа гардид,
ки аз қаъри он гаштаю барташта образҳо ва рамзҳои
асотирӣ берун меоянд.
На фақат дар ҷомеаҳои қаблӣ, инчунин дар ҷомеаи
муосири иттилоотӣ низ ба ҳар гуна фолбинӣ,
пешгӯиҳои астрологӣ ниёз боқӣ мондааст, зеро онҳо
барои қисми муайяни одамон доир ба олам, доир ба ҳаёт ва роҷеъ ба худи онҳо донишҳои дилписанд
медиҳанд. Иддае аз системаҳои фолбинӣ, масалан, «Китоби дигаргуниҳо»-и қадимаи хитоӣ, дар тӯли ҳазорсолаҳо аз байн нарафтаанд.
Дар ин самт алкимиё ва асотир ҳамчунин баъзе вариантҳои дигари муъҷизакорӣ, астрология, ирфон ҳамчун намунаҳои муайяни дониш баромад мекунанд.
Онҳо танҳо дар муҳити муайян арзиши худро доранд,
дар акси ҳол, масалан, астрология бо астрономия
рақобат ҳам карда наметавонист. Ҳамзистии гӯлоиии
онҳо ва афзоиши ниёз ба маьлумоги ҳосилкардаи онҳо
шаҳодат медиҳад, ки ии шаклҳои шуур мисли псштара
дар давоми асрҳо вазифаи муҳимро дар рафтору кирдори шахе ва дар танзими ҷамьият иҷро мснамоянд.
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Допиши дичи

Яке аз қадимтарин намуди дониш, ки бо асотир
пайвандй дорад, допиши динй мебошад. Муносибати
эҳсосотии одамон нисбат ба қувваҳои табиӣ ва иҷтимой, ки аз болои опҳо ҳукмрон аст, заминаю асоси мустақими пайдоиши допиши динй мебошад. Барой ин до
ниш ҳамҷоя кардани муносибати эҳсосотӣ ба олам ва
эътиқод ба қувваҳои фавқуттабий хос мебошад. Допи
ши динй ба эътиқоди динй (имон) асос меёбад.
Эътиқоди динй на исбот, балки восигаҳои дигарро талаб мекунад, ки дар баробари афкори шахсият ё китобҳои бонуфуз, догмат (таълимоти шахшуда) ва
аиъанаҳо ба чизҳои зерин ниёз дорад: 1) ваҳй (илҳоми
илоҳӣ ба паямбарон), ки ҳамчун тарзи идроки олам,
сарчашмаи маърифати динй мебошад; 2) илҳом - чунин
тарзи идроки олам, ки гӯё ба авлиё ва шахсони дигари
муътабари дин бо қудрати илоҳӣ дода мешавад; 3)
муъҷиза хоси паямбарон аст; 4) каромот, ки ба авлиё
ва шахсони дигари муътабари дин муяссар аст ва г.
Тасаввуроти динй дар худ допиши муайян дорад
(махсусан дойр ба масъалаҳои ахлоқӣ, иҷтимой ва г.),
вале донишҳо оид ба фаҳмиши табиат, ки аз дин бармеояпд, голибан бар хилофи ҳақиқатанд. Ба ибораи дигар, ганҷинаи ҳикматҳо ва допиши диниро, ки одамон
дар давоми ҳазорсолаҳо гирд овардаанд (масалан, дар
Библия ва Қуръон), ба таври гуногуи бақогузорӣ кар
дан мумкин аст, зеро дин (тимсоли асотир) допиши системавӣ ва назариявиро ҳосил намекуиад. Он допиши
объективиро, ки хусусияти куллй, томӣ, худбаҳодиҳӣ ва
исботпазирй дорад, ҳеҷ гоҳ ба вуҷуд наовардааст ва
ҳосил нахоҳад кард.
Дониши динй допиши арзишӣ-ҷаҳоибинӣ, дониш
на фақат дар бораи мавҷуд, инчунин дар бораи воҷиб
мебошад. Пайравй ба образи воло (Худо) дар дин ба
ташаккули арзишҳои олии умумибашарй мусоидат
53
https://bikhon.tj/

намуд. Масъалаҳое, ки ба ҷаҳонбинӣ марбутанд (дойр
ба пайдоиши оламу одам, асрори тавлидёбӣ ва ҳаёг),
дар дин аз лиҳози тобеъ будани одамон ба қувваҳои
илоҳӣ ва нақши ҳатмӣ доштани онҳо дар ҳаёти одамон
ҳал карда мешаванд.
Бо таквият ёфтани накши дин дар ҷамъияти муосир
тақозо гардид, ки ба масъалаҳои таносуби дониш ва
эътиқод, илм ва дин бештар таваҷҷуҳ карда шавад. Албатта, тарзҳои ҳалли ин масъала дар афкори фалсафй
таърихи худро доранд. Дар ин ҷода ақидаҳои Квинт
Тертуллиан (тақриб. 155/165-220/240), Августини Авлиё
(354-430), Ибни Сино (980-1037), Муҳаммади Ғазолӣ
(1058-1111), Ибни Рушд (1126-1198), Фомаи Аквинй
(1225-1274), Фрэнсис Бэкон (1561-1626) ва дигаронро
мисол овардан мумкин аст, аммо ин ҷо мо ба афкори
мутафаккирони давраи муосир мугаваҷҷеҳ мешавем.
Олим, файласуф ва илоҳиётшиноси фаронсавй Тей
яр де Шарден (1881-1955) офаридани чунин «феноменологияи илмй»-ро пеша намуд, ки мебоист далелҳои
илмй ва таҷрибаи диниро дар ифшои мазмуни таҳаввули Кайҳон ва пайдоиши инсон пайваста ва якҷоя кунад.
Тибқи ақидаи Тейяр де Шарден, ин раванд ба танзимгар ва мақсади ниҳоии худ - ба «нуқтаи Омега» (огозу
анҷом, ки зуҳури Исои Масеҳ аст) тобеъ мебошад.
Олим идеяи якҷоя намудани илм ва динро рафъи кулли
балоҳои инсонияти муосир шуморидааст. Шарти
муҳимми амалигардонии ин идеяро ӯ дар пешрафти
техникӣ ва рушди иқтисодиёт мебинад, вале ба ҳар ҳол
аз нигоҳи Тейяр де Шарден, омили маънавӣ - эъгиқоди
яқину бошуурона бояд баҳри арзиши олии таҳаввулот
нақши ҳалкунанда бозад.
Андешаҳои ҷолиб дойр ба таносуби дониш
(ҳақиқат) ва эътиқод аз ҷониби Бертран Рассел (1872—
1970) баён шудаанд. У эътиқодро ҳамчун маҷмӯи ҳолатҳои алоқаманди организм мефаҳмид. Аз зумраи
намудҳои эътиқод ӯ хотира, умсдворӣ, эътиқоди гайри54
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рефлекторй, эътиқоди аз хулосаҳои ақлӣ маншаъгирифта ва гайраро ҷудо кардааст. Ҳақиқат хоси эътиқод
аст. Ҳақиқат инчунин хосияти ҷумлаҳоест, ки эътиқодро ифода мекунанд. Аз нигоҳи Рассел, ҳар як эътиқод
«табиати тасвиркунӣ дорад», ки бо ҳисси писандидан ё
написандидан пайванд аст. Дар ҳолати писандидан,
агар тасвир ба нусхаи асл айният дошта бошад, вай
«ҳақ аст». Эътиқоде, ки ҳақ нест, эътиқоди нодуруст ё
бардурӯг номида мешавад.
Дар фарҳанги муосир дар бораи ба инобат гирифтани таҷрибаи рангини инсоният, аз ҷумла, таҷрибаи динӣ бештар ҳарф мезананд. Иддае аз олимони ватанӣ ва хориҷӣ талош доранд, ки ба хотири идроки
ҳамаҷонибаи воқеият «илмҳои дақиқ» (риёзиёт, физикаи назариявӣ ва г.)-ро бо фалсафа, психология,
диншиносӣ ва ирфон пайваст намоянд, барои муколамаи байнифарҳангӣ аз ҳамаи тарзҳои азхудкунии олам
бархӯрдор бошанд.
Инсон дар рафти маърифат фақат бо идроки аб
стракта, бо шаклҳои шахшудаи «моҳиятҳои мутлақ»,
бо меъёру қоидаҳои ақлонии маърифат қаноатманд буда наметавонад. Ҳатто дар дониши «дақиқи илмӣ» ӯ
ошкоро ё ноошкоро ба ҳукмҳои гуногуни таҷрибавӣ, ки
эътиқодмандона пазируфтааст, бидуни исбот такя мекунад. Шакку шубҳа бошад, ба қавли Витгенштейн,
баъди эътиқод меояд. Аз таҳқиқог ва мулоҳизаҳои файласуфон бармеояд, ки эътиқод дар аксари ҳолатҳо вазифаи созандагӣ дорад. Худи «эътиқодмандӣ ва имоноварӣ» натиҷаи ҳасгии инсон дар байни одамон, дар
фарҳанг ва иртиботҳо будан аст.
Имрӯзҳо зарурати таҷдиди назар кардани баҳогузорӣ ба эътиқод, ҳамчун ба эътимоди субъективона, ба
миён омадааст. Бояд иқрор шуд, ки на фақат шакку
шубҳа, инчунин эътиқод низ сарчашмаи дониш мебошад, «ақлонияз аз эътимод реша гирифтааст»
(М.Полани). Баҳогузории мусбат ба эътиқод дар ҳолате
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падид меояд, ки агар мо иштироки соҳаҳои экзистенсиалӣ ва эҳсосотӣ с эмотсиявиро дар радифи дигар амалиётҳои маърифатӣ қонунӣ ҳисобем. Ин нуктаро аксарияти файласуфони анъанаҳои экзистснсиа-листй ва
антрополога пайгирй мскунанд, вале табиати илм до-»
нишу тафаккури теологизатсияшударо намепазирад,
чунки «дониш дар бораи охират» далели илмй туда
наметавонад.
Допиши бадеи-образи

Ҳанӯз дар доираи асотир допиши бадей-образй
пайдо шуд. Баъдтар дар санъат ин намуди дониш ба
дараҷаи балаиди ифодаёбй расид. Агарчи санъат махсус бо ҳалли вазифаҳои маърифатӣ машғул нест, вале
дар худ неруи пуркудрати маърифатй дорад. Гузашта аз
ин, масалан, дар герменевтика санъат тарзи муҳимми
ошкор кардани ҳақиқаг ҳисобида мешавад.
Санъат дар намудҳои гуногуни худ (дар рассомй,
мусиқӣ, театр ва гайра) воқеиятро дарк намуда, талаботи эстетикии одамонро қонсъ гардонда, ба маърифати
олам мусоидат менамояд. Инсон, аз ҷумла гибки
қонунҳои зебоӣ, онро дигаргун месозад. Ба таркиби ҳар
кадом асари санъат ҳамеша ягон намуди муайяни до
ниш дойр ба одамон ва хулқу агвори онҳо, дойр ба ягон
кишвар ва халқ, расму оини онҳо, ахлоқ, зиндагӣ, эҳсос
ва афкори онҳо марбут аст.
Вазифаи маърифатии санъат тавассути системаи
образҳои бадей иҷро мегардад. Дар он якҷоягии
маърифат бо дарки арзишии воқеият, якҷоягии объективӣ бо муносибати субъекгивию эҳсосотӣ ба назар мерасад. Маърифати бадей ба таври образнок, аён, «андешидан бо образҳо» аст. Маърифати бадей инъикоси
олами инсонй дар памудхои гуногуни санъат мебошад.
Тафовути тафаккури бадей-образй аз тафаккури мантиқӣ (аз маърифати илмй) дар он аст, ки фикр дар вай
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тавассути эҳсосот ифода мегардад, идеяхо дар образҳои
таассуротбахш тадассум мсёбанд.
Иртиботи санъат ва илмро бо принсипи иловапазирӣ (пурракуиандагӣ) тарҳ додан мумкин аст.
Донишҳои инфиродй

Эпистемологиям муосир маърифатро ҳамчун раванде дида мебарояд, ки маънии амиқи инфиродй дорад. Ин раванд бо хислату хусусиятҳои беҳамтою беназири олим вобастагй дорад. Мутаассифона, падидаи
допиши инфиродй аз қабили он унсурҳо ва натиҷаҳои
маърифат мебошад. ки хеле кам таҳқик шудааст.
Макс Полани (1891-1976) аз ҷумлаи нахустин
муҳаққиқон аст, ки масъалаи донишҳои инфиродиро ба
таври муфассал таҳқиқ намудааст. Ӯ ба асос гирифтааст, ки дониш фаъолона дарк кардани ашё ва амалҳои
маърифатй мебошад. Ин фаъолият санъати хосса ва
олоти махсусро тақозо дорад. Аз ин рӯ. ҳам дониш ҳам
раванди ҳосил намудани онҳо набояд бесубъект ё бешахс гардонда шаванд. Пас, одамон (аз ҷумла олимон)ро бо ҳама манфиату ҳадафҳо, ҳусни таваҷҷуҳ ва
умедҳояшон аз донишҳои ҳосилкардаашон ҷудо кардан
ё онҳоро бо шахсони дигар иваз кардан номумкин аст.
М.Полани қайд кардааст, ки роҳ додан'ба чунин кор
хилофи объективият буда, ба сафсата бурда мерасонад.
М.Полани эътироф менамояд, ки ду намуди дониш
хоси инсон аст: а) допипш ошкор, артикулятсионӣ
/талаффузшаванда/, ки тавассути мафҳумҳо, ҳукмҳо.
назарияҳо ва шаклҳои дигари тафаккури ақлонӣ ифода
меншвад; б) дониши ноошкор, қалбӣ ё фаросатӣ, зимнан фаҳмидашуда / имнлитситӣ /, қишри ба пуррагӣ
инъикоснашавандаи тачрибаи инсонӣ. Дониши но
ошкор ба таври шифоҳӣ талаффуз карда намешавад ва
дар малакаи чисмонӣ, схемаҳои идрок, маҳорати амалӣ
таҷассум мегардад. Дар китобҳои таълимӣ ба он шарҳу
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эзоҳи пурра дода намешавад, балки дар муошират ва
робитаҳои шахсии муҳаққиқ «аз даст ба даст» интиқол *
дода мешавад.
Дониши инфиродӣ иурмаҳсулии зеҳниро тақозо
дорад, - менависад М.Полани. Дар он на фақат воқеияти таҳқиқшаванда, инчунин худи шахсияти мухаққиқ,
муносибати ӯ ба дониш, фаҳмиши ӯ роҷеъ ба тафсир ва
истифодаи дониш таҷассум ёфтаанд. Дониши инфиродӣ
на фақат маҷмӯи тасдиқог, инчунин таассуроти фард
мебошад. Дар ҳар як амали маърифатӣ шахси маърифаткунанда саҳмгузор аст. Ин илова на нишони номукаммалии дониш, балки унсури заруру ҳа гмии он аст.
Дар эпистемологияи муосир якчанд сагҳҳои дони
ши инфиродӣ мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. Аз
ҷумла, допиши ақлонй-инфиродӣ, ки тавассути тарзу
усулҳои назариявии илми муосир инъкос шуда метавонад, дониши фавқулақлонӣ-инфиродӣ, ки дар марҳилаи
муосири тадқиқоти илмӣ ба таври шифоҳӣ ифода сфта
наметавонад ва амсоли он.
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Боби 3 ХУСУСИЯТИ МЛЪРИФЛТИ илми
3.1. ИЛМ ҲАМЧУН СОҲАИ ИСТЕҲСОЛИ ДОНИШ
ВА СИСТЕМАМ ДОНИШҲО. МЕЪЁРИ ИЛМИ
БУДАНИ ДОНИШ. ЗАБОНИ ИЛМ
Илм ҳамчуи фаъолияпш истеҳсоли допит

Илм намуди махсуси маърифат аст. Мақсади идм
муваффақшавӣ ба донишҳои нав дойр ба олам ва дарки
ҳақиқат мебошад. Дар илм маърифат шакли мустакили
фаъолият мегардад.
Ҳамчунин дар илм идеали фаҳмиши ақлонии олам
татбиқ мешавад. Бо ин хусусияташ илм ба фаҳмишҳои
асотирй, илоҳиётӣ ва ирфонӣ муқобил меистад. Илм
назари фавқулақлонӣ ба оламро рад мекунад ва шароиту заминаҳои таҳлили ақлонии таҷрибаи иҷтимоиро
фароҳам месозад. Роҳёбии андешаи инсон ба қишрҳои
ҳастиро таъмин намуда, шуури ақлонӣ ҳамзамон олами
махсуси сохторҳои идеалӣ, «олами назариявӣ»-ро мсофарад. Эвандро Агатстси (с.тав. 1934) кайд менамояд,
ки дониши илмӣ пажӯҳиши объектро то дараҷаи гаҳлили назариявии он мсрасонад. Пас, илм бояд ҳамчун
«назария доир ба соҳаи муайяни объектҳо, на ҳамчун
маҷмӯи одии ҳукмҳо доир ба ин объектҳо» баррасӣ
гардад. Инъикоси воқеият дар дониши илмӣ раванди
мураккаби бисёрзинагӣ мебошад. Дар ин раванд
фаъолияти эҷодии субъект дар сохтордиҳии амсила ва
абстрактсияҳои назариявӣ, идеалисозӣ, системаҳои
таснифкунанда. «қолибҳои фаҳмиш» ва шархдиҳӣ, объективазкунандаҳо ва ғ. амалӣ мсшавад. Бақайдгирии ин
сохторҳои идеалии воқеият бо шуури ақлонӣ («моҳият», «қонун», «зарурати объективӣ» ва амсоли он) боиси даъвои афзалияти он нисбат ба тарзҳои дигари
фаҳмиши воқсият мегардад.
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Илм ҳамчуп системам допит

Пеш аз ҳама, тафовути маърифати илмй ва маърифати муқаррариро лида баромадан зарур аст.
Объектҳои илм ба объектҳои таҷрибаи муқаррарӣ
нисбат дода намешаванд. Илм предметй аст. Предмет,
соҳаи предметй ҳамон чизест, ки илми мазкур ё фанни
мазкур таҳқиқ менамояд. Предмет ҳамаи он чизест, ки
фикри муҳаққиқ нисбат ба он баён гардидааст, ё худ
кулли он чизҳоест, ки тасвир кардан, идрок кардан,
номбар кардан, дар тафаккур ифода намудани онҳо
мумкин аст. Дар рафти инкишофи дониш ҷанбаҳо ва
робитаҳои нави объект маълум шуда, предметй маъри
фат мегарданд. Илмҳои гуногун, ки ҳамон як обьектро
меомӯзанд, предметй г^уногуни маърифатй доранд (масалан, анатомия сохти оргапизмро меомӯзад, физиоло
гия фупксияи узвҳои онро, тиб - касалиҳои организмро ва г.). Предметй маърифат метавонад моддй (атом,
организмҳои зинда, майдони электромагнита, галакти
ка ва амсоли он) ё идеалй (худи раванди маърифат,
консепсияҳо, назарияҳо, мафҳумҳо ва г.) бошад. Аз нигоҳи гносеологй, фарқи предмет ва объект нисбй буда,
одатан ба предмет фақат хосияту нишонаҳои асосй ва
нисбатан муҳим дохил мешаванд.
Хусусиятҳои асосии маърифати илмй инҳоянд:
•
Маърифати илмй ба ҳақиқати объективй, ба
моҳияти чизҳо, ба таҳқиқи қонунҳои объективии
мавҷудиягу инкишофи объектҳои маърифат равона
шудааст.
•
Ба маърифати илмй исботпазирй, асоснокшавии натиҷаҳо, эътимодбахшии хулосаҳо хос мебошад.
•
Илм олот ва методҳои махсуси маърифатй дорад.
•
Илм бо забони махсус ифода меёбад, ки бо якмаъноӣ, ҶИДДИЯТ ва саҳеҳӣ аз забони муқаррарӣ тафовут дорад.
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•
Системанокӣ, муташаккилии мантиқӣ, таърихият, объективият нишонаҳои муҳимми маърифати
илмӣ ба шумор мераванд.
•
Натиҷаҳои маърифати илмӣ хусусияти универсалӣ, интерсубъективӣ, фавқушшахсиятӣ доранд.
Бар замми ин, меъёрхои зерин барои маърифати
илмӣ ба қайд гирифта мешаванд: бозҳосилшавии
натиҷаҳои маърифати илмӣ, мустакилӣ ва худмухгории
интеллектуалӣ, тахкиқи проблемавӣ, такя ба гаҷриба ва
хирад, шакку шубҳа ба нуфузнарастӣ. Дар шаклҳои дигари маърифат низ меъёрҳои зикршуда чой дошта метавонанд, аммо барои онҳо чунин меъёрҳо ҳалкунанда
нестанд.
Ҳамин тавр, дониши илмӣ аз допиши муқаррарӣ
боло аст. Илм, ба маънои томи калима, давоми мантиқии дониши муқаррарӣ намебошад. Ҳақиқатҳои
илмӣ аксаран аз нигоҳи ақли солим гайриодӣ мснамоянд. Аз тарафи дигар, дониши муқаррарӣ тавассути
фикри солим ба илм таъсир мерасонад. Ақли муқаррарӣ ё фикри солим ҳамеша ба тафаккури олим
фаъолона таъсир дорад, агарчи ӯ муҳокимаҳои худро аз
тасаввуроти муқаррарӣ пок сохтан мсхоҳад.
Маърифати илмӣ хусусияти интиқодӣ дорад. До
ниши илмӣ барои эроду танқиди эпистсмологӣ кушода
аст. Назарияҳои илмӣ маҳсули эҷодкориҳои инсон буда, онхо низ мисли дигар натичаҳои фаъолияти инсон
аз иштибоҳҳо эмин нестанд. Ба ин маъно назарияҳо
фақат тахминҳо доир ба вокеият мебошанд. Назарияҳо
дар рафти инкишофи илм метавонанд иваз шаванд ё
комилан тағйир ёбанд. Муқаррароти илми классикӣ ва
тасдиқоти илми муосир аз ҳамдигар тафовути ҷиддӣ
доранд.
Меъёри илмӣ будапи допит. Масъалаи ҳудудгузорӣ

Дар фалсафаи илми муосир масъалаи ҳудудгузорӣ
(демаркатсия, аз анг., demarcation - ҳудудгузорӣ,
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фарқкунӣ) мавқеи хосса дорад. Моҳияти ин масъала
дарёфт кардани меьёрҳое аст, ки ҷудо ва фарқ кардани
допиши илмиро аз донишҳои ғайриилмӣ, дурӯғилмӣ,
идеология, дин, фалсафа имконпазир мегардонад.
Неопозитивистон нахустин шуда, ин масъаларо ба
қайд гирифтанд ва мақсади ҳал кардани онро ба неш
гузоштанд.
Онҳо
санҷишпазирии
таҷрибавиро
/эмпирикиро/ яке аз меъёрҳои илмии муҳим ва эътирофшуда меҳисобиданд, яъне агар ягон объекта бо
мафҳум ифодашударо дар таҷрибаи ҳиссй пайдо кардан
номумкин бошад, нас мафҳуми мазкур маъно надорад,
он мафҳуми холӣ аст. Дар асри XX ин талабот дар байни неопозитивистон меъёри верификатсия (санҷишпазирӣ) ном гирифт. Тибқи он, мафҳум ё ҳукм, агар
фақат ба тарзи таҷрибавӣ санҷидашаванда бошад, пае
яъне дар таҷриба санҷишпазир бошад маъно дорад. Аз
нигоҳи неопозитивистон, илм ҳамеша кӯшиш дорад, ки
фарзияҳо ва назарияҳои худро бо ёрии далелҳои таҷриба (фактҳо, мушоҳидаҳо, озмоишҳо) исбот кунад.
Дар аксари ҳолатҳо ин меъёр имкон медиҳад, ки
мулоҳизаҳои илмӣ аз ҳар гуна сохтаҳои спекулятивӣ
(ақлӣ), таълимоти дурӯғилмӣ ва аз даъвоҳои қаллобона
дар ҳалли асрори табиат ҷудо ва фарқ карда шаванд,
вале дар ҳолатҳои нозуку ҳассос, масалан, ҳангоме, ки
мо бо объектҳои мушоҳиданашавандаи илм (бо атом,
электрон, кварк ва ғайра) сарукор дорем, ин меъёр ба
кор намеояд.
Маҳдудияти санҷишпазирии таҷрибавиро Карл
Поппер (1902-1994) нисбатан найгирона собит намудааст. Ӯ боиерор талаб менамуд, ки аз ҷустуҷӯи асоси
эътимодбахши маърифат даст кашида шавад. Аз назари
К.Поппер, на меъёрҳои верификатсия, балки меъёрҳои
фалсификатсия (таҳрифсозӣ) маҳз меъёри ҷудокунӣ
/демаркатсия/-и илм аз ғайриилм мебошанд. Фалсифи
катсия радшавии ҳар як тасдиқоти илмиро тақозо до
рад. Мутобиқи ин принсип, чй қадар имкони радшавии
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назария зиёд бошад, он барон илм ҳамон андоза арзиши баландтар дорад. Агар рад кардани назария гайриимкон бошад, пас он назарияи илмӣ ҳисобида намешавад. Масалан, раднопазирии психоанализ ва астро
логия аз духӯрагии мафҳумӣ ва аз тафсироти муайян
вобастагй дорад. Чунин хусусиятҳо таълимоти номбурдаро гайриилмй мегардонанд.
Илми асил аз радшавӣ бояд натарсад. Интиқоди
ақлонӣ ва ислоҳи фактҳо хоси маърифати илмй мебошанд. Ин идеяҳоро ба асос гирифта, К.Поппер консепсияи допиши илмиро ҳамчун ҷараёни бетанаффуси фарзияҳо ва радшавии фарзияҳо муаррифй кард. Назарияҳои асили илмй дар худ бояд пешгӯиҳо дошта
бошанд, яънс аз назарияҳои илмй чунин фактҳо ва
натиҷаҳо бояд ҳосил шаванд, ки назарияро рад карда
тавонанд. Инкишофи илмро ӯ ба схемаи дарвинистии
таҳаввулоти биологӣ шабоҳат додааст. Зимни танқиди
ақлонӣ ва радкунӣ назарияҳо ва фарзияҳои нав бояд
мавриди ҷудокунии ҷиддӣ қарор дода шаванд. Ин ба
механизми интихоби озод дар олами биологй мувофикат дорад, яъне бояд фақат «назарияҳои зӯртарин»
дастболо гарданд, вале онҳоро ба сифати ҳакиқати
мутлак назируфтан нашояд. Кулли дониши инсонй хусусияти фарзиявй дорад. Ба ҳар як ҷабҳаи дониш шубҳа
кардан мумкин аст. Х,ар як муқаррарот барои эроду
танқид бояд кушода бошад.
Ошкор шудани камбудию маҳдудияти меъёрҳои
верификатсия ва фалсификатсия ба он мусоидат намуд,
ки меъёри парадигмалй ташаккул ёбад. Дар ҳар илме як
(баъзан якчанд) парадигма вуҷуд дорад. Дар марҳилаи
муайян он аз ҷониби ҷомеаи илмй дастгирй меёбад, дар
такя ба он дониши илмй аз гайриилмй фарқ ва ҷудо
карда мешавад. Дар консепсияи Томас Кун (1922-1996)
парадигма гуфта, маҷмӯи принсипҳои бунёдии назариявй, қонунҳо ва тасаввурот, намунаи гузаронидани
тадқиқот, воситаҳои методолога фаҳмида мешавад, ки
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аз ҷониби ҳамаи аъзоёни ҷомеаи илмӣ пазируфта шудааст. Парадигма тарҳи умумии ҳалли масьаларо муайян *■
мекунад. Ба олим бошад, зимни ҳалли масъалаҳои мушаххас нишон додани маҳорат ва ихтироъкории худ
вогузор мегардад.
Масалан, ба манзараи илмии эътирофшуда номувофиқ будани ягон тасаввурот нишонаи нооқилона ё
ғайриилмӣ будани ин тасаввурот ҳисобида мешавад.
Дар ҳамин асос допиш ва эътимодҳое, ки ба ақлонияти
илмии замона созгор нестанд, дурӯғилмӣ дониста мешаванд. Дар асри XX ба сафи чунин навъи дониш алкимиё, астрология, парапсихология маҳсуб дониста
шуда буд.
Бояд гуфт, ки кӯшишҳои муайян кардани «ҳудуд»-и
байни илм ва ғайриилм бомуваффақият анҷом напазируфт. Сухан дар бораи он намеравад, ки файласуфони
ба ин кор дастдошта чандон эҷодкор ё хушзеҳн набуданд, балки сухан дар бораи он мсравад, ки ҷустуҷӯи
меъёри ҳудудгузорӣ ногузир ба ҳалқаи сарбастаи мантиқӣ меорад. Барой муайян кардани ҳудуди ақлоният
меъёрҳое лозиманд, ки бс муайян кардани ин ҳудуд
муқаррар шуда наметавонанд. Шояд тамоми таърихи
фалсафаи илми асри XX ҳамчун силсилаи кӯшишҳои
нора кардани ин ҳалқа бошад, вале қарор карда шуд,
ки интихоби роҳҳои дигари тадқиқоти гносеологй
беҳтар аст, то ба ин ҳалқаи сарбастаи мантиқӣ афтидан
ғайриимкон гардад.
Дуршавй аз «демаркатсионизм» хатари ба қугби
дигари он афтиданро пеш оварда метавонад, яъне ҳудуди маърифати илмиро вобаста ба омилҳои гайриилмй
муайян кардан зарур мешавад. Услуби антидемаркатсионизм ҷозибу назарфиреб аст.
Ба масъалаи тақвиятёбии донишҳои гайриилмй дар
фарҳанги муосир ва афзоиши руҳияи антисайентистй
/зиддиилмй/ назар афканда, ба сабабу омилҳои барангезандаи он бояд диққат дод. Рушди допиши назариявй,
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мураккабшавии усулҳо ва ташаккули забонҳои тахассусишудаи илм нишон дод, ки барон олим дастраскунии допиши пурра «дар бораи ҳама чиз» муҳол аст.
Дифференсиатсияи тангу маҳдуд сабаби он мегардад,
ки ҳатто имрӯз мутахассисони як фан с соҳа олами
атрофро гуногун дарк мекунанд. Масалан, физик, ки
макросистсмаҳои механикиро меомӯзад, шояд натиҷаи
рафтори олами заррачаҳоро пурратар фаҳмонида натавонад. Гузашта аз ин, назариявй гардондани
ҷустуҷӯҳои илмй боиси афзудани тафовути байни тафаккур ва дониши мутахассис (ҳамчун назариётчй ва
соҳиби ақли солим) мегардад. Кӯшиши сода намудани
тасаввурот дойр ба сохторҳои мураккабтарини
фаъолияти илмй, ба таври аёнй тасвир намудани
пақшаҳои назариявй, аз забони ҷомсаи касбй ба забони
иртиботи муқаррарӣ баргардон кардани матн ҷанбаҳои
маъноии иттилооти интиқолшавандаро ба таври назаррас тагйир медиҳад. Ҳамчунин амсила чанде абстрактй
бошад, зимпи дарёфт кардани ивазкунандаи аёнйобразии он ҳамон қадар галату таҳрифи бештар пайдо
мешавад.
Ҳамин тавр, кӯшиши дарёфт кардани чунин мсъёри
илмият, ки яккаю ягона, тағйирнопазир ва универсалй
бошад, ба мушкилоти ҷиддӣ дучор мегардад. Тахмин
меравад, ки илова ба диди меъёрии ақлонияти илмй,
инчунин зарурати «диди интиқодӣ-рефлексивӣ» тақозо
мегардад. Дар он имкони тағйирдиҳӣ ва азнавсозй кар
дани ҳар як системаи мсъёрй эътироф мешавад. Худайниятии илмро на «ҳудудгузорӣ»-и якдафъагй, балки раванди муш азами муқоисаи меъёрхои ақлоният бо амалияи воқеии илм муайян мекунад.
Забот/ илм

Забони ҳар як илм барои иртиботгирии олимони
соҳаи мазкур ва барои ифода намудани натиҷаҳои илмй
хизмат мекунад. Мафҳумҳои фанҳои мушаххаси илмй
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дар намуди дақиқ ва системавй дар китобҳои сершумо- ,
ри дарсй оварда мешаванд. Китобро аз бар намуда, мутахассиси оянда нигоҳи илмии соҳаи худро ба олам, ба
натиҷаҳо ва методҳо азхуд мекунад.
Эҳтиёҷ ба забони махсуси илмй бо ногузирй пайдо
мешавад, чунки забони муқаррарӣ қодир нест, ки аз
доираи таҳлили амалияи воқеии инсонй боло барояд.
Мафхумҳо ва таърифҳои илмй бояд дақиқ ва якмаъно
бошанд, аз носаҳеҳӣ ва нопуррагии семантикии забони
муқаррарӣ тафовут дошта бошанд. Забони илм имкон
медиҳад, ки тарҳрезӣ кардани амсилаи идеалишуда ва
амалиётгузаронӣ бо онҳо анҷом дода шавад.
Забони илм мунтазам инкишоф меёбад. Забони илми муосир аз забони муқаррарии инсон та'фовуги бузург дорад. Ин забои ифодаҳо ва истилоҳҳои махсуси
ссршуморро фарогир аст. Дар забони илм воситаҳои
шаклигардонй васеъ истифода бурда мешаванд, ки дар
байни онҳо шаклигардонии риёзӣ ҷойи марказиро
ишғол мекунад. Бо тақозои талаботи илм забонҳои гуногуни сунъй офарида мешаванд, ки барои ҳалли ин ё
он масъала пешбинӣ шудаанд. Ҳамаи забонҳои шаклишудаи сунъй ба забони илм марбут гардида, олати
пурқудрати маърифати илмиро ташкил медиҳанд.
Неопозитивизм ба таҳлили синтаксисй ва семанти
кии забои диққати махсус додааст. Ин амал баъдан дар
герменевтика ба авҷи аъло расид.
3.2. ВАЗИФАҲОИ ДОПИШИ ИЛМЙ В А ИЛМ
Дониши илмй вазифаҳои тасвиркунӣ, шархдиҳӣ,
фаҳмиш, пешгӯиро иҷро менамояд.
Тасвиркунӣ вазифаи дониши илмй ва я к марҳилаи
тадқиқоти илмй мебошад. Дар ин марҳила бақайдгирии
далелҳои озмоишу мушоҳида тавассути системаи муайяни аломатҳои қабулшуда (забони муқаррарӣ, забони
сунъй рамзҳо, графикаҳо ва гайра) аиҷом дода меша
вад.
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Ду намуди тасвиркунй (ё тасвир) истифода мешавад: а) тасвири таҷрибавӣ, ки он натиҷаи таҳиякунии
маводди ҳиссӣ дар шакли гуфторҳо мебошад; б) тасви
ри назариявӣ, ки бозҳосилкунии мантиқии робитаҳо ва
мупосибатҳои муҳимми объектҳо аст.
Шархдиҳӣ вазифаи дигари допиши илмӣ аст.
Шарҳдиҳӣ аз ошкор кардани моҳияти объекти
таҳқиқшаванда иборат буда, нишон медиҳад, ки объек
ти шарҳёбанда ба қонуни муайян тобеъ аст. Дар илм
чунии намудҳои шархдиҳӣ барои муайяи кардани сабаб, робитаҳои генетикӣ, вазифавӣ, ҷавҳарӣ (субстансионалӣ) бештар истифода мешаванд.
Зуҳуротро шарҳ додан маънои онро дорад, ки
моҳият, сохтори дохилӣ, вазифаҳо ва ҷавҳари он
маълум карда шавад. Шарҳдиҳӣ матлаби илм буда, ба
туфайли таҳия намудани назария ҳувайдо мегардад.
Манзараи воқеияти таҳқиқшаванда барои ҳар як илм
ба сифати як навъ схемаи универсалии шарҳдиҳӣ баромад мекунад.
Шархдиҳӣ тасвир намудани объектро тақозо дорад
ва ба он асос меёбад. Шарҳдиҳӣ тавассути образҳои
аёнӣ ё тавассути тасвири риёзӣ анҷом дода мешавад.
Ин ҷо сухан дар бораи шархдиҳии сифатӣ (тавассути
образҳои аёнӣ) ва шарҳдиҳии микдорӣ (тавассути
тасвири риёзӣ) меравад.
Қайд кардан зарур аст, ки:
• шарҳдиҳӣ бояд ба далелҳои гаҷрибавӣ мувофиқат
дошта бошад (принсипи мушоҳидашавӣ);
• шархдиҳӣ бояд ба беҳамтоӣ ва беназирии худ даъво
накунад, нисбати шархдиҳиҳои дитар, ки ба доираи
далелҳои мазкур нигаронида шудааст, бояд ботаҳаммул бошад (принсипи таҳаммулпазирй);
• шарҳдиҳй то ҳадди имкон сода бошад (принсини содагардонй);
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• шархдиҳӣ ба тамоюли муттаҳидшавии донишҳои қаблан ҳосилшуда ҷавобгӯ бошад (принсипи ягонагии
манзараи олам).
Дар сохтори шархдихӣ байни ду ҷанбаи он бояд
фарқ гузошт: а) худи шарҳдиҳӣ ва б) асосноккунии он.
Ҷанбаи якум бо як фарзия - ҷумлае, ки далели
тахқиқшавандаро шарҳ медиҳад, сурат гирифта метавонад. Ҷанбаи дуюм аз асосноккунии ҷумлаи мазкур
иборат мсбошад. Ин асосноккунӣ дар навбати худ
ҳақиқатмонандӣ, назируфташавӣ, алоқамандии фарзия
бо системаи мавҷудаи донишро талаб мснамояд. Дар
чунии ҳолат аз доираи илми мазкур бсрун баромадан
мумкин аст. Чунончи, зимни асосноккунии ягон далели
физикӣ зарурати асосноккунии фалсафӣ ё риёзӣ найдо
мегардад. Далелҳои фалсафӣ ё риёзӣ имкон медиҳанд,
ки чизҳо ё зуҳуроти шарҳёбанда ба системаи донишҳои
қаблӣ алоқаманд карда шаванд.
На ҳамеша далели алоҳида, ҳатто шарҳёфта, бемамониат ба системаи донишҳо дохил шуда метавонад.
То кадом андоза факт ба система зиддият дошта бошад,
ҳамон қадар эҳтимоли тағйирёбии назария меафзояд.
Тибқи зикри Макс Планк (1858- 1947), нахустин сабаби
гаҷдиди назар кардан ё тағйир додани ягон назарияи
физикӣ тахминан ҳамеша бо кашфи як ё якчанд фактҳо,
ки ба доираи ин назария марбут нестанд, ба миён меояд.
Ҳамин тавр, амалиёти шарҳдиҳӣ на фақат моҳияти
фактро маълум намуда, алоқамандии онро бо системаи
мавҷудаи донишҳо нишон м.едиҳад, инчунин баъзан
боиси навсозӣ намудани системаи назариявӣ мегардад.
Яке аз вазифаҳои муҳимми дониши илмӣ фаҳмиш
мебошад. Фаҳмиш шакли аз худ кардани воқсият буда,
моҳияти он ошкор кардан ва такрористсҳсолкунии
мазмуну муҳтавои предмет мебошад. Ин раванди таҳиясозӣ ва азхудкунии маънию муҳтаво мебошад.
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Фаҳмиш истифодаи қоидаҳои махсуси методологиро тақозо намуда, дар илм ҳамчун тафсир зуҳур меёбад.
Намудҳои маъмули фаҳмиши илмӣ-назариявӣ инҳо мебошанд:
• фаҳмиши марҳилаҳои гузашта (фаҳмипш таърихй);
• тафсир кардани рамзҳо ва истиораҳои фарҳанги дигар, тарҷума ва маънидод кардани матнҳои дигар
(фаҳмиши фалсафӣ);
• фаҳмиши тарзҳои дигари ҳаёт, меъёр ва арзишҳои
дигари фарқангӣ (фаҳмиш дар тадқиқоги иҷгимоӣантропологӣ);
• фаҳмиши микрообъектҳо ва тафсири формализмҳои
назарияҳои илмӣ (фаҳмиш дар табиатшиносӣ).
Инкишофи фаҳмиш чунин сурат мегирад: аз
«фаҳмиши пешакӣ», ки маънои предмети фаҳмишро
ҳамчун том муайян менамояд, гузаштан ба таҳлили
ҷузъҳои он ва расидан ба фаҳмиши амиқу пурра. Дар
фаҳмиши амиқ маънои том аз маънои ҷузъҳо ва маънои
ҷузъҳо аз том муайян мегардад.
Хусусияти омӯзиши фалсафии вазифаҳо ва механизмҳои фаҳмиш, аз ҷумла фаҳмиши илмӣ, дар гермсневтикаи муосир пешниҳод шудааст. Герменевтика на
танҳо ба ҳайси методологиям илмҳо дар бораи руҳ,
балки ҳамчун фалеафаи универсалии /замони мо шинохта мешавад (Г.Гадамер). Аз герменевтика талаб
карда мешавад, ки ба саволҳои умдаи фалсафӣ ҷавоб
ёбад: фаҳмиши олами атроф чӣ тавр имконназир меша
вад? Дар ин фаҳмиш ҳақиқати ҳастӣ чӣ гуна таҷассум
мегардад?
Герменевтика барои равшану возеҳ шудани раванди фаҳмиш корҳои бисёрро анҷом додааст. Аз ҷумла, он махдудияти амсилаи шархдиҳӣ ва фаҳмиши
натуралистию механистиро нишон дода, таваҷҷуҳро ба
масъалаи тафсир ва фаҳмиш ҷалб намуд, фаҳмишро чун
раванди мавҷудияти инсон муаррифӣ кард, хусусиятҳои
маҷмӯии фаҳмишро маълум намуд ва амсоли он.
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Дониши илмӣ ғайр аз тафсир, шарҳдиҳӣ ва фаҳмиши воқеият, инчунин вазифаи пешгӯиро иҷро мекунад.
Псшгӯй тахмини асоснокест дар бораи ҳолати
минбаъдаи зуҳуроти табиӣ ва ҷамъиятӣ ё дар бораи
зуҳуротс, ки дар айни ҳол маълум нестанд, вале маълум
шуда метавонанд. Пешгӯйӣ ба коиунҳои инкишофи табиат ва ҷамъият, ки илм кашф кардааст, асос мсёбад.
Ояндабинӣ як намуди пешгӯйӣ, тахкики махсуси
дурнамои ягон зуҳурот мсбошад. Дар аксари холатҳо
чушш методҳои ояндабинӣ ба монанди имтидод
/экстраполятсия/,
амсиласозӣ,
экспертиза,
киёси
таърихӣ, сенарияҳои пешбинӣ ва г. мавриди истифода
карор дода мешаванд.
Ғайр аз ип, илм ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ вазифаҳои
иҷтимоӣ-фархангӣ, иҷтимоӣ-дигаргунсозӣ, лоиҳавӣсозандагиро иҷро менамояд.
Вазифаи иҷтимоӣ-фарҳангии илм зимни таҳияи
нақшаҳои азими инкишофи иҷтимоӣ, иқтисодй,
фарҳангӣ зоҳир мсгардад. Ин нақшаҳо ба методҳо ва
натиҷаҳои илмй асос меёбанд.
Вазифаи иҷтимоӣ-дигаргунсозии илм дар ои зоҳир
мегардад, ки комёбию дастовардҳои илмӣ ба қувваи
истеҳсолкуыандаи ҷамъиятӣ, ба омили муҳимми рушди
иқтисодй табдил мсёбанд.
Вазифаи лоиҳавӣ-созандагии илм бо офаридани
технологияҳои сифатан нав алоқаманд мебошад. Дар
аксари ҳолатҳо вазифаи мазкурро илмҳои техникӣ иҷро
мекунанд.
З.З.СОХТОР ВА ТАҲАРРУКИ ДОНИШИ ИЛМӢ.
ТАСНИФОТИ ИЛМ
Дониши илмӣ ва раванди хосил кардани он хусусияти системавӣ ва сохторӣ дорад. Илм системаи мураккаби худинкишофёбанда буда, дар ҷараёии инкишофи
худ зерсистемаҳои иави нисбатан мустақил ва роби70
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таҳои нави байни онҳоро тавлид мснамояд. Сохтори
допиши илмиро аз ҷихатҳои гуногун дида баромадан
мумкин аст.
Пеш аз ҳама, илм хамчун томияти инкишофёбанда
чандин илмҳои мушаххасро дар худ фаро мсгирад, ки
онхо дар навбати худ, ба якчанд фанҳои илмӣ тақсим
мешаванд. Маълум кардани сохтори илм аз ин иигоҳ
моро бо мас'ьалаи таснифоти илмҳо рӯ ба рӯ мегардонад. Ин масъала аз ошкор сохтани алоқамандии илмҳо
дар асоси талаботу меъёрҳои муайян, ифода кардани
робитаи байни илмхо ва ҷобаҷогузории илмҳо иборат
аст.
Яке аз нахустин кӯшишҳои танзим ва таснифоти
допишҳои ҷамъоваришуда (ё «ҷанин»-и илм) ба Арасту
тааллуқ дорад. Арасту ҳамаи дониши замонаашро (ки
ба фалсафа мувофиқат мскард) вобаста ба соҳаи истифодашавй ба се гурӯҳ тақсим карда буд: маърифати
назариявй, маърифати амалӣ, маърифати эҷодӣ. Дар
навбати худ дониши назариявиро ӯ ба се қисм ҷудо
кардааст: а) «фалсафаи якум» («метафизика»); б) риёзиёт; в) физика. Арасту мантиқро ба фалсафа ё ба кисми
он айният надода, онро «органон» /олат/-и ҳар гуна
маърифат меҳисобид.
Чандин мутафаккирони асримиёнагӣ низ кӯшиш
намудаанд, ки рочсь ба таснифи илмҳофаҳмиши худро
баён намоянд. Аз чумла мутафаккирони маъруфи Шарқ
Ал-Форобӣ (870-951) ва Ибни Сино (980 1037) дар ин
мавзӯъ ақидаҳои ҷолиб доранд.
Дар давраи пайдоиши илм хамчун падидаи томи
иҷтимоӣ-фарҳангӣ (асрҳои XVI-XV1I), Ф.Бэкоп вобаста
ба қобилиятҳои маърифатии инсон илмро ба се гурӯҳи
калон ҷудо кард: а) таърих ҳамчун тасвир кардани
фактҳои табиӣ ва иҷтимой; б) илмҳон назариявӣ (ё
«фалсафа»); в) назм, адабиёт, санъат умуман.
Дар асоси густариш ва мартабаи шаклҳои дониш
системаи фалсафаи диалектикӣ-идеалистии.Гегел (1770
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1831) ба сс фасли калон чудо карда шудааст, ки ба
марҳилаҳои асосии густариши Идеям Мутлақ («рӯҳи
ҷаҳонӣ») муносибанд: 1. Мантиқ, ки ба диалектика ва
назарияи маърифат мутобиқ буда, сс таълимот (таълимот дар бораи ҳастӣ, дар бораи моҳиятҳо, дар бораи
мафҳумҳо)-ро дар бар мегирад. 2. Фалсафаи табиат (ба
механика, физика бо омӯзиши минбаъдаи равандҳои
кимиёй ва физикам органикй чудо мешавад). 3. Фалса
фаи рӯҳ.
Асосгузори позитивизм Опост Конт (1798-1857) аз
чониби худ чунин таснифоти илмро пешниҳод намуд,
ки дар он робитаи байни илмхо ба асос гирифта шуда
аст. У илмҳоро вобаста ба содагй ё мураккабиашон бо
чунин пайдарҳамӣ ҷойгир кардааст: риёзиёт (бо меха
ника), астрономия, физика, кимиё. физиология (бо пси
хология), сотсиология. Аз нигоҳи ӯ, ҳамаи донишҳо бо
ҳамдигар алоқаи қавӣ доранд. Мутаассифона, дар ин
таснифот принсипи инкишоф ба инобаг гирифта
нашудааст.
Яке аз асосгузорони материализми диалектикӣ
Фридрих Энгеле (1820 1895), дар асоси кашфиёти илми
давронаш шаклҳои ҳаракати магерияро ба сифати
меъёри таснифоти илм корбаст намуд. Мутобиқи ин
меъёр, ӯ илмҳоро бо чунин тартиб ҷойгир кардааст: ме
ханика, физика, кимиё, биология, илмхо дар бораи
чамъият.
Илми муосир аз соҳаҳои нисбатан мустақил ва бо
ҳамдигар робитадошта иборат мебошад. Дар сохтори
допиши илмй допиши табиатшиноей, гуманитарй, техникй чудо карда мешавад.
Дар табиатшиноей субъекти маърифат аслан бо
объектхои «холис»-и табий сарукор дорад. Дар илмҳои
гуманитарй олим ба таҳқиқи объектҳои махсуси иҷтимоӣ, таҳлили чамъият, ки дар он субъектҳои бошуур
фаъолият доранд, машгул аст. Табиат ҳамчун объекта
тадкиқот рӯ ба рӯ. муқобил ба субъекти маърифат меис72
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тад. Баръакс, ҷомеашинос, ки равандҳои иҷтимоиро
меомӯзад, дар худи ҷамъият ҳаёту фаъолият дошта,
таъсири муҳити иҷтимоиро эҳсос мекунад. Манфиатҳои
шахс, майлони арзишмандии ӯ дар ҳар сурат ба мавқсъ
ва баҳодиҳии муҳаққиқ гаъсири худро мсгузоранд.
Ҳамчунин дар равандҳои таърихӣ фардиятиву бсназирӣ
нақши муҳим мебозанд ва қонунҳои он ҳамчун тамоюл
амал мекунанд. Ҳамаи ин албатта, пажӯҳиши равандҳои иҷтимоиро мушкил месозад. Аз муҳаққик талаб карда мешавад, ки дар раванди маърифат то ҳадди
имкон муносибати объективона дошта бошад, зеро
баҳодиҳӣ аз мавқси муайяни ичтимоӣ, ҳамзамон дар
паси фардию нотакрор дида тавонистани кулл,
такроршаванда, қонунмандиро истисно намекунад.
Як гурӯҳи алоҳидаро илмҳои техникӣ ташкил
медиҳанд. Хусусияту табиати допиши тсхникӣ, объекта
тадкиқоти он, таносуби дониши илмӣ ва техникӣ
мавзӯи баҳсҳои фалсафию методологӣ гаштаанд. До
ниши техники гуфта, баъзан донишҳои илмӣ ва намудҳои дигари донишро мефаҳманд, ки мунтазам барои
ҳалли вазифаҳои амалӣ
истифода мешаванд
(Ҷ.Гэлбрейт (1908-2006)). 'Гибқи ақидаи файласуфи муосири немис Ф.Рапп, дониши техникӣ бо он фарқ мскунад, ки объекта он, дар тафовут аз объектҳои «табиӣ»-и
илм, табиати сунъй дорад. Ҳам дар натичаҳои дастрас
кардан илму техника, ҳам дар баҳогузорӣ ба онҳо гафовути ҷиддӣ ба назар мерасад.
Дониши илмии техникӣ соҳаи мустақили дониши
илмӣ ҳисобида мешавад. Методҳои таҳқиқи
масъалаҳои техникӣ, ташкили донишҳо дар намуди
предмета илм (объектҳои идеалӣ, системаи категорияҳо), ташкили ичтимоии фаъолият доир ба таҳияи
донишҳои мазкур ба донипш техникӣ хос мебошанд.
Ғайр аз ин, мустақилияти дониши техникӣ ҳам бо
мавҷуд будани объект ва предмети махсуси тадқиқот
муайян мешавад. Ташаккулёбии дониши илмӣ-техникӣ
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бо ташкилшавии системам муайяни дониш рабт дорад.
Чунин системам дониш вазифаҳои амалӣ-методологӣ,
конструктивй-техникй, технолога ва тасвирсозии объектҳоро дар бар мегирад.
Сохтори умумии дониши илмии техникиро тибқи
асосҳои зерин тасниф кардан мумкин аст:
• дар асоси предмет;
• дар асоси дараҷаи назариявишавӣ (дараҷаи
ҷамъбасткунии дониши таҷрибавӣ);
• тибқи марҳилаҳои фаъолияти илмӣ-техникӣ.
Мутаносибан барои ҳар яке аз онҳо воҳиди таҳлил
вуҷуд дорад:
• таҳаввули дониши теҳиикӣ, тагйирёбии хусусиятҳо
ва мазмуни он;
• таҳаввули методҳои маърифати илмӣ-техникӣ ва
фаъолияти муҳандисӣ;
• таҳаввули соҳаҳои алоҳидаи дониши илмӣ-техникӣ,
марҳилаҳои истеҳеол ва истифода шудани он.
Дониши техникӣ ба такмили воситаю схемаҳои дар
соҳаҳои фаъолият истифодашаванда, балоиҳагирии воситаю схемаҳои нав, мутобиқгардонии фаъолият райо
на шудааст.
Таҳаввули дониши техники аз инҳо вобастагӣ до
рад: аз мақсадҳои дониши тсхникй (тахқиқи сохтори
объект ва таъйипоти он), вазифахои он (офаридани
асосҳои назариявии дигаргунсозии табиат), хусусияти
иҷтимоии амалияи дастаҷамъона ва мубодилаи таҷриба. Хусусияти таҳаввули дониши техники бо таъсири
мутақобилаи омилҳои экстериалӣ (иҷтимоӣ, иқтисодӣ,
зкобиологӣ, фарҳангӣ ва г.), дохилимаптиқӣ ва танзимаҳои таркибӣ (методҳо, ташкили предметии дониши
техникӣ, қонуниятҳои марбу ги техники ва амсоли он)
муқаррар мегардад.
Мазмуни асосии допиши техникй дар мафҳумҳо,
қопунҳо ва назарияҳо баён карда мешавад. Онҳо асосан
раванди з агйирёбии шаклу хосиятҳои ташкилаҳои мод74
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дии табииро дар натиҷаи табдилшавиашон ба восигахои техникии мехнат ва дар рафги фаъолияти тех
ники вазифаи иҷтимоӣ касб карданашонро инъикос мскунанд. Ҳамин тавр, дар дониши техники табдилдиҳии
чизи табий ба ичтимой инъикос мегардад. Мавқсву
ҷойгоҳи допиши техникй Дар системаи илмхо бо он муайян мегардад, ки ин дониш хусусияти созандагй,
лоиҳавӣ-рохнамой дорад. Дар байни илмҳои табиатшиносй ва гуманитарй дониши техникй мавқеи мобайниро ишгол менамояд.
Дар навбати худ, хар як гурӯҳи илмҳо ба ҷузъиёти
худ тақсим мешавад. Чунончи, ба хайати илмхои табиатшиносй механика, физика, кимиё, геология, биология
ва дигар илмхо дохил аст, ки хар яке ба чандин ҷузъҳои
алохидаи илмӣ тақсим мешавад.
Риёзиёти муосир илми махсус мебошад. Тибқи
ақидаи баъзе олимон, риёзиёт ба илмҳои табиатшиносй
тааллуқ надорад, вале он унсури мухимми тафаккури
табиатшиносй мебошад.
Фалсафа дониш дар бораи қонунхои куллии воқеият аст, аммо онро пурра мутааллиқ ба илм хисобидан
мумкин мест, чумки вай навъи муайяни чахонбинй ме
бошад.
Дар асоси муносибаташон ба амалия илмхоро ба ду
навь таксим кардан мумкин аст:
•
илмхои бунёдй, ки қонунҳо ва нринсинҳои асосии
олами воқеиро муайян карда, ба амалия бевосита равона нашудаанд;
• илмхои амалй, ки истифодаи бевоситаи маърифати
илмро барои ҳалли масъалаҳои мушаххаси истеҳсолот ва амалияи ичтимой дар нояи қонуниятҳои
муқарраркардаи илмҳои бунёдй фаро мегиранд.
Гузашта аз ип, ҳудуди байни илмҳои мушаххас ва
фанҳои илмй шартй ва тагйирпазир аст.
Қатъи назар аз он ки илмхо чӣ гуна гурӯҳбандӣ
шудаанд, илм якто ва ягона аст. Агарчи миқдори илмҳо
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доимо меафзояд, вале онҳо бо ҳамдигар алоқаманданд
ва яке ба дигаре зиддияги мантиқӣ надорад.
Зимин матраҳ намудани масъалаи сохтор ва дина
микам дониши илмй, гайр аз масъалаи таснифот ипчунин масъалаи даврабандии таърихи илм, яъне масъалаи
муайян кардами марҳилаҳои хоссаи инкишофи он пайдо мешавад.
3.4. ДАРАҶАҲОИ ТАҶРИБАВӢ ВА НАЗАРИЯВИИ
МАЪРИФАТ
Дар сохтори маърифати илмй дараҷаҳои таҷрибавӣ, назариявӣ ва метаназариявиро ҷудо мекунанд.
Онҳо аз ҳамдигар чунин тафовут доранд:
• бо предмета худ;
• бо самти гносеологии тадқиқоташон;
• бо таносуби тарафҳои ҳиссӣ ва зеҳнии маърифат;
• бо хусусият ва навъи донишҳои ҳосилшудаашон;
• бо методҳо ва шаклҳои маърифатии худ;
• бо вазифаҳои маърифагӣ.
Дарацаи тиҷрибавип (эмпирикии) маърифат

Предмети тадқиқоти дараҷаи таҷрибавии маърифат аз хосиятҳо, робитаю муносибатҳои объект иборат
мебошанд, ки ба дарки ҳиссӣ дастрасанд. Объектҳои
таҷрибавии илмро аз объектҳои воқеият бояд фарқ
кард. Объектҳои таҷрибавии илм абс грактсияҳои муай
ян мебошанд, ки ягон маҷмӯи хосиягҳо, робитаҳо ва
муносибатҳои дар воқеият ҷойдоштаро чудо мекунанд.
Объекта воқеӣ бошад, нишопаю хосиятҳо ва робитаю
муносибатҳои сершумор дорад. Маҳз омӯхтани зуҳурот
(падидаҳо), таҳқиқи робитаю вобастагии байни онҳо,
бартарии ҷиҳатҳои ҳиссӣ дар тадқиқог самти гносеоло
гии тадқиқотро дар дараҷаи таҷрибавӣ муайян меку
нанд.
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Вазифаи асосии маърифат дар дараҷаи таҷрибавӣ
ҳосил кардани иттилооти ибтидоии таҷрибавӣ дойр ба
объскти таҳқиқшаванда мебошад. Бо ҳамин мақсад дар
аксари ҳолатҳо аз методҳои мушоҳида ва озмоиш истифода мебаранд.
Донише, ки дар рафти тадқиқоти таҷрибавӣ ҳосил
шудааст, дар шакли далелҳои илмӣ ва ҷамъбасти
таҷрибавӣ (қонун) ифода карда мсшавад.
Қонуни таҷрибавӣ (эмпирикӣ) натиҷаи ҷамъбасти
индуктивии таҷрибагузаронӣ буда, аз дониши эҳтимолиятӣ-ҳаққонӣ иборат мебошад. Гузаронидани
таҷрибаҳои зиёд худ аз худ вобастагиҳои эмпирикиро
ба дониши эътимодбахш табдил намедиҳад.
Тасвири зуҳурот вазифаи асосии маърифати илмӣ
дар дараҷаи таҷрибавӣ мсбошад. Албатта, тадқиқоти
илмӣ бо тасвир кардани зуҳурот ва ҷамъбасти таҷрибавӣ қонсъ шуда наметавонад.Ошкор намудани сабабу
робитаҳои моҳиягии байни зуҳурот фақат дар дараҷаи
назариявии маърифат мумкин аст.
Дараҷаи назариявии маърифат

Мақсади тадқиқоти назариявӣ муайян кардани
қонунҳо ва принсипҳои илмӣ мебошад. Ин қонуну
принсипҳо барои шарҳдиҳӣ ва пешгӯӣ кардани фактҳои
тадқиқоти таҷрибавӣ муайян гардидаанд.
Робитаҳои моҳиятии объект, ки барои дарки мустақим пӯшида аст, дар дараҷаи назариявии маърифат
таҳқиқ карда мешаванд. Дар ин дараҷаи маърифат
қонунҳое ба тасвиб расонда мешаванд, ки на ба воқеияти таҷрибавӣ, балки ба воқеияте, ки ҳамчун объекта
идеалигардида (предметҳои маърифати назариявй) тасаввур шудааст, тааллуқ доранд.
Объекта идеалишуда сохторҳои фикрии маърифатианд. Онҳо натиҷаи идеалисозӣ ва абстрактсиякунӣ
мебошанд. Ба объекгҳои назариявй на танҳо нишонаҳои объектҳои вокей. балки нишонаҳое низ нисбат
дода мешаванд, ки онҳоро ягон объскти мавҷуда надо77
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рад. Допиши назариявй чунин дониш аст, ки мазмуни
он баранда ё ҳомили бевоситаи ҳиссӣ надорад.
Допиши назариявй новобаста ба тадқиқоги таҷрибавй, го ҳаддс бо чунин роҳу воситаҳо инкишоф ёфта
метавонад: бо роҳи гузаронидани озмоиши фикрй бо
объектҳои идеалишуда; тавассути ворид кардани фарзияву тахминҳои гуногун ё амсилаи назариявй (алалхусус риёзй); бо гузаронидани амалиёти аломатй-рамзй
тибқи қоидаҳои риёзй ё шаклгириҳои мантиқй.
Кашфиёти назариявй ба далелҳои ҳиссӣ такя мекунад, вале ба онҳо моҳиятан нисбат дода намешавад. Ин
далел дар илми муосир баҳснопазир ҳисобида мешавад.
Умуман, гузариши мантиқӣ аз далелҳои ҳиссӣ ба
ҷамъбасти назариявй вуҷуд надорад.
Дар хулосаҳои назариявии худ илм мунтазам аз
ҳудуди далелҳои ҳиссӣ берун баромада, бо он зидцият
мекунад. Зиёда аз ин, дар хулосаҳои назариявии илм
манзараи ҳиссии олам тамоман рад карда мешавад. Ин
ҳолатро қаблан дар мисоли системаи офтобмарказй
(гелиосентризм) аз назар гузаронида будем. Ҳатго дар
ҳолате, ки далелҳои қиссӣ аеоси таҷрибавии назария
мебошанд, зиддияти байни назарияи илмӣ ва далелҳои
ҳиссӣ комилан қонунӣ аст. Дар ҳудуди инъикоси ҳиссӣ
тафовути байни зуҳурог ва моҳият ҷой надорад. Ин тафовутро голибан тадқиқоти назариявй мукаррар карда
метавонад.
Густариши системаҳои назариявии тафриқашуда ва
дар айни замон том аз интиқолёбии илм ба дараҷаи
назариявй мужда медиҳад. Ба он пайдоиши амсилаи
махсуси назариявии воқеият (масалан, амсилаи молекулярй-кинетикии газ - гази идеалй) хос мебошад. Чунин
воситаҳои маърифат ба пешрафти тафаккури назариявй
сабаб гардида, доираи имконияти ёбандагй ё звристикии онро фарохтар мегардонанд.
Раванди ҷустуҷӯи илмӣ ҳатто дар дараҷаи назари
явй сирф ақлонӣ намебошад. Қабл аз марҳилаи кашфи78
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ёти илмй тасаввурот ва сохтани образ нақши муҳим доранд, вале дар худи марҳилаи кашфиёт ҳадс ё интуитсия
аҳамияти бсштар дорад. Аз ин рӯ, кашфиётро мантиқан
ҳосил кардан мумкин нест, тарзе ки теоремаро дар риёзиёт ҳосил мекунанд. Аҳамияти ҳадсро дар илм риёзидони олмонй Карл Фридрих Гаусс (1777-1855) бо суханони зерин ифода кардааст: «Ана натиҷаҳои ман, вале
алҳол ман намедонам, ки онро чй тавр дастрас кунам.
Натиҷа ҳадсӣ аст, вале барон дифои он далел нест».
Ҳадс дар илм ҳузур дорад, вале он барои асосноккунии
натиҷа ягон ахамияте надорад. Барои асосноккунии
натиҷа методҳои объективии ақлонӣ лозиманд, ки
ҷомеаи илмй пазируфтааст.
Алоқамапдии дараҷаҳои тиҷрибавӣ ва назариявии
тадқчқот

Ҷудокунии тадқиқоти гаҷрибавӣ ва назариявӣ арзиши методологӣ дошта метавонад, аммо дар раванди
маърифат аз ҳамдигар пурра ҷудо кардани ин ду дараҷа
гайриимкон аст. Кӯшишҳои нобарори неопозитивизм
дар ин ҷода мисол туда метавонанд. Неопозитивистом
даъво мскарданд, ки забони назариявиро ба забони
мушоҳида гӯё нисбат додан мумкин бошад. Онҳо
таъкид мекарданд, ки «сохторҳои назариявӣ» (мафҳумҳо) фақат воситаҳои аломагӣ-рамзӣ барои кор кар
дан бо иттилооти таҷрибавӣ мебошанд.
Ҷудокунӣ ба дараҷаҳои таҷрибавӣ ва назариявӣ
шартӣ, нисбӣ, тагйирёбанда аст. Ҳеҷ як далел бе ҷалби
дониши назариявӣ амалй намегардад. Ҳатто дар мушоҳида ва бақайдгирии одии далелҳои таҷрибавӣ мо аз
мафҳуму кагеторияҳои назариявӣ истифода мебарем.
Гуфторҳои таҷрибавӣ аз ишкелҳои назариявӣ озод
нестанд. Дар ин асос иддае аз мегодологҳои муосир
беқиёсии назарияҳои ивазшаванда ё рақобаткунандаро
эътироф мекунанд. Ақида дар бораи бекиёсии назарияҳо аз идеяҳои маитиқй-фалсафии Витгенштейн ва
79
https://bikhon.tj/

Айдукевич дойр ба инқилобҳои илмӣ бармеояд. Тибқи
ин тезиси онҳо, инкишофи илм аз ивазшавии назарияҳои бунёдӣ иборат аст. Назарияҳо бошанд, аз нигоҳи онҳо, бо ҳамдигар муносибатҳои мантиқӣ ва алоқа
надоранд, чулки мафҳумҳо, методҳо ва тарзҳои гуногупи биниши оламро истифода мебаранд. Ҳар як назария
барои тасвир намудани фактҳо заболи худро таҳия vFeкунад. Забони таҷрибавии /эмнирикии/ аз лиҳози назариявӣ бетараф вуҷуд надорад. Аз ин сабаб зимни гузариш аз як назария ба назарияи дигар маънои истилоҳҳо
комилан тагйир меёбад.
Тафсири назариявии далелҳои гаҷрибавӣ дар илм
раванди мураккабу серзинаи тадқиқотӣ мебошад. Мутахассисони соҳаҳои физика, астрономия, биология,
кимиё аз чунин асбобу таҷҳизот истифода мекунанд, ки
дар онҳо схемаҳои назариявй предметй гардонда шудаанд. Ин бошад, мутахассисонро аллакай водор мекунад, ки натиҷаҳои тадқиқоти худро таҳги тафсири
назариявй дароранд. Намунааш «факти экеперименталии мавҷудияти электрон» мебошад, ки дар бораи он
физикашиноси америкой Роберт Милликен (1868-1953)
навишта буд. Ин мисоли синтезшавии далели гаҷрибавй ва схемаи назариявй мебошад.
Тафсири назариявии далели таҷрибавӣ имконияту
дурнамои шархдиҳӣ ва пешгӯии далелҳоро возеҳ намуда, ба тадқиқоти таҷрибавӣ самти тоза мебахшад.
Рушди мазмуни назариявии илм ва сохтани схемаҳои серзинаи назариявй боис гашт, ки дастгоҳи наза
риявии маърифати илмӣ аз пояи таҷрибавии худ чудо
ва мустақил шавад. Ин, дар навбати худ, зарурати таф
сири таҷрибавии назарияро ба миён меорад.
Тафсири гаҷрибавии дониши назариявй мусоидат
мекунад, ки санҷиши таҷрибавии дониши назариявй
анҷом ёбад, имкони пешгӯикунӣ ва шархдиҳандагии
худи назария маълум карда шавад.
80
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'Гасдиқёбии назария бо далелҳои алоҳидаи таҷрибавӣ маыюи онро надорад, ки назария бебаҳс қабул
мегардида бошад. Зиддияти назария бо далелҳои
алоҳида низасоси дасткашӣ аз назария шуда наметавоиад. Дар раванди маърифат ҳатмӣ нест, ки маърифати
гаҷрибавӣ қабл аз назария ҷой дошта бошад ва ҳатмй
нест, ки назария дар болои допиши таҷрибавӣ «бино
ёбад».
Дараҷаи метапазариявии маърифати илмӣ

Мудцати тӯлонӣ чунин ақидас вуҷуд дошт, ки
танҳо дар асоси дараҷаҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ гасаввуроти дуруст дойр ба сохтори маърифати илмӣ
рӯйи кор меояд, аммо чунин тақсимкунӣ ё дифферентеиатсияи сохтори допиши илмй имрӯзҳо қимати худро
гум кардааст. Дар эпистемологияи муосир зарурати
ҷудо кардани дараҷаи метаназариявӣ дар сохтори дониши илмӣ ба миён омадааст.
Хусусиягҳои дараҷаи метаназариявии маърифат
тавассути мафҳумҳои «парадигма», «барномаи илмӣтадқиқотӣ» ва г. равшан мешаванд. Дар тадқиқоти
илмӣ мафҳуми «парадигма» мавҷудияти навъи махсуси
донишҳоро ба қайд мегирад. Ин мафҳумро Томас Кун
ба эпистемология ворид кардааст. У таҳти ин истилоҳ
комёбиҳои умумиэътироферо мсфаҳмад, ки дар тӯли
вақти муайян амсилаи масъалагузорӣ ва роҳҳои ҳалли
онро ба ҷомеаи илмӣ медиҳад. Допиши иарадигмалй
дар асоси назарияи бунёдй пайдо мегардад. Он вазифаи
шархдиҳиро иҷро намекунад, балки шарту заминай муайяни фаъолияти назариявй дойр ба шарҳдиҳӣ ва мураттабсозии маводди таҷрибавӣ мебошад. Имре Лака
тос (1922-1974) ба фалсафа мафҳуми «барномаи илмйтадқиқотӣ»-ро ворид намуд, ки як навь усули метаназариявй мебошад. Он аз маҷмӯи идеяҳо ва муқаррароти
ибтидой иборат аст. Допиши иарадигмалй сабаби
эҷодшавй, инкишофёбй ва асоснокшавии назарияи му81
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айян мебошад. А. А.Ляпунов (1911-1973) бо назардошти ҳамии нуқта мафҳуми «интертеория» (назарияи
умумии пайвандкунанда)-ро истифода кардааст. мафҳуми метаназариявии маърифати илмӣ мафҳуми
«услуби тафаккур» қаробат дорад. Услуби тафаккур
маҷмӯи тасаввуроту меъёрҳои умумиэътирофи замони
муайян дойр ба идеалу меъёрҳои тасвиркунй ва
шарҳдиҳӣ, дойр ба тарзҳои ҳосилкунии допиши эътимодбахш мебошад. Он маҷмӯи қолибҳои тафаккури
илмй аст. Дар услуби тафаккур вобастагии илм аз
фарҳанги замона ва робитаи он бо арзишҳои ҷаҳонбипӣ возех зоҳир мегардад.
Дараҷаи метаназариявии маърифати илмй вазифаи
асосёбиҳои тадкиқоти илмиро иҷро менамояд. Он
ҳамон «ҳудуд»-и допиши мушаххаси илмиро муаррифй
мскунад, ки дар он робита бо фалсафа имконпазир аст.
3.5. АСОСЁБИҲОИ ДОНИШИ ИЛМЙ
Асосёбиҳо стратегияи ҷустуҷӯи илмиро муайян мекунанд. Онҳо аксаран ба марҳилаи муайяни таърихй
дохил шудани натиҷаҳои ҷустуҷӯи илмиро таъмин мегардонанд. Асосёбиҳои ҷустуҷӯи илмй, пеш аз ҳама,
асосёбиҳои назариявии соҳаи муайяни донишро фарогир мебошанд. Инҳо қонуну принсипҳои бунёдӣ ва
назарияҳое мебошанд, ки бандубасти соҳаи мазкури
донишро ташкил медиҳанд. Онҳо барои шарҳ додани
фактҳои таҷрибавӣ ва дар асоси имтидод (экстраполятсия) пешгӯӣ кардани зуҳурот истифода мешаванд. Олим
на танҳо фактҳоро тасвир мекунад, ӯ робитаҳо ва қонуниятҳои байни онҳоро низ муайян менамояд. Ба ӯ муяссар мегардад, ки андеша ронад, аз ин ё он категорияхо
истифода барад, бо мақсади таъмини рушду такомули
илм масъалаҳои умумии ҳалталабро ҳаллу фасл намояд.
Санъату маҳорати амалиётгузаронӣ бо мафҳумҳо ба82
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рои инсон ирсӣ дода нашудааст.Он натиҷаи инкишофи
тӯлонии афкори назариявй мебошад.
В.С.Степин (с. тав. 1934) дар ҳадци ақалл се қисми
асосӣ ва нисбатан алоҳидаи асосёбиҳои илмро ҷудо мекунад: идеалҳо ва меъёрҳои тадқиқот, манзараи илмии
олам, асосёбиҳои фалсафй. Х,ар яки он, дар навбати
худ, сохтори дохилии мураккаб дорад.
Идеалҳо ва меъёрҳои тадқиқот

Маърифати илмй низ бо идеалҳо ва меъёрҳои муайян танзим мешавад. Идеалҳо ва меъёрҳои маърифати
илмй муқаррароти арзишӣ ва мақсадҳои илмро ифода
менамоянд.
Идеалҳо ва меъёрхои маърифати илмй маҷмӯи муайяни муқаррароти назариявй, арзишй, методологи мебо1ианд, ки ба ҳар як марҳилаи мушаххаси инкишофи
илм хосанд. Вазифаи асосии онҳо ташкил ва танзими
раванди тадқиқоти илмй ва муайянсозии самтҳои дастрасгардонии натиҷаҳои ҳақиқатан илмй мебошад.
Маҷмӯи идеалҳо ва меъёрҳо аз қисмҳои зерин таркиб ёфтаанд:
• исботпазирй ва асоснокшавии дониш;
• шарҳдиҳӣ ва тасвиркунй;
• таҳия ва ташкил намудани дониш.
Дар ҳар як марҳилаи таърихӣ бо сабабҳои тагйирпазирй ва рушди илми замона идсалҳо ва меъёрҳои
маърифати илмй мушаххас гардонда мешаванд. Хуеусияти объектҳои таҳқиқшаванда ва системаи нави
онҳо ба хусусияти идеалҳо ва меъёрҳои маърифати
илмй таъсир мерасонанд. Мавҷудияти идеалҳо ва
сохторҳои меъёрии илм, инчунин инкишофёбии онҳо
фақат аз хусусияти объект вобастагй дорад. Дар систе
маи идеалҳо ва меъёрҳо образи муайяни фаъолияти
маърифа гӣ, тасаввурот дойр ба амалиёте, ки ба ҳақиқат
мерасонанд, ифода ёфтаанд. Образҳо ҳамеша сабабҳои
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иҷтимоию фарҳангӣ доранд. Ташаккули онҳо дар илм
таҳги таьсири сохторҳои ҷаҳонбинӣ сураг мегирад.
Системам идсалҳо ва мсъёрҳои маърифати илмӣ, ки
дар марҳилаи муайяии инкишофи илм ҳукмрон аст,
мафҳуми «услуби тафаккур»-ро ифода мссозад. Услуби
тафаккур дар маърифати илмӣ вазифаи танзимкуниро
иҷро менамояд. Ба он хусусияти тағйирпазирӣ ва арзишӣ хос аст. Услуби тафаккур қолиби фаъолияти
зеҳнии замонаро ифода намуда, ҳамеша дар ягон шакли
мушаххас таҷассум меёбад. Асосан услуби тафаккури
илмии классикӣ, гайриклассикӣ ва баъди гайриклассикӣ аз якдигар фарқ мскунанд.
Манзараи илмии олам

Қисми дуюми асосёбиҳои илмро манзараи илмии
олам анҷом медиҳад. Манзараи илмии олам системаи
гоми тасаввурот дар бораи хосиягҳо ва қонуниятҳои
куллии воқеият мсбошад. Он дар нагиҷаи ҷамъбасту
синтези мафҳумҳо ва принсипҳои бунёдии илм тартиб
дода мешавад. Манзараи илмии олам дар натиҷаи синтези допиши илмҳои гуногун мураттаб тардида, тасаввуроти умумиро дар бораи олам фаро мегирад. Манза
раи илмии олам аз тасаввуроти зерин иборат мебошад:
• дойр ба объектҳои бунёдӣ (аз опҳо таҳия намудани
объектҳои дитари илм дар назар дошта мешавад);
• дар бораи таспифи объектҳои таҳқиқшаванда;
• дойр ба хусусиятҳои умумии робитаи мутақобилаи
объектҳои таҳқиқшаванда;
• дар бораи сохтори фазоӣ-вақтии воқеияти ҳамаро фарогиранда.
Ҳамаи ин тасаввурот дар системаи муқаррароти
онтологй тасвир туда метавонанд.Тавассути мукаррароти мазкур манзараи воқеияг тасвир мешавад ва чун
асосёбии назарияи илмии фанни алоҳида баромад мекунад. Масалан, муқаррарот дар бораи он ки атомҳо ва
ҷисмҳо дар фазой муглақ ҷой иваз мекунанд, ҳамон
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манзараи оламро тасвир мекунад, ки дар асри XVII бино ёфта, сониян манзараи механикии олам ном гирифт.
Гузариш аз манзараи механики ба манзараи элек
тродинамики (дар моряки охирини асри XIX) ва сони
ян, гузариш ба манзараи кваптй-релятивистии манза
раи физикии воқеият (дар нимаи якуми асри XX) бо
тагйироти принсинҳои онтологии физика якҷоя сурат
мегирифт. Ин тагйирот махсусан дар давраи ташаккулёбии физикаи квантй-релятивистй хеле назаррас буданд
(шикасти принсипҳои атомизми классики, ботил сохтани назарияи фазою вақти мутлақ ва детерминизми
ланлаей).
Ташаккули манзараи илмии олам на танҳо раванди
дохилиилмй, балки раванди таъсири мутақобилаи илм
бо соҳаҳои дигари фарҳанг низ мебошад.
Гузашта аз ин, ин таъсири му гақобила на фақат дар
соҳаи фарҳанги маънавӣ амалӣ мегардад, балки он ба
воситаи предметигардонии донишҳои илмй дар истеҳсолот низ сурат мегирад.
Дар раванди ташаккул ва инкишофи манзараи ил
мии олам образҳо, қиёсҳо, ассотсиатсияҳо, ки аз
фаъолияти инсоният маншаъ гирифтаанд (образи заррача, мавҷ, муҳити яклухт ва г.), дар илм васеъ истифода бурда мешаванд. Ин образҳои аёмй ба манзараи
воқеияти таҳқиқшаванда дохил туда, онро фаҳмотар
мегардонанд.
Ба ин мазмун манзараи илмии олам, аз як тараф,
таҳти таъсири мустақими назарияҳо ва фактҳои нав инкишоф меёбад, аз тарафи дигар, бо арзишҳои фарҳанг
таъсири мугақобила дошта, вобаста ба таҳаввули онҳо
тагйир мепазирад.
Дар асоси манзараи илмии олам тавсифи
ҷамъбастии предмета тадқиқот ва ба низом даровардани донишҳои илми муайян таъмин мегардад. Бо манза
раи илмии олам назарияҳои илмй (бунёдй ва амалй),
инчунин фактҳои гаҷрибавӣ алоқамандӣ доранд. Дар
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айни замон, манзараи илмии олам ба сифати барномаи
тадқиқотӣ баромад намуда, самти гузориши вазифаҳои
ҷустуҷӯи назариявӣ ва интихоби воситаҳои ҳалли
онҳоро муайян мссозад. Аз ин рӯ, вайронкунии манза
раи воқеияг мазмунан гағйир додани стратегияи амиқи
тадқиқот буда, ҳамсша инқилоби илмиро мсмонад.
А сосёбиҳои фалсафии илм

Ҳар як идсяи нав барои марбути манзараи олам
шудан ё барои Принсипи ифодакунандаи идеалу
меъсрҳои нави маърифати илмӣ гаштан, бояд асосноккунии фалсафиро гузарад.
Мафҳуми «асосёбиҳои фалсафии илм» чунин асосёбиро ифода месозад, ки аз ҳудуди соҳаи мушаххаси
предметии дониш ба соҳаи ҳамҳудудӣ гузаштааст.Он
ҳамон идеяҳо ва принсипҳои фалсафӣ мебошад, ки дар
илми мазкур ҷой дошта, майлонҳои умумитарини
фаъолияти маърифатиро муайян месозад.
Асосноккунии фалсафии илм ба он мусоидат менамояд, ки:
• допиши нави илмӣ бо ҷаҳонбинӣ, бо фарҳанги ҳукмфармо як навь «васл» карда шуда, ба қаринаи иҷтимоию фарҳангии замона дохил шавад;
• допиши қаблан дастрасшуда асоснок карда шавад;
• зимни сохтани назарияҳои нав, ҳангоми азнавсозии
сохгорҳои меъёрии илм ва манзараи воқеият, вазифаи эвристикиро иҷро кунад.
Дар сохтори асосёбиҳои фалсафӣ ҳадди ақалл ду
зсрсистемаи бо ҳам алоқамандро ҷудо кардан мумкин
аст:
• онтологй, аз чунин силсилаи катсгорияҳо таркиб ёфтааст, ки чун қолиби фаҳмишу маърифати объектҳо
хизмат мекунанд;
• энистемологй - бо схемаҳои категориявй ифода гардида, амалиётҳои маърифатӣ ва натиҷаҳои онҳоро
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(фахмиши ҳақиқат, допишу фактҳо, шарҳу исбот,
амалиёт бо назария ва гайраро) баён мекунад.
Ҳар якс аз ин зерсистемаҳо, вобаста ба навъи объектҳои тадқиқот ва вобаста ба таҳаввули сохторҳои
меъёрии тадқиқот, таърихан инкишоф меёбад. Инкишофи асосёбиҳои фалсафии илм заминаи муҳимми
ҳукмфармошавии илм дар соҳаи нави предмета мебошад. Аксаран сатҳи асосиоккунии фарзияҳо ва консепсияҳо ба идеяҳои ибтидоии фалсафӣ вобастагӣ дорад.
Идеяҳо ва тасаввуроти фалсафӣ қатъи назар аз он
ки инро муҳаққиқ дарк кардааст ё не, объективона дар
тадқиқоти илмӣ ҷой доранд.
Таърихи рушди афкори илмиро таҳлил намуда,
А.Койрс (1892-1964) чунин натиҷагирӣ намудааст:
• афкори илмй ҳеҷ гоҳ аз афкори фалсафӣ пурра ҷудо
набудааст;
• инқилобҳои бузурги илмӣ ҳамеша бо барҳамхӯрӣ ё
тагйирёбии таълимоти фалсафӣ муайян мегардиданд;
• афкори илмӣ дар ҷойи холӣ рушд накардааст, ип инкишофёбӣ ҳамеша дар доираи идеяҳои муайян ва
принсипҳои бунёдии аз эътимоднокии аксиоматикӣ
бархӯрдорбуда, ки чун қоида марбут ба фалсафа до
чиста мешуданд, сурат гирифтааст. '
Тибқи ақидаи Алфред Уайтхед (1861-1947), зеқни
фалсафӣ на танҳо манзараи оламро ҳосил карда, дар
асоси он ҷаҳонбиниро ороста метавонад, он ҳамчунин
аҳамияти илмӣ-эвристикӣ дорад. Дар сурате ки категорияҳои бо ёрии он ҳосилшуда омилу роҳнамои
ҷустуҷӯҳои назариявй мегарданд, он ба рафти
тадқиқоти илмӣ аксуттаъсири худро мерасонад.
А.Уайтхед муътақид буд, ки метафизика на «маризӣ» дар ниҳоди илм, на орзую хаёлҳои беасос дар бедорӣ, на изҳори ҳиссиёт аз тариқи мафҳумҳои фалсафӣ
аст. Метафизика ифодашавии холиси қудрати рӯҳи спекулятивӣ (шарҳдиҳанда, на нрагматикӣ-амалиётӣ)-и
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илм барон такмилдиҳии «далелҳои дагал»-и яқинан додашуда мебошад. Ҷамъбасти фалсафии идеяҳои илмии
соҳаҳои дониш кобил аст, ки робитаҳои байнифаннии
илмҳоро пешбинӣ кунад, пешомади якҷояшавии
илмҳоро ошкор-ва асоснок намояд.
Мавқеи фалсафии ҳсҷ як олим барояш кафолати
дарёфт кардани ҳақиқатро дода наметавоиад. Комёбиҳои маърифати илмӣ, пеш аз ҳама, бо салоҳияти
касбии олим муайян мегарданд, лекин таъкид бояд
кард, ки допиши фалсафӣ фарҳанги умумии тафаккурронии муҳаққиқро ташаккул мсдиҳад.
Албатта, таъсири заминаҳои фалсафӣ-ҷаҳонбипиро
ба эҷодиёти илмӣ, ба навовариҳо дар соҳаи илм
саҳлгиронаю рӯякӣ тафсир кардан нашояд. Мулоҳизаҳои фалсафӣ доир ба илм худшиносии илмро
ташаккул дода, ба оп мусоидат мекунанд, ки имкониятҳо ва дурнамои илм, механизмҳо ва кувваҳои ҳаракатдиҳандаи рушди дониши илмй, хусусияти тазэсири
му гақобилаи он бо шаклҳои шуури ҷамъиятй, бо тарзи
ҳаёт ва фарҳанг беҳтару хубтар фаҳмида шаванд.
Асосёбиҳои фалсафии илм на фақат вазифаи асосноккунии донишҳои дастрасшударо иҷро мекунанд.
Онҳо ҳамчунин вазифаи эврисгикӣ доранд. Асосёбиҳои
фалсафии илм дар сохгордиҳии назарияҳои нав, дар
навсозии сохторҳои мсъёрии илм ва манзараи воқеият
фаъолона ширкат меварзанд. Идеяҳо ва иринсипҳои
фалсафие, ки дар ин раванд истифода мешаванд, ҳамчунин барои асосноккунии натиҷаҳои ҳосилшуда (онтологияҳои нав ва тасаввуроти нав доир ба метод) ис
тифода шуда метавонанд, аммо 'мувофиқати эвристикаи
фалсафӣ ва асосноккунии фалсафӣ ҳатмӣ намебошад.
Мумкин аст, ки муҳаққиқ дар ибтидо аз ягон намуди
идеяҳо ва принсипҳои фалсафӣ истифода барад, аммо
тасаввуроти инкишофёфтааш минбаъд тафсири дигари
фалсафӣ мегиранд ва фақат дар ҳамин шакл онҳо эъгироф гардида, ба фарҳанг марбут мешаванд. Ҳамин
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тавр, асосёбиҳои фалсафии илм гуногунтаркиб буда,
гуногунтобишии идеяҳо ва мазмунҳои категориявиро
дар фаъолияти гадқикотӣ иҷозат медиҳанд.
Ташаккулёбӣ ва дигаргуншавии асосёбиҳои фалса
фии илм допиши комили ҳам фалсафӣ, ҳам илмиро
тақозо мекунад. Ин амалҳо тавассути интихоб ва мутобиқсозии идсяҳои фалсафй ба талаботи маърифати
илмй ҷавобгӯ туда, боиси мушаххасгардонии идсяҳои
ибтидоии фалсафй ва пайдо шудани мазмунҳои нави
категориявӣ мегарданд. Кулли ин корҳои тадқиқотиро
дар ҳудуди фалсафа ва илмҳои мушаххас файласуфон
ва олимони соҳаи илми муайян якҷоя анҷом медиҳанд.
Алҳол ин қишри махсуси фаъолияти тадқиқогӣ ҳамчун
фалсафа ва методологияи илм ишорат карда шудааст.
Олими эҷодкор дар муносибат ба ин ё он таълимоти фалсафй мустақилияти нисбӣ дорад:
• фалсафа набояд принсипҳо ва фарзияҳои анриориро
ба табиагшиносӣ бо зӯрӣ бор кунад ё бе далелу исбот
ятон консепсияи илмиро рад намояд;
• фалсафа набояд образи насиҳатгари идеологиро касб
намуда, дар масъалаи имкон додан ё надодан ба инкишофи ин ё он фарзияю назария далолат кунад;
• муқаррароти фалсафй ба сифати меъёри ҳаққоният ё
дурӯгии ин ё он натиҷаҳои маърифати илмӣ баромад
карда наметавонанд.
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Боби 4. МЕТОДҲО ВА ШАКЛҲОИ МАЪРИФАТИ
ИЛМИ
4.1. МАФҲУМИ МЕТОД ВА МЕТОДОЛОГИЯМ
МАЪРИФАТИ ИЛМИ
Дониши илмӣ худ ба худ пайдо шуда, иикишоф
намеёбад. Он ба туфайли саъю кӯпгаши одамон, ки дар
соҳаи истеҳсоли идсяҳои илмӣ талош доранд, ба вуҷуд
меояд. Дарки ин далел, инчунин зарурати меьёрӣ ва
муназзам сохтани афкори илмию тадқиқотӣ, муайянкуиии вариантҳои муносиби он сабаб шуданд, ки таълимот дар бораи метод - методология пайдо гардад.
Ин таълимот дар Замони нав бо неруи тоза инкишоф ёфт. Тибқи ақидаи мутафаккирони он даврон методи дуруст чароғе аст, ки роҳи тафаккурро ба сӯйи до
ниши ҳаққонӣ ва аз таҳрифу халалҳо покшуда равшан
мекунад. Сабабҳои таҳрифкорй ва халалдоршавй дар
ин роҳ бошад, ноқисиҳои худи раванди маърифат ё
гайриинтиқодӣ пазируфтани анъанаю раъйи нуфуздорон ҳисобида мешуд.
Фрэнсис Бэкон (1561-1626) методро ба фонусе
ташбеҳ медиҳад, ки роҳро равшап менамояд. Агар олим
аз методи дуруст бархӯрдор набошад, нас ӯ ба мусофире шабоҳат дорад, ки дар торикӣ роҳгум задааст. Ба
қавли Бэкон, ҳатто одами ланг бо роқ қадам зада, нисбат ба нафаре, ки бо бероҳа медавад, пештар ба марра
мерасад. Репе Декарт (1596-1650) фаҳмиши худро доир
ба метод чунин иброз карда буд: «Метод гуфта, ман қоидаҳои дақиқ ва содаеро мефаҳмам, ки риояи онҳо... бе
сарфи зиёдатии неруи ақлӣ, вале тадриҷан ва мунтазам
донишро афзуда, ба он мусоидат менамояд, ки ақл ба
маърифати ҳаққонии ҳама чизи барояш дастрас комёб
гардад». И.П.Павлов (1849-1936) навишта буд, ки агар
методи хуб маълум бошад, ҳатто инсони начандон болаёқат ҳам кори бисёреро анҷом дода метавонад. Агар
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метод хуб набошад, ҳатто кори побита низ барор намекунад ва ӯ ба ягой натиҷаи пурарзиш муваффақ намешавад.
Карл Ясперс (1883-1969) нигоштааст, ки ҳар як илми асил дар худ дониш дар бораи методҳо ва дониш
дар бораи ҳудуди ин илмро фаро мегирад. Атар ба
натиҷаҳои илмй умедворй дошта бошем, пас методҳои
ин натиҷагирӣ набояд аз мадди назар дур афтанд. Дар
акси ҳол, онҳо гайр аз хурофот ё эътиқод чизи дигаре
нестанд.
Яке аз вазифаҳои асосии таҳлили методологй
омӯхтани пайдоиш, моҳият, самаранокӣ ва ҷиҳатҳои
дигари мегодҳои маърифат, муайян сохтани имконият
ва ҳадди истифодашавии ин ё он методи фаъолияги
маърифатй мебошад.
Метод маҷмӯи усулҳо ва амалиётҳои азхудкунии
маърифатии воқеият мебошад, ки ба қонуниятҳои объ
екта таҳқиқшаванда такя мекунад. Метод системаи
принсипҳо, талаботҳо, қоидаҳо аст, ки тибқи онҳо амал
карда, муҳаққиқ ба ҳадафҳои худ расида метавонад.
Муҳтавои бархӯрдорӣ аз методҳо ин аст, ки инсон
барои ҳалли ягон масъалае чй тавр ва бо кадом тартиб
ин ё он амалро анҷом диҳад. Метод ба назария такя дорад (асосан чунин назария барои ҳОсил кардани допи
ши нав истифода мегардад).
Методҳоро ба якчанд гурӯҳ ҷудо мекунанд:
Методҳии куллӣ (фалсафӣ). Соҳаи истифодашавии
онҳо хеле васеъ аст. Чун анъана, ба ин саф методҳои
мсгафизикӣ ва диалектикӣ марбут дониста мешаванд.
Дар асри XX мегодҳои феноменологй, герменевтикӣ ва
методҳои дигари фалсафӣ таҳия шуданд.
Методҳои умумиилмӣ. Ин мстодҳо қариб дар ҳамаи
илмҳо истифода мешаванд. Бояд гуфт, ки онҳо на дар
ҳамаи марҳилаҳо, балки дар марҳилаҳои алоҳидаи раванди маърифат истифода мегарданд. Масалан, индуксия дар зинаи тачрибавии маърифат нақши афзалият91
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нок дорад, вале дедуксия дар зинаи назариявии маърифат самараноктар аст; таҳлил (анализ) дар марҳилаи
ибтидоии тадқиқот бартарй дорад, таркиб /синтез/ дар
марҳилаи ниҳоӣ зарурат дорад ва г. Гузашта аз ин, одатан дар худи методҳои умумиилмӣ талаботҳои методҳои куллӣ зуҳур меёбаид ва инъикос мегарданд.
Методҳои махсус ба илмҳои мушаххас ё ба соҳаҳои
алоҳидаи фаъолияти амалӣ хос мебошанд. Ин методҳои
кимиё ё физика, биология ё риёзиёт, методҳои коркарди
фулузот ва 1'. мебошанд.
Методика гурӯҳи махсуси методҳоро ташкил
медиҳад. Он тарзу усулҳоеро фаро мегирад, ки барои
ҳалли ягон масъалаи махсус таҳия шудаанд. Интихоби
методика шарти муҳимми комёбй дар тадқиқот мебошад.
Дар маърифати ин ё он тарафҳои воқеият метод худ
аз худ ягон комёбию пешрафтро пешакӣ тақозо намекунад. Муҳим аст, ки дар раванди маърифат метод дуруст истифода шавад.
Ҳар як методи маърифати илмӣ чанд ҷапба дорад:
объективй-мазмунй, амалиётй, аксиологй /арзишй/.
Ҷанбаи объективй-мазмунии метод аз предмети
маъри([)ат гавассути назария вобастагй дорад. Чунончи,
методи таҳлили спектрӣ ба назарияи спектрҳо такя мекунад.
Ҷаибаи амалиётии метод ибораг аз системаи принсипҳо, тарзу усулҳо ва қоидаҳое мебошад, ки дар ра
ванди гадқиқот гибқи онҳо бояд амал намуд.Он бештар
на ба объект, балки ба субъект, ба салоҳияту қобилияти
баргардон кардани назария ба системаи принсипҳо ва
қоидаҳои тадқиқот вобастагй дорад.
Ҷанбаи аксиологии методро чанде аз хосиятҳои он,
ба монаиди самаранокй, эътимодбахшй ва г., ташкил
медиҳанд. Дар ин асос муҳаққиқ аз гурӯҳи методҳо ягон
методи нисбатан самарабахштарро интихоб менамояд.
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Ҳамоҳангии предмет ва метод, якҷояшавии онҳо Шарти
зарурии муваффақият дар тадқиқоти илмӣ мебошад.
Дар эпистемологиям «анархистӣ»-и Паул Фейсрабеид (1924-1994) методи универсалии маърифат умумаи
иикор карда мешавад. Ӯ фармудааст, ки олим бояд
тибқи принсипи «ҳама чиз иҷозат дода шудааст» амал
намояд. Пайравӣ ба метод, аз иуқтаи иазари ӯ, хоси тафаккури эҷодӣ пест. Фейерабеид плюрализми назариявӣ ва методологиро ҷоиибдорӣ мекунад. У қайд мекунад, ки иавъҳои гуиогун ва баробарарзиши доииш
мавҷуд буда, ип ҳолат ба рушди дониш ва инкишофи
шахс мусоидат менамояд.
4.2. МЕТОДҲОИ УМУМИИЛМӢ
(УМУМИМА1ГГИҚИ)
Методҳои мазкур қариб дар ҳамаи илмҳо ҳам дар
зинаи таҷрибавӣ, ҳам дар зинаи назариявии маърифати
илмӣ мавриди истифода қарор дода мсшаванд.
Таҳлил /анализ/ методи тадқиқот аст, ки аз фикран
тақсим кардапи зуҳуроти том ба қисмҳои таркибӣ, ҷудо
кардани тарафҳо, хосиятҳо ва робитаҳои алоҳидаи
зуҳуроти том иборат мсбошад.
Таҳлил дар пажӯҳиши объектҳои олами моддӣ
иақши иамоён дорад, аммо ои фақат марҳилаи якуми
раванди маърифатро ташкил медиҳад. Барой дарки то
ми объект танҳо омӯзиши қисмҳои таркибии он кифоя
нест. Дар ҷарасни маърифат бояд робигаҳои объективии байни онҳо ошкор карда шаванд, ин қисмҳои таркибӣ дар ягонагӣ, дар система таҳқиқ карда шаванд. Ин
марҳилаи дуюми раванди маърифат дар сурате амалй
мегардад, ки агар ба методи таҳлил боз як методи дигар
методи таркиб /синтез/ илова карда шавад.
Таркиб методи тадқиқот аст, ки аз фикран якҷоя ва
муттаҳид гардондани гарафҳо, хосиятҳо, робитаҳои
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алоҳидаи зуҳуроти мураккаб ва дарки томият иборат
мебошад.
Индуксия методи гузариш аз дониш дар бораи далелҳои алоҳида ба донистани қонуниятҳои умумӣ, робитаҳои муҳим ва зарур мебошад.
Тибқи методологиям индуктивистй, маърифат аз
мушоҳида ва бакайдгирии факгҳо огоз мешавад. Пас аз
он ки факгҳо муайян карда шуданд, мо ба ҷамъбасти
онҳо ва сохтани назария шурӯъ мекунем. Назария ҳамчун ҷамъбасти фактҳо баррасӣ мегардад ва аз ин рӯ,
эътимодбахш ҳисобида мешавад. Дар асоси методи ин
дуксия якчанд қонунҳои физика кашф карда шудаанд
қонунҳои Нютон, қонунҳои бақо ва табдили энергия,
назарияи таҳаввулии Дарвин ва ғ.
Ҳанӯз Дейвид Юм (1711-1776) диққат дода буд, ки
тасдиқоти умумиро аз фактҳо баровардан номумкин
аст ва бинобар ин, на ҳар як ҷамъбасти индуктивӣ
эътимодбахш аст. Хулосаи индукгивӣ аслан баҳсангез
буда, дониши эҳтимолӣ медиҳад, чунки ҳамеша бо донистани микдори муайяни зуҳурот асос месбад.
Ноқисиҳои методи индуктивии маърифатро ба
назар гирифта, Карл Поппер (1902-1994) онро умуман
рад кард. Тибқи ибрози ӯ, назарияҳо ҳамеша чун тахминҳои беасоси хавфангез боқӣ мемонанд. Далелҳо ва
мушоҳида на барои асосноккунй, иа ба сифати пояи
индуксия, балки фақат барои санҷиш ва рад кардани
назария, яъне ба сифати пояи фалсификатсия исгифода
мешаванд. Ин бошад, пуштибонӣ аз индуксияро рафъ
мекунад. Далелҳо ва мушоҳида ба пешниҳод кардани
фарзия сабаб мешаванд, аммо фарзия ҳеҷ гоҳ
ҷамъбасти ин далелу мушоҳидаҳо намебошад. Сониян,
кӯшиш менамоянд, ки тавассути далелҳо фарзияро фал
сификатсия кунанд. Хулосас, ки бо фалсификатсия
ҳосил шудааст, хулосаи дедуктивӣ аст.
Дедуксия методи гузариш аз ҷумлаҳои умумӣ ба
ҷузъӣ, бо ёрии қонуну қоидаҳои мантиқ ҳосил кардани
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ҳақиқатҳои нав аз ҳақиқагҳои муқарраршуда мебошад.
Агар муқаддимаҳо ҳақ бошанд, пае бо ёрии дедуксия
допиши эътимодбахш ҳосил кардан мумкин аст.
Амсиласозӣ (моделсозӣ) методи илмӣ аст, ки аз
лиҳози қиёс истифода намудани амсила ва хулосаҳоро
ба хайси воситаҳои маърифат ба асос мстирад. Агар хулосаи мантиқӣ дар бораи ягон хосият, нишона, муносибати объект дар асоси муқаррар кардани монандии он
бо объектҳои дигар бароварда шавад, пае ин хулосаро
хулосабарорӣ аз рӯйи қиёс меноманд.
Амсила /модел/ чунин системаи фикрап тасаввуршаванда ё моддишуда ает, ки ҷанбаҳои муайяни объек
та гадқиқотро муаррифӣ намуда, онро дар раванди
пажӯҳиш иваз карда метавонад. Амсила ва объект дарбаъзс муносибатҳои муайян монандӣ доранд. Ин шабоҳат имкон медиҳад, ки натиҷаҳои омӯзиши амеила ба
объект низ нисбат дода шаванд. Бояд гуфт, ки ҳосил
кардани хулосабарории дуруст аз рӯйи қиёс эҳтимолияти гуногун дошта метавонад.
Зарурати исгифодаи амсиласозӣ бо чунин вазъиятҳо тақозо мегардад: дар сурати дастрас набудани
объект барои омӯзиши мустақим; агар объекта
тадқиқот басо мураккаб ё таҳқиқи мустақими он аз
назари иқтисодӣ серхароҷот бошад.
Амсила имкониятҳои зеринро фароҳам месозанд:
аёнӣ пешниҳод кардани намунаи чунин объектҳо, ки ба
тарзи ҳиссӣ идрок карда намешаванд; санҷидани ин ё
он фарзия; хизмат кардан ба сифати сарчашмаи фарзияҳои нав.
Якчанд намуди амсиласозӣ вуҷуд дорад.
Амсиласозии физикӣ. Асоси онро шабоҳати ҷисмонии амсила ва нусхаи асл (объект) ташкил медиҳад,
таъйиноташ дар амсила такрор намудани равандҳое,
ки хоси нусхаи асл мебошанд.
Амсиласозии аломатӣ (рстзӣ). Дар он ягон хосияту
муносибатҳои объект-нусхаи асл бо ёрии аломатҳои
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шартй тасаввур карда мешавад. Яке аз намудҳои хеле
муҳимми амсиласозии рамзй ин амсиласозии риёзй мебошад. Амсилаҳои риёзй сохторҳои абстрактии риёзй
мебошанд, ки дар онҳо предметҳои воқеӣ ва робитаҳои
мушаххаси байни онҳо бо объектҳои абстрактӣ ва муносибатҳои риёзй иваз карда шудаанд. Заболи рамзии
риёзй имкон медиҳад, ки хосиятҳо, ҷиҳатҳо, муносибатҳои объектҳо ва зуҳуроти гуногунтабиат ифода кар
да шаванд. Алоқамандии бузургиҳои гуногуни объектҳо ва зуҳуротро дар намуди муодилаҳои муносиб
(алгебрй,
дифференсиалй,
интегралй,
интегралйдифференсиалй) ва дар намуди системам муодилаҳо
пешниҳод кардан мумкин аст.
Амсиласозии рақамӣ дар комтотер. Ин намуди амсиласозӣ ба амсилаҳои риёзии пешакӣ омӯхташудаи
объект ё зуҳурот асос меёбад. Дар ҳолате, ки ҳаҷми
ҳисоббарорӣ зимни омӯзиши амсила хеле калон аст,
амсиласозии комшотерй мавриди истифода қарор дода
мешавад. Барой бо ёрии комтотер ҳал кардапи системаи муодилаҳо, пешакй барномаи лозима сохта меша
вад. Комтотер якҷоя бо барномаи воридшуда системам
моддй мебошад, ки амсиласозии рақамии объект ё
зуҳуроти таҳқиқшавапдаро амалй мегардонад. Амсила
созии рақамӣ махсусан дар ҳолатҳое муҳим аст, ки агар
манзараи физикии зуҳуроти таҳқиқшаванда на чандон
возеҳ бошад ё агар механизмҳои дохилии таъсири мугақобилаи унсурҳои объект маърифат нашуда бошанд.
4.3. MEТОДҲОИ ДАРАҶАИ
ТАҶРИБАВИИ МАЪ РИФАТ
Мушоҳида дарки нақшавй, мақсадку номураттаби
нредметҳо ва зуҳуроти олам мебошад. Бо мушоҳида далелҳоро ба қайд мегиранд, объектҳоро тасвир менамоянд, масъалаҳои нав мегузоранд ва пешбарии фарзияҳоро бо иттилооти нави таҷрибавӣ таъмин мекунанд. З’алабоги асосй дар тасвири илмй аз он иборат
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аст, ки он ҳар чӣ пурра, дақиқ ва объективона бошад.
Тасвир бояд айнй ва эътимодбахш бошад, зуҳуроти
таҳқиқшавандаро дақиқ инъикос карда тавонад. Муҳим
аст, ки мафҳумҳои барои тасвир истифодашаванда низ
дақиқ ва якмаъно бошанд.
Аксари назарияҳо дар илми классикй ҳамчун
ҷамъбасти таҷрибавии маълумоту далелҳои мушоҳида
ба тасвиб расонда туда буданд. Назарияи Дарвин,
назарияи гравитатсия (ҷозиба) ва механикаи классики
ба ин мисол шуда метавонанд. Мушоҳида ҳамчун методи маърифат талаботи илмро дар марҳилаи инкишофи
тасвирӣ-таҷрибавии он то дараҷае қонеъ менамуд.
Дар илми муосир мушоҳида тавассути истифодаи
ҳамаҷонибаи асбобу лавозимот (микроскопқо, телескопҳо, дастгоҳҳои рентгенй) гузаронида мешавад. Бо
ин аввалан, узвҳои қис пурзӯртар мегарданд, дуюм, дараҷаи муайяни субъективизм дар баҳодиҳии зуҳуроти
мушоҳидашаванда аз байн меравад. Ҳамчунин, дар ил
ми муосир эътироф карда мешавад, ки мушоҳида ба
ҷустуҷӯҳои назариявии мушоҳидачӣ вобастагӣ дорад.
Вазифаи муҳимми мушоҳида на танҳо ҷамъоварӣ
кардани иттилооти таҷрибавӣ, инчунин санҷиши фарзияҳо ва назарияҳо мебошад.
Ин метод маҳдудиятҳои худро дорад: доираи идроккунии узвҳои ҳис чандон васеъ нест; агарчи дараҷаи
фаъолии субъект пурра қатъ намешавад, вале ӯ ба вазъи
раванд дахолат намекунад. Дар мушоҳида табдил ва
тагйир додапи объекти маърифат ҷой надорад. Ин якчанд сабаб дорад: ғайриимкон будани таъсири амалӣ
ба объектҳои мазкур, номатлуб будани халалдоркунӣ,
набудани имкониятҳои техникӣ, энергетикӣ, молиявй
барои озмоишгузаронӣ.
Озмоиш методи маърифат аст. Олими озмоишгар
зуҳуротро дар шароитҳои назоратшаванда ва идорашаванда меомӯзад. Дар ин раванди тадқиқот субъект
фаъол аст. Муҳаққиқ тавассути асбобу анҷоми махсус
ба объект таъсир мерасонад, объектро мутобиқи
мақсадҳои маърифатӣ тағйир медиҳад, хосиятҳои нави
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онро муайян мекунад. Ба туфайли ин, ба муҳаққиқ
муяссар мегардад, ки объектро аз зуҳуроти халалрасон
ҷудо намуда, зуҳуроти мазкурро дар намуди холис
омӯзад; тибқи нақшаи кор, шарту шароити ҷараёнгирии равандро тагйир диҳад; дар шароитҳои муайяншуда ва пазорагшаванда ҷараёни равандро якчанд
дафъа такроран ҳосил намояд.
Омода ва баргузор намудани озмоиш риояи якчанд
шартҳоро талаб мекунад. Чунончи, озмоиш:
• мақсади мушаххасу дақиқи тадқиқотро тақозо дорад;
• доимо ба ягон муқаррароти ибтидоии назариявй
такя мекунад;
• барои ҳалли масъала ё ичрои кор дараҷаи муайяни
инкишофи воситаҳои техникии маърифатро талаб
мекунад;
• бояд аз ҷониби шахсони баландихтисос гузаронида
шавад.
Фақат бо риояи ҳамаи ин шартҳо дар тадқиқоти
озмоишӣ ба муваффақият умед бастан мумкин аст.
Озмоиш ҳамчун воситаи ҷамъоварӣ ва таҳқиқ
намудани фактҳо (озмоишҳои тадқиқотӣ), ҳамчун
меъёри объективии ҳаққонияти ин ё он муқаррароти
назариявӣ ва фарзия (озмоишҳои санҷишӣ) зарур мебошад.
Озмоиши иҷтимоӣ бо мақсади татбиқ намудани
шаклҳои нави ташкили иҷтимоӣ ва беҳдошти идоракунӣ гузаронида мешавад. Озмоиши иҷтимоӣ бо
меъёрҳои ахлоқӣ ва ҳуқуқӣ маҳдуд карда шудааст.
Бояд гуфт, ки дар марҳилаи муосир озмоишҳои риёзӣ ва ҳисоббарорӣ хеле маъмул шудаанд.
Натиҷаҳои озмоиш тавассути тасвиркунӣ ба қайд
гирифта мешаванд.Таевир амалиёти бақайдгирии
натиҷаи мушоҳидаю озмоишҳо буда, бо ёрии воеитаҳои
забонӣ, аломатҳо, формулаҳо, графикаҳои аёнӣ анҷом
дода мсшавад.
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4.4. МЕТОДҲОИ МАЪРИФАТИ НАЗАРИЯВИ

Дар зинаи назариявии маърифати илмй олим на
объекти таҷрибавӣ, балки ягон сохтори пазариявиро
таҳқиқ менамояд. Сохторҳои назариявӣ тавассути абстрактсиякунӣ ва идеалисозӣ ба тасвиб расонда мсшаванд. Дар ҷараёни абстрактсиякунӣ аз хосияту робитаҳо ва муносибатҳои гайримуҳимми объсктҳо фикран
дур шуда, як ё якчанд ҷиҳатҳои таҳқиқталаби объектҳо
ҷудо карда, ба қайд гирифта мешаванд.
Идеалисозӣ усули тадқиқоти илмӣ-назариявӣ буда,
ба раванди абстрактсиякунӣ ва ташаккули объекти
идеалишуда асос меёбад.
Дар олами табиӣ объсктҳои идеалишуда вуҷуд
надоранд. Масалан, нуқтаи геометрӣ, гази идеалй дар
воқеияти табиӣ мавҷуд нестанд. Идеалисозй бо роҳҳои
гуногун ва дар асоси абстрактсияҳои гуногун амалӣ
шуда метавонад. Пас аз абстрактсиякунӣ, мо тарафҳо ё
хосиятҳои бароямон ҷолибро ҷудо карда, онҳоро ҳамчун хосиятҳои ягон объект тасаввур менамоем. Бо офаридани объекти идеалишуда имкон дорем, ки ҷиҳатҳои
муҳимми объектро ҷудо карда, барои тасвири ом аз методҳои дақиқи миқдорӣ истифода барем.
Мо тавассути идеалисозй ягон тамоюли қонуниро
дар намуди холис ҷудо мекунем, аз шаклҳои мушаххаси
зуҳурёбии онҳо, аз ҷиҳатҳои гайримуҳимми объекти
таҳқиқот таҷрид (абстратсия) менамоем. Сохторҳои
назариявӣ, ки бо методи идеалисозй таҳия шудаанд,
барои таҳқиқи пурсамари объектҳо ва зуҳуроти воқеият
хизмат мекунанд. Бо ёрии идеалисозй содагардонӣ
муяссар туда, офаридани назария то ҳадде осон мегардад. Агар назария зуҳуроти воқеиро умуман дуруст
тасвир намояд, пас идеалисозии дар асоси он ҷойдошта
низ ҳақ аст.
Методи идеалисозй дар аксари ҳолатҳо пурмаҳсул
аст, вале маҳдудиятҳои худро низ дорад. Рушди маъри99
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фати илмӣ баъзан мачбур месозад, ки аз тасаввуроти
идеалишудаи қаблӣ даст кашанд. Масалан, ҳамин ҳолат
зимни офаридани назарияи махсуси нисбият рух дода
буд. Дар натиҷа, аз ин назария идеализатсияҳои нютонии «фазой мутлақ» ва «вақги мутлақ» хориҷ карда шуданд. I узашта аз ин, ҳар як чизи «идеалишуда» дар доираи соҳаи мушаххас ва барои ҳалли ягон масъалаи муайян хизмат мекунад. Идеалисозй як навъи абстрактсиякунӣ буда, унсурҳои аёнияти ҳиссиро низ фаро мегирад. Ин хусусияти идеалисозй барои бдргузории озмоиши фикрӣ хеле муҳим аст.
Озмоиши фикрй дар тафаккур сохтани амсила ва
шароитҳои идеалӣ, фикран тағйир додани ин шароитҳо
бо мақсади таҳқиқи рафтори система мебошад.
Озмоиши фикрй гузаронидани амалиётҳо бо объ
екта идеалишударо(бо абстрактсияҳоро) тақозо меку
над. Ин амалиёти фикрй аз интихоб кардани ин ё он
муқаррарот, вазъият, ки ба ошкор намудани ягон ху
сусияти муҳимми объект мусоидат мекунад, иборат аст.
Озмоиши фикрй инчунин арзиши эвристикй дорад.
Аз чумла, он барои тафсир кардани дониши нав, ки
сирф бо усули риёзӣ ҳосил шудааст, мадад мерасонад.
Дар тадқиқоти назариявӣ дидгоҳи системавй
аҳамияти калон дорад. Дидгоҳ (метод)-и системавй тарзи тасаввуру тарҳрезӣ кардани объектҳо ҳамчун систе
ма мебошад. Дар мадди назари он, пеш аз хама, омӯзиши сохтори объект (робитаҳои байни унсурҳо) ва вазифаҳои он ҷой гирифтааст.
Нуктаҳои муҳим дар дидгоҳи системавй инҳоянд:
• муайян кардани қисмҳои таркибии чизи том, яънс
нишон додани унсурҳои он;
• таҳкиқ намудани қонуниятҳои муттаҳидшавии
унсурҳо дар система, яъне омӯзиши сохтори объект;
• омӯхтани вазифаҳои ҳам система, ҳам унсурҳои он,
яъне таҳлили сохторй-вазифавии система;
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• таҳқиқи пайдоиши система ва робитаҳои он бо системаҳои дигар.
Методи фарзиявӣ-дедуктивӣ якс аз муҳимтарин методҳои тадқиқоти назариявӣ мебошад. Бо ин метод системаи фарзияҳо, ки ба тарзи дедукгивӣ бо ҳам
алоқамандаид, таҳия карда мешавад. Дар ҳадди ниҳоӣ
аз ип фарзияҳо доир ба далелҳои таҷрибавӣ тасдиқот
ҳосил карда мешаванд. Ин метод ҳанӯз дар асри XVII
маъмул буд, вале фақат дар илми муосир объекта
таҳлили методологӣ гардид. Методи фарзиявӣдедуктивӣ бештар дар илмҳои таҷрибавӣ мавриди истифода қарор дода мешавад.
Таҳияи дониш бо усули фарзиявӣ-дедуктивӣ чунин
ҷараён мегирад. Аввалан, сохтори фарзиявӣ офарида
мешавад. Он густариш ёфта, пизоми томи фарзияҳо
ташкил меёбад. Аз ҳамин низоми томи фарзияҳо тасдиқот доир ба фактҳои таҷрибавӣ бароварда мешаванд.
Баъд аз ин, системаи мазкур таҳти санҷиши таҷрибавӣ
қарор мегирад. Дар рафти санҷиши таҷрибавӣ система
дақиқ ва мушаххас гардонда мешавад. Дар нисбати далелҳои таҷрибавӣ, гӯё пазария «аз боло» сохта меша
вад.
Методи фарзияи риёзӣ яке аз шаклҳои зуҳурёбии
методи фарзиявӣ-дедуктивӣ ба шумор меравад. Одатан
дар методи муқаррарии фарзиявй аввал муқаррароти
мазмунӣ доир ба қонун тасвиб карда туда, баъд ба тар
зи риёзӣ ифода карда мешаванд, лекип зимни истифодаи методи фарзияи риёзӣ тафаккур ба самти дигар
ҳаракаг мекунад. Нахуст барои шарҳ додани вобастагиҳои микдорӣ аз соҳаҳои ҳамҳудуди илм муодилаҳои
риёзии лозима ҷуста мешаванд, сипас ба онҳо тафсири
мазмунӣ дода мешавад. Масалан, методи фарзияи риёзӣ зимпи кашфи қонунҳои механикаи квантӣ истифода
шуда буд.
Дар соҳақои риёзишудаи допиши илмӣ бештар тар
зи дедуктивии сохтани назария мавриди истифода
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қарор мегирад. Чунин тарзи назариясозӣ методи акси
оматики иом гирифтааст. Нахустин дафъа ин метод
зимни офаридани геометрияи Евклид истифода шуда
аст. Минбаъд ин методро элеатҳо, Афлотун, Арасту
рушд бахшида, истифода намудаанд.
Моҳияти методи аксиоматики чунин аст: маҷмӯи
муқаррароти ибгидоӣ, ки исбот талаб намекунанд - аксиомаҳо - интихоб карда мешаванд. Сониян, бо роҳи
дедуксияи мантиқӣ аз онҳо системаи ҷумлаҳои ҳосилавӣ сохта мешавад. Маҷмӯи аксиомаҳои ибтидоӣ ва
ҷумлаҳои ҳосилшуда назарияро ташкил мекунад, ки бо
тарзи аксиоматикӣ сохта шудааст. Аксиомати-кунонӣ
фақат як намуди таҳияи донишҳои илмӣ мебошад. Истифодашавии он ба ҳайси воситаи кашфисти илмӣ хсле
махдуд аст. Одатан, пас аз он ки мундариҷаи пазария
асосан офарида шудааст ва возеҳ тасаввур гардида метавонад, аксиоматикунонӣ ба иҷро расонда мешавад.
Ғайр аз ин, чунонки Курт Гёдел (1906-1978) дар солҳои
30-и асри XX исбот намуд, дар систсмаи аксиоматикии
безиддият ҳамеша тасдиқоте вомехӯранд, ки аз аксиомаҳо бароварда нашудаанд.
Дар мантиқи риёзӣ ва информатика инчунин мето
ди конструктивиста (сохгордиҳй, таҳиякунӣ) васеъ ис
тифода мешавад. 'Гибки методи мазкур, сохтани назария на аз аксиомаҳо. балки аз мафҳумҳо огоз меёбад.
Қобили қабул ва ҳақ будани ин мафҳумҳо ба таври интуитивй муайян карда мешавад. Сипае, қоидаҳои таҳия
кардани сохторҳои назариявӣ муқаррар карда меша
ванд. Сохторҳои назариявӣ дар сурате илмӣ ҳисобида
мешаванд, ки агар ба сохтани онҳо комёб гарданд.
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4.5.ШАКЛҲОИ ЛСОСИИ ДОПИШИ ИЛМИ
Масъала (проблема)

Раванди маърифати илмй аз масъалагузорй огоз
мегардад. Масъала - дониш дойр ба он чизест, ки то
ҳанӯз дочиста нашудааст ва бояд дочиста шавад. Гузориши масъала ба талаботи фаъолияти амалй, зиддиятҳои байчи чазарияҳои мавҷуда ва фактҳои нав вобастагй дорад. Зимчи масъалагузорй нуктаҳои зерич
муҳиманд: якум, дарк чамудани вазъият ҳамчуч
масъала; дуюм, ба таври дақиқ фаҳмидани маъчии
масъала, ифода чамудани он бо ҷудокунии қисмҳои
маълумнгуда ва номаълум. Масъалагузорй як чавъ до
пиши пешакй аст. Дар масъалагузорй роҳҳои ҳалли
масъала ба назар гирифта мешавад.
Чуночки Алберт Эйнштейн (1879-1955) ва Леочолд
Ичфелд (1898-1968) қайд кардаанд, ифода чамудани
масъала нисбат ба ҳалли он басо муҳимтар аст.Дар аксари мавридҳо ҳал кардани масъала аз малакаҳои риёзй
ва озмоишгузаронй вобаста аст. Барой гузоштаии саволи чав, ouiKop кардани имкочиятҳои нав, бо чигоҳи
тоза ба масъала нигаристан бояд тасаввури эҷодӣ
дошт, ки он илмро ба чеш мсбарад.
Допел (факт)

Дар чазари аввал мафҳуми далел гӯё, ки худ аз худ
маълум аст, вале чабояд фаромӯш кард, ки мавҷуд
набудапи зухурот низ далел аст, иштибоҳ низ далели
шуур мебошад. Далелҳо ба воситаи узвҳои ҳис идрок
шуда метавонанд. Ҷой доштаии далелро тавассути мушоҳидаҳо маълум кардан мумкич аст. Дар чиҳояти кор
бо роҳи фарзу тахмич, агар ин фарзияҳо тасдиқ чшвачд, далелҳоро муайяч кардан мумкич аст.
Дочиши далелчок (фактӣ) фақат дар робита бо
кочсечсияи чазариявии асосчоккуначда маънй дорад.
Худ аз худ нишондоди олоту таҷҳизот далели илмй
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ҳисобида намешавад. Он ҳамон вақт далели илмӣ мешавад, ки агар ба зуҳуроти таҳқиқшаванда нисбат дода
шавад. Дар ин маврид ҳатман муроҷиат ба назария, ки
кори олоти истифодашударо тасвир мскунад, лозим мегардад.
Далел дар тафовуг аз маълумоти мушоҳида, ҳамеша иттилооти эътимодбахш, объективӣ, чунин тасвири
зуҳурог ва робитаи байни онҳост, ки дар он тобишҳои
субьсктивӣ бартараф шудаанд. Бинобар ин, ииндоштани он, ки далелҳо таассуроти бевоситаи ҳиссӣ ё гуфтори
бақайдгирандаи ин таассурот (ҷумлаҳои протоколӣ)
буда, ба тафсири назариявӣ вобастагӣ надоранд, нодуруст аст. Ҳар як далели илмӣ якс аз инъикосшавиҳои ин
ё он зуҳуроги воқеӣ аст, ки аз мавқеи ягон назария
ҳосил карда шудааст. Ҳамин тавр, вобаста ба тафсири
конссптуалӣ ҳамон як навъи зуҳурот чун асоси «истеҳсол кардан»-и далелҳои гуногун хизмат мекунад.
Масалан, ду назарияи рӯншоӣ - назарияи корпускулярии Нютон ва назарияи мавҷии Гюйгенс.
Далел қисми воқеияг аст, ки бо забони илмӣ ифода
шуда, дар системаи мафҳумии ягон назарияе инъикос
гардида, ба системаи допиши илмӣ ворид карда шуда
аст.
Фирзия
Барои ҳалли масъала таҳия намудани фарзияи
муайян лозим меояд. Фарзия шакли дониш аст. Фарзия
тахмини илман асосёфта аст, ки аз далелҳо бармеояд.
Он чун дониши масъалавӣ, шубҳаангез, эҳгимолӣ, чун
ҳалли тахминии масъала псшбарӣ карда мешавад.
Ҳеч як назарияи илмӣ дар шакли тайёр пайдо
намешавад. Назарияҳо дар ибтидо чун фарзия падид
меоянд. Фарзия низ яку якбора пайдо намешавад, дар
аввал ин тахмини пешакй асг. Тахмин хусусияти басо
ноустувор, бесубот, дигаргуншаванда дорад. Дар
натиҷа фарзия ҳамчун тахмине, ки эҳтимолияти баланд
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дорад, ташаккул меёбад. Ҳакиқатмонандии фарзия ба
муътақидии психологӣ ва мантиқӣ такя дорад.
Талаботи асосй дар нисбати фарзия чунин аст:
• фарзия бо ҳамаи фактҳои марбута бояд мувофиқат
кунад, онҳоро шарҳ дода, ба псшгӯӣ кардаии
фактҳои нав кодир бошад;
• фарзия барои санҷиш (исботи таҷрибавӣ с ман гиқӣ)
дасграс бошад;
• фарзия бояд аз лиҳози мувофиқаташ ба принсипҳои
байниназариявии бунёдии илм санҷида шавад.
Роҳҳои ташаккули фарзия инҳоанд: дар асоси
гаҷрибаи ҳиссӣ, бо ёрии методи фарзияи риёзй.
Натиҷаи санҷиши фарзия тасдиқшавӣ ва радшавии
он мебошад, вале тасдиқшавии таҷрибавии фарзия ва
натиҷаҳо ҳаққонияти фарзияро пурра кафолат дода
наметавонанд, инчунин рад шудани яке аз натиҷаҳо
маънои дурӯти маҳз будани фарзияро надорад. Ҳамаи
кӯшишҳои офаридани мангиқи пурсамар барои тасдиқ
ё рад кардаии фарзияҳои назариявии шарҳдиҳанда то
ҳол бснатиҷа боқӣ мондаанд. Аз ин рӯ, ҳамон фарзияе
ба мақоми назарияи шархдиханда соҳиб мешавад, ки
объективй ва неруи бештари пешгӯӣ дошта бошад.
Иддае аз методологҳо бар он ақидаанд, ки кулли
ДОНШПҲОИ мо хусусия ги фарзиявй дошта, фақат бо дараҷаи эҳтимолияти субъективидоштай (|оарзияҳо фарк
мекунанд (К.Поппер). Дар айни замом аксари
муҳаққиқон ақида дорапд, ки шакли олии ташаккули
дониш назария мебоншд.
П(пария

Ба маънои васеъ, назария маҷмӯи тасаввурот,
идсяҳо ва нуқгаҳои назар аст, ки барои шархдиҳӣ ва
тафсири ягон зуҳуроту равандҳо нигаронида шудаанд.
Ба мазлюи маҳдуд, назария шакли нисбатан инкишофёфтаи ташкили допиши илмй буда, дар бораи
қонуниягҳо ва хусусиятҳои моҳиятии соҳаи муайяни
табиат ва ҷомеа тасаввуроти нисбатан том медиҳад.
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Тасвир
ё
систсманокгардонии
муқаррарии
фактҳоро назария ҳисобидан мумкин нест, зеро назария
на ганҳо тасвир, балки шарҳдиҳиро низ тақозо дорад.
Шарҳдиҳӣ ба худ ошкор намудани қонуниятҳо ва робитаҳои сабабӣ-натиҷавии он раванду падидаҳоро
марбут мегардонад, ки бо назарияи мазкур фаро гирифта шудаанд.
Назария системаи допиши эътимодбахш, допиши
объективй, исботшуда, дар амалия сапҷидашуда, до
пит дар бораи хосиятҳои моҳиягии қисми муайяни
воқеият мебошад.
Назарияи илмй системаи томи дониш аст. Ҷузъҳои
таркибии он ба ҳамдигар вобастагии мантиқӣ доранд
ва аз маҷмӯи муайяни мафқумҳо, тахминҳо бароварда
мешаванд. Назария системаи мантиқан алоқаманду ботинан тафриқашудаи тасдиқот ва қонунҳо дар бораи
объекта таҳқиқшавандаи илми муайян мебошад.
Ҷузъҳои асосии назария инҳоанд:
1) асоси ибтидоии таҷрибавӣ, ки аз фактҳои таҷрибавии ба қайд гирифташуда ва шарҳталаб иборат аст;
2) асоси ибтидоии назариявй шумораи зиёди тахминҳо ва аксиомақои ибтидоӣ, қонунҳо ва назарияҳои умумй, ки дар маҷмӯъ объекти идеалишударо тасвир месозанд;
3) маҷмӯи қоида ва исботҳои мантиқӣ, ки дар доираи
назарияи мазкур раво дониста мешавад;
4) маҷмӯи гасдиқот бо исботашон, ки аз назария
натиҷагирӣ шудаанд ва навъҳои асосии донишҳои
назариявиро ташкил медиҳанд;
5) қонунҳо (бо дараҷаи гуногуни умумияташон), ки
робитаҳои объективӣ, муҳим,'устувор, такрорёбандаи байни зуҳуротро дар доираи назарияи мазкур
ифода менамоянд;
6) мафҳумҳо ва категорияҳои назарияи мазкур;
7) тахмипҳо, фарзияҳо.
Баъзан сохтори назарияи илмиро ба ҳисоббарориҳои шаклӣ -дастгоҳи мантиқии назария (муодилаҳои
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риёзӣ, рамзҳою коқдаҳои мантиқӣ ва ғ.) ва тафсири
мазмунӣ тақсим мекунанд.
Сохтану тафсир кардани қисми мазмунии назария
ба сатҳи ҷаҳонбинии олим ва аз принсипҳои муайяни
методологӣ, дараҷаи инкишофи таърихии илму техника
вобастагӣ дорад.
Ҳамин тавр, назария ҳамеша бо муқаррароти муайяни фалсафӣ-ҷаҳонбинӣ алоқамандӣ дорад.
Допиши илмии муосир ҷамъи одии назарияҳои
алоҳида нест. Он сохтори мураккаби серзина мебошад,
ки системаи назарияҳои бунёдӣ ва амалӣ, назарияҳои
феноменологӣ (тафсиркунандаи зуҳурот), аксиомашуда
ва гайраро дар худ мугтаҳид мегардонад. Мартабаи
назарияҳоро ин зайл ҷудо кардан ҷоиз аст: назарияҳои
бупёдӣ, назарияҳои махсус, амсилаи назариявии дастгоҳу коркардҳои илмҳои техникӣ.
Консепсияҳо

Консепсия (аз лот., conception - фаҳмиш, матлаби
ягона) системаи нуқтаҳои назар мебошад, ки тарзи муайяни диду фаҳмиши зуҳурот ва равандҳоро ифода мснамояд. Консепсия дар худ низоми ҷузъиёти мантиқӣназариявӣ, фалсафӣ, иҷтимоӣ, психологиро фаро метирад. Он нисбат ба назария шакли умумитари ташкили
системавии дониш мебошад.
Дар допиши иҷтимоӣ-гуманитарӣ консепсия метавонад, ки бо худ назарияро иваз кунад. Консепсия
моҳияган ташкили дониш дар зинаи метаиазариявӣ ме
бошад.
Дар мстодолохияи муосир ба таҳкиқи ташкили
консептуалии допиши илмӣ таваҷҷуҳи хосса зоҳир мегардад (консепти «допиши инфиродӣ»-и М.Полани,
«таҳлили мавзӯотии илм»-и Ҷ.Холтон, «барномаи
тадқиқотӣ»-и И.Лакатос, «нарадигма»-и Т.Кун ва диг.).
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Ноби 5. ФАЛ САФ А И ИЛМ, ПАЙДОИШ ВА
МАРҲИЛАҲОИ ИНКИШОФИ ОМ
5.1. ФАЛСАФА ВА ИЛМ. НАТУРФАЛСАФА
Асрҳост, ки дар бораи таносуби фалсафа ва илм,
марзҳои байни онҳо ва дар бораи гаҳаввули ба ҳамтаьсирирасонии онҳо баҳсу мунозираҳо идома доранд.
Муқоисаи имкониятҳои маърифатии фалсафа ва
илмҳои мушаххас, маълум намудани ҷойгоҳи фалсафа
дар системам донишҳо аз ҷумлаи анъанақои куҳани
фарҳанги аврупоӣ ба ҳисоб мсравад. Ҳанӯз дар замони
атиқа Афлотун ва Арасту кӯшиш намудаанд, ки хусусиятҳои фарқкунандаи илм ва фалсафаро нишон диҳанд.
Аз нигоҳи Арасту, фалсафа илми илмҳо аст, чупки он
табиати мавҷудро маърифат мекунад, вале ҷиҳатҳои
дохилии оп, шаклҳои алоҳидаи зуҳурёбии онро ба дӯши
санъат ва илм вогузор мснамояд. Дониши қадимиён, ки
дар он давра «философия» номида мешуд, хусусияти
синкретӣ дошт. Он дар худ ҳам дониши илмӣ, қам до
ниши фалсафиро муттаҳид мепамуд.
Дар раванди таҳаввули фарҳапги аврупоӣ гупкунӣ
ва рушди донишҳо тасаввуротро доир ба арзишҳои
маърифатии фалсафаю илм ва таносуби онҳо тагйир
дод. Муддати тӯлонӣ дониши мушаххаси илмӣ хусуси
яти гаҷрибавӣ ва тасвирӣ дошт. Фалсафа, дар навбати
худ, барои офаридани манзараи назариявии олам
(натурфалсафа, (1)алсафаи таърих), офаридани тасаввурот оид ба робитаҳои зуҳуроти мухталиф, ягонагии
онҳо, тамоюл ва қонуниятҳои тагйироту инкишофи
онҳо талош меварзид. Дар ин зимн маълум гардид, ки
неруи пазариявии фалсафа (ҷахду талошҳои мантиқан
асоснок кардани дониш, дар шакли назариявӣ ифода
кардани он) аз имконияти илмҳои мушаххас тафовути
ҷиддӣ дорад. Бо ҳамин сабаб аз Арасту то Гегел фалса
фа «илми илмҳо» номида шудааст.
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Аз асри XIX cap карда, дар допиши илмҳои мушаххас назарияҳо афзалияти нисбй пайдо кардаид.
Ҷамъбасти назариявиро, ки қаблан фалсафаи зеҳнӣ
иҷро мскард, акнун илмҳои ҷузъии назарияхои мукаммалдошта анҷом медоданд. Дар ин давра арҷгузорӣ ба
илм ва паст задани фалсафа маъруф гашт. Тибки
акидаи позитивизм, фақат дар ҳамон марҳилаи
таърихӣ, ки ҳанӯз илм ташаккул наёфта буд, фалсафа
арзиши маърифатй дошт. Илми рушдёфта ба фалсафаи
зеҳнӣ ниёз иадорад. Худи илм масъалаҳои фалсафии
ҳастиро бомуваффакият ҳал карда метавонад. Дар доираи позитивизм фақат вазифаи илмй-маърифатии фал
сафа, ҷанбаи эпистемологии он мутлақ ҳисобида туда,
ҷузъиёти ҳикмагии допиши фалсафй, самти ҷаҳонбинисози он аксаран инкор карда мешуд. Ин мавқеи хеле
маъруф сабаби он гардид, ки илм ҳамчун омили маънавии универсалии ҳаёти инсоният тасаввур карда шавад.
Дар асри XX низ масъалаи таносуби илм ва фалса
фа фаъолона муҳокима мегардид. Имрӯзҳо низ як гурӯҳ
мутафаккирон ақида доранд, ки фалсафа ва илм аз
лиҳози объекта тадқиқот фарқ доранд. Гурӯҳи дигари
мутафаккирони муосир сарҳади байни онҳоро дар худи
масъалаҳои таҳқикшаванда ҷустаанд, чунки фалсафа ва
илм ин масъалаҳоро аз ҷиҳагҳои гуногун меомӯзанд.
Барой дақиқтар фаҳмидани таносуби фалсафа ва
илм, чанде аз хусусиягҳои хоси дониши илмй ва фалсафиро зикр менамоем.
Он чй ки фалсафа ва илмро наздик месозад, дар
асоси таҷриба ва хирад бо мафҳумҳои умумй ва аб
стракта инъикос намудани олам аст. Дарёфти ҳақиқаг,
асосноккунии мантиқии дониш, ифода намудани он дар
шакли назариявӣ, мустақилияти зеҳнӣ, муносибати интиқодӣ ба шахсиятҳои бонуфуз - ҳама барои дониши
илмй ва фалсафй умумй мебошанд.
Фалсафа на танҳо системаи донишҳои объективй
дар бораи олам аст, он инчунин ҷаҳонбинӣ, системаи
арзишҳо ва муқаддасот мебошад. Бинобар ин, фалсафа
вазифаҳое дорад, ки онро ҳамгои илм мегардонанд, ин109
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чунин вазифаҳоеро иҷро мекунад, ки барои иҷрои онҳо
илмҳои ҷузъӣ қодир нестанд.
Масъалаи фаҳмидани пояҳои арзишии илм ва
фарҳанг умуман хусусияти фалсафӣ дорад, чунки предмети муҳокимаҳои фалсафӣ на олам худ ба худ, балки
муносибати «инсон ва олам» аст.
Дар фалсафа худшиносии илм ташаккул меёбад,
масъалаи моҳият ва хусусиятҳои фаъолияти илмймаърифатӣ таҳқиқ мегардад. Муҳокимарониҳои фалсафӣ дар бораи илм ба он мусоидат мекунанд, ки имкониятҳо ва дурнамои илм, механизмҳо, қувваҳои пешбарандаи дониши илмӣ, хусусияти ба ҳам таъсиррасонии
илм бо дигар шаклҳои шуури ҷамъиятӣ, бо тарзи ҳаёту
фарҳанг беҳтар фаҳмида шаванд. Чунин муҳокимаҳо
алалхусус, дар марҳилаҳои инқилоби илмӣ зарур мебошанд,чунки дар ин вазъият асосҳои илм тағйир меёбанд, ташаккулёбии системаи нави тасаввуроту консепсияҳои илмӣ сурат мегирад. Масъалаҳои фалсафӣметодологй чун шарти таҷдиди назар кардани тасаввуроти анъанавӣ дойр ба предмету методҳои илм, чун за
минай бароҳандозии тадқиқоти нав баромад мекунанд.
Фалсафа дар интихоби масъалаҳои тадқиқот, дар
асосиоккунии фарзияҳо ва баҳогузории натиҷаҳо самти
умумии ҷаҳонбиниро муайян мекунад. Таҳлили фалсафии натиҷаҳои илмӣ на фақат робита ва тафовути донишҳои наву қаблиро муайян мекунад, инчунин ба
асосҳои методологии назару бинишҳои нав замина
метузорад. Масалан, дарки натиҷаҳои нави тадқиқоти
физикӣ ба ташаккули илми гайриклассикй асос гузошта, системаи нави ҷаҳонфаҳмиро ба миён овард.
Фалсафа вазифаи пешгӯиро барои табиатшиносӣ
низ иҷро мекунад. Чунончи, идеяи атомистии атиқӣ дар
асрҳои минбаъда ба факти табиатшиносӣ табдил ёфт.
Идеяи рефлекси Декарт, фарзияи Кант-Лаплас доир ба
найдоиши системаи офтобӣ ва тайраро низ метавон мисол овард. Фалсафа дар илм вазифаи интиқодиро иҷро
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намуда, донишҳои табиатшиносӣ, гуманитарӣ, техникиро муттаҳид мекунад, манзараи илмии оламро мураттаб месозад. Асосёбиҳои фалсафии илм допиши
нави илмиро бо ҷаҳонбинӣ ва фарҳанг «пайваст» наму
да, онро ба қаринаи иҷтимоӣ-фарҳангии замона марбут
мегардонанд. Фалсафа вазифаи асосноккунии дониши
қаблан ҳосилшударо иҷро мекунад. Дар таҳияи назарияҳои нав, дар азнавсозии сохторҳои меъёрии илм ва
мапзараи воқеият иштирок карда, фалсафа вазифаи эвристикиро низ адо менамояд.
Чунонки қаблан зикр кардем, новобаста аз он ки
инро муҳаққиқ дарк кардааст ё не, идеяҳо ва тасаввуроти фалсафӣ объективона дар тадқиқоти илмй ҷой доранд. Дар аксари ҳолатҳо аз идеяҳои ибтидоии фалсафӣ
дараҷаи асоснокии фарзияҳо ва консепсияҳо вобаста
мебошад. Албатта, фалсафа ба илм таъсир мерасонад,
лекин бояд қайд намуд, ки олим дар муносибаташ ба
таълимоти фалсафӣ мусгақилияти нисбӣ дорад.
Дар асри XX нақш ва аҳамияти унсури фалсафии
фарҳанг афзуд. Ба ин, пеш аз ҳама, масъулиятшиносии
инсон нисбати такдири тамаддун ва ҳаёт дар сайёра,
зарурати самти гуманиста бахшидап ба инкишофи инсоният боис гашт.
Натурфалсафа ҳамчун шакли таърихии
алощтандии фалсафа ва илм

Натурфалсафа тарзи ҷаҳонфаҳмй буда, ба чанде аз
иринсипҳои зеҳнӣ асос ёфтааст. Дар натурфалсафа ман
зараи умумй бо дарбаргирии тамоми табиат пешниҳод
мсшавад. Натурфалсафа таърихан нахустин шакли тафаккури ақлонӣ мсбошад, ки ба маърифати табиат равона шудааст.
Фалсафа тахминан то нимаи асри XVIII кисми зиёди дониш дар бораи табиат ва ҷамъиятро фаро мегирифт. Дар асри XVIII мафҳуми «илмҳои табиатшиносӣ» ва «илмҳои ахлоқӣ» мавриди истифода қарор гирифта, дар асри XIX мафҳуми «илмҳои гуманитарӣ»
васеъ паҳн шуд. То охири асри XIX илм ғолибан бо
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тадқиқоти таҷрибавӣ машғул буд. Таҳлили масъалаҳои
умуминазариявии штмҳои ҷузъиро фалсафа ба дӯш
дошт.
Муддатҳои тӯлонӣ ақидас роиҷ буд, ки фалсафа
илми илмқосту қудрати бсрун шудан аз ҳудуди таҷриба
ва ҳосил кардани дониши «фавқуттаҷрибавӣ»-ро дорад.
Дар доираи фалсафа чандин фикру андеша ва фарзияҳои заковатмандона иброз ёфтаанд, кашфиётҳо
пешгӯй шудаанд, аммо сафсатагӯӣ низ дар он андак
набудааст. Барои таҳқиқи фалсафии масъалаҳои назариявии илмҳои ҷузъӣ маводди таҷрибавӣ кофӣ набуд.
Бинобар ин, тадқиқоти фалсафӣ бештар хусусияти абстрактӣ, зеҳнӣ догатанд ва натиҷаҳояшон бо далелҳо
аксаран мувофиқат намекарданд. Натурфалсафа робитаҳои ошкорнашудаи зуҳуротро тахайюлӣ тасвир мекард. Он илмро зери бори гарони нақшаю фарзияҳои
априорӣ, аз воқеият дурбуда мстузошт. Ин махсусан
дар асри XIX, вобаста ба тагйир ёфтани мақом, сохтор
ва предмета табиатшиносии назариявӣ возеҳтар зуҳур
ёфт.
Дар охири асри XVIII-аввали асри XIX табиатши
носии озмоишӣ-риёзӣ миқдори лозимаи маводди озмоиширо ҷамъоварӣ карда буд. Масъалаи дарёфт намудани принсигш умумӣ ба миён омад. Чунин нринсип далелҳои таҷрибавиро муттаҳид намуда, тадқиқоти назариявй ва озмоиширо дар доираи илми алоҳида бояд мутобиқ мсгардонид. Натурфалсафаи назариявӣ ва системаҳои фалсафаи зеҳнӣ-ақлонӣ, ки бидуни далелҳои
амалия донишофарӣ мекарданд, минбаъд дар ҳалли
масъалаҳои фалсафии илм оҷиз монданд.
Ташаккули сохтори фаннии илм ва фаъолияти
ниҳодишудаи илмӣ аз зарураги омӯхтани моҳияти
фаъолияти илмй-маърифатӣ ва баҳогузории интиқодӣ
ба заминаҳоу амалиётҳои фаъолияти илмӣ дарак медод.
Дар айни замон аҳамият ва пақши гасаввуроту идеяҳои
фалсафӣ дар рушди тадқиқоти илмӣ муҳимтар эҳсос
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мегашт. Маҳдудиягу ноқисиҳои муҳокимаҳои зеҳнйақлонӣ (билкул аз неруи ақл сарзада)-и натурфалсафа
ва метафизикам классики маълум мешуд. Илм барои
рафъ кардани нақшаю фарзияҳои априории аз воқеият
дур роҳи халосӣ меҷуст, чунки онҳо рушди илмро халалдор менамуданд. Натурфалсафа ҳамчун «илми
илмҳо» завол меёфт. Дар чунин вазъият гурӯҳи муайяни
мутафаккирон иброз карданд, ки давру замони метафи
зика интиҳо ёфт ва давраи дониши мусбат, давраи фалсафаи позигивӣ фаро расид.
Сабабҳои асосии заволи натурфалсафа инҳо буданд:
• ташаккул ва ба дараҷаи муайян густариш ёфтани
илмҳои табиатшиносй;
• маълум шудани махдудиятҳои ҷамъбасти абстрактии зеҳнӣ-ақлӣ, муносибати интиқодии табиатшиносони номӣ ба тасаввуроти натурфалсафӣ;
• аз ҷониби позитивизм маҳкум шудани натурфалса
фа, ба фалсафа ниёз надоштани илмро талқин кар
дани позитивистон.
5.2. ПАЙДОИШ ВА ИНКИШОФИ ФАЛСАФАИ
ИЛМ ДАР АСРИ XIX
Позитивизми классики'

Дар натиҷаи пошхӯрии натурфалсафа, дар афкори
фалсафии асри XIX ҷараёни махсус - позитивизм (аз
лот., positivus - мусбат) ба майдон омад. Позитивизм
илмҳои таҷрибавиро манбаи ягонаи дониши ҳақиқӣ
ҳисобида, арзиши маърифатии тадқиқоти фалсафиро
инкор мекард.
Позитивизм солҳои 30 - и асри XIX дар Фаронса
пайдо шуд. Заминаҳои назариявии иозитивизмро СенСимон (1760-1825) гузошта буд, вале идеяҳои асосии
онро бори нахустин Огюст Конт (1798-1857) дар
асарҳои худ инъикос кардааст. Аз ин рӯ, ӯ асосгузори
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позитивизм ҳисобида мешавад. Солҳои 40 - и асри XIX
дар Англия Ҷ.С.Милл (1806-1873) ва баъдтар Г.Спенсер
(1820-1903) ба О.Конт ҳамовозӣ карданд. Соли 1867
Ҷамъияти позитивистии Лондон таъсис ёфт.
Позитивизми «якум» (классики) ба масъалаҳои зерин таваҷҷуҳ намуд: масъалаи таносуби илм ва фалсафа, предмет ва вазифаҳои ҳам фалсафа, ҳам илм;
омӯзиши амалиёти индуктивӣ-мантиқӣ ва психологии
маърифати таҷрибавӣ.
Позитивизм ба мақоми фалсафаи комилан нав,
«гайриметафизикй» (позитивй) даъво дошт. Фалсафаи
позитивй бояд ба илмҳои таҷрибавӣ ва методологияи
ин илмҳо монанд мебуд. Илмиятро нокифоя ҳисобида,
аз ҳад зиёд ҷузъиёти зеҳнӣ-ақлонӣ доштани онро
қаламдод намуда, позитивизм вазифа гузошт, ки илмро
аз метафизика «пок» созад.
Дар солҳои 40-и асри XIX О.Конт ба танқиди метафизикаи гегелй (фалсафаи зеҳнӣ-ақлонӣ)-и раванди
таърих пардохта, вазифаҳои маърифати иҷгимоиро муайян намуд. Ӯ кӯшиш мекард, ки тасаввуроти иҷтимоиро аз догмаҳои динию ирфонй пок гардонад. О.Конт
таълимог дар бораи ҷамъият - сотсиологияро низ монанди фанҳои табиатшиносй ба илми «позитивй» («мусбат») табдил додан мсхост. Дар ҷодаи асосноккунии
сотсиология О.Конт пеши худ вазифа гузошт, ки пойгоҳи маърифатии онро нишон дода, қонунҳои асосиашро шарҳ диҳад.
Бо ҳамин мақсад, ӯ кӯшиш кард, ки таснифоти
илмҳоро пешниҳод намояд. Нахустин шуда, О.Конт
принсипҳои объективии чунин таснифотро дар асоси
предмет ва мазмуни онҳо пешниҳод кардааст. Дар системаи таснифоти пешниҳодкардаи худ О.Конт илмҳои
зеринро ҷудо мекунад: риёзиёт, астрономия, физика,
кимиё, физиология, физикаи иҷтимоӣ (сотсиология),
ахлоқ. Дар ин система илмҳо гибқи принсипи гузариш
аз сода ба мураккаб, аз муҷаррад (абстракт) ба мушах114
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хас, аз куҳна ба нав ҷойгир карда шудаанд. Герберт
Спенсер системам таснифоти мазкурро тақвият бахшида, илмҳои абстрактӣ (мантиқ ва риёзиёт), абстрактймушаххас (механика, физика, кимиё) ва мушаххас (аст
рономия, геология, биология, психология, сотсиология
ва г.)-ро ҷудо мекунад. Тибқи назари ӯ, илмҳои абстрактӣ зуҳуротро дар шаклҳои намудоршавандаи
онҳо, илмҳои абстрактй-мушаххас худи зуҳуротро бо
унсурҳои он ва дар томият меомӯзанд.
Ба О.Конт офаридани системаи паҳновари илм зарур буд, чунки «фалсафаи позитивй»-ро ифода намуда,
онро аз метафизика ва дин ҷудо кардан лозим буд. Сот
сиология, ба қавли О.Конт, огози марҳилаи позитивии
инкишофи маърифат ва галаба аз болои схоластикаю
ирфонро таҷассум менамуд.
Гузариш аз метафизика ба дониши позитивиро
О.Конт бо таҳлили марҳилаҳои тайшудаи маърифати
олам асоснок мекунад. 'Гибқи назари ӯ, «хиради инсонй» дар ҳар як тадқиқоти худ аз се методи тафаккур илоҳиётӣ, метафизикӣ, позитивӣ, ки моҳиятан гуногун
мебошанд, истифода мебарад. Аз ин бармеояд, ки се
зинаи инкишофи таърихии дониш ва се системаи
ҷаҳонфаҳмӣ (се фалсафа)вуҷуд дорад. Ба ҳар зинаи ин
кишофи зеҳнӣ шаклҳои муайяни хоҷагидорӣ, сохти
ҷамъиятӣ, сиёсат, санъат мувофиқат доранд.
Дар зинаи илоҳиётии инкишофи маънавй (аз
давраҳои қадим то асри XIV) инсон кулли зуҳурогро
зери таъсири қувваҳои фавқуттабиӣ (худоён, рӯҳу арвоҳ, фариштаю малоикаҳо, қаҳрамонҳо) медонист ва аз
ҳамин нигоҳ шарқ медод.
Тадқиқоти метафизикй низ барои ҳосил кардани
дониши мутлақ дойр ба олам равона шудааст. Вале таваҷҷуҳ ба дарки нахустсабабу нахустмоҳиятҳои гуногуни бофгаю сохта ин донишро тира гардонд. Чунончи,
нахустсабаб барои Фалес - об, барои Анаксимандр апейрон, барои Гераклит - оташ, барои Афлотун
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идеяҳо, барои Декарт ҷавҳарҳо, барои Лейбнитс монадаҳо, барои Гегел - рӯҳи мутлақ, барои материа
листом - материя ва ғ. буд. Зинаи метафизикии солҳои
1300 1800, гибқи ибрози О.Конт, эътиқодҳои қаблиро
вайром ва щахсони бонуфузро иваз кард (ислоҳотхоҳӣ,
маорифпарварӣ, инқилобҳои иҷтимоӣ). Им амал ба он
мусоидат намуд, ки фикр расо туда, ба кори илмӣ тайёр гардад, вале хатой асосии им шакли тафаккур низ
дар он аст, ки он низ кӯшиши донистани мабдаъ ва сабаби мутлақи кулли воқеиятро неша кардааст. Ин номумкин аст,чунки мо воситаҳои буруншавй аз ҳудуди
таҷрибаро надорем. Азбаски ин номумкин аст, метафи
зика ба тахайюлоти бесамару худсарона рӯ мсорад. Аз
ин кӯшишҳои бесамару бефоида инсоният бояд даст
кашад, роҳи ҷамъоварӣ намудани допиши мусбагро, ки
аз илмҳои чузъй ба даст меояд, неша кунад.
Дар зинаи позитивии маърифат, - таъкид мекунад
О.Конт, - ақли инсонӣ қоил мешавад, ки ба дониши
мутлақ соҳиб шудан имконноназир аст. Бинобар ин,
ақл аз таҳқиқи пайдоишу ҳадафҳои коинот ва аз дони
стани сабабҳои дохилии зуҳурот даст кашида, бо
кашфи муносибатҳои доимии давомнокию пайдарҳамӣ
ва монандии зуҳурот (бе таҳлили табиату моҳияги
онҳо) машғул мегардад. О.Конт муътақид буд, ки илм
ва қонунҳои он на фақаг ба саволи «чй тавр?», инчунин
ба саволи «барои чй?» ҷавоб дода метавонанд. Манзур
ин буд, ки илм бояд бо тасвири пахлуҳо ва ҷиҳатҳои
зоҳирии объектҳо (бо зуҳуроти онҳо) махдуд шавад, аз
идроки зеҳнӣ ва аз метафизика канораҷӯӣ кунад. Илм
бояд он чизро, ки аз таҷриба бармеояд, мушоҳида ва
тасвир намояд, қонунҳои тачрибавиро муайян созад.
Ин қонунҳо барои тасвир намудани фактхо хизмат мекунанд ва фақат роҷеъ ба зуҳурот (иадидаҳо) аҳамият
доранд. Мо на моҳиятро дониста метавонем, на
ҳақиқати тарзи пайдоиши ятон фактро. Мо фақат муносибати пайдарҳамӣ ё монандии фактҳоро дониста
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метавонем, - иброз доштааст Ҷон Стюарт Мила. Ин
дониш низ нисбӣ аст, чунки амалия ягон сарҳади сарбаста надошта, балки боз ҳам васеътар мегардад.
Пайдоиши позитивизм як навь аксуламал бар зидди нотавонии фалсафаи ақлӣ-зеҳнӣ дар ҳалли
масъалаҳои фалсафии илм буд. Позитивизм идроки
назариявиро ҳамчун воситаи ҳосилкунии дониш умуман рад намуд. Масъалаҳо, мафҳумҳо ва муқарарроти
фалсафаи пешин (дойр ба ҳастӣ, моҳиятҳо, сабабҳо ва
г.)ҳалнопазир ва дар таҷриба санҷиданашаванда ҳисобида шуда, аз ҷониби позитивизм бардурӯт ё бемаънӣ
зълон карда шуданд. Иддаои ибтидоии «фалсафаи позитивӣ»-и О.Конт он аст, ки илм фақат бо тасвири
намуди зоҳирии зуҳурот маҳдуд бошад. Ба ин нуқта
такя намуда, О.Конт иброз кардааст, ки метафизика
(таълимот дар бораи моҳияти зуҳурот) бояд бартараф
карда шавад.
Позитивистҳо аз маърифат кардани «нахустсабаб»,
«нахустмабдаъ» ва моҳияти мутлақи кулли чизҳо (ме
тафизика) даст кашиданро маслиҳат дода, кӯшиши
ҷамъоварӣ кардани допиши мусбатро муҳим мешумориданд.
Дар нимаи асри XIX идеяҳои асосии ҷараёни пози
тивиста дар фалсафа гаҳия гардид. Ип идеяҳо чунинанд:
• барканор намудани масъалаҳои анъанавии фалсафӣ,
ки бинобар номукаммалу махдуд будани хиради инсонӣ ҳалнопазиранд;
• феноменализми гносеологӣ нисбатдиҳии донишҳои
илмӣ ба маҷмӯи далелҳои қиссӣ ва пурра бартараф
кардани «чизҳои мушоҳиданопазир» аз илм;
• таҷрибагароии методологӣ бо саиҷиши таҷрибавӣ
ҳал кардани «тақцир»-и дониши назариявй;
• дескриптивизм/тасвиркунӣ/ ба тасвиркунӣ нисбат
додани кулли вазифаҳои илм.
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Агар дар консепсияҳои натурфалсафӣ фалсафа
ҳамчуи «илми илмҳо» ба илмҳои ҷузъӣ зид гузошта шавад, пас дар позитивизм илм ба фалсафа муқобил гу
зошта шуд. Азбаски позитивизм масъалаҳои ҷаҳонбинӣ
ва мстафизикиро инкор мекард, хам материализм, хам
идеализмро рад намуд, вале позитивизм дар доираи
идеали классикии ақлоният боқӣ монд. Тибқи он, дониши илмй аз ҷиҳати идеолога ва ахлоқӣ «бегаразу бетараф» аст. Маърифати илмй («позитивй»), тибқи барномаи позитивиста, бояд аз ҳар гуна тафеири ахлоқӣ ва
арзишй озод бошад, «метафизика» бояд барҳам дода
шавад ё бо илмҳои махсус, бо донишҳои таҷрибавии
ҷамъбастӣ, бо таълимот дар бораи таносуби илмҳои
забоншиноей иваз карда шавад.
Эмнириокритизсизм (махизм)
Дар нимаи дугами асри XIX «позитивизми якум»
ҷойи худро ба шакли нави позитивизм - ба эмпириокрититсизм ё худ махизм дод. Намояндагони маъруфи
он Эрнст Мах (1838-1916), Рихард Авенариус(18431896), Анри Пуанкаре (1854-1912) ва дигарон буданд.
Кашфиётҳои нави илмй ба беқурбшавии манзараи
механистии олам ва механитсизм (ҳамчун дидгоҳи универсалй) мусоидаг карданд. Дар ин ҷода саҳми биоло
гия, назарияи дарвинии таҳаввулоти сисгемаҳои био
лога назаррас буд. Тибқи ин назария, ҳамаи мавҷудоти
олам тадриҷан аз сарнасли умумй инкишоф ёфтаанд.
Сабаби чунин инкишоф мубориза барои хаёт аст, ки ба
қудратмандон ва қобилиятмандон имконияти бештар
медиҳад.
Буҳрони гноселогияи классикӣ ва оҷизии консепсияи инъикоси оинавй, сершумор будани амсилаи назариявй дойр ба зуҳурот, ивазшавиҳои онҳо дар охири
асри XIX махистҳоро бо масъалаҳои нав рӯ ба рӯ кар
данд. Акнун махистҳо вазифаи фалсафаро аз гаҳлили
хусусиятҳои маърифати илмй иборат медонистанд.
118
https://bikhon.tj/

Намояндагони ин ҷараёни позитивизм барои «пок
намудан»-и илмҳои табиатшиносӣ аз «боқимондаҳо»-и
муҳокимаҳои зеҳнӣ-ақлонӣ, густариши феноменализми
гносеологӣ ва таҷрибагароии методологӣ камари ҳиммат бастанд. Таваҷҷуҳи онҳо ба таҳлили эҳсосҳо ва
таҷрибаи ҳиссӣ нигаронида шуда буд. Махистҳо идеали
илми «соф тасвирӣ»-ро дастгирӣ мекарданд ва қисми
шарҳдиҳандаи онро метафизикй шуморида, рад менамуданд.
Фақаг таҷриба ҳамчун маҷмӯи «мушоҳидашаванда» ва «мавҷуди ягона» эътироф мешуд. Ин чизи «мустақиман мушоҳидашаванда»-ро махистҳо «унсури
олам» номиданд. Гӯё он ба материя ва шуур беэътино,
бетараф аст.Махистҳо мазмуни мафҳумҳои илмиро ба
кадом як допиши материалии «бебаҳси ибтидой» нисбат медоданд. Аз диди онҳо, илм бояд фақат эҳсосро
таҳқиқ намояд.
«Предмета физика таҳлил намудани эҳсосҳо мебошад» - навишта буд Эрнст Max. Мафҳумҳо, қонунҳо,
формулаҳо мазмуни объекгивӣ надоранд, онҳо фақат
нақши аломатро барои ифодакунии далелҳои ҳиссӣ
иҷро мекунанд.
Аз нигоҳи эмгшриокритикҳо (махистҳо), объекта
илм чиз (ашё) набуда, балки «гурӯҳи устувори эҳсосҳо»
ва муносибатҳои байни онҳо мебошад. Барои ифода
намудани онҳо риёзиёт забони рамзии худро таҳия менамояд. Мафқумҳо, формулаҳо ва қонунҳо маҳсули
ақли субъекта маърифаткунанда мебошанд. Атом ва
молекула рамзҳо барои сарфакорона гасвир кардани
эҳсосҳо аст. Инчунин принсипи муайяикунии мафҳумҳоро тавассути далелҳои мушоҳида ба асос гирифта,
махистҳо мафҳумҳои сабабият, зарурат, ҷавҳар ва
гайраро
рад
мекарданд.
Ба
ибораи
дигар,
масъалаҳоеро, ки ба мақоми гносеологии эҳсосҳо «бе
тона» аст, аз эътибор соқит менамуданд, барои ба ҳад119
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ди ниҳои расондани воситаҳои назарияви мекушиданд
(принсипи «сарфаи тафаккур»).
Дар охири асри XIX таъсири махизм пурзӯр гардид. Дар ин давра кашфиётхои нав дар физика буҳрони
манзараи механистии оламро афзуда, таҷдиди назар
кардани асосҳои дониши илмиро талаб менамуд. Зарурат пеш омад, ки мафҳумҳои илми физика ва гасаввуроти физикию механистӣ дойр ба воқеият ва маърифат таҷдиди назар карда шаванд. Дар чунин вазъият
мулоҳизаҳои фалсафии Мах ва Авенариус барои табиатшиносон-эмпирикҳо шакли қобили қабули ҳалли
душвориҳо дар физика гардид. Ақидаҳои махизмро
олимон П.Дюгэм (1861-1916), А.Пуанкаре (1854-1912)
ва дигарон эътироф карда буданд.
А.Пуанкаре дар кигоби худ «Арзиши илм» (1905)
оварда буд, ки пешрафти илм ҳатго қавитарин принсинҳоро дар зери хавфу хатар мегузорад. Маълум шуд,
ки суръаги рӯшноӣ аз суръати манбаи рӯшноӣ вобаста
нест. Қонуни сеюми Нютонро ҳамин далел зери хатар
мемононад, ки энертияи аз манбаъ беруншуда массаи
ором надорад, амалу аксуламал эквивалента нестанд.
Геомегрияи Евклид ягона системаи геометрй намебошад. Дар натичаи ин дар ҳудуди асрҳои XIX - XX
буҳрони физикаи риёзӣ pyx дод.
Ин боис гардид, ки қонунҳои табиат ҳамчун созиш
/конвенсия/, яъне ҳамчун муқаррароти шартан
қабулшуда фаҳмида шаванд. Маҳз ҳамин тарзи фаҳмиши мафҳуми қонун (созиш), мафҳуми асосии консепсияи гносеологии Пуанкаре гардид, ки «конвенсионализм» ном гирифтааст. Пайравони фалсафаи махизм
конвенсионализмро аз соҳаи риёзиёг ва мантиқ ба тамоми илм паҳн карданд.
Таҷрибагароии «содалавҳона»-и позигивизми якум
ба таҷрибагароии «методологй»-и позитивизми дуюм
габдил ёфт. Акнун позитивизм «фалсафаи таҷрибаи холис» шуд. Эмпириокригигсизм фалсафаро ба психоло120
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гияи маърифат нисбат дода, иброз мекард, ки
масъалаҳои умдаи фалсафй аз сабаби номукаммалию
мокисии хиради инсонӣ ҳалнашаванда мсбошанд. Агар
О.Конт фалсафаро илми махсус ҳисобида бошад, пас
Авенариус арз намуд, ки фалсафа «илм, ба маънои хоси
ин калима нест», он «тафаккури илмй» аст.
Неокантизм

Таҷрибагароии позитивизм ба ҳалли масъалаи
асосноккунии допиши риёзй ва риёзишуда имкон намедод. Комёбиҳои нави физикаи риёзишудаи назариявй
моҳиятан ба муқаррароти эмпириокрититсизм мухолиф
буданд ва боиси пастравии нуфузи фалсафаи Мах гардиданд. Барой физикаи назариявй мавзӯи манбаи ҳиссии дониши физикӣ муҳим набуд. Нагиҷаҳои миқдории
озмоиш чун асоси таҷрибавии физикаи назариявй пазируфта мешуд. Бо офарида шудани геометрияи РиманЛобачевский маълум гашт, ки барои геометрияи Ев
клид низ алтернатива вуҷуд дорад. Вобасга ба асоснок
кунии донишҳои риёзй ва ворид кардани мафҳуми бсинтиҳоии феълй /актуалй/ чандин мушкилот пеш омад.
Дар маҷмӯъ ҳамаи ин сабаб шуд, ки ба идеяҳои
Иммануил Кант (1724-1804) аз нав рӯ оварда шавад.
Ҳамин тавр, солҳои 60 - и асри XIX дар Германия ҷараёни махсуси фалсафй - неокантизм /кантчигии ҷадид/
ба вуҷуд омад.
Ба мисли позитивистҳо, кантчиёни ҷадид низ
маърифатро фақат кори илмхои мушаххаси «нозитивй»
мешумориданд. Онҳо фалсафаро ҳамчун таълимоти
куллй дойр ба олам (метафизика) барканор мекарданд.
Аз нигоҳи онҳо, фалсафа бояд бо ҳалли масъалаҳои ме
тодологи махдуд бошад ва аз масъалаҳои ҷаҳонбинӣ
сарфи назар кунад. Фалсафа бояд ба ҳайси мантиқи илм
баромад кунад, худи раванди маърифатро (пеш аз ҳама
табиатшиносии риёзиро) зери таҳқиқ хирад.
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Кантчиёни ҷадид ба фаъолияти эҷодии хирад таваҷҷуҳ намуда, дар он поя ва асоси ҳар як маърифати
илмиро медиданд. Маърифати илмӣ ҳамчун раванди
мантиқӣ, ҳамчун таҳиякуни (сохтордиҳӣ)-и мафҳумии
предмет тафсир карда мешуд. Унсурҳои ҳиссии маърифат ба назар гирифта намешуданд. Кантчиёни ҷадид
«чизҳои дар худ»-и Кантро чун ҳадди риёзӣ ба қалам
доданд, ки раванди маърифат ба он равона буда, вале
ҳеҷ гоҳ ба он расида наметавонад.
Дар доираи неокантизм ду мактаб ташаккул ёфт Мактаби марбургӣ (Г.Коген (1842-1918), П.Наторп
(1854-1924), Э. Кассирер (1874-1945)) ва мактаби баденӣ
(В.Винделбанд (1848-1915), Г.Риккерт (1863-1936)).
Мактаби марбургӣ ба омӯзиши асосҳои мангиқии
фалсафаи И.Кант диққаги махсус дода, афзалияти хиради «назариявӣ»-ро нисбат ба хиради «амалӣ» эътироф менамуд. Дар меҳвари ҷустуҷӯҳои ин мактаб методи тафсиркунии зуҳуроги фарҳангии ахлоқ, санъат,
ҳуқуқ, дин, илм ҷой дошт. Гузашта аз ин мактаби марбургӣ риёзиётро намунаи ибрат барои допиши иҷтимоӣ-гуманитарӣ меҳисобид. Тарзҳои ташкилкунии
мафҳумҳои риёзӣ чун намупа барои ташкилкунии ҳар
гуна мафҳумҳо фаҳмида мешуд.
Асосгузори мактаби марбургй Герман Коген (1842—
1918) дониши илмиро ҳамчун системаи мутлақо мустақил ва ҳамеша инкишофёбанда маънидод мекард.
Дар доираи он муносибатқои рангини байни маърифат
ва воқеият, байни субъект ва объект сурат мсгиранд.
Коген ақидаи Кантро дар бораи он ки берун аз дониш
чизе буда наметавонад ва аз ин лиҳоз донишро бо ҳеҷ
чиз қиёс карда намешавад, ҷонибдорӣ мекард. Ба
ҷиҳатҳои мантиқии таълимоти Кант таваҷҷуҳ намуда,
Коген маърифатро фақат қамчун воситаи таҳиякунии
мафҳумии предмет тафсир мекунад. У иқрор буд, ки
тафаккури холис предметашро худаш месозад. Бинобар
ин, предмет барои субъект «таҳиягардида» аст, на яқинии «додашуда». Тибқи ибрози ӯ, воқеияти маърифат122
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шаванда худ яқинии додашуда набуда, балки «ҳампечидагиҳои муносибатҳо» аст, ки мисли функсияҳои риёзӣ таҳия шудааст. Воқеият фақат шакл аст, ки дар он
дониш андешида мешавад. Бинобар ин, ҳар як тагйирёбии дониш боиси тағйирёбии воқсият мсгардад, на
баръакс.
Мукаммалии дониш мукаммалии мавҷудияти
предметро кафолат медиҳад. Бо ташабуси Коген фалсафа ба мантиқи маърифати холис табдил дода шуд.
Фалсафа минбаъд бояд ба ҷустуҷӯи ягонагии систем авии дониш сафарбар шавад. Он бояд гавассути синтези
категориявӣ асосҳои яқинии додашударо муайян намояд. Аз синтези мазкур бармсояд, ки предмети маърифат
ҳамеша номукаммал буда, ба пуррагии ниҳоӣ ва ташаккулёбии моҳиягӣ мекӯшад. Ташаккулёбии предмет
бо раванди маърифат мутаносиб аст.Дар натиҷаи
маърифат предмети ошкорнашуда тадриҷан ошкор
карда мешавад, лекин барои сислилаи нави ошкорсозй
дар синтезҳои минбаъда он ҳамеша номукаммалу кушода боки мемонад.
Паул Наторп (1854-1924) низ ба мактаби марбургй
тааллуқ дошт. Аз нигоҳи ӯ, фалсафа методи ҳосилкунии
дониши позитивй мебошад. П.Наторп консепсияи панметодизмро таҳия намуд ва собит кардан хост, ки асосу
манбаи тафаккур дар худи он аст. П.Наторп қайд намудааст, ки фалсафа дониши позитивй дойр ба олам
набуда, балки методи дарк кардани ин дониш мебошад.
Фалсафа ба ҳайси мантиқи илм, пеш аз хама, ба ҳайси
мантиқи табиатшиносии риёзишуда баромад мекунад.
Маърифатро хамчун амали худшииосии субъект ҳисобида, П.Наторп педагогикаи иҷтимоиро офарид. Тибки
тасаввуроти ӯ, ҳадафи педагогикаи иҷтимоӣ шомилгардонии инсон ба каринаи фарҳанги ҷаҳонӣ (пуштибонӣ аз шахсият) маҳсуб меёбад.
Неокантизм ба фарҳанг таваҷҷуҳи хосса зоҳир
намуда, онро ҳамчун маҷмӯи қобилиягҳои маънавии
инсон шарҳ медод. Ин ҷо ([)арҳанг предмети аслии
«илмҳо дар бораи рӯҳ» мсгардад. «Илмҳо дар бораи
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рӯҳ» бояд: а) таҳия ва истифодаи методҳои нав ва махсуси маърифатиро ба роҳ монанд; б) шаклҳои рамзиро,
ки мустақиман фарҳангро месозанд, омӯзанд; в) чунин
воситаю механизмҳо ва тарзҳои ифодакунии рамзҳоро,
ки назару нигоҳ ба оламро муайян мекунанд, таҳқиқ
кунанд. Рамзҳо чун шарти ба ҳам таъсиррасонии инсон
ва воқеияг мебошанд. Худи воқеият натиҷаи ифодакуниҳои рамзию фарҳангӣ мебошад.
Ин баррасии неокантӣ хусусияти зиддипозитивистӣ
ва зидцинагуралистӣ допгг. Мавқеъгирии мазкур дар
эҷодиёти намояндаи маъруфи мактаби марбургӣ Эрнест Кассирер (1874-1945) хеле пайгирона инъикос ёфтааст. У муаллифи китобҳои «Фалсафаи шаклҳои
рамзӣ», «Таҷриба доир ба инсон. Муқаддима ба фалса
фаи фарҳанги инсонӣ» ва чандин рисолаҳои тадқиқотии фарҳангшиносию таърихӣ-фалсафӣ мебошад.
Э.Кассирер низ мисли намояндагони дигари
неокантизм ба нақнш созандагию таҳиякунандагии хирад, ки предмета худро тақозо дорад, диққати ҷиддӣ
медиҳад. Дар ин ҳолат предмет «на ҳамчун мабдаи аз
ҳар гуиа маърифат ҷудобуда, балки чун объект, ки дар
амалияи густаришёбанда ташаккул меёбад» фаҳмида
мешавад. Бояд қайд кард, ки предмети илм таҳаввул
мекунад ва бо субъект, ки дар шароити муайяни иҷтимоӣ-фарҳангӣ маърифат мекунад, алоқамандӣ дорад.
Аз ин хулоса кардан мумкин аст, ки илм бояд на мабдаъ, балки қонунҳо, робигаҳо ва муносибатҳоро
омӯзад, на яқинии додатуда, балки гаҳияшуда, яъне
вобастагиҳои функсио}1алиро омӯзад.
Муҳтавои асарҳои ин файласуф талабот ба дарк
кардани вазифаҳои иттилоотӣ-иртиботии фарҳашро
инъикос менамуд. Масъалаи интиқол додан ва ҳифз
намудани ҳаҷми бузурти иттилоот, нисбатан дуруст
тафсир кардан ва дараҷаи азбаркунии он ногузир бо
масъалаи табиати рамзҳо ва ҷойтоҳи он дар системаи
фарҳант рӯ ба рӯ гаип. Қобилияти рамзофарии инсон
ҳамчун пояи фаъолияти фарҳангӣ баррасӣ мешуд. Худи
рамз ба ҳайси шакли қаблан (априорӣ) таҳиякунандаи
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воқеият баромад мекунад. Шакли рамзии иртибот, ки
азхудкунии таҷрибаи фардиро имконпазир ва оммавӣ
мегардонад, акнун ҳамчун шарти истеҳсол, ҳифз ва интиқол кардани арзишҳои фарҳангӣ фаҳмида мешуд.
Дар чунин шароит вазифаи фалсафа муайян карда
ни қоидаҳои таҷассуми рамз дар соҳаҳои фарҳанг (за
бои, асотир, санъат, дин, таърих, илм) ҳисобида мешавад. Масъалаҳо дар бобати воқеият бидуни муносибатҳои рамзӣ ба эътибор гирифта намешаванд.
Фарҳанг ҳамчуи мураттабшавии шаклҳои рамзӣ
фаҳмида мешавад, он воқеиятро бо олами рамзҳо
махдуд мегардонад.
Рамз барои ифодакунии мазмуни идеалӣ, идеяи му
айян, чун ишоратгари «ягон чиз» дар фарҳанг нақши
назаррас дорад. Дар фаҳмиши Кассирер, рамз неш аз
хама шакли худшиносии рӯҳи инсон аст. Натиҷаи ин
раванд дар шаклҳои рамзӣ - дар соҳаҳои фарҳанг
таҷассум меёбад. Рамзҳои фарҳангиро аз худ карда,
яъне эҷоду таҳия намуда, субъект худро ҳамчун коргузори озод дармеёбад.
Дар тафовут аз мактаби марбургии неокантизм,
мактаби баденӣ ба тафсири психологии фалсафаи
И.Кант диққат медод. Пайравони ин мактаб афзалияти
хиради амалӣ ва аҳамияти арзишҳои транссендснталиро асоснок мскарданд. Бинобар ин, масъалаҳои аксиологй. фарҳангшиносӣ ва антропологӣ дар гадқиқоти
мактаби баденӣ мавқеи марказӣ доштанд.
Намояндагони мактаби мазкур дар пеши худ чунин
вазифаҳо гузоштанд: а) методологияи илми таърих ва
умуман маърифати таърихиро офаранд; б) назарияи арзиш ва фаҳмишро гаҳия намоянд ва онро аз «илмхо дар
бораи табиат» чудо кунанд; в) исбот кунанд, ки мантиқи дар табиатшиносӣ истифодашаванда дар илмҳои
таърихӣ, дар «илмҳо дар бораи фарханг» комилан
қобили қабул нест. Этика ва аксиология ба сифати мантиқи «илмҳо дар бораи рӯҳ» пазируфта мешавад.
Вилгелм Винделбанд (1848 -1915) яке аз саромадҳои
мактаби баденӣ буд. У тасаввуроти анъанавиро дар бо125
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рай он, ки фалсафа илм дойр ба қонуниятҳои умумитарини воқеият мебошад, рад намуд. У зикр кард, ки фал
сафа таълимот оид ба «арзишҳои дорой аҳамияти
умумй» мебошад. Дар руҳияи Кант байни хиради назариявӣ ва амалӣ сфарқ гузошта, Винделбанд фалсафаро
ба илмҳои таҷрибавӣ муқобил мегузорад. Аз нигоҳи
Винделбанд арзишҳо (ҳақиқат, муқаддасот, зебоӣ,
хайр,) он чизест, ки бо ёрии онҳо ҳам олами объективии
маърифати илмй, ҳам фарҳанг бунёд карда мешаванд.
Ба «илмҳо дар бораи табиат» методи номотетикӣ
(қонунмандӣ) хос мебошад. Ин метод ба возеҳ ва ташреҳ кардани қонунҳо таъйинот дорад. Методи идиографӣ ба «илмҳо дар бораи фарҳанг» хос аст. Бо ин ме
тод зуҳуроти нотакрори воқеият тавзеҳ дода мешаванд.
Тибқи ибрози Винделбанд, ҳадафи фалсафа офаридани методологияи нави илмҳо доир ба арзишҳои умумиэътирофӣ аст. Ин арзишҳо меъёру қоидаҳои соҳаҳои
эстетика, этика, илм, динро муқаррар мекунанд.
Дар инкишофи мактаби баденӣ тадқиқоти
анҷомдодаи Генрих Риккерт (1863-1936) аҳамияти
хосса доштанд. У идеяҳои Винделбандро дастгирӣ мекард. Ин донишманд низ муътақид буд, ки масъалаҳои
фалсафӣ моҳиятан масъалаҳои аксиологӣ мебошанд.
Мақсади фалсафа дарёфт кардани чунин принсипи ягона аст, ки муҳтавою моҳияташ дар системаи арзишҳо
ифода мегардад. Риккерт, қайд намуд, ки на танҳо
ошкор кардани ҳолати воқеии олам, ҳамчунин муайян
кардани арзишҳо, ки ба ин олам маънӣ мебахшанд,
муҳим аст. Аз нигоҳи Риккерт олам ирратсионалӣ буда,
предмета маърифат шуда наметавонад.
Раванди маърифати олам бо амри зарурат сурат
мегирад: он инсонро маҷбур мёсозад, ки роҷеъ ба пред
мет ягон чизро тасдиқ ё инкор карда, ҳукм барорад.
Дар ин ақидаҳои Риккерт субъективизм бартараф карда
мешавад.
Бояд гуфт, ки кантчиёни ҷадид дар густариши фалсафаи забон, фалсафаи асотир, фалсафаи фарҳанг
саҳмгузор мебошанд.
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Прагматизм

Прагматизм ҷараёни фалсафиест, ки дар охири
асри XIX ба вуҷуд омада, дар ИМА бештар интишор
ёфт.
Чарлз Пирс (1839-1914) дар Кембриҷ соли 1871
маърӯза карда, идеяҳои асосии прагматизмро баён
намуд. Ин идеяҳоро ӯ дар мақолаҳояш «Устуворшавии
эътиқод» ва «Чй тавр идеяҳои худро тавзеҳ дихсм?»
тадассум намуд. Соли 1898 психолог ва файласуф
Уилям Ҷеймс (1842-1910) дар мақолаи худ «Мафҳумҳои
фалсафӣ ва натиҷаҳои амалӣ» идеяҳои Пирсро эҳё
намуда, оммафаҳм гардонд. Пас аз ин, прагматизм
мавзӯи муҳокимаҳои фалсафй гардид. Дар аввали асри
XX ба прагматизм Ҷон Дюи (1859-1952) ва Ҷорҷ Гер
берт Мид (1863-1931) пайвастанд. Дар охири солҳои
80-и асри XX идеяҳои прагматизм дар таҳқиқоти
Ричард Рорти (1931-2007), Хилари Патнэма (с. тав.
1926) ва дигарон низ мавқеи муҳим пайдо карданд.
Прагматизм мисли позитивизм ва неокантизм аз
якчанд идеяҳои бунёдии фалсафаи классикй даст кашид. Пайравони прагматизм иброз доштанд, ки фалсафа набояд бо мулоҳизаронӣ дар мавзӯи мабдаи ҳастӣ ва
маърифат банд шавад. Фалсафа бояд мегоди умумии
ҳалли масъалаҳои ҳаёти рӯзмарра гардад. Тафаккури
нави фалсафй, ки прагматизм пешниҳод намуд, амали
инсонро аз нигоҳи дигар маънидод мекард. Дар чунин
биниш амали инсон меҳваре шуд, ки дар атрофаш ташаккули кулли мафҳумҳо ва консепсияҳои фалсафй ҷараён мегирифт. Амалҳо дар ин ё он намуд шакли асосии
ҳаёту фаъолияти инсон мебошад. Худи амалҳо ғолибан
на ба тарзи рефлекторӣ, балки бошууронаю мақсаднок
иҷро мегарданд. Бинобар ин, дойр ба он механизмҳои
шуур ва сохторҳои фикрис, ки амали пурсамарро
таъмин менамоянд, масъалаҳо пеш меоянд.
Тибқи ақидаи Пирс, арзиши тафаккурро самаранокии он чун воситаи комёбшавӣ ва мутобиқшавӣ ба
муҳити атроф ба хотири амали пурмаҳсул муайян мекунад.
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Барой прагматизм маърифат як намуди амал аст,
ки ба дигаргунсозии маводди таҷриба равона шудааст.
Вазифаи маърифат умуман ифшо кардани воқеияти беруна нест, он фақаг ҳамчун восита аҳамият дорад.
Маърифат миёнарав байни ду зинаи таҷриба мебошадзинае, ки моро қаноатманд намегардонад («вазъияти
номуайян») ва зинае, ки мо онро ҳамчун қонеъкунанда
(«вазъияти ҳалшуда») қабул дорем. Вазифаи фикр на
инъикос кардани воқеияги объективй ва майлони
фаъолият, балки бартараф кардани шубҳа ҳамчун
халалрасони амал (Пирс), интихоб намудани воситаҳои
зарурӣ барои расидан ба мақсад (Ҷеймс) ё ҳалли
«вазъиятҳои проблемавӣ» (Дюи) мебошад.
Ч.Пирс доир ба эътиқод ҳарф мезанад, на дар бораи дониш. Одатан ноогоҳиро муқобили дониш мегузоранд.Ч.Пирс бошад, шубҳаро, ки ҷараёни муназзами
амалро халалдор мекунад, ба эътиқод муқобил гузошт.
Ҳамин тавр, акнун раванди маърифат на гузариш аз бедонишӣ ба дониш, балки гузариш аз шубқа ба эътиқод
маънидод шуд. Ин ҷо на эътиқоди субъективй, балки
эътиқоди дастаҷамъона ё иҷтимой дар назар дошта
шудааст. Дониши объективй бо эътиқоди эътирофшудаи иҷтимоӣ иваз карда шуд. Ҳақиқат, аз нигоҳи
Ч.Пирс, ҳамчун эътиқоди иҷбории умумиэътирофӣ
таъриф дода мешавад, ки ҷомеаи муҳаққиқони худсар
бо ҳалли масъалаҳои тадқиқотӣ ба он мерасад.
Ҷ.Дюи қайд мекунад, ки фалсафа на аз тааҷҷуб
нисбати олам, балки аз ноҳамоҳангиҳои ҳаёти ҷамъиятӣ пайдо шудааст. Бинобар ин, таҳлил ва таҳкими
гаҷрибаи иҷтимоиро ӯ ҳадафи асосии фалсафа меҳисобад.
Идеяҳо, мафҳумҳо ва назарияҳо танҳо восита ё
нақшаи амал ҳисобида мешаванд. Аҳамияти онҳо ба
оқибатҳои амалй нисбат дода мешуд. У.Ҷеймс зикр
карда буд, ки прагматизм бояд нишон додани оқибатҳои амалии ҳар як таълимотро ба сифати методи
маърифат қабул намуда, баҳсҳои фалсафиро бартараф
кунад. Мутаносибан, ҳақиқат ҳамчун муваффақияти
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идея, қамчун судмандии он барои расидан ба ҳадаф
фаҳмида мешуд. Комёбшавӣ мутлақ ҳисобидашуда на
танҳо ба меъёри ягонаи ҳақиқат, инчунин ба мазмуни
мафҳуми ҳақиқат табдил дода шуд.
Дар консепсияи Дюи раванди маърифат предмети
таҳқиқшавандаро тагйир медиҳад, агарчи онро таҳия
намесозад. Дюи илмро маҳз маҳорати ҳал кардани
масъалаҳо ҳисобида, мақсади илмро аз хидматгузорӣ
ба манфиатҳои рӯзмарраи фардӣ ё гурӯҳӣ иборат медонад.
Имкони бархӯрдорӣ аз «методи илм» ё «методи хирад»-ро Дюи бо сохти демократии ҷомеа алоқаманд
меҳисобад. Тибқи назари ӯ, зимни ҳалли масъалаҳои
иҷтимоӣ махсусан қабул шудани мақсадҳо ва идеалҳо
ба сифаги дастури амал хатарнок мебошанд.
Дар охири солҳои 30-и асри XX прагматизм нуфузи
худро аз даст дод.
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Боби 6. ФЛЛСЛФЛИ ИЛМ ДАР АСРИ XX
6Л. НЕОПОЗИТИВИЗМ
Дар давоми даҳсолаҳои аввали асри XX назарияҳои нисбият ва механикаи квантй таитккул ёфта,
раванди риёзигардонй ва шаклигардонии табиатшиносй авҷ гирифт, бо навъи забои ва бо шароити озмоиш
вобаста будани пажӯҳиши воқеият дарк шуд. Позити
визм ҳамчун фалсафаи илм маҷбур шуд, ки солҳои 2030-и асри XX вобаста ба талаботу масъалаҳои нави
илмй тагйир пазирад. Моҳияти им масъалаҳо чунин
буд: омӯхтани нақши воситаҳои аломатй-рамзии тафаккури илмй дар партави риёзигардонй ва шаклигар
донии тадқиқотҳои илмй; таносуби байни дастгоҳи
назариявӣ ва пойгоҳи таҷрибавии он; зарурати таҳлил
намудани хусусиятҳои сохтории тадқиқоти илмй - та
носуби таҳлил ва таркиб, индуксия ва дедуксия, мантиқ
ва ҳадс, кашфиёт ва асосноккунӣ, назарияҳо ва далелҳо;
ҳалли масъалаи ҳудудгузорӣ /демаркатсия/ - ҷудо кардани илм аз метафизика.
Неопозитивизм /позитивизми ҷадид/ дар солҳои
20-и асри XX гақрибан дар як вақт дар чор кишвари
аврупоӣ зуҳур кард - дар Австрия («Маҳфили Вена»
Морите Шлик (1882-1976), Отто Нейрат (1882-1945),
Рудолф Карнап(1891-1970), дар Англия (Бертран Рассел
(1872-1970), Алфред Айер (1910-1989), дар Лаҳистон
(мактаби лвовй-варшавагй - Ян Лукасевич (1878-1956),
Казимир Айдукевич (1890-1963), Алфред Тарский (19021984), мактаби берлинй (Ганс Рейхенбах (1891-1953) ва
диг.). Ба афкори аъзоёни «Маҳфили Вена» алалхусус
асари Людвиг Витгенштейн (1889-1951) «Рисолаи мантиқӣ-фалсафӣ» (1921) таъсири бузург расондааст.
Агар махизм ба таҳлили эҳсосҳо ва таҷрибаи ҳиссй
шуғли бештар дошта бошад, неопозитивизм ба таҳқиқи
дастгоҳи мантиқии габиатшиносии ҷадид таваҷҷуҳи
калон зоҳир намуд. Неопозитивизм вазифаи фалсафаро
130
https://bikhon.tj/

на дар системавӣ гардондан ва ҷамъбаст намудани дониши илмҳои ҷузъӣ, балки дар таҳлил намудани шаклҳои забонии дониш медид.
Дар неопозитивизм якчанд ҷараёнҳои фалсафаи
позитивиста муттаҳид шудаанд: атомизми мантиқӣ, позитивизми мантиқӣ, семантикаи умумӣ (аз ҷумла оператсионализм, прагматизм). Дар ин марҳилаи позити
визм масъалаҳои фалсафии забон, мантиқи рамзй,
сохтори тадқиқоти илмй ва г. аз қабили масъалаҳои
асосӣ маҳсуб мешуданд.
Намояндагони позитивизми мантиқӣ роҳи наздиккунии «мантиқи илм» ба риёзиёт ва роҳи шаклигардонии масъалаҳои гносеологиро неш гирифтанд. Ин як
шакли нави анъанаҳои таҷрибагароӣ ва феноменологизми позитивизми қаблӣ буд. Нуқтаи назари онҳоро
дар поин зикр мекунем.
Мақсади фалсафа возеҳ гардондани фикр мебошад.
Фалсафа назария не, балки фаъолият аст. Вазифаи ягонаи фалсафа тавассути таҳлили мантиқӣ пок намудани
забони илм аз ҷумлаҳои ботилу бемаънӣ мебошад. Тасдиқоти фалсафӣ аз зумраи қамин ҷумлаҳои ботил мебошанд, чунки онҳоро амалан санҷидан ё ба таври мантиқӣ исбот кардан номумкин аст.
Неопозитивистон воситаҳои риёзй ва мантиқиро на
фақат барои бартараф кардани новозеҳиҳои семан гикӣ
истифода мебурданд, балки мекӯшиданд, ки ин восигаҳоро барои рафъ кардани масъалаҳои ҷаҳонбинӣ низ
ба кор баранд. Аз нигоҳи позитивизми мантиқӣ, вази
фаи фалсафа аз таҳлили семиотикӣ иборат буда, худи
фалсафа «синтаксиси мантиқии забони илм аст. Файласуф ба ҷои далелҳои фалсафӣ бояд қоидах,ои синтаксисиро баён созад». Ба ибораи дигар, фалсафа фақат ҳамчун таҳлили мантиқии забон вуҷуд дошта метавонад.
Моҳияти таҳлили мантиқии забони илм аз ҷудо
намудани се навъи ҷумлаҳо иборат дониста мешавад:
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• Ҷумлаҳои мантиқӣ-риёзӣ (ё таҳлилӣ). Ин навъи ҷумлаҳо ҳақ ё дурӯғ буда наметавонанд, чунки ҳеҷ ягон
воқеиятро инъикос намекунанд, аммо онҳо дуруст ё
галат буда метавонанд, яъне ба қоидаҳои сохтордиҳӣ, ки бо роҳи созиш қабул шудаанд, мувофиқ ё „
номувофиқ мсбошанд.
• Ҷумлаҳои тиҷрибавӣ ё фактуалӣ. Онҳо хусусияти
синтетикӣ дошта, ҳақ ё дурӯг буда метавонанд, чунки
онҳоро дар таҷриба санҷидан мумкин аст.
• Купли ҷумлаҳои боқимоида, ки «метафизикӣ» мебошанд, яъне ба таври илмӣ ифола туда наметавонанд.
Таҳлили мантиқии илм чунии тақозо дошт:
• нисбат додани дониши назариявӣ ба таҷрибавӣ (кулли дониш хусусияти эмпирикӣ дорад, ба истиснои
дониши риёзӣ ва мантиқӣ);
• санҷиши ҳиссӣ ва тачрибавӣ (верификатсия)-и
гуфгорҳои таҷрибавӣ.
Принсипи верификатсия (аз анг., verificate - тасдиқ
кардан, санҷидан) талаб мекунад, ки ҳаққонияти тасдикоти илмӣ тавассути санҷиши гаҷрибавӣ муайян
карда шавад. Ин принсип ҳамчун меъёри дарки илмӣ ва
ҳамчун меъёри ҳакконият ва дурӯгӣ баррасӣ мешуд.
Тибқи ин принсип, тасдиқоти илман даркшударо ба
маҷмӯи ҷумлаҳои прогоколӣ нисбат додан мумкин аст.
Бо ҷумлаи протоколӣ далелҳои «таҷрибаи холис» ва
таассуроти субъект ба қайд гирифта мешаванд. Ба ин
чумлаҳо хусусиятҳои зеринро муносиб медонистанд:
• онҳо аз ҷиҳати гносеологӣ аввал мебошанд - маҳз бо
муқаррар шудани ҷумлаҳои протоколӣ раванди
маърифат оғоз мегардад;
• онҳо таҷрибаи «соф» ҳиссии субъект мебошанд;
• онҳо комилан эътимодбахшанд, ба ҳаққонияти онҳо
набояд шубҳа кард;
• дар қиёс бо донишҳои дитар, ҷумлахои протоколӣ
бетараф (нейтралӣ) мебошанд, чунки узвҳои ҳисси
инсонро дигаргун намекунанд. Далелҳои «таҷрибаи
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холис» комбинатсияи далелҳо ва воқеаҳои со даю
таҷзиянашаванда дониста мешуданд.
Позитивизми мантиқӣ мехост, ки кулли донишро аз
мавқеи принсипи верификатсия таҳти таҳлили интиқодӣ қарор диҳад. Фақат ҳамон далел ҳақ ҳисобида
мешуд, ки ё дар озмоиш тасдиқ ёфтааст, ё бо ёрии методҳои шаклӣ-мангиқӣ ва шаклӣ-риёзӣ ҳосил шудааст.
Агар санҷидани ягон тасдиқот дар таҷриба имконногшзир бошад, онро даркношуда, яъне маънои илмӣ надошга ҳисобидан зарур аст. Мисолҳо баром тасдиқоти
илман даркношуда чунинанд: «Воқеияти объективӣ
вуҷуд дорад», «Замин пеш аз инсон вуҷуд дошт», «Ҳаёти ондунёӣ вуҷуд дорад» ва ғ. Верификатсия кардани
гуфторҳои ахлоқй («некӣ», «бадӣ») низ гайриимкон аст.
Ҳамаи инҳо ба синфи мат>нои илмӣ надошта мансуб
дониста шудаанд, чунки субъекти алоҳида онҳоро бо
эҳсосҳои худ муқоиса карда наметавонад.
Вале принсипи верификатсия наметавонист, ки
ҷумлаҳо дар бораи далелҳои гузашта ва ояндаро ба илм
марбут созад. Бо мақсади наҷот додани ин нринсип,
неогюзитивистон идеяи тасдиқшавии гайримусгақим
дар таҷрибаро пешбарӣ намуданд. Қатъи назар аз ин,
бо принсипи верификатсия мушкилоти шарҳу тавзех,
додани зинаи назариявии илм ҳал нашуд.
Ба шаклигардонии пурраи забони илм эътимод
намуда, позитивистон ба ҳайси чунин’ забон ман гиқи
риёзӣ ва физикаи риёзиро (физикализмро) пазируфтанд. Онҳо на танҳо аз забони илм бартараф карда
ни тасдиқоти «ботилилмӣ»-ро вазифаи худ мешумориданд, инчунин вазифаи хешро дар он медиданд, ки дар
пояи мантиқи риёзӣ ва физика илми муштараку ягона
омода созанд. Он гоҳ ҳосил кардани ҳар гуна дониш аз
ҳамон як асосҳои аксиоматикӣ бо истифодаи механизми хулосабарории мантиқӣ гӯё имконпазир мегардад.
Дере нагузашта, позитивистон ба хулоса омаданд,
ки дидгоҳи соф синтаксисй барои таҳлили забон кифоя
нест. Ип вазъ онҳоро водор кард, ки навъу намудҳои
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гуногуни ҷумлаҳои илмиро амиқу зарифона таҳлил
намоянд, масъалаи мантикй-лингвистии мазмун ва
қимаги ҷумлаҳоро шарҳ диҳанд ва г.
Солҳои 50-и асри XX намуди нави неопозитивизм фалсафаи лингвистй ташаккул меёбад. Намояндагони
он анъанаи позитивизми мантиқиро роҷсъ ба тафсири
масъалаҳои «ботил»-и фалсафӣ идома доданд. Онҳо
эътимод доштанд, ки чунин масъалаҳои ботил натиҷаи
тат^сири гумроҳкунандаи забои ба тафаккур мебошанд.
Аз назари онҳо, забои неруи мустақил, воситаи сохтордиҳии олам аст, на воситаи инъикоси он.
Дар марҳилаи мазкур позитивистон аз фаҳмиши
«воқеияти мустақиман додашуда» ҳамчун аз маҷмӯи
далелҳои ҳиссӣ даст кашиданд. Акнун воқеият ҳамчун
мачмӯи қиматҳо фаҳмида мешуд. Олами воқеӣ «проексияи /аксшавии/ забонй» (Айер), «сохгорҳои асаби косахонаи сари мо» (Кожибский), «порчаҳо аз таассуроти
мо» (Чейз) аст. «Оё берун аз шуур олами воқей вуҷуд
дорад?» - суоле шуд, ки онро на танҳо ҳалнопазир, бал
ки бемаънӣ ҳисобиданд. Аксаран ин шакли позитивизм
бо номи позитивизми семантикӣ ёд карда мешавад.
Р. Карнап (1891 - 1970) навиштааст: «Вазифаи фалсафа таҳлили семиотики мебошад», «масъалаҳои фалсафӣ на ба табиати интиҳодошта, ҳастӣ, балки ба
сохтори семиотикии забони илм бо дарбаргирии қисми
назариявии забони рӯзмарра дахл доранд», «бар замми
таҳлили соф шаклии забон, ба мо таҳлили вазифаҳои
забон лозим аст...Бо ифодаи дигар, назарияи қимат ва
тафсир».
Аз нигоҳи намояндагони позитивизми семантикӣ,
фалсафа бояд зуҳуроти ҳаёти инсониро дар пояи семантикаи забои шарҳ диҳад. Онҳо тахмин мскарданд, ки
одамон аз сабаби номуайянии маънои калимаҳои истеъмолшаванда аксаран ҳамдигарро намсфаҳманд.
Чейз дар асараш «Бедодгарии калимаҳо» қайд мекунад,
ки калимаҳо худ ба худ ягон қимате надоранд, онҳо
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фақат рамзҳо мебошанд. Барои низоъ накардан танҳо
аз калимаҳои ихтилофангез даст кашидан кифоя аст.
Тавассути воситаҳои «забони идеалӣ» имконнопазир будани ифодакунии тамоми боигарии забони
муқаррариро нишон дода, фалсафаи лингвистӣ
тадқиқотро ба тасвир намудани гуногунистеъмолии
ифодаҳои забонӣ равона намуд. Людвиг Витгенштейн
(1889-1951) дар марҳилаи охири эҷодиёташ дар асараш
«Тадқиқоти фалсафӣ» талаб кардааст, ки на объекта ба
калима мувофиқатдошта, балки таъйиноту вазифаҳои
калима дар фаъолияти инсон ҷустуҷӯ карда шавад. Ӯ
қайд менамояд, ки аҳамиятнокии калимаҳо ва гуфторро
истеъмоли онҳо дар забон маълум мекунад. Азбаски
маънии гуфторҳо бо ягон матн, ки дар он ин гуфторҳо
истеъмол шудаанд, маълум карда мешавад, аз ин рӯ дарёфт намудани нишонаю аломатҳои умумии истеъмоли
гуфторҳо дар матнҳои гуногун гайриимкон аст, зеро
матнҳо сершуморанд.
Аз назари Л.Витгенштейн, масъалаҳои фалсафй
натиҷаи кӯчонидани калимаҳо ва гуфторҳо аз як матн,
ки дар доирааш онҳо дарк шудаанд, ба матни дигар
(бегона) мебошад. Ин боиси «бесарусомонй»-и ношоиста мегардад. Чунин «бесарусомонй»-ро Витгенштейн ба
касалии рӯҳӣ монанд карда, ба сифати воситаи табобати он таҳлили лингвистиро пешниҳод намудааст (фалсафа ҳадафи терапевтй дорад). Ба хотири аз метафизика
тоза кардани забон, ба ҷои принсипи верификатсия
Витгенштейн истифодаи накди филологии забонро ба
рои бартараф кардани масъалаҳои фалсафй пешниҳод
менамояд.
Фалсафаи лингвиста мисли позитивизми мантиқӣ
собит кардан мехост, ки кулли дониш дойр ба олам ба
туфайли илм ва фикри солим аст. Инчунин фалсафа на
бо муқаррар кардани ҳақиқат сару кор дорад, балки бо
фаъолияти таҳлилии «возеҳсозӣ»-и бемаъноӣ ва дарк135
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шуда, тоза намудани забои аз «гуфторҳое, ки ногузир
ба иштибоҳ мебаранд», машгул аст.
Ба неопозитивизм иҷрои корҳои зерин муяссар
гардид: а) як навъ бсҳтар анҷом додани таҳлили сохтори допиши илмӣ бо истифода аз воситаҳои муосири
мантиқӣ-риёзӣ; б) бо ҷиддияти том тарҳрезӣ намудани
амсилаи фарзиявй-дедуктивии назарияи илмй. тасвир
кардани унсурҳо ва робитаи байни онҳо; в) мухим будани возеҳӣ ва дақиқии забони илмиро нишон додан.
Аммо дар охири солҳои 50-аввали солҳои 60-и асри XX
таъсири неопозитивизм қатъиян коҳиш ёфт. Дар фалсафаи илми солҳои 70-уми асри XX консепсияҳои сершумори фалсафӣ пайдо гардиданд, ки бо таҳқики
масъалаҳои рушди дониши илмй машгул буданд. Самти
умумии ин консепсияҳо шартан постпозитивизм номида шудааст.
6.2. ПОСТПОЗИТИВИЗМ
Таваҷҷуҳи намояндагони ностпозитивизмро асосан
масъалаҳои зерин ба худ ҷалб карда буд: назарияи нав
чй гуна пайдо мешавад? Он чй тавр сазовори эътироф
мегардад, меъёрҳои муқоиса ва интихоб намудани
назарияҳои рақобаткунанда кадом аст? Системаи донишҳои илмй чй гуна инкишоф меёбад? Акнун
масъалаҳои рушди дониши илмй мавзӯи таҳлили методологй гардида, амсилаи кумулятивистии инкишофи
илм баҳснок ҳисобида шуд.
Ба марҳилаи постпозитивистии фалсафаи илм даст
кашидан
аз
дихотомия
/дутақсимӣ/-и
таҷрибавӣназариявй хос аст. Дар ин марҳила муқобил гузоштани
фактҳо бо назарияҳо, муқобил гузоштани қаринаи
кашфиёт бо қаринаи асосноккунй аз байн рафт. Ба ҷойи
зидгузории қатъии донишҳои таҷрибавӣ ва назариявӣ.
позитивизм дойр ба шомилшавии тарафайни донишҳои
таҷрибавю назариявй ва гузариши муназзам аз як зинаи
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дониш ба зинаи дигар ҳарф мезанад. Намояндагони
фалсафаи илми муосир нишон медиҳанд, ки барои
муқаррар намудани далелҳо ҳамеша ниёз ба назарияи
муайян чой дорад. Далслҳои дар асоси назарияҳои гуногун муқарраршуда аз хамдигар тафовут дошта мегавонанд. Бинобар ин, ивазшавии назарияҳо дар аксари
ҳолатҳо боиси ивазшавии асоси далелҳои илмй мсгардад.
Дар ҷавоб ба таҷрибагароии махдуди позитивизм,
инчунин дар муқобили таърихияти позитивизм хирадгароии интиқодӣ ба мисн омад. Асосгузори он Карл
Поппер (1902-1994) консепсияи фалсафии худро ҳамчун
тазодди неопозитивизм бино кард.
Ӯ аз тачрибагароии махдуди позитивистони мантиқӣ ва аз чустуҷӯи асоси комилан эътимодбахши до
ниш даст кашид. Тибқи назари ӯ, заминай таҷрибавӣ
ҳадди ниҳоии хақиқат буда наметавонад, балки маҳсули созиш /конвенсия/ аст, ки аз назария вобастагӣ до
рад. Ба андешаи Поппер, дараҷаҳои назариявӣ ва
таҷрибавии допиши илмӣ бо ҳамдигар алоқамандии
ногусастанӣ доранд.
Аз нитоҳи Поппер, ҳар як допиши илмӣ фақат хусусияти фарзиявӣ, тахминӣ дорад ва аз хато эмин нест
(принсиии «фаллибилизм»). Ӯ пешниҳод кард, ки принсипи верификатсия бо принсипи фалсификатсия (аз
лот., falsus -дурӯг, ботил, J'asio - мекунам) иваз карда
шавад. Фалсификатсия коргузории методологи буда,
имкон медиҳад, ки тибқи қоидаҳои мантиқи классикӣ
ботилию дурӯгии фарзияҳо ва назарияҳо муқаррар кар
да шавад. Идеяхои К. Поппер дар консепсияхои
И.Лакатос (1922-1974), У.Бартли (1934 -1990), Ҷ. Агасси
(с. тав. 1927), инчунин дар вариантҳои мухталифи хирадгароии интиқодӣ инкишоф дода шуд. Таъсири онхо
ҳатто ба он консепсияҳое, ки фалсификатсионизмро
инкор кардан мехостанд, расидааст.
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Позитивизм назарияҳои физикаи риёзиро намунаи
илмият ҳисобида, иброз намуд, ки кулли допиши илмй
дар ниҳояти кор бояд шакли назарияҳои аксиоматики ё
фарзиявй-дедуктивиро тирад. Агар ягон фан аз ин иде
ал дур бошад, пас ин фан номукаммалию норасой дорад. Намояцдагони постпозитивизм инкишофи донишро чун объекти асосии тадқиқот қабул фармуда,
ноилоҷ ба пажӯҳиши таърихи пайдоиш, рушд, ивазшавии идеяҳо ва назарияҳои илмй пардохтанд.
Дар ин ҷода алалхусус тадқиқоти Томас Кун (19221996), Стивен Тулман (1922-2009), Ҷералд Холтон (с.
тав. 1922) ва дигарон ҷолиби диққат мебошанд. Тамоюли таърихиятгарой дар фалсафаи илм огоз ёфта, бо
ҳамин таносуби фалсафаи илм ва таърихи фалсафа ба
масъалаи меҳварӣ табдил гардид.
Ҳамчунин ҳудуди предметии фалсафаи илм васеъ
шуда, таҳлили масъалаҳои ҷаҳонбинӣ ва иҷтимоии илм
муҳим гардид.Дойр ба таносуби илм ва шаклҳои дигари ақлоният, детерминантҳои иҷгимоии дониши илмй,
омили инкишофи ҷамъиятӣ будани илм ва г. масъалаҳо
гузошта шуданд. Масъалаҳое, ки бо равандҳои гуманитарикунонй ва гуманикунонии илм алоқаманд буданд,
басо муҳим гаштанд. Интишор ёфтани таҳлили фалсафӣ-методологӣ ба соҳаҳои фаъолияти маърифатй, ба
фалсафаи илм махлут шудани натиҷаҳо ва методҳои
дониши иҷтимоӣ-гуманитарӣ нишонаи аз нав сафедшавии метафизика, бозпас эътироф шудани он буд.
6.3. КОНСЕПСИЯҲОИ ЗИДДИПОЗИТИВИСТЙ
ДАР ФАЛСАФАИ ИЛМИ АСРИ XX.
НАВХИРАДГАРОИ
Дар солҳои 30 - 40-и асри XX дар зери таъсири
кашфиётҳои илмй на танқо неопозитивизм, инчунин
ҷараёнҳои зиддипозитивистй дар фалсафа ва методологияи илм - навхирадгарой /неоратсионализм/ ташаккул
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ёфтанд. Навхирадгароён мавқеи худро бо комёбиҳои
табиатшиносии риёзй ва иазариявй устувор месохтанд.
Мавхирадгароии самти мстодологй дошта ва навхирадгароии самти онтологй дошта аз ҳам фарқ доранд.
Дар навхирадгароии мстодологй масъалаҳои асосноккунй, инкинюфи допиши иазариявй, таҳқиқи асосноккунӣ ва баҳодиҳӣ ба дониш, тарзҳои тагйирёбии
дониш ҷойгоҳи махсус доштанд. Намояндагони он вазифа гузоштанд, ки ба гаҷрибаи мат>рифати табиатши
носии муосир сарфаҳм рафта, хиради нави илмӣ, рӯҳи
нави илмиро ба миён оваранд. Намунаи он, аз назари
навхирадгароён, физикаи муосир бо кашфиётҳои бунёдиаш ба ҳисоб меравад. Физика ба сифати роҳбалади
илмҳои дигар, аз ҷумла чун роҳнамои фалсафа хизмат
намуда, бояд ҳарчӣ бештар аз тасаввуроти мстафизикй
ва ирратсионалй озод бошад.
Консепсияи таҷрибагароии позитивизмро дойр ба
маърифати илмй рад намуда, навхирадгарой вобаста
будани далелҳои тачрибавй аз сохторҳои дониши назариявиро эътироф мснамояд. Навхирадгарой муколамаи
нави байни хирад ва таҷрибаро мавзӯи худ кард, ки бар
хилофи анъанаи метафизики буд. Дар навхирадгарой
хирад ҳар гуна тагйирот, таваккалг ҳадси эҷодиро истисно намекунад. Хиради нави илмй ба ҳамаи ноозмудагиҳо «ҳассос» аст. Барой навхирадгарой на танҳо
қудрати хиради маърифаткунанда, инчунин «зебу
назокати илм» ва идсяҳои ахлоқӣ муҳим аст.
Хирадгароии классикӣ ба схемаҳои априории асосноккунии дониш такя мскард. Бар хилофи ин, навхи
радгарой ба заминаҳои таърихан ивазшавандаи маърифат истинод карда, дар соҳаи тадқиқогҳои таърихӣилмӣ идеяҳои диалектикиро истифода менамояд.
Намояндагони он мақсад мегузоранд, ки навъҳои мухталифи ақлониягро вобаста бо шароити таърихӣфарҳангй ва сатҳи инкишофи техникӣ таҳқиқ намоянд,
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ба таҳлили гарзҳои исбот, радкунии далелонарӣ дар
соҳаҳои гуногуни таҷриба ва маърифат ноил гарданд.
Дар шароити буҳрони идеали хирадгароии клас
сики ва косташавии эътимод ба қонунҳои физикаи нютонӣ дар илм шаклҳои нав (эҳтимолиятӣ ва статисгикӣ)-и тасвири робитаҳои сабабӣ пайдо гардид. Дар
фалсафа дар ин ҳангом худи хирадгароӣ зери танқид
қарор гирифт. Раванди барқарор кардани қаринаи он
тологии шароити будубоши дониши илмӣ, эҳёи худи
рӯҳи илм оғоз ёфт, ки намунаи он эҷодиёти Г.Башляр
мебошад.
Г.Башляр: коисепсияи «навхирадгароӣ» ва
«образи нав»-и илм

Дигаргунсозиҳои амиқи табиатшиносии назариявӣ,
нисбияти баъзе ҳақиқатҳои илм, назарияҳо ва фарзияҳои илмӣ мавзӯи тадқиқоти файласуфи фаронсавӣ
Гастон Башляр (1884-1962) шудааст. Асарҳои маъруфи
ӯ «Рӯҳи нави илмӣ» (1934), «Фалсафаи не» (1940), «Ташаккулёбии рӯҳи илмӣ» (1938) мебошанд.
Башляр консепсияи «хирадгароии интегралӣ»-ро
асос гузошт. Дар он «рӯҳи нави илм» - геометриям гайриевклидӣ, физикаи гайринютонӣ, кимиёи «гайри назари Лавузе» инъикос ёфтааст. Диалектикаи гегелӣ ва
марксиста ҳамчун методҳои «содалавҳона», «куҳнашуда», «тоилмӣ» баҳогузорӣ карда, ба таври ҷиддӣ таҳқиқ
намудани масъалаҳои диалектикаи маърифати илмӣтабиатшиносӣ зарур шуморида шуд.
Башляр аз пайи нав кардани асосҳои тафаккури
илмӣ туда, масъалаи таносуби хирадгароии классикӣ
ва гайриклассикиро пеш гузошт, аммо онро асоснок
накард.
Тибқи ақидаи Башляр дар илми гайриклассикӣ
тагйиротҳои басо муҳим сурат гирифтанд. Образи илм,
стандарт ва идеалҳои илмият дигаргун шуданд.
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Масъалаи эътимод ба мукаммалии ҳақиқатҳои илмй
дигар муҳим нест. Ҷойи онро фаҳмиш дойр ба нисбй ва
шартӣ будани хақиқатҳои илмй мегирад. Бар ивази
сохги фаннии дониш, ки хоси илми классикй буд, беш
аз пеш нақши байнифанният меафзояд. «Хиради мунозиравӣ», яъне танқиди ақида ва консепсияҳои пойдоргашта нақши муҳим пайдо кард. Фалсафаи «хирадгароии навшуда» таҳлили сабабияги фарҳангӣ ва таърихии илмро тақозо мскунад.
Башляр беасос будани муқобилгузории қисмҳои
таҳлилӣ (ё мантиқӣ-риёзӣ) ва синтаксисӣ (таҷрибавӣ)-и
донишро нишон медиҳад. Маҳз унсури риёзӣ гаҷассумгари ҳамон синтези эҷодӣ дар илми муосир мегардад,
ки ба ҷойи индуктивизми анъанавӣ омадааст. Дар ягонагии диалектикии хирад ва таҷриба ҷониби асосӣ хирад аст, ки бо методи риёзӣ мусаллаҳ мебошад. Аз ин
рӯ акнун воқеияти физикӣ низ бо тарзи феноменолога,
яъне дар рӯҳияи позитивизми классикӣ тафсир намешавад. Воқеият, пеш аз ҳама, бо сохторхо /конструктҳо/-и
назариявии тафаккур ошкор карда мешавад. Умуман,
муболиғавӣ баҳо додан ба ҷанбаҳои эҷодии маърифат
хоси навхирадгароӣ аст.
Структурализм ва постструктурализм

Дар даврони муосири иттилоотӣ на танҳо таҳлили
шаклҳои фикр ва хусусиягҳои забои талаб карда меша
вад, ҳамчунин гаҳлили амиқи магнҳо, ҳуҷҷагҳо ва ғ.
тақозо мегардад. Барой амалияи муосири илмӣ-техникӣ
мавзӯъҳои сохтордиҳии ифодаҳои забонӣ, матнҳо ва
«фаҳмиш»-и матн басо муҳим аст. Зарурати чунин
таҳлил ҷараёнҳои фалсафии структурализм ва герменевтикаро ба миён овард. Тасодуфӣ ҳам нест, ки ташаккули структурализм ва герменевтика тақрибан ба
замони ташаккули кибернетика рост меояд.
Структурализм /сохторгароӣ/ номи умумии як
гурӯҳи чараёнҳо дар маърифати иҷтимоӣ-гуманитарии
асри XX мебошад. Намояндагони он асосан бо маълум
кардани сохтори систсмаи тахқиқшаванда ва таҳияи
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методҳои сохтории тадқиқот машғул буданд. Структу
рализм чун методи тадқиқот дар лингвистика, адабиёгшиносӣ, психология, назарияи этнография пайдо
шуд. Гузариши илмҳои мазкур аз тадқиқоти тасвирӣтаҷрибавӣ ба абстрактӣ-назариявӣ барои густариши
структурализм мусоидат намуд.
Солҳои 60-уми асри XX структурализм дар Фаронса интишор ёфт. Он ба объективият ва ҷиддият дар илм
даъво намуда, худро ба экзистенсиализм зид гузошт.
Намояндагони номии структурализм Клод Леви-Стросс
(1908-2009), Жак Деррида (1930-2004), Мишел Фуко
(1926-1984), Жан Лакан (1901-1981), Ролан Барт (1915—
1980) ва дигарон ба шумор мераванд, ки мақсад аз
гадқиқоташон асоснок кардани дониши гуманитарй
ҳамчун илми назариявй мебошад. Масалан, ЛевиСтросс барои илмҳои гуманитарй идеалҳои илмҳои табиатшиносӣ ва истифодаи методҳои дар ин илмҳо коркардшударо муносиб медонад.
Структуралистҳо ба ошкор намудани сохтор ҳамчун маҷмӯи муносибатҳои ноошкор, инварианта, ки аз
он хосиятҳои система вобастагй доранд, диққат
медиҳанд. Ин сохтор на фақат чун шакли ягон объект
ва ҳамоҳангшавии унсурҳои он ба таври мушоҳидашаванда баррасй мегардад, балки бо абстрактсиякунй
маълум карда мешавад. Дар ин ҳолат хусусияти мабдаии унсурҳои ин ё он система таддиди назар карда
мешавад. Ҷудо кардани ҷанбаи аломатй дар забон,
санъат, асотир ва г. имкон медиҳад, ки сохторҳои аб
стракта маълум карда шаванд. Ин амал ба туфайли хусусиятҳои системаҳои аломатй (аз ҷумла ба туфайли
номуттасилии унсурҳо ва мустақилияти нисбй аз ху
сусияти мабдаи онҳо) имконпазир мешавад. Сохтори бо
ин тарз маълумшуда тавассути методҳои мантиқи шаклй ва риёзиёт (бо назарияҳои гурӯҳҳо, графҳо ва г.), бо
техникаи иттилоотӣ-ҳисоббарор таҳқиқ шуда метавонад.
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Хусусияти хоси структурализм суиистифодаи бошуурона аз аломатҳо, калимахо, рамзҳо барои ошкор кардани сохторхои амиқи даркнашаванда ва мсханизмҳои
ниҳони системаҳои аломатй мебошад. Аз назари структуралистони фаронсавй, ин сохторхои даркнашаванда
на ирратсионалй, балки мантиқӣ ва оқилонаанд. Онҳо
механизми ноошкор, бешууронаи системаи аломатй
(«функсияи рамзй») мебошанд. Чунончи, шахсе, ки забонро хуб медонад, дар нутқаш аз қоидаҳои грамматикӣ, ҳатто онҳоро ба хотир наоварда, истифода мекунад. Методи сохторӣ бошад, имкон медиҳад, ки гузариш аз робитаҳои зинавй ва даркшаванда ба қонуниятҳои ноошкору даркнашаванда анҷом ёбад.
Леви-Стросс баҳри дарёфтани чунин «сохторҳои
менталй», ки барои ҳамаи фарҳангҳо ва тамоми одамон
умумй бошанд, чора андешида, ба инкишоф додани
идеяи фавқулхирадгароӣ мскӯшад. Аз назари ин олим,
фавқулхирадгарой мавзунӣ ё ҳамоҳангшавии мабдаъҳои ҳиссӣ ва ақлӣ аст, ки тамаддуни имрӯзаи аврупой онро аз даст додааст, вале дар сатҳи тафаккури
асотирӣ нигоҳ дошта шудааст. Леви-Стросс онро ҳамчун бешуурии коллективона баррасй менамояд.
Таҳлили гаҷрибаҳои маърифатии структурализм
имкон медиҳад, ки унсурҳои категориявии он (сохтор,
забои, бешуурона) маълум карда шавад. Гузашта аз ин,
сохтори забои ҳамчун намунаи сохтори объекгивй, ки
аз шуур ва таассуроти нотиқ, аз хусусияти мушаххаси
нутқронӣ вобастагй надорад, тафсир карда мешавад.
Бешуурона ҳамчун шарти ногузири маърифат фаҳмидашуда чизест, ки берун аз шуур вуҷуд дошта, роҳи ба
шуур пайвастани худро ҷусгуҷӯ мекунад.
Дар методологияи структурализм инсон (субъект) ё
умуман аз доираи таҳқиқ берун карда мешавад, ё ҳамчун чизи тобеъ, маҳсули сохторхои объекгивй тафсир
карда мешавад. Ин мулоҳизаи структуралиста, ки тезис
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оид ба «марги инсон» номида шудааст, таҳти тапқиди
шадид қарор гирифт.
Хусусияти фалсафии структурализмро муайян кар
дан чандон осон мест. Аз як тараф, дар структурализм
абстракгсияҳои асосии субъективистикаи хирадгарой
(масалан, субъект, худшиносӣ, мулоҳиза) аз назари интиқодӣ таҳлил шудаанд. Аз тарафи дигар, структура
лизм идеяҳои хирадгароиро дар вазъи нави маърифатй
ва ҷаҳонбинӣ инкишоф додааст. Густариши мавқеъ ва
дидгоҳи структуралистӣ ба ҷустуҷӯҳои феноменологй
дар бобати объективият ва гаҳқиқи забои таъсир расонида, тарҳи герменевтикаи муосирро ба таври қатъӣ
муайян намуд.
Аз охири солҳои 60-аввали солҳои 70-и асри XX гузариш ба марҳилаи нави инкишофи структурализм сурат гирифт. Ин марҳилаи структурализмро постструк
турализм меноманд. Дар доираи постструктурализм
дониш аз шаҳомати объективиаш маҳрум гардида, чун
ҷазбшавии неруҳои иҷтимоӣ ва сиёсй, чун ифодаи стратегияи х,окимият, маҷбуркунӣ ва водорсозй тафсир кар
да мешавад. Дар пажӯҳиши постструктуралистӣ гаҳлили сохторҳои объективии бегараз муҳим ҳам нест. Дидгоҳи он ба таҳлили ҳамаи он чй, ки берун аз сохтор
ҷойгир буда, ба «гирду гӯша»-и он тааллуқ дорад,
нигаронида шудааст.
Самти тадқиқоти постструктурализм чунин аст:
• ташреҳи ганоқузу апорияҳо, ки ҳангоми тавассути
сохторҳои забонӣ омӯх гани ҷомеа ва инсон пайдо мешаванд;
• бартараф намудани зиддитаърихияти структуралистӣ
ва редуксионизми лингвистӣ;
• сохтани амсилаи маъниофар;
• коркарди таҷрибаи нави мутолиаи «кушод».
Намояндагони асосии постструктурализм Мишел
Фуко (1926-1984), Жак Деррида (1930 -2004), Жил Делез
(1925-1995), Жан Лиотар (1924-1998), Жан Бодрийар
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(1929-2007) ва дигарон мебошанд. Ба мисли структура
лизм постструктурализм низ ба таври мукаммал таъсис
наёфтааст. Структурализм барномаи умумй низ надошта, фақат як навъ умумияти проблемавй ва биниши
ҳалли онро соҳиб аст. Яке аз вазифаҳои асосии пост
структурализм танқиди метафизика ва логосентризми
аврупой, ошкор кардани забони ҳокимият ва ҳокимияти забои дар кулли дастовардҳои фарҳанг ва схемаҳои
ақлонӣ мебошад.
Дар майлгириҳои постструктурализм ду чиз муҳим
аст - таваҷҷуҳ ба воқеияти сиёсй: «дар ниҳояти кор
ҳама чиз сиёсат аст» (Делез); «гайр аз матн чизе пест»
(Деррида).
Файласуфи фаронсави Жак Деррида яке аз намояндагони номии постструктурализм ба ҳисоб меравад.
Асари ӯ «Дар бораи грамматология» (1967) барои
пайравонаш барномаи корӣ гардид. Ӯ дойр ба хотима
ёфтани захираҳои хирад дар он шаклҳое, ки фалсафаи
классикӣ ва муосири Ғарб тавзеҳ медоданд, масъалагузорй намуд. Деррида деконструксияро тарзи корбурди
фалсафй, шарти бартараф кардани метафизика мехисобад. Моҳияти он - дар матн ошкор кардани мафҳумҳои
асосӣ ва қишри истиоравй, ки ба худ айниятии матн, ва
робитаи он бо дигар матнҳоро ишора мекунад. Вазифаи асосии деконструксия (амалиётҳои «ҷудокунӣ» ва
«васлкунй») ин аст: дар ҳар намуди матн нишон додани
аҳамия ги унсурҳои берунисистемавӣ ва маргиналӣ.
Дар ин ҳолат қарина ахдмияти калон иайдо меку
над: система боз шуда, «ба қарина шомил мегардад».
Қарина беҳад васеъ буда метавонад. Бинобар ин,
маъние, ки аз қарина вобастагй дорад, номаълум мемонад. Таҳти таъсири қарина дар матн сарҳадҳои «дохилй.
ва берунй» вайрон мешаванд. Агар дар структурализм
субъект истисно карда мешуда бошад, дар иостстуктурализм тезиси «шомилӣ»-и хоҳишҳои субъект ба ра145
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ванди маънидодкунию маъниофарӣ пешниҳод карда
мешавад.
Постструктурализм масъалаи дурнамои фалсафаро
тезутунд намуд. Фалсафа ҳамчун перу и созанда ва
иштирокчии мустақим дар ташаккули объектҳои нави
фарҳангӣ, дар рушди муносибатҳои нави байни
соҳаҳои гуногуни фаъолияти маънавй ва амалй эътироф карда шуд. Нақши нави фалсафаро фаҳмидан гайримкон аст, агар худи ин таҷрибаро аз cap нагузаронида бошем. Дар ҳар сурат масъалаҳои ҳалношуда, вале
тақдирсоз боқӣ монданд.
«Фалсафаи раванд»-и А.Уайтхед
Алфред Уайтхед (1861-1947) ба идеал и анъанавйклассикии допиши фалсафӣ (метафизикӣ) содиқ монд.
Дойр ба робитаи мутақобилаи илм ва фалсафа дар
даврони нав муҳокимаронӣ намуда, Уайтхед қайд кард,
ки аз канораҷӯию ҷудоӣ аз якдигар хам илм, хам фал
сафа зарар мебинанд. Гузашта аз ин, дар охири асри
XIX ва аввали асри XX заминаҳои нав барои муттаҳидшавии онҳо муҳайё гардид. Ин замина дар асоси
схсмаҳои универсалии категориявй, ки бояд самаранокии худро дар ҳамаи соҳаҳои эчодиёти инсон собит менамуд, пайдо гардид. Тибқи андешаи А.Уайтхед, системавигардонии диалекгикии анъанаи фалсафй дар айни
замой ифодакунии мантиқи инкишофи худи илм мебошад.
Ба сохторҳои назариявии мантикан муназзам ва
маънидодкунанда табдил додани заминаҳои ноошкори
ба ҳадси онтологй ниёздошта - ин аст вазифаи «фалса
фаи спекулятивӣ»(фалсафаи зеҳнӣ).
Чунонки қаблан гуфтем, аз нигоҳи А.Уайтхед зеҳни
фалсафй на танҳо манзараи оламро ҳосил карда, дар
асоси он ҷаҳонбиниро ороста метавонад, балки аҳамияти илмй-эвристикй низ дорад. Кагегорияҳое, ки бо
ёрии зеҳни фалсафй ҳосил шудаанд, омилу роҳнамои
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ҷустуҷӯҳои назариявӣ мегарданд. Фалсафа ба рафти
тадқиқоти илмӣ аксуттаъсири худро мерасонад. Ҳар
чизи аз илм «гирифтааш»-ро бозпас ба он баргардонида, боз ба гирдоби идеяҳо дохил менамояд. Чунин идеяи кушодагии низоми фалсафӣ бартарии мавқеи Уайгхедро нисбат ба Гегел нишон медиҳад, зеро Гегел фалсафаро «илми мутлақ» ҳисобида, нишон додани «камбудию хато»-и ҳамаи донишҳои дигарро ба ӯҳдаи он
вогузор намудааст.
Тибқи назари А.Уайтхед, тафаккури илмӣ гайр аз
амалиётгузаронй инчунин «хиради спекулятивӣ» дорад,
ки аз «пурсишҳои беохир», аз «купҷковии беғаразона»
тавлид шудааст. Он пеши худ фақат як мақсад мегузорад: ҳар чӣ ггурратар шарҳ до дани олам. Хиради спекулятивӣ ва кӯшиш барои ҳосил кардани дониши
шархдиҳанда инкишофи илмро таъмин мегардонадмегӯяд А.Уайтхед. Ҳузури унсури спекулятивӣ дар
сохторҳои илмй ба робитаи аслии табиатшиносӣ бо
фалсафа, ба алоқаи физика ва метафизика далолат мекунад. Фалсафа ва илм ҷудонопазир ва ёвари ҳамдигаранд.
Уайтхед мақсад гузоштааст, ки фалсафаи классикӣ
ва комёбиҳои нави табиатшиносиро ҳамаҷониба синтез
намояд. Дар «фалсафаи раванд»-и хеш ӯ якчанд
идеяҳои самарабахши диалектикӣ иброз намудааст. Ин
идеяҳо оид ба алоқамандии воҳид ва касрат (зиёдӣ), до
йр ба раванд ҳамчун ҷавҳари олам, дар бораи системаҳои томи худинкишофёбанда, доир ба тазодҳо ва ғ.
мебошанд. Ӯ гуфтааст, ки олами кабир пур аз худифодакунии амалии тазодҳои мухталиф мебошад. Озодӣ ва
зарурат, гуногунӣ ва ягонағӣ, воҳид ва касрат, мукаммалӣ ва номукаммалӣ ва ғ. аз ҷумлаи ҳамин тазодҳоянд. Тибқи ақидаи ӯ, ҳамаи тазодҳо унсури доимии табиати чизҳо мебошанд. Мувофиқи назари Уайтхед,
«принсипи раванд» маълум месозад, ки воқеият ташак147
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кулёбанда аст ва ҳар як объективият имконият ба ташаккулёбй мебошад.
Аз назари ӯ, на танҳо ҳаёти инсоният, балки тамоми таърихи олам раванд аст.Ин донишманд кайд мекунад, ки агар объекта фалсафаи механиста заррачаҳои
элементарй бошад, пас илми имрӯзаро маҷмӯи робитаҳо дойр ба тамоми олам ҷалб менамояд. Дар умки
фалсафаи раванд мафҳумҳои физикаи риёзй, биология,
психология ва сотсиология ба ҳамдигар псчидаанд.
Мафҳумҳои аньанавии физика (масалан, мафҳумҳои энергия ва атом) вобаста ба кашфи назарияи
нисбият ва тасаввуроти кванта таҷдиди назар шуданд.
Ин мафҳумҳо ногаҳонӣ монандии худро бо мафҳумҳои
биологии «организм», «муҳит», «таҳаввулог» пайдо
карданд. Организмҳо тимсоли атомҳо буда, ташаккул
меёбанд ва нобуд туда, ба маводди сохторёбии организмҳои нав табдил мегарданд, вале инҳо атомҳои содатари «ҳодиса» мебошанд. «Ҳодиса» дар системаи
мафҳумҳояш сохтори дигари онтологй - сохтори
«ҷомеъ» дорад.
Фалсафаи А.Уайтхед намунаи эҳёшавии анъанаи
диалектикй дар таърихи афкор аст. Фалсафаи ӯ cap то
по диалектикй аст, зеро ин методро қариб дар ҳар як
таҳқиқоташ ба қайд гирифтан мумкин аст. Гуфтан ҷоиз
аст, ки Уайтхед яке аз ҷонибдорони собиткадами тафаккури диалектикй дар фалсафаи гайримарксистии
асри XX мебошад. Дар консепсияи ӯ диалектика на
фақат метода тафаккур, балки қонуни ташаккули оламу инсон аст. Дар зикри мазкур ягонагии ба хам зидҳо
на ба сифати истисно, балки чун хусусияти объективии
воқеият ва тафаккур ба назар мерасад.
Сабақи муҳиме, ки А.Уайтхед ба ҳамагон медиҳад,
чунин аст: дар ҳолати дуруст ба роҳ мондани азнавсозии анъанаи фалсафй, он чун дар гузашта, имрӯз низ
омили пешрафти ҳаёти мо шуда метавонад.
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Вақте ки оянда имрӯз ҳалқа ба дар мезанад, одамон
онро бояд шинохта тавонанд. Агар одамон фақат бо
такрори тарзҳои одатии тафаккур ва амал қонеъ гарданд, пас «саргузашт»-и метафизики барояшон ногузир
мегардад. Дилбастагӣ ба такрори гузашта аз таназзули
ногузир дарак хоҳад дод. Карахтии анъана хатарнок
аст, вале анархистона вайрон кардани тамоми куҳна
низ фалокатовар мебошад. А.Уайтхед таъкид мекунад,
ки чизи мураккабтаре лозим аст, тартибу низоме зарур
аст, ки аз навгониҳо бархӯрдор бошад.
«Фалсафаи раванд»-и А.Уайтхед ба ҷустуҷӯҳои ме
тодологи, ки ба услуби тафаккури илми муосир таъсири
калон расонданд, мусоидат кард. 'Гаҷдиди назар шудани асосҳои онтологӣ ва методологии физикаи классикй
ба фароҳам овардани фазой нави идеявӣ сабаб гардид.
Дар ип фазо ҷараёнҳои нав, аз ҷумла кибернетика, ба
миён омаданд.
6.4.ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
Феноменология /падидагароӣ/ яке аз ҷараёнҳои бонуфуз, мураккаб ва хеле интишорёфтаи фалсафаи асри
XX мебошад. Асосгузори он файласуфи олмонӣ Эд
мунд Гуссерл (1859-1938) аст. Яке аз масъалаҳои марказӣ, ки Гуссерл дойр ба он муҳокймаронӣ мекард,
масъалаи буҳрони ҷаҳони муосири аврупоӣ ва буҳрони
илм буд. Ҳанӯз аз нимаи дуюми асри XIX илмҳои позитивӣ дар ҷаҳонбинии инсон ҳукмрон буданд ва чун
кафили «пешрафту тараққиёт» қабул мешуданд, аммо
дар ҳудуди асрҳои XIX-XX баҳодиҳӣ ба илм куллан
тагйир ёфт. Чунонки Гуссерл қайд кардааст, ин муносибат на ба илмияти донишқо, балки ба аҳамияти
имрӯзаю дирӯзаи илм дар ҳаёги мардум тааллуқ дорад,
зеро ҳокимияти фавқулодаи илм шароити барои «инсони воқеӣ» муҳимро ба назар намегирад. Албатта,
«илмҳои далелӣ»-и яктарафа фақат «инсони далелй
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(фактӣ)»-ро офарида, ба дархостҳои ҳаётии мо, ба
масъалаҳои ҳаёгу фаъолияти мо ягон посух гуфта наметавонанд. Ин масъалаҳо дар бораи маънодор ё бсмаъно
будани мавҷудияти инсон аст. Гуссерл менависад, ки
ҳатто «илмҳо дар бораи рӯҳ» ноилшавй ба илмиятро
чун истисно кардани масъалаҳои «оқилона» ё «нооқилона» будани фаъолияти инсон мефаҳманд. Ин
илмҳо низ мекӯшанд, ки фақат гуфторҳои «фактӣ»
пешниҳод кунанд.
Гусссрл ба нокифоягии фаҳму идроки анъанавӣ қоил аст, зеро он белиқо буда, ба ҳосил кардани донишҳои умумӣ ва унивсрсалӣ равона карда шудааст.
Тибқи ақидаи ӯ, эътимод ба фалсафаи унивсрсалӣ
аҳамияти худро гум кард. «Эътиқод ба хиради мутлақ»,
ки бо он олам маънӣ дошт, инчунин эътимод ба маънии
таърих барбод рафт. Дар натиҷа фалсафа меъёрҳои
фардиятиро аз даст дода, дар муҳити сарбастаи таҷрибаи назариявӣ монд. Ин вазъият талафёбии нуфузу
аҳамияти фалсафаро дар ҳаёту фаъолияти инсон тезонид. Буҳрони фалсафа инъикоси буҳрони ҳамаи илмҳои
замони муосир аст.
Аз нигоҳи Гуссерл, вазифаи муҳимми фалсафа таваҷҷуҳ ба масъалаҳои ибтидоии пурмазмуни фарҳанг,
маънии мушаххас бахшидан ба онҳо мебошад. Аз назари ӯ на фақат илм ва маърифати илмӣ, балки маънии
илм барои инсон ва ҷомса низ аз вазифаҳои асосии
таҳлили феноменологӣ мебошад.
Тибқи назари Гусссрл, фалсафаи хирадгароёнаи
Аврупои муосир умуман ба образи «хирадгароии асил»
ва «фалсафаи асил» ҷавобгӯ нест: Тафаккури илмии за
мони муосир низ ба ҳайси «худцарккунӣ»-и назариявӣ
ба мсъёр ва нринсипҳои «асолаг» ҷавоб дода наметавонад.
Гуссерл фалсафаи замони муосирро сахт маҳкум
мекунад, чунки он доира ва аҳамияги маърифатро
фақат ба маърифати илмӣ махдуд кардааст. Агар мо
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маърифатро васеътар фаҳмем, мегӯяд Гусссрл, он тамоми соҳаҳои мулоҳизот, огаҳӣ ва тоогаҳӣ, эътиқодмандӣ ва гайраро фаро мегирад. Дар ҳар як раванди
маърифатӣ хоҳишу нияти субъект нақш мегузорад. Ҳар
як раванди маърифатй майлони мусбати арзишӣ дорад.
Ҳамин тавр, Гуссерл талаб менамояд, ки маърифат
ҳамчун лаҳза ё ҷанбаи фаъолияти инсонии ба ҳадафҳои
амалӣ нигаронидашуда баррасӣ гардад.
Табиат ва инсонро илмҳо ба сифати объектҳо
қабул намуда, ба шароити байнисубъектӣ диққат намедиҳанд. Илми аврупоӣ асосу сарчашмаҳои худро ба
гӯшаи фаромӯшӣ ҳавола кард, ки ин сабаби cap зада
нии буҳрон дар он шуд, мсгӯяд Гуссерл. Ин буҳроп мукофоти он натиҷаҳост, ки илмҳо аз ҳисоби иваз кардапи яқиниҳои воқеӣ ба предметҳои мантиқӣ-риёзӣ (физикализм) ба он расидаанд. Ба ин чорчӯба то кунун зарурати таҳқиқи олам ва инсон ворид нашудааст.
Вазифаи феноменология, таъкид мекунад Гуссерл,
кушодани маънои предмет мебошад, ки аз гуногунии
тобишҳои нутқ, калимаҳо ва баҳодиҳиҳо хира гаштааст. Ип бошад, асоси хирадгароии намуди нав хоҳад
шуд.
Феноменологияи Гуссерл чунин анъанаи илми
авруноиро давом медиҳад, ки дар он фалсафа ва илм
ақлониятро ҳамчун мақсад қарор додаанд. Аз нигоҳи
Гуссерл, «фалсафа ҳамчун илми ҷиддӣ» илмҳоро дар
шароити буҳрониашон дастгирӣ менамояд. Дар фено
менология донистану муфассалтар омӯхтани олами ҳаётӣ ва ҷахд ба сӯйи хирад кафолати наҷотдиҳии ҷанбаҳои илмии маърифати илмӣ ҳисобида шудааст.
Бозгашт ба «олами ҳаёт», - эзоҳ медиҳад Гуссерл,
маънои ҳақ баровардани соҳаи Doxu-ро дорад, чунки
олами воқеӣ худ олами ақидаи одӣ (Duxa) буда, одатан
ба он таҳқиромезона муносибат мекарданд. Бинобар
ин, «олами ҳаёг» ба қавли Гуссерл, асоси ҳар як маъри
фати объективй мебошад. Он дар умум «додашудаи
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пешакӣ», «уфуқ»-у заминаи ҳар гуна амалияи воқеӣ ва
имконӣ мебошад. Олами воқеии «тоилмӣ» ба ин маъно
аст, ки ҳамеша то илм дода шудааст ва бо ҳамин маъно
ҳоло низ вуҷуд дорад. Гуссерл иброз мекунад, ки факти
илмро зимнан назируфтан нашояд.
Маърифати илмиро бояд аз лиҳози пайдоиш ва вобастагиаш ба шаклҳои дигари фаъолияти бошууронаи
инсонӣ мавриди пажӯҳиш қарор дод. Фаромӯш карда
ми он, ки идрок ва «олами ҳаёт» асоси маърифати илмй
мебошанд, илмро аз мазмуни гуманистиаш маҳрум менамояд. Вазифаи феноменология дар бобати асосноккунии маърифат, аз назари Гуссерл, маълум кардани
баҳои аслии ин яқиниҳо дар таносуб бо аҳамияти
яқиниҳои объективӣ-мантиқӣ ва дар ҳамин асос коркард намудани методи феноменологй аст.
«Ба қафо, ба худи нредметҳо» шиор шуд, ки
муҳтавояш ин аст: шуур ва олами предмета аз робитаҳои сабабию функсионалиашон озод карда шуда, бевосита фазой маъной ва фазой мазмунии байни шууру
предметҳо бозофарӣ гардад. Аз далели вуҷуд доштани
субъективна™ инсонӣ воқеияти нав - воқеияти маъной
(маънидор) ба миён меояд. Ҳатто гуфтан мумкин аст,
ки пайдо шудани субъективияти инсонй дар олам худ
ба худ зуҳурёбии хамон муҳтавои нуҳуфтаи азалӣ аст,
ки дар ниҳоди олам ҷой дорад. Инсон ин маъноро
худсарона ба олам дохил намекунад, балки бори
нахустин гӯё онро ошкор мекунад, дидашавандаю
воқеӣ мегардонад. Ҳамин тавр, ба инсон гайр аз ҳолату
вазъиятҳои инсонй ягон чиз пешакй дода нашудааст.
Вазъу аҳволи инсон меҳвари муайянсозии муҳтавои
олам ва дар шаклҳои субъективии хеш бархӯрдор будан
аз олам асг.
Тибқи ибтикори Гуссерл, редуксияи феноменологй
(дасткашӣ аз гуфторҳо дойр ба робитаҳои сабабйассотсиативй) ва эпохе (худдорй аз гуфторҳо) худ ба
мадци аввал баровардани робитаҳои маъноии шуур бо
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олам ва дар таҳти он ба муносибатҳои рангини инсону
олам нигаристан мебошад.
Предмет зухур меёбад, на маънои он. Дарк намудани робитаҳои маъноиро Гуссерл «идроки моҳиятҳо»
меномад. Дар он ҳар як таҳлили шуурӣ омӯзиши тобишҳои маъноии идрок, хотира, тахайюлот, шубҳа,
кирдорҳои иродавӣ ва г. мебошад. Методи феномено
лога ба методи дедуктивӣ-таҷзиявии илмҳои табиатшиноей муқобил аст.
Яке аз методҳои асосии феноменология ин аст:
маъно «дар намуди тайёр» мисли предмети моддй ба
каси дигар дода ё аз каси дигар гирифта намешавад.
Предмегҳо, аломату рамзҳо фақат воситаи интиқоли
маъно мсбошанд, ки он бо субъективият тафеир мегардад. Дар феноменология идеалӣ ҳисобидани ҳар кадом
нуқтаи ибтидоӣ ва ҳар гуна қабули заминай яккаву
ягона рад карда мешавад.
Дар таълимот дойр ба «олами ҳаёт» Гуссерл ба
масъалаи муҳим ва ҷолиб даст зад, ки муҳтавои онро
мухтасаран чунин овардан мумкин аст: воқеият ягон
«чизи дар худ» набуда, балки манзараи маъноии мавҷуд
аст, ки бошууронаю мулоҳизакорона дарк карда меша
вад. Идрок ҳамеша бо сохторҳои шуур ғайримустақим
муқаррар карда мешавад. Он бо имконоту захираҳои
таҷрибаи аз cap гузашта ва допиши’азхудшудаи инсон
алоқаманд мебошад. Инсон дар олами ашёҳо гуногунии предметиро мешиносад ва онҳоро аз ҳам ҷудо кар
да, баҳо медиҳад, муқоиса мекунад.
Аз ҷониби дигар илм, ва маърифати илмӣ яке аз
соҳаҳои амалияи иҷтимоӣ-таърихии инсоният мебошад.
Тафаккури илмӣ аз ҷиҳатҳои гуногун бо соҳаҳои дигари амалияи инсонӣ муайян гардида, бо онҳо таъсири
мутақобили фаъол дорад. Аз назари иҷтимоӣ-таърихӣ
тафеир намудани илм ва маърифати илмӣ чунин
пажӯҳиши босуботро тақозо мекунад: 1) тавзеҳи моҳияти иҷтимоии маърифати иҷтимоӣ, вазифаҳои илм хам153
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чун ниҳоди иҷтимоӣ; 2) таҳлили дониши илмии
давраҳои гуногуни таърихӣ дар қаринаи фаъолияти дигаргунсозии иҷтимоӣ-амалӣ.
Бояд зикр кард, ки Гуссерл масъалаи таносуби илм
ва соҳаҳои бунёдии таҷрибаи амалиро шикаста, дар
натиҷа онро ба ҳадди масъалагузории махдуд доир ба
робитаи ду навъи шуур, ду шакли майлони маънавӣ расонид. Аз ин лиҳоз, алоқамандии воқеии байни илм ва
таҷрибаи амалӣ ҳамчун вюбастагии маърифати илмӣ аз
шуури «гайриилмӣ» тафсир карда шуд.
Феноменология қариб бо ҳамаи ҷараёнҳои муосири
афкори аврупоӣ, инчунин бо якчанд мактабҳои қадим
ва муосири фалсафаи шарқӣ ҳамҳудуд аст. Ҳар ҷое, ки
масъалаи маъною муҳтаво, мазмун, тафсир ба мадди
аввал мебарояд, маҳз дар ҳамон ҷо ин қаробат аёнтар
мегардад. Аксари намояндагони гамоюлҳои метафи
зики ва онтологӣ мекӯшанд, ки ба назарияи Гуссерл
такя намоянд. Онҳо асосан файласуфони рӯҳонӣ, намо
яндагони атомизм, пайравони экзистенсиализми динӣ
мебошанд, ки одатан ба эҷодиёти Гуссерл баҳои хеле
баланд медиҳанд.
6.5. ГЕРМЕНЕВТИКА
Герменевтика ҳамчун ҷараёни махсуси фалсафӣ дар
сеяки охирини асри XX пайдо гардид. Он ба инкишофи
илмҳои ҳам гуманитарӣ ҳам табиатшиносӣ таъсири муайяне гузошт. Масъалаҳои фаҳмиш ва тафсири матнҳо,
ошкор кардани маъноҳо дар маркази таваҷҷуҳи герме
невтика ҷой гирифтаанд.
Асосгузори гермеиевтикаи Замони нав файласуф ва
илоҳиётшиноси олмонӣ Фридрих Шлейермахер (1768—
1834) маҳсуб меёбад. Ӯ ба герменевтика ҳамчун ба
назарияи
умумии
тафсир
асос
гузоштааст.
Ф.Шлейермахер гсрменевтикаро методи ҳамаи илмҳо
(илмҳои гуманитарӣ) дар бораи рӯҳ номид. Ӯ собит
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кардан мехост, ки тавассути «азхудкуни»-и психологи
ба одами ботинии муаллифони матнҳои бостонӣ ва ҳар
як ходими таърихӣ роҳ ёфта, дар ин поя ҳодисаҳои
таърихиро таҷдид кардан, онҳоро зиёда аз худи иштирокдорони воқса фаҳмидан мумкин аст.
Баъдтар дар охири асри XIX файласуфи олмоий
Вилгелм Дилтсй (1833-1911) герменевтикаи фалсафиро
асос гузошт. Дилтей ба таҳқиқи моҳияти раванди
фаҳмиш диққати хосса дода, раванди мазкурро ҳамчун
«азсаргузаронй» (ё таассурот) эзоҳ мсдиҳад. Ин ра
ванди дастраскунии мазмунҳои ниҳонии мавҷудияти
инсон дар давраҳои дигаргуниҳои қатъии таърихӣ мсбошад. Дилтей низ гермснсвтикаро методологияи
маърифати гуманигарӣ мсҳисобад: «Табиатро шарх
медиҳем, вале рӯҳро мефаҳмем». Дар эҷодиёти ӯ герме
невтика бо «фалсафаи ҳаёт» пайваст гардид.
Фақат дар охири асри XX баръало дарк карда шуд,
ки зидгузории илмҳо дар бораи рӯҳ ва илмҳо дар бораи
табиат, муқобилгузории фаҳмиш ва шархдихӣ нодуруст
аст. Аз ин рӯ, файласуфони илм ба герменевтика ҳамчун ба фалсафаи фаҳмиш муроҷиат мекунанд.
Намояндагони маъруфи герменевтика Ханс Георг
Гадамер (1900-2002), Пол Рикёр (1913-2005), Жак Ла
кан (1901-1981), Карл Отто Апел (с. тав. 1922) ва дигарон мебошанд. Ьа таҳлили муфассали герменевтика
ҳамчун ҷараёни фалсафй мапп ул нашуда, фақат ҳамон
ҷанбаҳояшро қайд мекунем, ки барои инкишофи фал
сафаи илм аҳамият доранд.
Асоси раванди маърифатро ҳамеша «фаҳмиши иешакӣ» («пешогоҳӣ») ташкил медиҳад, ки бо анъанаҳо
муқаррар шудааст. Ба қавли Гадамер, фақат дар доираи
«фаҳмиши пешакӣ» зиндагӣ ва андеша кардан мумкин
аст. Мутолиакунандаи матн ҳамеша ягон лоиҳа дорад.
Х,атто муҳтавои возеҳи матн аз ягон назари умедворию
чашмдошт хонда мешавад. Агар ба матн амиқтар шинос шавем, он гоҳ лоиҳаи ибтидоиро таҷдиди назар
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кардан мумкин аст. «Г1ешогоҳй»-ро ислоҳу саҳеҳ кар
дан мумкин аст, вале аз он пурра озод шудан номумкин
аст («нуқтаи сифрии сарҳисоб» воқеан мавҷуд нест). Раванди маърифати таърихӣ ва табиатшиносӣ бақайдгирии абстрактии чизҳои мушоҳидашаванда нест.
Муҳаққиқ ба предмета омӯзиш, ба матн аз мавқеи
муқарраркардаи анъана бо «хурофотҳо»-и анъанаи
фарҳангӣ муносибат мекунад. «На лаҳзаҳои ақлонӣмантиқӣ, балки «хурофогҳо»-и анъанаи фарҳангӣ
моҳияти тафаккурро муайян мекунанд» - мегӯяд Гадамер.
Гадамер муносибати манфии анъанавиро нисбат ба
хурофот чун ба чизе, ки аз он бояд канораҷӯӣ ва шарм
карда шавад, намепазирад. У менависад, ки фақат ба
туфайли Маорифпарварӣ мафҳуми хурофот дар
фаҳмиши одатии мо маънои манфӣ гирифт. Гадамер
хурофотҳоро қамчун идеяҳои дар анъанаҳои фарҳангӣ
печида, ҳамчун фарзияву гумон таҳлил мекунад. Ӯ
онҳоро аз унсурҳои манфӣ тоза менамояд. Хурофотро
партофтан шарт нест, балки онро фаҳмида, ба инобат
гирифтан муҳим аст. Фақат хурофотҳои манфиро инкор кардан лозим меояд.
Албатта, агар ҷойи ҳукму мулоҳизаҳои шахсии моро нуфуз ишғол намояд, пас он бешубҳа сарчашмаи ху
рофот мегардад, вале касе инкор карда наметавонад, ки
дар баъзе ҳолатҳо нуфуз сарчашмаи боэътимоди
ҳақиқат аст. Маҳз ҳамин нуктаро маорифпарварон
написандида, ба нуфуз муносибати нигилистӣ мекарданд.
Гадамер дар байни анъана ва хирад ягон зидцияти
мутлақро намебинад. Ислоҳ намудан ва сохтани
анъанаҳои нави хурофотӣ - моҳиятан эътиқоди хаёлпарастона /романтики/ аст, ки дар пеши неруи он хирад
бояд хомӯн1 бошад. Дар асл бошад, анъана лаҳзаи озодй ва худи таърих аст. Анъанаи устувортарин нобуд
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намешавад, лекин дар ҳар сурат он ба ривоҷёбй ва мутобиқат ниёз дорад.
Шакли хоси ифодашавии идеям «пешогоҳӣ» мутмаин месозад, ки ҳар як навьи маърифат сабабияти
иҷтимоӣ-фарҳангии худро дорад. Дар воқеъ уфуқҳои
фаҳмиш ҳамсша таърихан муқаррар ва маҳдуданд.
Фаҳмиши бемуқаддима аслан сафсата мебошад. Дар
асоси хотираи фарҳангӣ тафсиркунанда фарзияву тахмин мекунад. Фақат таҳлили минбаъда нишон хоҳад
дод, ки лоиҳаи якум то кадом андоза дуруст аст. Агар
матн муқовимат нишон диҳад, лоиҳаи дуюм пайдо мешавад ва ҳамин тарз беохир давом мекунад, зеро имкониятҳои герменевтика беохир мебошанд. Тағйиротҳои
нисбатан муҳимми соҳаи пешогоҳй ба мутолиаи
навбатӣ водор мекунанд. Аз ин лиҳоз, микдори тафсирҳои нав ба нави матн интиҳо надорад.
Тибқи назари Гадамер, фаҳмиши ҳақиқӣ на танҳо
тазаккурӣ, балки ҳамеша усули истеҳсоли дониш аст.
Фақат вобастагии таърихии хешро дарк кардани таф
сиркунанда, ворид шудан ба вазъияти таърихӣ, ки бояд
фаҳмида шавад, метавонад барои рафъи гайрирасмияти
худ ва гайрирасмияти матн мусоидат кунад, тафсиркунандаро ба ташкил намудани «уфуқ»-и нав, паҳнотар,
амиқтар расонад, - меафзояд Гадамер.
Аз нигоҳи Гадамер, матн гӯё ба воқеияти ниҳоии
объективӣ табдил меёбад. Он ҳам аз муаллиф, хам аз
муҳиту даврони ӯ объективан мустақил мешавад.
Тадқиқоти герменевтикӣ акнун на ба маълум кардани
зсрмазмуни дар замони худ ошкоршуда, балки ба
маълум кардани имкониятҳои гуногуни тафсиркунӣ ра
йона шудааст. Аз ин ҷо тезиси кушодагии тафсир ва тезиси аз худогоҳии тафсиргар ҷудонопазир будани
фаҳмиши матн ҳосил мешавад.
Тибқи ақидаи Гадамер, забои самтбахшандаи
маърифат ва ташкилкунандаи таҷрибаҳои инсон аст.
Ҳастӣ забон аст, ҳақиқа ги ҳастӣ барои инсон фақат дар
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забои маълум мешавад. Гадамер ба забонпарастй ва
мутлақ ҳисобидани забои иқрор аст. Аз назари ӯ, маҳз
забои ва он чй, ки тавассути он баён шудааст, олами
ҳаёти моро ташқил медиҳад. Маҳз забои априорй (пешакӣ) ҳам ҳудуд, ҳам тарзи фаҳмиши моро дойр ба
олами мо ва олами таърих муайян мекунад. Забонро
онтологй гардонда, Гадамер тафсири раванди иҷтимоӣтаърихии фаҳмишро рӯйи кор овард. Ба тафсири мазкур унсурхои печдарпечи идеализми объективй ва идеализми субъективй хос мебошанд. Асли забонро бозй
эълом дошта, ӯ дар бозй низ асос ва моҳияти маърифату фаҳмиши таърихро медид. Маҳз дар бозй ҳаловати
эстетикии бегараз имкониазир аст. Гадамер чунин
мсҳисобад, ки то чанде фаҳмиши мо ба бозй наздикй
дошта бошад, он ҳамон қадар ҳаққонӣ аст. Моҳияти
бозиро мушаххас сохта, Гадамер ба шарҳи мафҳуми
«ҳалқаи герменевтикӣ» мепардозад. Тибқи назари ӯ,
маҳз мавҷудияти ин ҳадқа далолат мекунад, ки фаҳмиш
мисли бозии байни тафсиркунанда ва магни таърихӣ
(анъана) мебошад.
Ҳалқаи герменевтикӣ принсипи марказии методологияи герменевтика мебошад. Тибқи ин принсип, барои фаҳмидани том бояд ҷузъҳои он фаҳмида шаванд,
вале фаҳмиши ҷузъҳои алоҳида ногузир тасаввуроту
фаҳмиш дар бораи томро тақозо мекунад. Масалан, ка
лима фақат дар қаринаи ҷумла фаҳмида мешавад,
фаҳмиши ҷумла -фақат дар қаринаи сатр ё саҳифа,
фаҳмиши сатр ё саҳифа - дар қаринаи асари том, ки
фаҳмиши он дар навбати худ бе фаҳмидани қаблии
ҷузъҳои он номумкин аст. Аз мавқеи герменевтика на
кушодани ин ҳалқа, балки ворид шудан ба он вазифаи
муқим аст. Субъекта маърифаткунанда бо анъанаи забонӣ пайвандӣ дорад. Анъанаи забонӣ дар як вақт ҳам
предмета маърифат, ҳам асоси маърифат аст. Инсон
бояд фаҳмад, ки дар кадом муҳит ва бо чй худи ӯ ҳаёт
мегузаронад.
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Дар фалсафаи илм ҳалқаи герменевтики ҳамчун вобастагии тарафайни назария ва далел шинохта мешавад. Назария бо далелҳо асос меёбад, вале худи ин далелҳо низ таъсире аз назария доранд. Ба ибораи дигар,
интихоб ва тафсир кардани ин далелҳо аз ҳамон назарияс вобаста аст, ки худи ин далелхо бояд онро асоснок
кунанд.
Герменевтика воқеан ба ҳал намудани проблемаҳои
муҳим рӯй оварда, дар ташреҳ намудани падидаи
фаҳмиш чандин амалҳоро анҷом дод. Аз чумла. он
махдудияти амсилаи натуралиста ва механистии шарҳи
фаҳмишро нишон дода, диққатро ба масъалаҳои
фаҳмиш ва тафсир ҷалб намуд. Пешогоҳӣ, ҳадс,
фаҳмиш, тафсир, шарҳдиҳӣ ва дигар категорияҳои
муҳимми маърифатӣ дар соҳаи илмҳои гуманитарӣ васеь истифода бурда мешаванд. Дар кушодани мазмуни
ин категорияҳо мушкилиҳо ва лаҳзаҳои баҳснок ҷой
доранд. Ҳалли ин мушкилиҳо ба таваҷҷуҳи эпистемологияи муосир ниёз дорад.
Гузашта аз ин, герменевтикаи фалсафӣ ба маърифати ҳақиқат бидуни метод даъво дорад. Аз ин нигоҳ,
байни ҳақиқат ва метод мувофиқат ҷой надорад. Тибқи
ақидаи Гадамер, фаъолияти субъективӣ акнун бояд на
ҳамчун методи маърифати ҳақиқат, балки ҳамчун назари герменевтики, фаҳмиши псшакӣ дониста шавад.
Консепсияи Пол Рикёр (1913-2005) бо маънои пуррааш ба герменевтикаи фалсафӣ тааллуқ дорад. Ӯ данбаи гносеологии герменевтикаи фалсафиро коркард
намудааст. Рикёр тасмим гирифтааст, ки аҳамияги герменевтикаро дар назарияи маърифат нишон диҳад. Мутобиқи ибрози ӯ, ҳар як фаҳмиш бо аломатҳо ва рамзҳо
(баъдтар «матнҳо») алоқаманд аст. Фаҳмиш йа
шархдиҳӣ зидди ҳамдигар нестанд, балки бо ҳамдигар
алоқаманданд.
Рикёр ба вазифаҳои методологии герменевтика
диққати махсус медиҳад. Тибқи назари ӯ, фаҳмиш дар
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се сатҳ - дар сатҳи семантики, рефлексивӣ ва экзистенсиалй имконпазир шуда метавонад.
У Гадамерро барои ҷудо кардани «ҳақиқат» ва
«метод», барои даст кашидан аз масъалаҳои ислоҳдарорй ба тафсир танқид кардааст. Барои Рикёр герменевтикаи фалсафӣ таҳлили интиқодии кулли мегодҳои
тафсир (аз психоанализ ва структурализм то феномено
логиям динй) мебошад.
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Боби 7. АМСИЛАИ НАЗАРИЯВИ ВА
ҚОНУНИЯТҲОИ ИНКИШОФИ илм
7Л. АМСИЛАИ КУМУЛЯТИВИСТӢ В А АМСИЛАИ
ДИАЛЕКТИКИ-МАТЕРИАЛИС ГИИ
ИНКИШОФИ ИЛМ
Дар таърихи илм назари кумулятивистй (гункунй)
дойр ба илм хеле маъмул гардидааст. Он хусусан дар
эҷодиёти муаррихи илм, олими фаронсавй Пер Дюгем
(1861-1916) возеҳтар зуҳур ёфтааст. Тибқи назари ӯ, инкишофи
илм
афзоиши
муттасили
ҳақиқатҳои
дақиқшуда, яъне исботшуда ва ба таври таҷрибавӣ
асоснокшуда буда, манзараи илмии олам танҳо васеъ
мегардад, аммо пурра тагйир намеёбад. Ҳамин нуқтаи
назар дар илм ва фалсафаи классикӣ ҳукмфармо буд.
Тибқи назари бунёдгароии классикй, хатою иштибоҳ аз
таърихи илм бояд тамоман берун карда шаванд. Бо
назардошти ин, масъалаи асосноккунй ба масъалаи
марказии эпистемология табдил дода шуда бошад ҳам,
дар доираи он ба масъалаи пайдоиши дониши илмй
аҳамияти камтар зоҳир мегардид.
Фалсафаи илми позитивиста низ ба таҳлили дони
ши тайёр мутаваҷҷеҳ шуда, ин таҳлилро бо методҳои
шаклӣ-мантиқӣ анҷом медод.
Аммо дере нагузашта, дар охири асри Х1Х-аввали
асри XX мақдудияти чунин дидгоҳ дойр ба фаҳмиши
раванди маърифати илмй дарк гардид. Кашфиёти ил
мии дар ҳудуди ин асрҳо анҷомёфта маҳдудиятҳои бунёдгарой ва механикаи классикиро нишон доданд.
Фаҳмиши «маърифат ҳамчун инъикоси оинавии воқеият» зери шубҳа гузошта шуд. Маълум гашт, ки илм на
танҳо бо роҳи гункунии иттилооти энсиклопедй инкишоф меёбад. Раванди инкишофи он нисбатан мураккабтар буда, ҳам ғункунии кумулятивии донишҳо, ҳам
куллан дигаргун сохтани системаи донишҳои илмиро
дар бар мегирад.
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Нахустин кӯшиши омӯхтани моҳияти ин раванд аз
ҷониби классикони материализми диалекгикӣ Ф.Энгелс
(1820-1895) ва В.И.Ленин (1870-1924)мушоҳида мешавад.
Дар асоси таҳлили илм ва идсяҳои диалектикймагериалистӣ В.И.Ленин ба хулоса расид, ки инкишофи илм на бо роҳи тадриҷии пайванднамоии дониши
наву куҳна сурат мегирад, балки тавассути тагйирёбии
тасаввуроги асосӣ, ба восигаи инқилобҳои илмӣ амалӣ
мешавад.
Инкишофи илм, тибқи назари Ленин, ба қонунҳои
универсалии диалектика тобеъ мсбошад.
7.2.
АМСИЛАИ НАЗАРИЯВИИ
ПОСТПОЗИТИВИСТИИ РУШДИ ИЛМ
Эътироф накардани кумулятивизм дар фаҳмиши
рушди илм хусусияти аксари консепсияҳои постпозитивистӣ мебошад. Постпозитивизм эътироф менамояд, ки
агар таҷдиди назар кардани қисми зиёди донишҳо лозим ояд, пас дар таърихи илм дигартуниҳои муҳим ва
қагъӣ ногузиранд.
Дар фалсафаи муосири Ғарб шартан ду ҷараёни
асосии таҳияи амсилаи назариявии рушди дониши илмиро ҷудо кардан мумкин аст. Яке аз онҳо ба таҷдиди
мантиқии рушди илм такя мекунад (К.Поппер,
И.Лакатос ва диг.). Ҷараёни дитар бошад, кӯшиш дорад, ки таҷассуми иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва иҷтимоӣпсихологии рушди илмро таҳия намояд (Т.Кун,
С.Тулмин ва диг.).
К. Поппер: масъалаи рушди допишҳои илмй

К.Поппер (1902-1994) гуфтааст, ки барои гум
накардани хусусияти таҷрибавӣ ва ба дотмаи мегафизикй табдил наёфтани илм, он ҳатман бояд рушд ёбад,
пешбарии назарияҳои нав, санҷиш ва рад кардани
назарияҳои мавҷуда сурат тирад. Дар ҳолати қатъ rap162
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дидани ин раванд назарияҳо ба системаҳои метафизикии раднопазир табдил меёбанд.
Тибқи ақидаи ӯ, ба туфайли идеяҳои ҷасуронаю
пешбарии назарияҳои наву аҷибтар ва вожгун кардани
назарияҳои куҳна илм рушд меёбад.
Дар илм бо дилпурй гуфтан мумкин мест, ки мо аллакай куллан ба ҳақиқат расидаем. Он чй, ки мо «дониши илмҒ» меномем, ба фаҳмиши афлотунию
арастуии дониш мувофиқ нест. Ин дониш фақат иттилооте аз рақобати фарзияҳо ва ё аз санҷиши фарзияҳо
аст.
Аз назари Поппер, базиси таҷрибавӣ ҳадди ниҳоии
ҳақиқат набуда, балки маҳсули созиш /конвенсия/ мебошад. Гузашта аз ин, чунин созиш ба назарияи дахлдор вобастагӣ дорад. Кори ҳамон олиме оқилона аст,
ки фарзияҳои офаридааш ба ҳар гуна кӯшишҳои
радкунӣ кушода бошанд. Танқиди бегузашт, ки ба
принсипи фалсификатсия асос ёфтааст, мазмуни оқилона дорад.
Агар радшавии назария гайриимкон бошад, пас он
илмӣ нест, қайд кардааст Поппер. Раднопазирӣ на бурди назария, балки камбудии он аст. Пас, эътироф карда
мешавад, ки дониш фарзиявию тахминӣ аст. Даъвои
дониш ба ҳақиқати мутлақ хилофи принсипи интиқодпазирӣ ва гайриоқилона мебошад.
Рушди донишҳои илмӣ равандест, ки «аз
масъалаҳои куҳна ба нав тавассути тахминкунӣ ва
радкунӣ ҷараён гирифтааст». Тибқи ақидаи Поппер, ин
интихоби табиии фарзияҳо аст. Дониши мо ҳамеша аз
маҷмӯи фарзияҳое иборат аст, ки қобилияти боқӣ
мондани худро дар мубориза собит гардондаанд.Маҳз
рақобат ҳал мекунад, ки кадом фарзия боқӣ монад ва
кадоме барканор карда шавад.
Рушди дониши илмиро аз нигоҳи Поппер ба шакли
нақша ин тавр тасвир кардан мумкин аст:
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1*2 ---------►

Дар ин ҷо: Pi масъалаи ибтидоӣ;
TTi, TiTi, TTn назарияҳои санҷишӣ, ҳадли тахминӣ
{temporal theory)\
ЕЕ амалиёти бартарафсозии иштибоҳҳо {err or elimination)',
P2 - масъалаи нав (ё одатан маҷмӯи масъалаҳо), ки
зимни ҳалли Pi чун натиҷаи бартарафсозии иштибоҳҳо
пайдо мешавад.
Хусусияти хоси дидгоҳи К.Поппёр консепсияи фаллибилизм (анг., fallible - гирифтори иштибоҳ шудан,
ноустуворӣ) мебошад. Тибки он, ҳар як допиши илмӣ
хусусияти фарзиявӣ дошта, мубталои иштибоҳ мегардад. Раванди маърифат раванди наст кардани ҷаҳолати
мо бо роҳи бартарафсозии ҳукмҳои иштибоҳӣ мсбошад. Сарчашмаҳои боэътимоди муваффақшавӣ ба
ҳақиқатро мо надорем ва ҳеҷ як назария бебаҳсу гумон
тасдиқ шуда наметавонад. Бо ёрии санҷиши назарияҳо
ва пешбарии фарзияҳои нав ёфтану бартараф намудани
хатою иштибоҳҳо вазифаи олимон мебошад. Аз диди
Поппер, дар раванди рушди допиши илмӣ назарияи
куҳна ҳамеша партофта мешавад. Чанде назарияи нав
аз назарияи қаблӣ гафовут дошта бошад, ҳамон қадар
беҳтар аст,чунки назарияи нав назарияи куҳнаро фалсификатсияшаванда мегардонад, вале идеяи бартарафсозй (бо истилоҳи Поппер - «қатл»)-и назарияҳои
куҳна принсипи идоматро дар рушди илм қонеъ карда
наметавонад. Допиши илмй, агарчи ба «интихоби табий» ва «татйироти мутатсионй» (мисли маводди генетикй) гирифтор мегардад, вале аз дастранҷу комёбиҳои
164
https://bikhon.tj/

гункардаи таърихи рушди илм пурра барканор карда ва
ё партофта намешавад.
Бар хилофи ақидаи Поппер, бо пайдошавии пазарияҳои амиқу умумитар назарияҳои куҳна, агар допи
ши нисбатап дуруст мсдода бошанд, дар илм боқӣ мемонанд ва истифода мешаванд. Дар ин ҳолат роб и гаи
байни назарияҳо ба принсипи мувофиқат тобеъ аст.
Мутобиқи назари Поппер, мазмуни допиши илмй
бо ҳар навъе метавонад дигаргун шавад. Ягон қонуният, тамоюл ё ҷараён, ки ин раванд ва амсилаи инкишофи илмро муайян мекарда бошад, аз ҷониби Поппер
пешбинй нашудааст. Поппер собит кардан мехоҳад, ки
дониши илмй дар раванди рушдёбй мураккаб мегардад.
Дар базе марҳилаҳо масъалаҳои илмй чунон душвор
мегарданд, ки афкори инсонӣ аз ухдаи ҳаллу фасли
онҳо баромада наметавонад, вале Поппер аз ин чандон
ташвиш намекашад.чунки аз нигоҳи ӯ, дониш олами
идеяҳо, масъалаҳо, назарияҳоест, ки чун олами сеюм
дар шафати олами физикй ва олами шуури инсон мустакилона вуҷуд дорад.
Татбиқшавии барномаи полперии гаҳияи назарияи
рушди допиши илмй дучори мушкилиҳои ҶИДДӢ гардид,
ки чунин сабабҳо дошт:
• мутлақ ҳисобидани принсипи фалсификатсия;
• конвенсионализм дар тафсир кардани асосҳои ибтидоии дониш;
• чудо кардани дониши обьективй аз субъекти мушаххаси маърифат;
• рад кардани объективияти ҳақиқати допиши илмй;
• ба таври бояду шояд эътибори дуруст надодан ба
омилҳои иҷтимоӣ-фарҳангии рушди илм;
• қиёси муболигавӣ бо таҳаввулоти биологй;
• инкори қонуниятҳои рушди илм, табиат ва ҷамьият;
• бо муболига баррасй кардани ҷанбаҳои вусъатёбандаи рушди илм.
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Ҳамин тавр, Поппер якчанд масъалаҳои муҳимми
рушди маърифати илмиро, аз ҷумла рушди допиши
илмӣ, нақши фарзияҳо дар рушди илм, нақши радкунии
таҷрибавӣ ва интиқоди назариявй дар ташаккули донишҳои нав, таносуби назарияҳои куҳнаю пав ва
гайраро пеш гузошт. Агарчи мутафаккир худ ин
масъалаҳоро то охир хал карда натавонист, вале ба
таҳқиқ намудани онҳо тавонист такой бахшад.
И.Лакатос: методологией барпомаҳои илмӣ-тадқиқотӣ

Имре Лакатос (1922-1974) кӯшидааст, ки дар амсилаи тархрезӣ кардааш лаҳзаҳои муттасилии рушди донишҳои илмиро ба инобат тирад. Ин дар консепсияи
барномаҳои илмӣ-тадқиқотӣ, ки ӯ таҳия кардааст,
инъикос ёфтааст. Консепсияи мазкур аз чанд ҷиҳат ворис ва нерубахши таълимоти попперй аст.
Барой Лакатос масъалаи асосй шарх додани устуворй ва муттасилии фаъолияти илмй буд. Консепсияи
Поппер ин туна шарҳдиҳиро пешниҳод карда наметавонист, чунки мутобиқи он олимон ҳар як назарияро
фалсификатсия карда, бояд фавран аз баҳри он назарияе мсбаромаданд, ки бо далелҳо мувофиқат надорад. Аз
назари Лакатос, чунин мавқеъ «фалсификатсионизми
содалавҳона» мебошад ва ба далелҳо аз таърихи илм
мувофикат намекунад. Таърихи илм нишон медиҳад, ки
назарияҳо қатъи пазар аз зиёд будани шумораи «аномалияҳо» (далслҳои ба онҳо зид), вуҷуд дошта ва рушд
ёфта мегавонанд.
Мувофиқи ақидаи Лакато.с, ин вазъиятро шарҳ до
дан мумкин аст. Бо ин мақсад на назарияи ҷудогона,
балки силсилаи назарияҳои ивазшавандаро, ки гибки
принсипи ягона бо ҳам алоқаманданд, бо таҷриба
муқоиса бояд кард. Чунин пайдарҳамии назарияҳоро ӯ
барномаи илмӣ-тадқиқотӣ меномад. Барномаи илмйтадқиқотӣ чунин сохтори метаназариявй аст, ки дар
худуди он фаъолияти назариявй сурат метирад. Ин
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барнома маҷмӯи назарияҳои ҳамдигарро ивазкунанда
аст, ки бо идеяҳо ва принсипҳои базисӣ муттаҳид гардонда шудаанд. Тибқи ақидаи Лакатос, рушди илм
ивазшавии муттасилу пайвастаи чунии бариомаҳои
илмӣ-тадқиқогӣ аст, ки муҳлати муайяне вуҷуд дошта,
бо ҳамдигар рақобат карда метавонанд.
Сохтори барномаи илмӣ-гадқиқотӣ аз «ҷавҳари
мустаҳкам», «ҳалқаи ҳимоявӣ» ва системаи қоидаҳои
методологӣ («эврисгикаҳо») иборат мебошад. «Ҷавҳари
мустаҳкам»-и барномаи илмӣ-тадқиқотӣ барои ҳамаи
назарияҳо умумӣ, маҷмӯи тасдиқот аст, ки дар доираи
барномаи мазкури тадқиқотӣ ҳамчун раднашаванда
(дар асоси созиш) қабул карда мсшавад. Ба маҷмӯи
мазкур инҳо дохил мсшаванд: а) тасаввуроти умумӣ до
йр ба воқеият, ки назарияҳои барномаро тасвир ва тавсиф мекунанд; б) қонунҳои асосии ҳамтаъсирии
унсурҳои воқсияти мазкур; в) принсипҳои умдаи методологӣ, ки бо ин барнома алоқамандӣ доранд. Масалан, ба ҷавҳари барномаи илмӣ-тадқиқотии нютонӣ
нуқтаҳои зерин марбут аст: тасаввурот дар бораи он, ки
воқеияг аз заррачаҳои моддӣ таркиб ёфтааст, ин заррачаҳо дар фазо ва вақти мутлақ мутобиқи се қонуни
маъмули нютонӣ ҳаракат дошта, мутобиқи қонуни
ҷозибаи умумиҷаҳопӣ ба ҳамдигар таъсири мутақобила
доранд.
«Ҳалқаи муҳофизатӣ» аз маҷмӯи назарияҳо ва фарзияҳои ёрирасон иборат мебошад. Чунин «халқа»
ҳамлаи далелҳои интиқодиро ба худ қабул намуда,
ҷавҳари барномаи илмӣ-тадқиқотиро бо далелҳои
радкунанда аз фалсификатсия ҳифз мскунад.
«Эвристикаҳо» қоидаҳои методологӣ мебошанд.
Дар доираи барномаи мазкури илмӣ-тадқиқотӣ иддае
аз онҳо аз ягон роҳи тадқиқот худдорӣ карданро
талқин мекунанд (эвристикаи мапфӣ) ва иддаи дигаре
аз онҳо бо кадом роҳ рафтанро далолат мекунанд (эв
ристикаи мусбат). Эвристикаи мусбат аз қоидаҳое
167
https://bikhon.tj/

иборат аст, ки ба рушди мусбати барнома мусоидат мекунанд. Ин стратегиям интихобкунии масъала ва вазифаҳои ҳалталаби якумдараҷа аст. Эвристикам мусбат
имкон медиҳад, ки то вақти муайян ба интиқод ва аномалияҳо аҳамият надода, бо тадқиқоти ҷорй машгул
туда тавонанд. Бо истифодаи ин стратегия олимон ҳақ
доранд гӯянд, ки дер ё зуд ба моҳияги далелҳои номаълум ё радкунандаи ин барнома сарфаҳм хоҳанд
рафт ва мавҷудияти ин далелҳо сабаби дасткашй аз
барнома туда наметавонад.
Аз нигоҳи Лакатос, мақсади илм аз ҳифз кардани
«ҷавҳари мустаҳкам» иборат мебошад. Аз ин лиҳоз,
тагйирёбии назарияҳо асосан, бо муносибати «ҷавҳари
мустаҳкам» ва «ҳалқаи муҳофизатӣ» алоқаманд буда,
ба воқеияти таҷрибавӣ чандон вобастагӣ надорад.
Дар рушди барномаи илмӣ-тадқиқотӣ ду марҳиларо ҷудо кардан мумкин аст: прогрессивй /авҷгирӣ/ ва
рсгрессивӣ /таназзулёбӣ/.
Дар марҳилаи прогрессивй «эвристикам мусбат» ба
нсшбарӣ намудани фарзияҳои ёрирасон, ки мазмуну
мундариҷаи барномаро ганӣ мегардонанд, мусоидат
карда метавонад. Дар доираи барномаи боавҷ рушдёбанда таҳияи назарияҳои мукаммал, ки далелҳои
бештарро шарҳ дода метавонанд, муяссар мегардад.
Олимон ба чунин барномаҳо ҳусни таваҷҷуҳ зоҳир
намуда, баъзан ба догматизм роҳ медиҳанд, вале ин дер
давом ёфта наметавонад.
Ба «нуқтаи саршорӣ» расида, инкишофи барномаи
илмӣ-тадқиқотӣ якбора суст мсшавад, неруи эвристикии барнома заиф мегардад. Дар назди олим савол пеш
мсояд, ки оё дар доираи барнома давом додани кор
маънӣ дорад? Шумораи далелҳои мувофиқатнадошта
меафзояд.Зиддиятҳои дохилӣ ва таноқузҳо пайдо мешаванд. Бо вучуди ин мавчудияги ин нишонаҳо асоси
даст кашидан аз барномаи илмӣ-тадқиқотӣ туда наме
тавонад. Чунин асос, мувофиқи ақидаи Лакатос, бо
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зуҳурёбии барномаи нави илмӣ-тадқиқотӣ пайдо мешавад. Барномаи нав бояд комёбии барномаи қаблиро
шарҳ дода, бо неруи эвристикии худ ҷойи онро гирифта, фактҳои номаълумро аз ҷиҳати назариявӣ пешгӯӣ
карда тавонад.
Тавассути барномаи авчгирифта бартараф намудани барномаҳои қаблиро Лакатос инқилоби илмӣ мсномад. Дар ин манзара, тибқи назари ӯ, барномаҳои қаблии илмӣ-тадқиқотй бсасар нест мсшаванд. Албатта,
ин ақида аз нуқтаи назари Поппер чандон тафовути зиёд надорад. Гузашта аз ин, Лакатос худи пайдошавии
барномаҳои нави илмӣ-тадқиқотӣ ва меъёри баҳодиҳӣ
ба пешрафти онҳоро таҳлил накардааст, зеро ин
масъалаҳоро аз доираи методологияи илм берун
меҳисобид.
Дар консепсияи Лакатос ба «ҷавҳари мустаҳкам»
ва «эвристикаи мусбат» принсипҳои метафизикӣ ворид
карда шудааст. «Таърихи илм бс фалсафаи илм кӯр аст
ва фалсафаи илм бе таърихи илм тиҳӣ аст» (Лакатос).
Ба маърифати илмӣ ӯ сохгорҳои метаназариявиро во
рид намуд. Онҳо шарҳи мустақими объскти тадқиқот
нестанд, вале дар ҷустуҷӯи чунин шарҳҳо ба фаъолияти
олимон таъсири назаррас мерасонанд.
Тибқи ибрози Лакатос, дар таъриҳи илм басо кам
марҳилаҳое будаанд, ки дар он танҳо як барнома (пара
дигма) яккаҳукмрон бошад. Одатан дар ҳар як фан якчанд барномаҳои алтернативии илмӣ-тадқиқотӣ мавҷуданд. Рақобату танқиди ҳамдигарии барномаҳо,
ивазшавии давраҳои авҷёбӣ ва таназзулёбии онҳо драматизми воқеии ҷустуҷуҳои илмӣ дар рушди илм мебошад. Ин манзара дар «илми қоидавй»-и монопарадигмалии Т.Кун ҷой надорад.
Албатта, консепсияи Лакатос барои фаҳмиши
рушди допиши илмӣ баъзе навгониҳо дода тавонист. Аз
чумла, дар он кӯшиши ҳал кардани масъалаи идомати
донишҳо ҷой дошт, лекин дар консепсияи ӯ масъалаи
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мазкур дар доираи давраҳои таҳаввулотии рушди илм
ҳал карда шудаанд. Масъалаи идомат дар рафти
ивазшавии барномаҳо алҳол кушода боқӣ мсмонад.
Ғайр аз ип, барпомаи илмӣ-тадқиқотии Лакатос таъсири омилҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ба рушди илмро
инъикос намекунад. Бо вуҷуди ин, консепсияи мазкур
барои таҳқиқи баъзе марҳилаҳои рушди илм воситаи
нурмаҳсул маҳсуб меёбад.
Т.Кун: цараёии рушди пшърихии дошииҳои илмй

Томас Кун (1922-1996) дар таҷассумсозии иҷтимоӣпсихологии рушди илм пешоҳанг буд. Консепсияи ҷараёни таҳорруки таърихии донишҳои илмиро ӯ солҳои
50-уми асри XX таҳия намудааст. Ин консепсия дар мунозира бо таҷрибагароӣ ва хирадгароии интиқодӣ
устувор гардид. Т.Кун фаҳмишҳои позитивиста ва попперии образи илмро қабул накарда, образи илмро ҳамчун фаъолияти ҷомеаҳои илмие пешниҳод намуд, ки ба
фарҳанг, таърих, сохтори иҷтимоӣ, иояи исихологй ва
техникй вобаста аст.
Т.Кун фалсафаи нави илмро офаридан мехост. Аз
назари ӯ, илм ҳамчун пайдарҳамии марҳилаҳои рушди
кумулятивӣ тавсиф мешавад, ки бо ҷаҳишҳои гайрикумулятивй - бо инқилобҳои илмй бурида мешавад. Дар
намуди умумй консепсияи Т.Кун дойр ба рушди илм
чунин аст:
• марҳилаи ибтидоии топарадигмалии рушди илм. Дар
ин марҳила гунотунназарӣ, назарияҳои гуногуни
бунёдй ва методу арзишҳои мухталифи эътирофшуда
ной доранд;
• офаридани парадигмаи ягона дар асоси созиши байни аъзоёни ҷомеаи илмй;
• дар асоси парадигмаи мазкур рушди муътадили илм
ҷараён мегирад, ҷамъоварии фактҳо, мукаммал гардондани назарияҳо ва методҳо анҷом мепазирад;
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• дар раванди чунин рушд ҳо:; х, ҳои аномалй (хилофи
одатй, хилофи қоидавӣ) ба вуқӯъ мепайванданд, ки
ба буҳрон ва баъдан ба инқилоби илмй мерасонанд;
• инқилоби илмй марҳилаи барҳамхӯрии парадигма,
рақобати байни парадигмаҳои алтернативӣ ва пойдоршавии парадигмаи нав мебошад.
Мафҳуми марказии консепсияи Т.Кун мафхуми па
радигмаи илмй мебошад. Парадигма (аз юнонй - нусха,
намуна) системаи меьёрҳо, ақидаҳои назариявӣ, методҳои базисӣ, далелҳои бунёдӣ ва памунаҳои фаъолият аст, ки аз ҷониби ҳамаи аъзоёни ҷомеаи илмӣ эътироф ва пазируфта мешавад. Мафҳуми парадигма ба
мафҳуми ҷомеаи илмӣ коррелятивӣ аст, яънс онхо мутаносиб мебошанд. Мувофиқи ҳукми Т.Кун, олимро
ҳамчун олим фақат аз лиҳози мансубияташ ба чомеаи
илмӣ фаҳмидан мумкин аст. Аъзоёни ҳар як ҷомеаи
илмй парадигмаи муайянро риоя мекунанд.
Офаридани парадигма далолат ба он мекунад, ки
дар бобати намунаҳои умумии донишҳои назариявию
таҷрибавӣ ва методологияи тадқиқот олимон ба созиш
муваффақ шудаанд. Одатан парадигма дар асарҳои
классикии олимон ва дар китобҳои дарсӣ таҷассум меёбад. Парадигма барои солҳои тӯлонӣ доираи
масъалаҳо ва методҳои ҳалли онҳоро дар ин ё он соҳаи
илм муайян менамояд. Бинобар ин, аксари олимон аз
муҳокимаи масъалаҳои бунёдии фанни худ озоданд. Ин
масъалаҳоро пештар парадигма «ҳал кардааст». Оли
мон акнун ба халли масъалаҳои мушаххаси кӯчак (бо
ифодаи Т.Кун - «муаммоҳо») мутаваҷҷеҳ мешаванд.
Парадигма ду вазифаи муҳим дорад - манъкунй ва
лоиҳакашӣ. Аз як тараф, ҳама чизро, ки ба парадигма
марбут нест ва бо он мувофиқ намебошад, манъ меку
над. Аз тарафи дигар, парадигма барои гузаронидани
тадқиқот дар самтҳои муайян сабаб мегардад.
Дар мархилаи «илми қоидавӣ» олимон мутобиқи
парадигма кор мсбаранд. Онҳо далелҳои парадигмасоз,
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далелҳои бо он шарҳёфта ё пешгӯишударо дақиқ мекунанд ва вобаста ба ин асбобу таҷҳизоти нав меофаранд. Дар ин марқила олимон кӯшиш мекунанд, ки
назарияҳоро ба далелҳои шарҳёбанда ва ба пояи
таҷрибавӣ наздиктар кунанд, назарияро дақиқ ва мукаммал намоянд. Т.Кун қайд мекунад, ки олимон дар
ин марҳила бо «ҳалли муаммоҳо», яъне бо ҳалли
масъалаҳои махсус тибқи қоидаҳои парадигмавӣ банд
мешаванд. Офаридапи илми қоидавӣ маънои кушодани
муамморо дорад. Илми қоидавӣ масъалаҳои бо пара
дигма муқаррар кардашуда, дар доираи он пайдошударо ҳал мекунад. Ҳалли бебарори муаммо нишони
оҷизии парадигма набуда, балки нишони ноухдабароии
муҳаққиқ аст. Чунончи, бозиро бохтани шоҳмотбоз на
аз он сабаб аст, ки қоидаҳо ба кор памеоянд, балки ху
ди шоҳмотбоз маҳорати хуб надорад.
Далелҳои аз ҷониби парадигма «пешбинишуда»-ро
интизор гардида, олим баъзан як чизи гайриодатӣ, гайриқоидавӣ - аномалияро ошкор мекунад. Аномалия
номувофиқии байни далелҳои таҷрибавӣ ва схемаи аз
ҷониби парадигма додашуда мебошад. Т.Кун пайдоиши аномалияҳои илмиро, ки ба иваз кардани парадигмаи куҳна сабаб мегарданд, хеле дақиқ таҳлил меку
над. У нишон медиҳад, ки парадигма таҳти фишори
«аномалияҳо аз дохил «метаркад». Дар натиҷа нахуст
буҳрон шуда, илми фавқулода пайдо мегардад ва сониян, як навъ ҳолати ба марҳилаи тонарадигмалй монанд
ба миён меояд. Дар ин марҳила таваҷҷуҳ ба асосҳои
фалсафии илм меафзояд. Кашфи далели аномалӣ равандест, ки дар ибтидояш парадигмаи куқна дифоъ
карда мешавад ва дар фарҷомаш гузариш ба парадиг
маи нав амалӣ мегардад. Дарк намудани аномалияҳо,
ки боиси тагйирёбии парадигма мешаванд, механизми
дохилии рушди дониш мебошад.
Дар ҳолати офарида шудани парадигмаҳои нав
инқилоби илмӣ ба вуқӯъ мепайвандад. Одатан чунин
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парадигмаҳоро олимоне меофаранд, ки ба «мактабхо»
дохил нестанд ва дар фаъолияти таргибкунии идеяҳои
онҳо иштирок надоранд. Раванди инқилоби илмӣ,
тибқи назари Т.Кун, раванди ҷаҳишмонанди интихоб
дар шароити низои ҷомеаҳои илмӣ мебошад. Маҳсули
софи чунин интихоб чунонки Т.Кун ишора кардааст,
мачмӯи воситаҳои созгор аст, ки мо онро допиши муосири илмӣ меномем. Буҳрон бо галабаи якс аз парадигмаҳо ҳал мегардад. Ин аз ибтидои марҳилаи нави
«муътадил» дарак медиҳад. Ҷомеаи нави илмии олимон
созмон меёбад, ки бо диди нави олам, бо парадигмаи
нав фаъолият мекунанд.
Гибки назари Т.Кун, моҳияги инқилобҳои илмӣ аз
пайдоиши парадигмаҳои нав иборат мебошад. Зимни
гузариш ба парадигмаи нав, олим гӯё ба олами дигар
мекӯчад, ки дар он системаи нави идроки ҳиссӣ амал
мекунад. Дар айни замон забони нави илм низ пайдо
мешавад, ки нисбат ба забони қаблӣ беқиёс аст.
Аз нигоҳи фалсафӣ, амсилаи мазкури рушди илм ба
маҳкум ва танқид намудани андешаю назарҳое нигаронида шудааст, ки тагйирнопазириро эътироф намуда,
меъёрҳои илмият ва ақлониятро муглақ ҳисобидаанд.
Ғайр аз ин, Т.Кун «бунёдгароӣ»-и неопозитивистонро
инкор намуд. Ӯ таъкид мекард, ки далелҳо ба парадиг
ма вобастагӣ доранд ва аз ин лиҳоз' забони назариявии
мушоҳидаҳо холисона /нейтралӣ/ буда наметавонад.
Оламро олим аз тариқи назарияҳо мебинад. Далелҳо
ҳаками назария нестанд. Худи назария муқаррар меку
над, ки кадом далелҳо ба гаҷрибаи мулоҳизавй марбут
шаванд. Аз ин ҷо тезиси Т.Кун доир ба «беқиёсӣ»-и парадигмаҳо ва инкори идомат дар гаҳаввули илм бармеояд. Дониши ҷамъовардаи парадигмаи қаблӣ, баъди
шикастхӯрии он партофта мешавад,ҷомеахои илмӣ бевосита ҷойи якдигарро ишгол мекунанд.
Аз назари Т.Кун, пешрафт /прогресс/ мафхумест, ки
факат дар нисбати «илми қоидавӣ» маз.но дорад. Меъё173
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ри он шумораи масъалаҳои ҳалшуда мебошад. Дар ин
ҳолаг пешрафт ба таври зерни тафеир карда мешавад:
ҳар як парадигма рӯйхати масъалаҳои ҳалпазирро
афзоиш медиҳад.
Бо гузашти айём ҷиҳатҳои қавӣ ва сусти коисенсияи Т.Кун аёитар гашт. Бешубҳа, Т.Кун нишонаҳои
муҳимми фаъолияти илмӣ ва таҳаввули допиши илмиро
ба предмета мулоҳизаҳои фалсафй табдил до да тавонист, зеро муносибати таърихй ба дониш, ба инобат
гирифтани робитаи фалсафаи илм ва таърихи он басо
муҳиманд.
Бо вуҷуди ин, Т.Кун масъалаҳои пайдоиши допиши
навро таҳқиқ накард. Ӯ ин равандро ба интихоби байни
назарияҳои куҳна ва нав нисбат дод. Зимнан ин интихоб фақат бо далелҳои иҷтимоӣ ва психологӣ шарҳ дода шудааст. Т.Кун саҳван унсурҳои муттасилӣ ва номуттасилӣ, нисбӣ ва мутлақро дар рушди дониши илмй
бо ҳам зид мегузорад. Ҳамчунин дар консепсияи ин
файласуф психологияи иҷтимоии коллективи илмй ба
мантиқи объективии тадқиқоти илмй муқобил гузошта
шудааст.
Тулмин: таҳаввули қолиби фаҳмиш

Консепсияи файласуфи америкой Стивен Тулмин
(1922-1977) низ намунаи таҷассумсозии иҷтимоӣпсихологии раванди инкишофи илм мебошад.
Тибқи назари С.Тулмин, амсилаи тарҳрезикардаи
Т.Кун, ки идомату ворисиятро инкор менамояд, бо
таърихи таҷрибавии илм созгорй надорад. Барой
шарҳи масъалаи мазкур Тулмин пешниҳод мекунад, ки
аз схемаи таҳаввулот, масалан аз назарияи интихоби
озоди Ч.Дарвин истифода карда шавад. Аз назари Тул
мин, барои рушди илм на инқилобҳои қатъӣ, балки
инқилобҳои хурдмиқёс лозиманд. Чунин инқилобҳо бо
ҳар як кашфиёти алоҳида алоқамандӣ дошта, ба
гагйироти ҷузъӣ монанд мебошанд. Рушди илм дар
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натиҷаи ивазшавии наслҳо чун густариши анвои
масъалаҳо сурат мегирад. Ба консепсияҳо, назарияҳо ва
амалиётҳои фаҳмондадиҳӣ чун ҳақ ё ноҳақ баҳо дода
намешавад. Ба ҳар яки онҳо бо назардошти мутобиқаташон ба олами атроф ва фазой зеҳнии масъалаҳо
баҳо дода мешавад.
Мутобиқи ақидаи Тулмин, донишҳо мисли селаи
масъалаҳо ва мафҳумҳо «афзоиш меёбанд». Пурарзиштарини онҳо аз як замон ба замони дигар, аз як
ҷомеаи илмӣ ба ҷомеаи дигар бо ҳифзи идоматашон
интиқол дода мешаванд. Зимнан онҳо мубталои
тағйирёбӣ, «дурагашавӣ» ва ғ. мегарданд. Азнавбаҳогузорӣ ва ивазшавии ақлониятро Тулмин нишони буҳрони амиқ намеҳисобад, чунки буҳрон зуҳури маризӣ аст.
Ӯ онҳоро ҳамчун вазъи интихоб ва авло донистан дар
шароити дигаргуншавиҳои (мутатсияи) ночизи мафҳумҳо баррасӣ менамояд. Зимнан сухан на дар бораи
пешрафт дар рушди илм, балки танҳо дар бораи каму
бсш мутобиқ шудани он ба шароитҳои тағйирёфта меравад.
Тулмин раванди илмиро ҳамчун раванди муборизаи идеяҳо барои мавҷудияти худ аз тариқи мутобиқати
бештар ба муҳити сукунаташон тафсир мекунад. Ба
қавли ӯ, назарияҳо ва анъанаҳои илмӣ таҳти раванди
ҳифзшавии консервативӣ (тобоварӣ) ва навовариҳо
(«мутатсионӣ») қарор ёфтаанд. Навовариҳо дар илм
(«мутатсияҳо») ба фишори омилҳои интиқодӣ ва худтанқидкунй (интихобҳои «табиӣ» ва «сунъӣ») дучор
мешаванд. Ҳамон намуду навъҳое боқӣ хоҳанд монд, ки
ба «муҳити зеҳнӣ-интеллектуалӣ» бсштар мутобик
шудаанд. Тағйироги муҳимтарин аз тағйирёбии стандартҳои бунёдии назариявӣ («қолибҳо»-и фаҳмиш) вобаста мебошанд.
Олимон мафҳумҳо ва масъалаҳоро мисли деҳқон
«парвариш» намуда, аз байни онҳо намунаҳои ба стан
дарт мувофиқтарро интихоб мекунанд. Интихоб наму175
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дани мафҳуму консепсияҳо на дар асоси ҳаққонияти
онҳо, балки тибқи баҳодиҳии шахсиятҳои баргузидаи
илм, тибқи самаранокиашон дар ҳалли масъалаҳо сурат
мегирад. Маҳз шахсиятҳои шуҳратманди илм андозаи
айниятнокӣ ва истифодашавии мафҳуму консепсияҳоро
муқаррар менамоянд. «Ба мисли деҳқонон олимон низ
дар таҳияи масъалаҳои ҳалталаб дақиқкоранд» - менависад Тулмин.
Тибқи ибрози Тулмин, мафҳуми бунёдии методоло
гия мафҳуми ақлонияти таҳаввулкунанда мебошад. Он
ба стандартҳои асосноккунӣ ва фаҳмиш айниятдор ме
бошад. Олим ҳамон воқеаро «фаҳмо» мешуморад, ки ба
умедвориҳои пешакии ӯ рост меояд. Ба худи умедворию
назардоштҳо бошад, образи таърихии ақлонияг ва
«идеалҳои навъи табиӣ» самт мебахшад. Ҳар он чӣ ки
дар «қолиби фаҳмиш» намеғунҷад, «аномалӣ» /хилофи
қоида, ғайриодатй/ ҳисобида мсшавад. Бартараф кардани аномалияҳо омили муҳимми таҳаввули илм мебо
шад. Ба шархдиҳӣ на дар асоси ҳаққонияти он, балки
тибқи меъёрҳои зерин баҳо дода мешавад: пешгӯйии
эътимодбахш, алоқамандй, мутобиқат /когерентй/,
мувофиқат. Ин меъёрҳо таърихан тагйирпазир буда, бо
фаъолияти шахсиятҳои баргузидаи илм муқаррар карда
мешаванд. Меъёрҳои мазкур таҳти таъсири омилҳои
дохилиилмӣ ва берунӣ (иҷтимой, иқтисодӣ, идеолога)
ташаккул меёбанд, вале дар ҳар сурат, аз нигоҳи Тул
мин, нақши ҳалкунанда ба омилҳои дохилиилмӣ (ақлониятӣ) тааллуқ дорад.
Аз нигоҳи ӯ, таърихи илм раванди татбиқшавӣ ва
ивазшавии стандартҳои шархдиҳии ақлонӣ аст. Ин раванд якҷоя бо амалиётҳои санҷидану озмудани самаранокии стандартҳои мазкур сурат мегирад. Илм мисли
«тани инкишофёбандаи идеяҳо ва методҳо» буда, «дар
муҳиги иҷтимоии тагйирёфта доимо таҳаввул мекунад». Дар муқоиса бо назари таҳаввулоти биологии
К.Поппер ё таҳаввулоги иҷтимоии Т.Кун, мавқеи
С.Тулминро ҳамчун амсилаи «селексионӣ» /интихобӣ/-и
илм шарҳ додан мумкин аст.
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Тулмин чанде аз хусусиятҳои рушди диалектикии
илмро қайд намудааст. Ӯ нишон медиҳад, ки таҳаввули
назарияҳои илмй дар зери таъсири «стандартҳо» ва
«стратегиях,о»-и тағйирпазири ақлоният қарор дорад.
Унсури муҳимми консепсияи Тулмин ҷалб кардани иттилооти сотсиология, иқтисодиёт,психологиям иҷтимоӣ, таърихи илм, инчунин устувор сохтани дидгоҳи
мушаххасу Таърихӣ дар омӯзиши рушди илм мебошад.
Бо вуҷуди ин, Тулмин қиёси биологиро ба сифати
схемам равандҳои илм мутлақ ҳисобида, ба илм образи
нисбиятро раво медонад. Ғайр аз ин, на Т.Кун, на
С.Тулмин масъалаи механизмҳои ташаккули олим ва
пайдоиши дониши навро матраҳ накарданд. Мураккабии ин масъаларо қайд намуда, онҳо асосан ба
масъалаи интихоби назарияҳо таваҷҷуҳ намудаанд.
Ҷ.Холтон: таҳлили мавзӯии илм

Масъалаи пайдоишу ташаккули дониши нав саргаҳи корҳои тадқиқотии муаррих ва файласуфи америкоӣ Ҷералд Холтон (с. тав. 1922) мебошад. Тибқи назари Холтон, ҳар як воқеа дар таърихи илм бояд ҳамчун
буриши ҳамдигарии се траектория дида баромада шавад: а) фардияти олим; б) вазъи кунунии илм; в) хусусиягҳои омилҳои иҷтимоӣ ва қаринаи умумии замона.
Холтон дар тадқиқоташ манбаъ ва хусусияти густариши идеяҳои илмиро вобаста ба донишқои меросгирифта, тасаввуротқои маъмулшуда, ҷаҳонбинии олим ва ғ.
нишон додан мехоҳад. Дар ҷараёни ин тадқиқог ӯ кон
сепсияи «таҳлили мавзӯии илм»-ро гаҳия намуд. Таъйиноти ин консепсия мукаммал гардондани таҳлили
стандартии сохтори мантиқии дониши илмӣ буд.
Аз нигоҳи Холтон, «мавзӯъҳо» (ё масъалаҳо) ҳам
омили рушди илм ҳам таъминкунандаи идомати ворисият дар ин рушд мебошанд. «Мавзӯъҳо» аз мафҳумҳо,
фарзияҳо, методологияҳо таркиб ёфгаанд. «Мавзӯъҳо»
дар вақту фазо тагйир намепазиранд. Холтон қайд ме177
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кунад, ки решай аксари «мавзӯъҳо» басо қадим буда,
баъзан то қишрҳои шуури асотирй мерасад.
Вазифаи «таҳлили мавзӯӣ» аз бисер ҷиҳат ба
таҳлили сохторӣ монандӣ дорад. Тибқи ақидаи Холтон,
«таҳлили мавзӯӣ» ба кашф кардани нишонаҳои шабеҳи
умқӣ дар тафаккури илмии табиатшиносй ва гуманитарй мусоидат карда метавонад. Ба сифати муайянкунандаи зеҳни инсонӣ «сохторҳои мавзӯӣ» болотар аз
таърихй буда, ба инкишофи таърихии илм вобастагй
надоранд.
Бояд эътибор дод, ки хусусият ва пайдоиши
масъалаҳои бунёдии илм (ба қавли Холтон «мавзӯьҳо») нисбат ба хусусияти унсурҳои сохтории
асотиру эҷодиёти шифоҳии халқ тафовути чиддй доранд. Дар илм на устуворию дахлнопа'зирии масъалаҳо,
балки рушдёбию дигаргуншавии онҳо муҳим мебошад.
Ин масъалаҳо воқеан на ба сифати банду басти
илм, балки чун нуқтаи рушд, меҳвари муштаракшавию
муайяншавии допиши нав хизмат мекунанд. Бинобар
ин, дар мавзӯъҳои илмӣ ва мафҳумҳо на фақат идомат,
инчунии дигаргуниҳои сифатиро бояд дид. Пас, Холтон
ҳақ аст, чун мегӯяд, ки таҳлили мавзӯӣ «ҳанӯз аз комилй дур аст».
Дар асарҳои Холтон далелҳо, мушоҳидаҳо ва хулосаҳои ҷолиб ҷамъоварӣ шудаанд. Ӯ кӯшиши возеҳтар
фаҳмидани он омилҳоеро кардааст, ки ба ин ё он тасаввурот, консепсияҳо ва назарияхо, аз ҷумла, ба ҷаҳонбинӣ, фалсафа, фарҳанг таъсир мерасонанд. Дар айни
замон Холтон қайд мекунад, ки таҳлили мавзӯӣ дар
муқоиса бо парадигмаҳо ё анвои ҷаҳонбинӣ дохилшудаи олим, инчунин ба фардияти олим таваҷҷуҳ
менамояд.
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П. Фейерабенд: анархиями методологи

Файласуфи америкой Мол Фейерабенд (1924-1994)
дар фалсафаи илм нуфузи хосса дорад. Дар консепеияи
ӯ муқаррароти хирадгароии интиқодӣ, эҷодиёти Вит
генштейн, мафкураи зидцифарҳангӣ, таъсири марксизм
пайваст шудаанд. Бар хилофи амсилаи фарзиявйдедуктивии илм, П.Фейерабенд тезиси «реализми назариявй»-ро пешбарй кард. Ӯ қайд менамояд, ки бо қабул
шудани ягон назария ҳамеша тарзи идроки зуҳурот муайян (детерминатсия) карда мешавад. Ба ифодаи дигар,
таҷриба ҳамеша сарбории назариявй дорад. Аз ин
Фейерабенд хулоса мекунад, ки дар илм байни забони
мушоҳида ва забони назариявй хатти марзй гузоштан
мумкин нест, ҳамаи тасдиқот хусусияти соф назариявй
доранд.
Аз назари Фейерабенд, дар натиҷаи пролифератсия
(афзоиш)-и назарияҳои қиёснопазир, (назарияҳое, ки бо
ҳамдигар идомати мантиқӣ ва мазмунй надоранд)
рушди илм сурат мегирад. Аз ин нигоҳ, ӯ ба хулоса
меояд, ки офаридани методологияи беҳтарини таҷрибавӣ, баробарарзишии ҳамаи стратегияҳои методологӣ,
ҳақ шуморидани интихоби ҳар гуна консепеия гайриимкон аст. Аз ин нуқтаи назар, Фейерабенд плюрализми назариявй ва методологиро ҳақ мешуморад. Ба
асос гирифта мешавад, ки навъҳои сершумори донишҳо
ва методологияҳо вуҷуд дошта, чунин вазъ ба рушди
донишҳо ва инкишофи шахсият мусоидат мекунад. У
иброз кардааст, ки марҳилаҳои офаридани алтернативаҳо ва рақобати байни онҳо аз ҷумлаи марҳилаҳои
босамари рушди илм мебошанд. Принсипи плюрализми
методологӣ талаб мекунад, ки назарияҳои нав бархилофи ақидаҳои эътирофгардида таҳия карда шаванд.
Дар ин муҳокимарониҳо таъсири Поппер эҳсос мегардад. Воқеан, агар интиқодназирӣ рущди мазмунии
илмро таъмин намояд, нас танқид ҳар чӣ қатъӣ бошад,
ҳамон қадар беҳгар аст. Барои ин, аз нигоҳи Фейера179
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бенд, ҳар гуна консепсияҳои имконӣ ва ҳатто бемаъниро истифода бурдан мумкин аст. Ин кори чандон осон
нест, чунки шуури мо зери таъсири назарияҳо мондааст. Мо маҷбурем, ки беихтиёр таҷрибаамонро дар
партави назарияҳо тафсир намоем. Аз ин рӯ, идеяҳоро
аз ҳамон соҳаҳои шуур кашида баровардан лозим аст,
ки чандон асиру мутей назарияҳо ва догмаҳо набошанд.
Масалан, аз хоббинӣ, тахайюлот, асарҳои бадей, асотири халқҳои ибтидоӣ, динҳои шарқӣ, ирфон ва ғ.
Чунончи, танқид шудани кадом як назарияи физики аз
ҷониби космологияи асогирӣ нисбат ба танқид аз
ҷониби назарияи дигари физикӣ қатъитар хоҳад буд. Аз
ин ҷо на танҳо плюрализми методологӣ, инчунин анархизми методологӣ бармеояд, ки Фейерабенд баррасӣ
карда буд. Ба ибораи дигар, ӯ имкони ҷой доштани методологияи универсалии маърифатро инкор мекунад,
чунки инкишофи дониш даст кашидан аз методҳои
куҳнаро тақозо мекуиад. Ғайр аз ин, Фейерабенд барои
тафаккури эҷодӣ пайравӣ ба методро муносиб намебинад.
Дар илм, - мегӯяд ӯ, -умуман ҳар кор кардан мум
кин аст. Ягон меьёри пурмаҳсул барои интихоб кардани назария гӯё вуҷуд надорад.
Тибқи назари Фейерабенд, роҷеъ ба арзиши
маърифатии илм шакку шубҳа меафзояд, чунки допиши
илмӣ иштибоҳҳо дошга, баръакс восигаҳои бартарафсозии ин иштибоҳҳоро надорад. Бар замми ин, илм
барои халосшавӣ аз иштибоҳҳо кӯшиш ҳам намекунад.
Аз ин рӯ, илм ҳаргиз қуллаи баланди дониш намебошад. Илм фақат як анъанаи зеҳнии навбатӣ аст, ки ба
ҷои асотир, ирфон, дин омадааст. Эътиқод ба илм то
дараҷае ҷойи имони диниро гирифтааст, зеро илми муосир соҳиби обрӯю эътибори иҷтимоӣ гардидааст. Ва
ле, - мегӯяд Фейерабенд, - ин маънои онро надорад, ки
илм ҳамеша чунин мемонда бошад. Аслан илм аз дин ё
асотир, ки дар тӯли асрҳо ҳаёти иҷтимоиро муназзам
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https://bikhon.tj/

мекарданд, ягон бартарй надорад. Магар собит сохтан
мумкин аст, ки энергиям атомй, синтетика ва антибиотикҳо нисбат ба ром кардани ҳайвонот, нисбат ба
кашфи оташ ва чарх дастоварди олитар мебошанд?
Алалхусус, агар адолати иҷтимоӣ ва саодати шахсро
илму техника кафолат намедода бошанд. Дар асоси
консепсияи плюрализми методологй Фейерабенд ба
бозсозй кардани илм даъват менамояд.
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Боби 8 ОБРАЗИ ЭПИСТЕМОЛОГИИ ИЛМ
8Л. МАСЪАЛАИ ПАЙДОИШИ ИЛМ
Рушди эпистемологиям муосир масъалаи арзиши
назариявии таърихи илмро ба мадди аввал баровард.
Фаҳмиши илм ҳамчун системам худрушдёбанда, ки
таърихи худро дорад, як навь эпистемология с худ образи илмро тақозо мекунад. Таърихи илмро аз назар
гузаронида, мо ба ииобат мегирем, ки донишҳо дойр ба
чигунагии илм ва меъёрҳо барои интихоби як навь
маҳсулоги «илмӣ» вуҷуд дошта метавонанд. Бинобар
ин, образи эпистемологии илм заминай бунёдии таъри
хи он мебошад. Эгшстемологияҳои гуногун манзараҳои
мухталифи таърихро тасвир мекунанд, чунки дойр ба
маводди нопайдоканори фаъолияти илмӣ ва нагиҷаҳои
он саволҳои гуногун гузошта мешаванд. Индуктивизм,
конвенсионализм,
оператсионализм,
парадигмаҳои
Т.Кун, фалсификатсионизм, барномаҳои тадқиқотии
И.Лакатос, «эпистемологиям анархистӣ» ва ҷараёнҳои
дигарро номбар кардан мумкин аст, ки ҳар яке образҳои гуногуни илмро медиҳанд ва мугобиқан амсилаи гуногуни таърихнигорй (историография)-и илмро
иешниҳод мекунанд.
Таҳқиқу омӯзиши амсилаи назариявии илм ба мо
асос мсдиҳад, то дар бораи номукаммалии ҳар яки он
ва дар бораи иловапазирию пурракунандагии онҳо
ҳарф занем. Дар доираи ин амсилаи назариявй равандҳои рушди илми классикй, пайдоиши он, дигаргуниҳои таҳаввулогӣ ва инқилобии он таҳқиқ карда ме
шаванд. Масъалаи пайдоиши илм бошад, на дар амси
лаи дидашуда ва на дар асарҳои ба ин масъала бахшидашуда ҳалли якмаъно надорад.
Иддае аз муҳаққиқон бар он ақидаанд, ки илм дар
доираи таъриху фарҳанги тамаддунҳои кадим пайдо
шудааст. Ин ақида бо он асос ёфтааст, ки тамаддунҳои
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қадим (Шумер, Мисри Қадим, Бобул, Ҳиндустон, Байнаннаҳрайн) донишҳои зиёди астрономӣ, риёзӣ, биологӣ, тиббиро коркард ва ҷамъоварӣ намуданд. Одамон ҳанӯз то пайдоиши фанҳои илмӣ осмонро назора
мекарданд, маризиҳоро табобат менамуданд, ҳисобу
китоби одӣ мебурданд, бо ром ва парвариш кардани
ҳайвонот машғул буданд.
Дар тӯли садсолаҳо фарҳангҳои хосси тамаддунҳои
қадим ба такрористеҳсолкунии сохторҳои иҷтимоӣ ва
истиқрори тарзи ҳаёти мавҷуда равона шуда буданд.
Донишҳое, ки дар ин гамаддунҳо коркард шудаанд,
одатан дорои хусусияти дастуруламалӣ (нақшаю қоидаҳои амалкунӣ) буда, бо вазифаҳои мушаххаси амалӣ
алоқамандии ногусастанӣ доштанд. Аз ҷумла тақвимнигорӣ, ченкунии замин, пешгӯӣ кардани туғёни дарё
ва г. ҳамин хусусиятро молик буданд. Одамон чунин
донишҳоро ҳамчун хурофот ҳифзу нигахдорӣ намуда,
якҷоя бо тасаввуроти динӣ-асогирӣ аз наел ба насл интиқол медоданд. Сохти қадимаи давлати шарқӣ (деспо
тия) ва ба монополияи коҳинон табдил гаштани дониш
барои рушди афкори ғайрихурофотӣ монеъ мешуд.
Аксари муҳаққиқони муосири таърихи илм иброз
доштаанд, ки илм дар Юнони Қадим дар асрҳои VI-V-и
томелодӣ пайдо шудааст. Оё ин нукта асос дорад?
Аввалин мутафаккирони атиқа ’(Фалес, Пифагор,
Анаксимандр) аз ҳикмати Мисри Қадим ва Шарқ
бархӯрдор шуда, аз он маълумоти зиёдро иқтибос
овардаанд, вале донишҳои коркарднамудаи юнониҳо
навигарии дигар дошт:
1. Бар хилофи мушоҳидаҳо ва дастуруламалҳои парешону пароканда, юнониҳо ба офаридани системаҳои
допиши мантиқан алоқаманд, мутаносиб ва асоснок,
яъне ба офаридани назарияҳо шурӯъ карданд.
2. Назарияҳои фавқуззикр фақат таъйиноти махдуди амалӣ надонгганд. Илм ба соҳаи махсуси фаъолият
доир ба истеҳсоли донишҳо, ташкил кардану рушд
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бахшидани системаҳои мафхумӣ табдил ёфт. Хусусияти
муҳимми дониши илмӣ такя ба хирад, бо далеловарии
назариявӣ ва мушоҳидавӣ аз нигоҳи мантиқӣ шарҳ додани олам мегардад.
3.
Дар Юнони Қадим донишҳои назариявиро на
коҳинон, балки шахсиятҳои дунявӣ коркард ва ҳифз
менамуданд. Онҳо ба дониш хусусияти хурофотӣ надода, ҳамаи хоҳишмандон ва шахсони қобилиятнокро
меомӯзониданд. Ҳанӯз дар Академияи Афлотун ва Литсейи Арасту ин донишҳо намуди фанни илмиро гирифтанд. Дар доираи онҳо наслҳои ояндаи илм тайёр
карда шуд. Ба ташаккули шуури назариявӣ дар фарҳанги атиқа муҳиги иҷтимоии демократияи полней таъсири калон дошт.
8.2. ИЛМИ АТИҚА ВА ТАЪСИРИ ОН БА
ФАРҲАНГИ ҶАҲОНИ
Илми атиқа бо фалсафа робитаи ногусастанӣ дошт
ва то ҳанӯз аз тасаввуроти асотирӣ озод набуд. Он ху
сусияти ақлонӣ-назариявӣ ва муроқибавӣ дошта, ба
мушоҳида ва муҳокимаҳои назариявӣ асос меёфт.
Дар давраи атиқа се барномаи илмӣ ташаккул ёфт:
• барномаи риёзӣ, ки дар пояи фалсафаи пифагориён
ва афлотунӣ ба вуҷуд омад;
• барномаи атомистӣ (Левкипп, Демокрит, Эпикур);
• барномаи континуалистй /муттасилият/-и Арасту, ки
дар асоси он нахустин назарияи физикй офарида шуд
ва он то асри XVII вуҷуд дошт.
Пайдо шудани чунин барномаҳои нахустин яке аз
муҳимтарин ҷанбаҳои пайдоиши дониши илмй буд.
Барномаи риёзй

Юнониҳо нахустин туда, бо дақиқкории том ба
ҳосил кардани як муқаррароти риёзй аз дигаре шурӯъ
намудаанд. Риёзиёт аз ҷониби онҳо ба ҳадди илми аб184
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страктй-назариявӣ расонда шуд. Муаррихони илм ташаккули предмета риёзиёти назариявӣ ва методи дедуктивии исботро бо таълимоти пифагориён алоқаманд
меҳисобанд.
Фақат дар мактаби пифагориён адад аз василаи
ҳалли вазифаҳои амалӣ ба объекта идеалии риёзиёт
табдил ёфт. Метафизикаи пифагорӣ имкон медиҳад, ки
ҳамаи гуногунрангиҳои робитаю муносибатҳои воқеият
ба муносибагҳои ададӣ нисбат дода шавад: «адад моҳияти ҳамаи чизҳост».
Пифагориён ададро ба дараҷаи принсипи умумифалсафӣ бардошта, мекӯшиданд, ки дар ҳама ҷо қонуниягҳои риёзӣ, тартибог ва мавзунии универсалиро
ошкор намоянд. Бо назардошти ҳамин принсипи метафизикӣ онҳо мехостанд, ки ба сохти кайҳон, ба зуҳуроти садо ва мусиқӣ сарфаҳм раванд.
Тахмин меравад, ки маҳз риёзиёти пифагорӣ ба
фалсафаи Афлотун таъсири калон расонидааст. Чун
натиҷа, дар асри IV-и томелодӣ барномаи риёзиёти
афлотунӣ-пифагорӣ коркард ва мантиқан асоснок кар
да шуд.
Пифагориён ду идеяи бунёдиро коркард ва пешниҳод намуданд, ки ҳам ба сарнавишти фалсафа, ҳам ба
такдири илмҳои ҷузъӣ таъсири калон расонд:
• идея доир ба ҷойгоҳи махсус дош гани дониши риёзӣ
дар системаи маърифати илмӣ (онҳо иброз доштанд,
ки «китоби табиат бо забони риёзӣ навишта шудааст» ва хамин фикрро қариб иас аз 2000 сол Галилей
низ ифода кард);
• муқаррарот доир ба наздикию қаринӣ, решай умумӣ
доштани донишҳои риёзй ва фалсафӣ (масалан,
Афлотун гуфтааст, ки илм ягонаю том буда, куллаи
он фалсафа ва решай он риёзиёту астрономия мебошад).
Дар асоси ин барнома принсине ҷой дорад. Тибқи
он, дар табиат фақат ҳамон чиз таҳқиқпазир аст, ки
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агар бо забони риёзй ифода туда тавонад. Ин чунин
маъно дорад, ки дар байни илмҳо ягона илми эътимодбахш риёзиёт маҳсуб дониста мешуд. Дар асараш «Тимей» Афлотун кӯшидааст, ҳамаи он чизи табииро
ошкор намояд, ки мавзӯи омӯзиши риёзй туда метавонад. Бо ҳамин тасмим ӯ нахустин варианта физикам риёзиро офарид. Тибқи назари Афлотун, қар қадар, ки
сохтори риёзии ин оламро кушода тавонем, мо ҳамон
қадар дойр ба олам донишҳои эътимодбахшро ба даст
оварда метавонем. Шояд вобаста ба ҳамин нукта
бошад, ки «Тимей» барои олимони давраи эллиниста,
асримиёнагй ва давраи Эҳё шавқангез буд.
Барномаи илмии атомистй

Тибқи ақидаи Демокрит (460-371 то м.), олам аз
заррачаҳои хурдтарини тақсимнопазир - атомҳо ва аз
хало (холигй) иборат мебошад. Дар табиат ҳамаи равандҳо маҳсули зиддияти байни атомҳо буда, хало шарту имкони ҳаракати онҳо мебошад. Аз нигоҳи ӯ, агомҳо
моддӣ буда, вобаста ба зичиву хурдиашон тақсимнопазир мебошанд. Онҳо аз лиҳози шакл, андоза ва вазн
беҳад гуногунанд. Муттаҳиду пайвастшавии атомҳо
кулли гуногунрангиҳои табиатро, аз ҷумла, рӯҳи инсонро ташкил медиҳад. Бо ёрии ин фарзия Демокрит
кӯшидаасг, ки якчанд масьалаҳои кайҳоншиносӣ, фи
зика, риёТшёт, психология ва назарияи маърифатро ҳал
намояд. Ӯ пайдоиши Кайҳонро ҳамчун натиҷаи ҳаракати тӯфонии худ ба худи атомҳо шарҳ додааст.
Дар атомизми агиқа том чун чизи воҳиди хусусияти
хос дошта андешида намешуд. Нахустин шуда, атомистҳо қонуни сабабиягро дар намуди универсалиаш
ба тасвиб расонда, дар шарҳдиҳии зуҳуроги гуногун
истифода бурдаанд. Тасодуф сабаби чизе ҳисобида
мешуд, ки онро одамон дониста наметавонанд. Арасту
қайд карда буд, ки маҳз Демокрит асосҳои методи ил
мии тадқиқотро бино кардааст.
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Аз нигоҳи методологқои илм, ин нахустин барнома
дар таърихи афкори назариявӣ буд. Дар он пайдарпай
ва суботкорона принсиии методологй пеш бурда мешавад. Ин принсип талаб дорад, ки том ҳамчун ҳосили
ҷамъи ҷузъҳои алоҳидаи таркибии он шарҳ дода шавад,
сохтори томият дар асоси шакл, тартиб ва мавқеи фардиятҳои таркибии ин том маънидод карда шавад.
Барномаи атомистй на факат дар мағзи чандин
назарияҳои физикии атиқӣ ва Замони нав, инчунин дар
асосҳои назарияҳои психологӣ ва иҷтимоӣ ҳузур дошт.
Риёзиёт ва барномаи атомистй бо ҳамдигар шабоҳати муайяне дошта, барои ҳар яки онҳо мафхуми
гақсимнопазирӣ ахамияги хоссаро касб кардааст.
Бириомии илмии континуалистӣ

Континуализм барномаи физикӣ аст, ки шарҳ додани зуҳуроти олами моддиро пеша намудааст. Муҳимтарин принсипҳои барномаи илмии континуалистии
Арасту дар баҳсаш бо Зенон ташаккул ёфтаанд. Дар
тафовут аз назари Демокрит, барномаи Арасту мантиқан асоснок карда шудааст.
Арасту нахустин олими атиқа мебошад, ки илми
системавӣ дар бораи габиат - физикаро офарида, бо
такя бар он барномаи риёзии афлотуниро танқид мекунад. Арасту иброз мснамояд, ки дар мавриди таҳқиқи
табиат бояд физика ба асос гирифта шавад,чунки агар
бо қонунҳои риёзӣ «сохта шудан»-и табиат ба асос ги
рифта шавад, иас онро фаҳмидан гайриимкон аст. У
нахустин шуда, мафҳуми марказии физика - ҳаракатро
таъриф додааст. Арасту мавҷуд будани ҳаракати бетанаффус (муттасил) ва абадиро ба асос мегирифт. Дар
тафовут аз физикаи атомисгон, ки асосаш миқдорӣ буд,
Арасту фарқиягҳои сифатӣ ва табдилоти сифатии
унсурҳои физикиро собит намуд.
Арасту ба илми атиқа фаҳмиши нақш ва аҳамияти
донишҳои таҷрибавии аз маълумоти ҳиссӣ маншаъги187
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рифтаро марбут сохт. Ӯ нақши илми тасвиркунандаи
таҷрибавиро дар маърифати илмии зуҳуроти табиат
ҳамчун воситаи азхудкунии ибтидоӣ қайд намуд.
Дар асарҳои Арасту мантиқ ва таҳлили категориявӣ (мафҳумӣ) ба дараҷаи баланд расонда шуд. Аксари
муҳаққиқони муосир қайд менамоянд, ки ӯ се қонуни
мантиқи шаклиро ба тасвиб расондааст. Инҳо қонуни
айният, қонуни истиснои зиддият ва қонуни истиснои
солис (сеюм) мебошанд.
Дар таълимоти Арасту оид ба дуруст роҳандозӣ
намудани тадқиқоти илмӣ ва ифода кардани натиҷаҳои
он чанд ақида вомехӯранд. Тибқи назари ӯ, кори олим
бояд аз чор марҳила иборат бошад:
• ифода кардани таърихи масъалаи таҳқиқшаванда
дар якҷоягӣ бо танқиди ақидаҳо ва ҳалҳои пешниҳодкардаи муҳаққиқон;
• дар асоси ин ба таври дақиқ гузоштани масъалаи
ҳалталаб;
• пешниҳодҳои худ дойр ба ҳалли масъалаи мазкур,
яъне нешбарй кардани фарзия;
• асоснок кардани ин роҳи ҳал бо ёрии далелҳои мантиқӣ ва маълумоти мушоҳидавӣ, нишон додани
афзалияти нуқтаи назари худ дар нисбати ақидаи дигарон.
Шояд ҳамаи ин забонзада шуда бошад, вале аксарияти рисолаҳо (диссергатсияҳо)-и илмй то имрӯз
тибқи ҳамин схема навишта мсшаванд.
Бар замми ин, Арасту оид ба шарҳи илмии возеҳу
мукаммали зуҳуроту воқеа таълимоти ҷолибе пешниҳод
кард. Тибқи ақидаи ӯ, ҳар як зуҳурот мубталои чор
намуди сабабҳо мебошад: шаклй, модцӣ, муҳаррикӣ,
мақсадӣ. Агар муқаррар намудан ва шарҳ додани
ҳамаи ин сабабҳо муяссар гардад, он гоҳ вазифаи илмро иҷрошуда, зуҳуротро маърифатшуда ва ташреҳшуда
ҳисобидан мумкин аст.
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Фазилати Арасту аз давраи атиқа то имрӯз мафтун
месозад, вале камбудиҳои илми «арастуй»-ро низ дида
тавонистан лозим аст. Пеш аз ҳама, Арасту оламро
ҳамчун Кайҳони сарбаста, ки марказаш Замин аст,
тасвир менамуд. Риёзиётро илм дар бораи шаклҳои
идеалӣ меҳисобид ва соҳаи истифодашавии он бо ҳисобу китоби ҳаракати ҷирмҳои осмонӣ маҳдуд буд. Дар
маърифати зуҳуроти заминӣ, тибқи ақидаи Арасту,
фақат назарияхои гайририёзӣ имконпазиранд.
Қайд кардан муҳим аст, ки ба олимони атиқа идсяи
озмоиши дақиқи назоратшаванда бетона буд. Таълимоти онҳо ба таҷрибае такя мекард, ки он натиҷаи мушоҳидаи одии ашёю ҳодисот тавассути узвҳои ҳис буд.
8.3.
ХУСУСИЯТИ АҚЛГАРОИИ
(РАТСИОНАЛИЗМИ) АСРИМИЁНАГИ
Дар асрҳои миёна (алалхусус дар асрҳои V-XI) тафаккури илмии Аврупои Ғарбӣ дар вазъияти нави
фарҳангӣ-таърихие инкишоф меёфт, ки дар он хокимияти сиёсӣ ва маънавӣ ба дин мутааллиқ буд. Ин шароит
ба инкишофи илм низ асари худро гузошт. Илм асосан
ба ҳайси тасвиргар ва исботсози ҳақиқатҳои илоҳиётӣ
хизмат мекард. Кори илму тадрис ба калисо вогузор
шуда буд, ки онро ҳокимият назорат мекард. Калисо
худро вазифадор меҳисобид, ки инсонро иҷборан ба
ҳақиқат расонад ва нафарони саркашро ба ихтиёри
ҳокимияти дунявӣ супорад, то ки «бехунрезӣ» қатл
намояд.
Дар асоси ҷаҳонфаҳмии асримиёнагй чунин
унсурҳо ҷой доштанд:
• догмаҳо доир ба офариниш, тезисҳо доир ба қудрати
Худо, ки равандҳои табиатро муайян мекунад;
• идеяи ваҳй.
Дар асрҳои миёна манзалати онтологии табиат
тагйир меёбад. Акнун табиат хамчун офаридаи Худой
189

https://bikhon.tj/

транссенденталй фаҳмида мсшавад. Табиат аз мустақилӣ маҳрум аст ва бинобар ин, ҳамеша ба офаридгори худ муҳтоҷ аст. Ин нуктаҳо дар ҷустуҷӯҳои
маънавии инсони асримиёнагӣ муҳим гардиданд. Шинохти Худо ва рӯҳ ба мадди аввал бароварда шуда,
маърифати табиатшиносӣ мақоми дуюмдараҷа касб
намуд.
Ҳам фаҳмишҳо дар бораи инсон, ҳам тасаввурот
дойр ба вазифаю мақсади маърифат ба таври ҷидцӣ
тагйир ёфтанд. Муҳаққиқи фарҳанг ва илоҳиётшиноси
олмонй Романо Гвардини (1889-1968) қайд менамояд,
ки барои инсони замонаи асримиёнагӣ шавқи дониш,
шавқи дарк намудани ҳақиқат хос мебошад, аммо он бе
такя ба ягон дастуруламали тадқиқотӣ сурат мегирифт.
Барои инсони асримиёнатӣ илм пеш аз ҳама, дарк
ва ҳаллу фасл кардани он чизҳое буд, ки дар сарчашмаҳои бонуфуз дода шудаанд. Ҳақиқатро ҷустан ҳоҷат
надорад, зеро ҳақиқати илоҳӣ дар навиштаҷотҳои
муқаддас дода шудааст. Ҳақиқати муқаррариро бошад,
дар осори мутафаккирони атиқа дарёфт кардан мумкин
аст. Барои фаҳмидани ваҳйи илоҳӣ мутафаккир гӯё бо
роҳи медитатсионӣ ба ҳақиқат ғарқ шуда, аз он сохти
маънавии ҳасгиро пайдо мекунад. Мугафаккири асримиёнагӣ нуфузро на ҳамчун завлона, балки ҳамчун
алоқа бо Мутлақ ва ҳамчун такягоҳ дар замин қабул
дошт.
Чунин раванди корҳо ба таҳқиқи назариявӣ ва
таҷрибавии табиат дар пояи хирад мусоидат намекард.
Дар масъалаи ҳақиқат ва меъёри он акнун на хирад,
балки нуфуз (неш аз ҳама Худо) ҳаками асосӣ шуд.
Асарҳои Тертулиан (160-220) ва Августин (354-430) аз
ин гуфтаҳо шаҳодат медиҳанд. Дарвоқсъ, Фомаи Аквинӣ (1225-1274) идеяи ҳамгироии эъгиқод ва хирадро
пешбарӣ намуда, зарурати бо илоҳиёт мукаммал гардондани фалсафаро муҳим меҳисобид. Фомаи Аквинӣ
мехост чунин методе таҳия кунад, ки донишро аз эъти190
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бор соқит накарда, дар як вақт тафаккури ақлониро ба
догмаҳои ваҳй мутеъ гардонад. Ба ибораи дигар
бигӯем, ӯ мекӯшид, ки афзалияти эътиқодро нисбат ба
хирад ҳифз карда тавонад. Бо ин мақсад Фомаи Аквинй консепсияи арастуии илмро аз назари католитсизм
тафсир кард.
Идеалҳои маърифатии илми асримиёнагй (идеалҳои шарҳдиҳию тасвир) аз муқаррароти афзалиятдоштаи ҷаҳонбинии ин фарҳанг сарчашма мсгиранд. Идеалҳои мазкур тарзҳои идроку фаҳмиш ва маърифати
оламро муайян мекарданд. Дар системам чунин муқаррарот маърифати олам ҳамчун ифшои муҳтавои дар
ашё ва ҳодисот нигоштаи Офаридгор тафсир карда
мешуд. Хосиятҳои табиии ашёҳо ва зуҳурот дар як вақт
нишони эҷодкории таҷассумёфтаи Худо дониста
мешуд. Тасвир кардани ашё ё зуҳурот на фақат маънои
бақайдгирии нишонаҳоро дошт. Он ҳамчунин ба маъ
нои ошкор кардани нишонаҳои «аломатию рамзй»-и
ашё, қиёс, «ҳамоҳангӣ» бо дигар ашё ва ҳодисоти Уни
версум (Кул) фаҳмида мешуд.
Хусусияти хоси раванди маърифат дар ин марҳила
дарк кардани мазмуни рамзии ҳастӣ буд. Зуҳуроти табиат ба сифати рамзҳое, ки воқеияти дигарро ишорат
мснамоянд, баромад мекарданд. Инсони асримиёнагй
дар ҳама чиз рамзро медид. Дар назари ӯ олам на аз
унсур, энергия, қонунҳо, балки аз образҳои онҳо
иборат мебошад ва ҳар як образ худ рамз мебошад. Ин
заминай
пайдоиши
символизм
ва
аллегоризм
(ташбеҳгароӣ) гардид, ки барои тарзи асримиёнагии
омӯзиши зуҳуроти табий хос буд.
Ашё ва зуҳурот чун аломатҳо қабул мешуд ва олам
чун таълифоте, ки «бо ҳарфҳои илоҳӣ» китобат шудааст, тафсир мегардид. Аз ин рӯ, аломати хаттй ва худи
ашёи ишорашударо ба ҳамдигар шабоҳат додан мумкин буд, ки вобаста ба ин дар тасвиру таснифоти илми
асримиёнагй нишонаи ашё аксаран бо ифодаҳои рамзй
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ва аломатҳои забонй дар як синф муттаҳид карда
мешуд.
Дар пайравй ба Арасту, мутафаккирони асримиёнагӣ ҳадафи «фалсафаи патуралй»-ро аз маърифат кардани моҳиятҳо иборат мешумориданд. Донистани
моҳиятҳо - «Scientia» - дониши умумӣ ва муҳим аст, ки
аз мушоҳидаю муроқибаи ҳиссӣ ҳосил карда мешавад.
Чунин фаҳмиши дарк кардани моҳиягҳо тағйирнопазирӣ ва комилии Кайҳонро инъикос мекард. Мутафак
кирони асримиёнагӣ тафсири нави категорияҳои «беинтиҳоӣ», «муттасилӣ», «фазо», «вақт» ва ғайраро доданд.
Онҳо мантиқро ҳамчун илм оид ба исботи муҳокимавӣ
ва ҳамчун диалектика баланд баҳогузорӣ мекарданд.
Ғайр аз ин, мантиқро ҳамчун санъати дуруст муайян ва
тасниф намудани мафқумҳо, дуруст ҳосил кардани хулоса ва дуруст ёфта тавонистани далелҳои лозима қадр
мекарданд.
Ҷиҳати сусти фалсафаи дар мактабҳои динӣ
омӯхташаванда - схоластика дар он буд, ки он роҷеъ ба
масъалаҳои ҳаётӣ беэътиноӣ зоҳир мекард. Барояш
масъалаҳои ҳаёти инсон, талаботу ниёзҳои он бегона
буданд. Схоластика худро болотар аз ҳамаи инҳо мегузонгг ва яқинан ҳадафмандона буд, на методи самараноки маърифат. Дониши илмӣ дар асрҳои миёна аксаран дар шакли тафсир (шарҳу эзоҳ) пешкаш мешуд. Дар
он тамоюл ба еистемасозӣ ва таснифот, инчунин талфифгарӣ /компилятсия/ бартарӣ дошт.
Дар фарҳанғи аврупоии асрҳои ХП-Х1Узаминаҳои
рушди илми озмоишӣ офарида шуданд. Алкимиёгарони
асримиёнагӣ, ки мехостанд маҳаки фалсафӣ, оби ҳаётро
дарёфта, бо роҳи сунъӣ тилло ҳосил кунанд, барои ил
ми озмоишӣ заминаи воқеӣ тайёр намуданд. Дар ин
ҷода Роҷер Бэкон (1214-1292) саҳми назаррас гузоштааст. Муаррихон менависанд, ки идеяи киштии зериобӣ,
автомобил, дар шароити лабораторӣ ҳосил кардани гирукамон (ҳафтранг) ба ӯ гааллуқ дорад. Ӯ таҷрибаҳои
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зиёд гузаронидааст, ки бо таҳқиқи миқдории табиат
алоқамандӣ доштанд. Мутаассифона, асарҳои ин
рӯҳонии франсисканиро сӯзонида, худашро ба зиндон
андохтанд.
Образи асримиёнагии одам ва дониш дар борам он
зери шубҳа гирифта намешуд, чунки пояи иҷтимоии он,
аз ҷумла, карахтй, сарбастагй, мартаботй (иерархй) будани ташкили тарзи ҳаёти асримиёнагӣ қавӣ боқӣ монда буд. Дар асрҳои XIV - XV вайроншавии ин сохти
иҷтимой шурӯъ мегардад, нобоварй нисбати манзараи
олам ва тарзи тафаккури схоластикй ба миён меояд.
Дар давраи пошхӯрии бунёду асосҳои асримиёнагй
скептитсизм (М.Монтен (1533-1592), П.Шаррон (15411603) ва диг.) хеле маъмул мегардад. Скептитсизм нис
бати допиши ҷамъоваришуда шакку шубҳа ва муносибати интиқодиро дастгирӣ намуда, фақат нисбию эҳтимолй будани донишро эътироф мекард. М.Монтен ва
П.Шаррон худро пайрави фалсафаи скептикии мутафаккири атиқа Пиррон меҳисобиданд. Пиррон дар замони худ шогирдонашро даъват мекард, ки аз муҳокимаронй худдорй намоянд, чунки ягон муътақидӣ дойр
ба эътимодбахшии ҳақиқат вуҷуд надорад. Пайравони
асримиёнагии ӯ муқаррароти нави гносеологй - гинотетизм (эҳтимолнокӣ)-ро бар хилофи идеали арастуйсхоластикии илм таҳия намуданд.
8.4. ТАҲАВВУЛИ МАЪНАВИИ ЗАМОНИ ЭҲЁ
Дар давраи Эҳё пайравӣ ба анъанаҳои давраи
атиқа пеша карда шуд. Мутафаккирони давраи Эҳё
маърифати таҷрибавии табиатро ба мулоҳизаҳои схо
ластикй зид гузоштанд. Ба инкишофи тафаккури илмии
давраи Эҳё таълифоти олим, файласуф ва илоҳиётшиноси олмонй Николайи Кузанй (1401-1464) гаъсири
амиқ гузоштааст. Ӯ омӯхтани табиатшиносй ва дахолат
накардани дин ба соҳаҳои дигари фаъолиятро таргиб
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намудааст. Дар асараш «Оид ба нодонии олимона»
Н.Кузанй идеи асосии худро оид ба ҳастӣ (онтология)
баррасй кардааст. Ин идея дар бораи мувофиқати ҳадди аксар (максимум)-и мутлак ва ҳадди акалл (минимум)-и мутлақ дар Воҳид мебошад. Максимуми мутлақ
Худо аст, ки нишонаҳои инсонӣ ба ӯ хос пест. Ин категорияи ниҳоят умумии фалсафй аст. Худо мабдаи яккаю ягона ва беинтиҳост, ки азимтар аз он ва берун аз
он ягон чиз вуҷуд надорад. Фаҳмиши мазкур ба
фаҳмиши схоластикй як дараҷа носозгорй дошт. Ин
фаҳмиш ба идеяи сегонагии Худо низ, ки догмаи калисо
буд, мухолифат мекард. Тибқи фаҳмиши нав, на Падархудо, на Писархудо, на Рӯҳи Муқаддас, балки фақат
беинтиҳоӣ вучуд дорад. Инак, максимуми мутлақ Худо
аст. Пас, минимуми мутлақ чист? «Минимум - ҳамон,
ки кӯчактар аз он чизе буда наметавонад» - шарҳ
медиҳад Н.Кузанй. Дар ин сурат ҳастии мутлақ ҳамчун
мувофиқ омадани максимум ва минимум тасаввур кар
да мешавад.
Тезиси Н.Кузанй дойр ба мувофиқати баҳамзидҳо
дар Худо - «воҳид ҳама чиз аст», якчанд идеяҳои иурсамар дошт. Мувофиқату айнияти ба ҳам зидҳо принсипи муҳимми методологии фалсафаи Н.Кузанй ба
ҳисоб мерафт. Воҳид ҷиҳату тарафҳои зид надорад. Дар
Худо хамаи баҳамзидҳо мувофиқат доранд: интиҳо ва
беинтиҳоӣ, азим ва кӯчак, алоҳидагӣ ва сершуморй ва
гайра. Ҷойи мафҳуми Воҳидро мафҳуми беинтиҳоии
актуалӣ (феълӣ) ишгол мекунад. Беинтиҳоии актуалӣ
маҳсули якҷоякунии ба ҳам зидҳо (воҳид ва беҳудуд)
мебошад. Айният додани вохид ба беинтиҳоӣ барои
инкишофи илм аҳамияти муҳим дошт,чунки он ба асосёбиҳои фалсафии илм, ба ташаккули манзараи нави
олам. ки дар он кайҳон беҳудуд ҳисобида мешуд, дахл
мекард.
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Раванди ташаккули илми классикӣ тақрибан якуним аср тӯл кашид. Дар ин раванд се марҳиларо (аз Ко
перник то Нютон) чудо кардан мумкин аст.
Марҳилаи 1 - вайроншавии тасаввуроти арастуй ва
птоломейй дар кайҳоншиносӣ (нимаи асри XVI-нимаи
асри XVIII);
Марҳилаи 2 - побарҷо шудани системаи картезиании олам, ки ҷойгоҳи холишудаи интеллектуалиро
баъди зери танқид мондани асарҳои Галилей ва Кеплер
пур намуд;
Марҳилаи 3 - офарида шудани манзараи воқеан
илмии олам, ки қонунҳои риёзии физикаи заминиро бо
амсилаи офтобмарказй (гелиосснтризм)-и Кайҳон муттаҳиду том гардонид. Дар ин ҷода хизмати Нютон бу
зу рг аст.
Ба раванди ташаккули илми классикй олими
лаҳистонӣ Николай Коперник (1473-1543) огоз бахшидааст. Маҳз ӯ манзараи офтобмарказии оламро пешниҳод кард. То он гоҳ амсилаи арастуй-птолемейии
фаҳмиши сохти олам хукмрон буд. Дар эҷодиёти Ко
перник анъанаҳое, ки онро бо атиқа ва асрҳои миёна
мепайванданд, баръало ба назар мерасанд, вале дар он
нишонаҳои нобигагй, ки роҳҳои нави маърифатро
мекушоянд, боз ҳам возеҳтар мебошанд. Ҷустуҷӯи ам
силаи нави Кайҳон дар асари Н.Коперник «Дойр ба
гардиши гунбази осмонй» (1543) инъикос гардидааст.
Мутобиқи ақидаи ӯ, ғояи арастуй-птолемейии манза
раи олам фақат таҷассуми ақлонӣ аст, вале Худо ихтиёр
дошт, ки таҷассуми ақлонии дигарро низ пеша кунад
Коперник ба назар гирифт, ки Замин маркази номутаҳаррики Кайҳон набуда, дар атрофи меҳвари худ
давр мезанад. Ӯ таъкид мекард, ки барои ҳамаи гунбазҳо ё мадорҳои осмонй маркази яккаю ягона вуҷуд
надорад. Меҳвари Замин маркази ҷозиба ва маркази
мадори Моҳ пест. Маркази олам дар қарибии Офтоб
ҷойгир буда, дар атрофи он Замин давр мезанад. Дар
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назарияи Коперник ба таври ноошкоро эътироф карда
мешавад, ки зуҳуроти заминй ва осмонй тобеи
қонунҳои якхела мебошанд, вале ӯ дар ҳар сурат ба
ҳудуду сарҳад доштани олам қоил буд.
Ҷордано Бруно (1548-1600) дойр ба беинтихоии
олам ва сершумор будани оламҳо масъала гузошт. Ба
консепсияи Коперник такя намуда, ӯ афзуд, ки агар Замин маркази олам набошад, пас Офтоб низ чунин марказ буда наметавонад. Олам бо гунбази пурситораи
беҳаракат сарбасга нест, он беинтиҳо ва беҳудуд аст.
Коперник инчунин муътақид буд, ки олам рӯҳу ҷон дорад ва гӯё сабабаш дар он аст, ки рӯҳи ҷаҳонӣ ба ҳайси
интеллект (ақл)-и махсус дар ҳар як ҷирми осмонй, дар
ҳар як сайёра ҷорӣ туда, принсипи фаъолияти ботинии
онро ташкил медиҳад. Ғайр аз ин, Ҷ.Бруно дойр ба
мавчудияти ҳаёт дар оламҳои сершумор ва аҳолинишин
будани онҳо фарзия пешниҳод кард. Ин идеяҳои
Ҷ.Бруно бар хилофи тасаввуроти Динй буд. Калисо
мекӯшид, то ки Бруно аз ақидааш даст кашад ва тавба
кунад, вале ин кор натиҷа набахшид. Бинобар ин, мутобиқи фатвои инквизитсияи Рим соли 1600 дар майдони пуриздиҳоми Рим Ҷ.Бруно дар оташ сӯзонда шуд.
Тадқиқоги Н.Коперник ва Ҷ.Бруно барои асосёбии
минбаъдаи кайҳоншиносӣ заминай хуб гузоштанд.
Ҳамин буд, ки Иоган Кеплер (1571-1630) манзараи
арастуии оламро напазируфта, онро аз лиҳози риёзй ва
озмоишй номақбул ҳисобид. Кеплер асоснок намуд, ки
хати ҳаракати сайёраҳо дар атрофи Офтоб дар шакли
давраи идеалй набуда, балки байзашакл (элипсй) мебошад, сайёраҳо дар атрофи Офтоб ҳаракати нобаробар доранд. Ифодаи риёзии тӯли вақти гардиши сайёраҳо дар атрофи Офтоб ва фосилаи дурии онхо аз
Офтобро муайян карда, Кеплер қонунҳои риёзии ҳаракати ҷирмҳои осмониро ба тасвиб расонид.
Галилео Галилей (1564-1642) таҳлили мукоисавии
таълимоти коперникй ва птолемейиро гузаронида, ман196
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зараи нави оламро пешниҳод кард. Ӯ инчунин аз
ҷиҳати назариявӣ принсипҳои асосии табиатшиносии
озмоишй-риёзиро асоснок кард. Галилей физикаро бо
риёзиёт пайваст намуд. Ӯ ду методи таҳқиқи озмоишии
табиатро чудо кард:
• 'Гаҳлилй («методи қарорбарориҳо») пешгӯйӣ намудани таҷрибаи ҳиссӣ бо истифода аз воситаҳои риёзӣ, абстракгсияҳо ва идеалисозиҳо. Бо ёрии ин воситаҳо унсурҳои воқеият, ки бевосита мушоҳида
карда намешаванд (масалан, лаҳзаи суръат), чудо
карда мешаванд. Агар бо суханони дигар гӯем, чунин
падидаҳои ҳаддии маърифат чудо карда мешаванд,
ки мантиқан имконпазиранд, аммо дар воқеияти реалй тасаввур карда намешаванд.
• Синтетикй-дедуктивй («методи композитсияҳо»,
яъне таркибдоштаҳо) - дар пояи таносуби микдорй
баъзе схемаҳои назариявӣ таҳия карда мешаванд, ки
барои тафеир ва ташреҳи зуҳурот истифода мегарданд.
Дар натича доншии эътимодбахш дар назарияи
шархдиҳанда ҳамчун ягонашавии ҷиҳатҳои ҳиссӣ ва
ақлонӣ, синтетикӣ ва таҳлилӣ амалӣ мегардад. Пае, хусусияти фарқкунандаи методи Галилей анчом додани
тачрибаи илмӣ аст, ки аз тачрибаи муқаррарӣ тафовути
ҷиддӣ дорад.
Тибқи ибрози Галилей, забони риёзӣ забони ҳақиқӣ
буда, тавассути он қопунҳои табиатро ифода памудан
мумкин мебошад. Ӯ барои физика пойгоҳи нави риёзӣ
фароҳам сохтан мехост, ки бояд ҳаракатро (ҳисоббарории дифферснсиалиро) дар бар мегирифт. Тибқи назари
Галилей, фалсафа дар китоби бузурге дарҷ шудааст, ки
доимо дар пеши чашмони мо кушода аст (Кайҳон дар
назар дошта шудааст) ва агар забони оиро надонем,
ҳарфҳояшро аз худ накунем, онро фаҳмидан гайриимкон аст. Он бо забони риёзӣ навишта шудааст. Ҳарфҳояш аз секунҷаҳо ва дигар шаклу намудҳои геометрӣ
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иборат буда, бидуни онҳо фаҳмиши инсонии калимаҳои
он номумкин аст; бе онҳо - саргардонии беҳуда дар ла
биринта торик сурат мсгирад.
Ба туфайли чунин тасмимгириҳои методологии Галилей «риёзигардонии табиат» имконпазир шуд. Дар
бобати он ки ҳамаи тафовутҳои сифатӣ аз тафовутҳои
микдории шакл, ҳаракаг, вазни заррачаҳои модцй pyx
медиҳанд, эътиқодмандӣ устувор гашт. Маҳз ҳамин
хосиятҳои миқцорӣ дар қонунҳои дақиқи риёзӣ ифода
шуда метавонанд.
Тавлидёбии илми классикӣ ва методи илмиро одатан бо инқилоби Коперник-Галилей алоқаманд медонанд. Маҳз дар ҳамин ҷо саргаҳи ҷаҳонбинии нави ил
миро бояд ҷуст.
Дар давраи Эҳё парадигмаи методологии тафаккур
тағйир ёфт ва тасаввурот дар бораи табиат қатъиян дигаргун шуд. Акнун Кайҳон на шаҳодати қудрати илоҳӣ,
балки предмети гадқиқот шуд. Ривоятҳо дар бораи «аз
ҳеҷ офарида шудани олам» бо таълимот дар бораи беинтиҳоӣ ва азалию қадимӣ будани олам иваз гардиданд. Шаклҳои мустақилу ақлонии маърифат мавқеи
хирадгароии схоластикиро танг карда, дар ин давра
илм комилан аз назорати калисо озод гардид. Илм ҳамчун соҳаи махсус ва нисбатан мустақили фарҳанг эътироф карда мешавад. Он ба нақши асосӣ дар ташаккули
ҷахонбинӣ ва офаридани манзараи олам даъво мекунад.
8.5. БАРНОМАҲОИ ИЛ1МӢ ВА ХУСУСИЯТҲОИ
ИЛМИ КЛАССИКИ
Барпомаи илмии картезиаиӣ

Таҳияи барномаи илмии картезианӣ қадами муҳим
дар ташаккули илми классикӣ ва дар рушди идеалу
меъёрҳои тадкиқоти илмӣ буд. Асосгузори он риёзидон,
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физик ва файласуфи фаронсавй Рене Декарт (1596-1650)
(коми лотинишудааш - Картезий; Cartesius) мебошад.
Кеплер ва Галилей асоеҳои манзараи илмии оламро
омода намуданд. Мутаассифона, орзуи Кеплер оид ба
офаридани (|)изикаи пав, ки дар он шарҳ додани ҳамаи
зуҳурог бо ёрии қонуни ягонаи бунёдй имконпазир
бошад, амалй нагардид. Нахустин шуда, Декарт барои
амалй намудани чунин бариома тасмим гирифт.
Тибқи назари ӯ, вазифаи илм аз мабдаъҳои яқин ва
дастраешудаи эътимодбахш ҳосил кардани шарҳи
ҳамаи зуҳуроти табиат мебошад. Илм на фақат рафтори объектҳоро тасвир менамояд, балки он бояд сабаби
ҳамаи зуҳуроти табиатро ошкор созад.
Декарт методи худро таҳия намуд, ки он бояд
маърифатро ба фаъолияти муташаккил табдил дода, аз
тасодуфҳо озод мекард. Ба таври образнок гӯем, метод
маърифати илмиро аз коргоҳи кӯчак ба саноат, аз
ошкоркунии номуназзаму тасодуфии ҳақиқат ба истеҳсоли системавӣ ва нақшавии он бояд табдил медод.
Қоидаҳои асосии методи таҳиянамудаи Декарт
инҳоанд:
• огоз кардан аз сода ва яқин, яъне чудо кардани
масъала ба чузъиёти сода, ки онҳоро возеҳ ва далелнок дарк кардан мумкин аст;
• бо роҳи дедуксия аз натичаи мазкур ҳосил кардани
гуфторҳои нисбатан мураккаб. Дар ин маврид чунон
бояд амал кард, ки ягон банди он аз мадди назар дур
наафтад, яъне занҷираи муттасили хулосабарориҳо
нигоҳ дошта шавад.
Барои ичрои ин амалҳо ду қобилияти ақл- ҳадс ва
дедуксия лозим мсшаванд. Барои Декарт риёзиёт намунаи чунин метод ва намунаи допиши ҷиддӣ ва дақиқ
буд. Фалсафа низ баҳри илми эътимодбахш шудан ба
риёзиёт бояд пайравй кунад.
Тибқи ақидаи Декарт, хусусияти умумй ва ногузири дониши риёзй аз табиати худи ақл бармеояд. Пас,
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нақши асосй ба дедуксия тааллуқ дорад. Он ба аксиомаҳои эътимодбахш, ки тавассути ҳадс дарк карда мешаванд, гакя мекунад. Аз назари хирадгароии картезианӣ, нишонаҳои эътимодбахши мантиқии дониш умумият ва ногузирӣ (зарурат)мебошанд. Онҳоро аз таҷриба ва ҷамъбасти он ҳосил кардан гайриимкон аст.
Онҳоро аз худи ақл ё аз мафҳумҳои фитрӣ (назарияи
идсяҳои фитрй) ё аз мафҳумҳои бо ёрии ақл ҳосилшуда
баровардан мумкин аст.
Декарт ба шарҳи ҳаматарафаи олам, ба ифшои
асосёбиҳои бунёдии илм мекӯшид. Дар ин ҷода ӯ ба талаботу муқаррароти зерин такя дошт: тасаввурот доир
ба мавҷуд набудани хало ва пурра бо материя фарогир
будани Кайҳон; айният додани материя ва фазо; абадияти Худо, ки ба туфайли он қонуни бақои ҳаракат
барҷо аст. Материя ва имтидоднокӣ (дарозӣ)-ро айният
дода, Декарт фаҳмиши механистии табиат, манзараи
мсханистии оламро мураттаб намуд. Нишонаи асосии
ҷавҳари моддӣ тақсимшавии беинтиҳои он аст. Дар
фаҳмиши Декарт, олам системаи азими мошинҳо аст,
ки боназокат таҳия шудааст. Ӯ дар байни чизҳои табий
ва суньӣ (таҳиякардаи инсон) ҳеҷ гуна тафовут намегузорад. Рустанй мисли соат механизм мебошад, амали
равандҳои табий ба кори механизмҳо монанд аст.
Фақат дақиқӣ ва маҳорати ин равандҳо аз офаридаҳои
инсон бартарии зиёд доранд. Дар табиат ятон хел чизи
тақсимнопазир вуҷуд надорад - ин яке аз тезисҳои асо
сии б^рномаи Декарт мебошад. Декарт материяро гайрифаъол меҳисобид. Ҳамин тарз, ӯ атомизмро ҳамчун
таълимоти фалсафй инкор карда, онро ба сифаги фарзияи физикӣ қабул намуд.
Барпомаи илмии атомистй

Дар ҷодаи шархдиҳии механистии зуҳуроти табий
идеяи атомизм барои олимони асри XVII ҷолиб буд.
Худи фаҳмиши олам ҳамчун мошин водор менамояд, ки
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ба фарзияи атомиста эътибор дода шавад,чунки мошин
аз унсурҳои муайян - аз ҷузъиёт (атомҳо) сохта шудааст. Атомистони асри XVII, мисли каргезианиҳо
мекӯшиданд, ки механикаро аз кулли мафҳумҳои бето
на тоза кунанд. Гузашта аз ин, картезианиҳо мсханикаро мехостанд дар асоси континуализм созанд, атомистҳо бошанд, материяро дискретӣ мсҳисобиданд.
Дар асри XVII асосноккунии фалсафии атомизмро
Пер Гассенди (1592-1655) пеша намуд. Ӯ ба таълимоти
Арасту ва Декарт таълимоти атомистии Эпикурро
муқобил гузошт. Дар фаҳмиши Гассенди атом ҷисми
тақсимнопазири физикӣ аст, олами беинтиҳо ва абадй
аз атомҳо ва хало таркиб ёфтааст (чунонки Эпикур мепиндошт). Хало шарти ногузир барои ҳаракати ҷисмҳо
мебошад.Гассенди ҳар туна ҳаракатро ба ҷойивазкунии
атомҳо нисбат медиҳад. Х,ар як чизи том фақат натиҷаи
муттаҳидшавии ҷузъҳо мебошад. Ҳамаи равандҳои
Кайҳон тобеи зарурат мебошанд. Дар тафовут аз Де
карт, Гассенди материяро фаъол меҳисобид.Ӯ мегуфт,
ки атомҳо доимо барои ҳаракат кардан мекӯшанд. Дар
офаридани назарияи кинетикии материя ва дар таҳияи
физикаи статики шархдиҳии атомистӣ ба асос гирифта
шуда буд.
Шарҳи тафовути барномаи илмии атомистии Замони нав аз атомизми атака дар асарҳои X. Гюйгенс
(1629- 1695) возеҳ ба назар мерасад. X.Гюйгенс мехоҳад,
ки ҳаракатро бидуни истифодаи шархдиҳии натурфалсафӣ таҳқиқ намояд, лекин дар таҳлили масъалаи
афтиши ҷисмҳо ба ҳар ҳол ӯ ба идеяи картезиании
туғёнҳо бармегардад. Мутафаккир идеяи картезиании
эфирро, ки аз натурфалсафаи атиқа сарчашма гирифтааст, ҷонибдорӣ мскард.
Эвристики будани барномаи илмии атомиста дар
он зоҳир мегардад, ки он амсилаи мувофиқеро барои
тамоми амсилаи сохтаҳои ақлонии табиатшиносӣ дода
метавонад.
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Париомаи илмии 1 Потоп

Соли 1687 асари илмие нашр гардид, ки иикишофи
афкори табиатшиносиро дар давоми зиёда аз дусад сол
муайян намуд. Ин асари Исаак Нютон (1642-1727)
«Мабдаъҳои риёзии фалсафаи табий» буд. Дар ин асари
бунёдиаш Нютон ба ҷомеаи олимон барномаи нави илмиро пешкаш кард. Он бо гузашти якчанд даҳсолаҳо
мавқеи барномаҳои дигари асри XVll-po танг намуда,
тақрибан аз солҳои 50-и асри XVIII пешоҳанг гардид.
Нютон барномаи илмиашро «фалсафаи озмоишй»
(эксперименталӣ) номид. Ӯ дар таҳқиқи табиат ба
таҷриба ва методи индуксия такя мекунад. Дар барно
маи картезианӣ дедуксия авлотар ҳисобида мешуд. Аз
ин рӯ, Декартро барои он мазаммат мекарданд, ки ӯ ба
таҷриба таваҷҷуҳи лозима надода, барои шарҳи зуҳуроти табий «фарзу тахминҳои дилфиреб» таҳия намудааст.
Мазмуну муҳтавои методи илмии Нютон (мсгоди
принсинҳо) чунин аст:
• гузаронидани таҷрибаҳо, мушоҳидаҳо, озмоишҳо;
• тавассути индуксия дар намуди холис чудо намудани
тарафҳои алоҳидаи раванди табий ва онҳоро объективона мушоҳидашаванда гардонидан;
• сарфаҳм рафтан ба қонунияту принсипҳои бунёдии
ин равандҳо, донистани мафҳумҳои асосй;
• ба тарзи риёзй ифода намудани ин принсипҳо, яъне
тасвиби риёзии алоқамандии равандҳои табий;
• бо роҳи шарҳдиҳии дедуктивии принсипҳои бунёдӣ
сохтани системаи томи назариявй.
Нютон тавассути методи худ механикаро чун сис
темаи томи донишҳо дойр ба ҳаракати ҷисмҳо таҳия
намуд. Механикаи ӯ намунаи классикии назарияи
навъи дедуктивӣ ва умуман маҳаку мет>ёри назарияи
илмй гардид. Нютон ҳамон идеяҳо, мафқумҳо ва принсипҳои асосиро ба тасвиб расонд, ки манзараи механистии оламро ташкил мекарданд. Мазмуну мундариҷаи
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асосии манзараи механистии одам, ки Нютон офаридааст, чунин аст: кулли олам ҳамчун маҷмӯи ссршумори
ҷузъиётҳои таксимноиазир ва тагйирнопазирс фаҳмида
мешавад, ки дар фазою вақти мутлак ҷой иваз мекунанд
ва ба туфайли қувваи ҷозиба алоқамандӣ доранд (принсипи дурамалӣ). Мувофиқи ин принсип, ҳар як ҳодиса
бо қонунҳои механикаи классики пешакӣ ва ҳаматарафа муайян шудааст. Агар «ақли ҳамаро фарогиранда»
(ифодаи Лаплас) вуҷуд медошт, пас он хамаи зуҳуротро
як ба як пешгӯйӣ ва қаблан натиҷабарорӣ карда метавонист.
Дар механикаи Нютон мафҳумҳои қувва, масса
(вазы), фазо, вақт асосӣ ва бо ҳамдигар алоқаманд мебошанд. Бидуни алоқамандиашон ба мазмуни ҳар кадоми онхо сарфаҳм рафтан номумкин аст. Аз ин нигоҳ,
барномаи илмии Нютон аз барномаи декартӣ фарқи
куллй надорад, вале мазмуни ин принсипҳо аз намунаҳои картезианӣ ва атомистӣ тафовути ҷиддӣ дорад.
Декарт имтидоднокй, шакл ва ҳаракатро хосияти ҷисм
мехисобид. Атомисгҳо барои муайян кардани табиаги
мабдаъҳои чисмонӣ мустаҳкамиро низ хосияти мухимми материя мешумориданд. Нютон ба ин маҷмӯи номбаршуда боз як хосият - қувваро ҳамроҳ мекунад, ки он
барои Нютон муҳиму ҳалкунанда мегардад. Қувва, ки
он дар Замину дар Кайҳон бе истисно ба кулли чизҳо
мансуб аст, ҷозиба (кашиш) мебошад.
Дар тахияи манзараи механистии олам қонуни
инертсия аҳамияти муҳим дорад. Дар фаҳмиши Нютон,
қонуни инертсия чунин аст: кувваи сириштии материя
қобилияги муқовиматкунӣ буда, тибқи он ҳар як чисми
алоҳида ҳолати оромӣ ё ҳаракати муназзами ростхатаи
худро нигоҳ медорад. Қонуни инертсия фазой беохири
изотропӣ ва материяи якҷинсаро тақозо дорад. Ин ду
замина барои барномаҳои илмии картезианй, шотонй,
атомистй ва лейбнитсй умумй мебошанд.
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Агар фазой изотропй дар барномаи картезианй
нисбӣ ҳисобида шавад, нас дар барномаи Нютон он
шарҳи дигар дорад. Мафҳуми фазо ва вақти мутлақро
истифода намуда, Нютон бо картезианиҳо, атомистҳо
ва Лейбнитс баҳсу мунозираро огоз кард. Илова бар ин,
Нютон аз мафҳуми ҳаракати мутлақ истифода намуд.
Дар ин консепсия фазо ва вақти мутлақ саҳнаи ҷисмҳои
мутаҳаррик ҳисобида мешуд. Консепсияи мазкур асоси
манзараи механистии оламро ташкил дод.
Дар асри XVIII барномаи* илмии Нютон ҳамчун
барномаи таҷрибавӣ (эмпирикӣ) мавқеи устувор пайдо
кард ва мутлақ ҳисобида шуд, лекин тасаввуроти дар
асри XVIII паҳншуда оид ба принсипҳои физикаи иютонӣ яктарафа буд, чунки аз барномаи илмии Нютон
ҷавҳари фалсафии он бартараф карда шуд. Дар натиҷа,
физикаи нютонй минбаъд ба манфиати тафсири пози
тивистам илм ва таърихи он истифода гардид.
Риёзидон ва астрономи машҳури фаронсавй Пер
Симон Лаплас (1749 -1827) дар доираи барномаи илмии
нютонй фаъолият кардааст. Асари панҷҷилдаи ӯ «Рисола дар бораи механикаи осмонй» хулосагирй аз инкишофи механикаи классикӣ буд. Маҳз дар механикаи
осмонй Лаплас қуллаи илми механикаро мебинад.
Лаплас комилан муътақид аст, ки бояд физика ба меха
ника нисбат дода шавад, механика бошад, ҳамаи
масъалаҳоро бо роҳи ҳисобкунии дифференсиалӣ ҳаллу
фасл намояд. Интегралӣ гардондани системаи муодилаҳои дифференсионалй кофй аст, ки доир ба ҳозира,
гузашта ва оянда дониши мукаммал ҳосил карда шавад.
Мувофиқи ин барнома, ҳар як тасодуф натиҷаи подо
мни мо хоҳад буд. Ин ҷо ақидаҳои ӯ ба тасаввурогҳои
материалистами фаронсавӣ наздикӣ дорад. Посухи вай
ба Наполеон аз ин гувоҳӣ медиҳад: «- Нютон дар китоби худ дар бораи Худо туфта буд, дар китоби Шумо
бошад, ман боре ҳам бо номи Худо дучор пашудам».
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«-Гражданин консул, ман ба ин фарзия ниёз надоштам».
Хусусияти муҳимми манзараи механистии олам
синтез кардани дониши илмй-габиатшиносй дар асоси
нисбат додани раванду зуҳуроти мухталиф ба шакли
механикӣ мебошад. Бо вуҷуди махдудиятҳои табиатшиносии асри XVII, манзараи механистии олам дар инкишофи илм ва фалсафа умуман нақши мусбат бозид.
Он фаҳмиши илмӣ-табиатшиносии зуҳуроти табиатро
пешниҳод намуда, онҳоро аз тафсири асотирй ва динй
озод кард. Ҳамчунин ин таълимот табиатро тавассути
худи табиат шарҳ дода, ба маърифат кардани сабабҳо
ва қонунҳои табиии зуҳурот равона месохт.
Барномач илмии Лейбнитс

Барномаи шотониро чандин олимон ва файласуфон
мавриди интиқод қарор додаанд. Иддае аз онҳо ба
принсипҳои механикаи Нютон таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд, иддаи дигар - ба заминаҳои фалсафии он.
Яке аз мунаққидони барномаи илмии шотонй Гот
фрид Вилгелм Лейбнитс (1646-1716) буд. У ба принсипи
чозиба, ки дар консепсияи Нютон мақоми хосса дошт,
ҳамчун сафсатаи схоластӣ баҳо дод. Лейбнитс муътакид
аст, ки олами табиӣ танҳо бо ёрии асосҳои механика
бояд шарҳ дода шавад. Табиат механизм аст, вале ин
механизм аз ҷиҳаги мукаммалй дар сатхи аъло карор
дорад. Табиати гайриорганикӣ ва организмҳои зинда
худ мошинҳое мебошанд, ки онҳоро Худо офаридааст.
Ҳам картезианиҳо, ҳам Лейбнитс физикам нютониро қабул накарданд, зеро тавассути заминаҳои он
олами илоҳӣ (трансседентй) ва олами табиӣ (халқшуда)
аз ҳам чудо ва фарқ карда нашудаанд. Дар он фазо чун
зуҳури Худо дар олами офаридашуда фаҳмида шудааст.
Дар ин сурат Худо «қисми табиат» шуда, ба рӯҳи
ҷаҳонии фалсафаи ахди ҷоҳилия табдил меёбад.
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Лейбнитс мутлақ будани фазо ва вақтро инкор
намуд. Тибқи ибрози ӯ, ҷисмҳо аслан зоҳиршавии монадаҳои ғайримоддй мебошанд. Монадалогияи Лейб
нитс ҷавҳари фалсафии барномаи илмии ӯ шуд. Мувофиқи ақидаи Лейбнитс, монада чизи воҳид, яккаю
алоҳида аст. Азбаски ҳар як чизи моддӣ аз чузъиёт таркиб ёфтааст, бинобар ин, монада моддй буда наметавонад. На имтидоднокй, балки фаъолият моҳияти онро
ташкил медиҳад. Монадаҳо олами бо зеҳн даркшавандаро ташкил дода, аз он олами феноменалй (коиноти
физикӣ) ҳосил мешавад. Монадаҳо бо ҳамдигар таъсири физики надоранд. Новобаста аз ин, онҳо олами ягона ва мутаҳаррикро ташкил медиҳанд. Ин олам бо
мавзунии пешбиникардаи монадаи олӣ (Мутлақо, Ху
до) танзим мегардад. Дар муқоиса бо усули Декарт,
дар методологияи Лейбнитс таркибдиҳандаҳои анали
тики афзоиш меёбанд. Забони универсалиро (ҳисоббарориро), ки ба шаклигардонии кулли тафаккур имкон
медиҳад, Лейбнитс забони идеалй, комил мешуморад.
Яқинӣ, возеҳӣ ва безиддиятии донишро ӯ меъёри
ҳақиқат меҳисобид. Барой санҷиши ҳақиқатҳои хирад
қонунҳои мантиқи арастуӣ (қонунҳои айният, зиддият,
истиснои солис) кифоя мебошанд. Барои санҷиши
«қақиқатҳои далелнок» бошад, қонуни асоси басанда
лозим аст. Баҳси байни Нютон ва Лейбнитс ҳатто пае
аз марги онҳо хотима наёфт: муборизаи илмии байни
ду ҷараён дар тӯли асри XVIII давом кард. Принсипҳои
Лейбнитсро Христиан Волф (1679-1754) ва пайравонаш
ҷонибдорӣ кардаанд. Барномаи илмии Нютонро олимон ва файласуфони аврупой Л.Эйлер (1707-1783),
Волтер (1694-1778), Д’Аламбер (1717-1783), Кондиляк
(1715-1780) ва дигарон пуштибонӣ намудаанд.
Ҳамин тавр, дар илми Замони нав якчанд барномаҳои илмӣ-тадқиқотӣ (картезианӣ, атомистӣ, нютонӣ,
лейбпитсӣ) арзи вуҷуд карданд. Бо вуҷуди тафовуташон, онҳо умумият низ доштанд, ки чунинанд:
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• фаҳмиши он, ки илм тарзи махсуси маърифати ақлонии олам буда,ба санҷиши таҷрибавӣ ё исботи риёзӣ
асос ёфтааст;
• муътақидй дар бораи он, ки кулли равандҳои табиӣ
пурра тобеи қонунхои механика мебошанд;
• табиатшиносӣ фақат ченакҳои миқдории зуҳуроти
табиатро меомӯзад ва вобастагии функсионалии
байни онҳоро муайян месозад; ҷиддияти илмӣ бо риёзиёт алоқаманд мебошад;
• такя ба озмоиш, ки дар он натиҷаҳо ҳосил ва санҷида
мешаванд;
• ҳумкфармо будани дидгоҳи таҳлилӣ /аналитикӣ/, ки
ба ҷустуҷӯи унсурҳои ибтидоии содатарину тақсимшавандаи воқеият равона шудааст (редуксионизм);
• предмет ва объекта маърифат новобаста аз шуури
субъект вуҷуд дошта, рафтору амали онҳо тобеи
қонуниятҳои детерминиста аст; онҳо бо формализми
муайяни риёзӣ тасвир мешаванд;
• имкони муваффақшавӣ ба дониши мутлақ дар
маърифати олам (аз назари лапласӣ). Ба амалигардонии чунин имконият нигаронида шудани илм талаботи методологӣ мебошад.
Ҳамин тавр, пайдоиши илми классикй бо ташкил
кардани системаи махсуси идеалу меъёрҳо алокамандии
ногусастанӣ дошт. Дар идеалу меъёрҳо муқаррароти
классикии илм ифода карда мсшуданд. Ҳамзамон мушаххасгардонии муқаррароти илм дар системаи донишҳои замонаи мазкур бо афзалдонии механика
анҷом дода мешуд.
Умуман, системаи методологии марҳилаи класси
кии инкишофи илм метафизикӣ (на диалектикӣ) буд.
Дар он пажӯҳиши олам чун омӯзиши системаи
унсурҳои алоқаманд ва робитадор ба роҳ монда
нашудааст. Иброз мешавад, ки объекгҳои олами моддӣ
дигаргун намсшаванд, фақат бо гузашти айём хоси207
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ятҳои миқцории онҳо тагйир меёбанд. Табиист, ки чунин тасаввурот ба устуворшавии ақида доир ба тагйирнопазирии дастгоҳи мафҳумии назария сабаб гардид.
Маърифат иборат аз мушоҳида ва озмоиши объектҳои табиат фаҳмида мсшуд. Гузашта аз ин, ба ақлу
хирад мақоми худмухторй раво дониста, дар намуди
идеалӣ хирад (субъект) ҳамчун мушоҳидагар ва
таҳқиқкунандаи аз хусусиятҳои объекти тадқиқот
вобастабуда тафсир карда мешуд. Аз шархдиҳӣ ва
тасвири назариявӣ ҳамаи он чиз, ки ба субъект, ба амалиёт ва воситаҳои фаъолияти маърифатии ӯ тааллуқ
дорад, барканор карда мешуд. Ин ҳамчун шарти объективияти дониш пазируфта шуд. Ақлонияти классикӣ
фақат ба объект диққат дода, дигар чизҳоро, ки ба
субъект ва ба воситаҳои фаъолияти ӯ марбутанд, ба
назар намегирад. Ақлонияги классикӣ офаридани манзараи мутлақо ҳақиқии табиатро идеали худ мешуморид. Ба ҷустуҷӯи принсипҳои онтологии «таҷрибавӣ»,
ки дар пояи онҳо таҳияи назарияҳои шархдиҳандаю
пешгӯикунанда имконпазир бошад, диққати асосӣ дода
мешуд.
Дар асрҳои XVII-XVIII илм ба яке аз арзишҳои
муҳимми ҳаёту фаъолияти одамон табдил ёфт. Ин шароит кафолат дод, ки инкишофи дониши илмй вусъат
ёбад, илм ба қувваи истеҳсолкунанда ва минбаъд ба
неруи ҷамъиятӣ табдил гардад.
8.6. ЗАМИНАҲОИ БУҲРОНИ ИЛМИ КЛАССИКӢ
Дар охири асри XVIII-аввали асри XIX дар соҳаи
габиатшиносӣ табаддулоти куллй ба амал омад. Биоло
гия, кимиё ва соҳаҳои дигари дониш рушд ёфта, илм ва
натурфалсафа аз ҳам чудо шуданд.Системаҳои натурфалсафии қаблӣ акнун дар асри XIX ба таҳлил ва
ҷамъбасти назариявии маълумоти нави илмӣ ҷавобгӯ
набуданд. Яке аз сабабҳояш ин буд, ки натурфалсафа
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манзараи зеҳнии оламро аз дидгоҳи ахлоқи, эстетики на
динӣ пеганиҳод карда, одатан ба қиёси антропоморфй,
ба далелҳои эҳсосотй ва тахайюлот такя дошт. Сабаби
дигараш он буд, ки натурфалсафаи асрҳои XV1I-XIX
ба манзараи механистии олам такя мекард. Илова бар
ин, механикаро ба табиатшиносй нисбат дода, вазифаҳо ва соҳаи истифодашавии онро маҳдуд намекард.
Гузариш ба табиатшиносии фаннй доираи идеалҳои механикаро маҳдуд кард. Барой ҳар як фан бо
тақозои хусусияти предмети тадқиқоташ системаи махсуси идеалҳо ва меъёрҳо тартиб дода шуд. Дар биоло
гия, кимиё ва соҳаҳои дигари дониш манзараҳои махсуси воқеият ташаккул ёфтанд. Ин манзараҳо ба манза
раи механистии олам нисбат дода намешуданд. Далелҳои сершумор ҷамъоварӣ шуданд, ки онҳоро ба
принсипҳои механика мутобиқ гардондан басо мушкил
буд.
Заволи манзараи механикии олам огоз ёфт. Он ба
манзараҳои алоҳидаи илмӣ тақсим шуда, хусусияти
куллӣ (универсалӣ)-и худро гум кард. Дар миёнаи асри
XIX манзараи механикии олам мақоми умумиилмиро
аз даст дод. Аён шуд, ки қонунҳои механика нақши
қонунҳои универсалии табиатро иҷро карда наметавонанд.
Ин раванд дар шароите ҷараён дошт, ки нақши истеҳсолкунандагии илм афзуда, татбиқи донишҳои илмӣ
дар истеҳсолот фонда меовард. Дар ин марҳила илмҳои
амалию татбиқшаванда ва муҳандисию техникӣ ташак
кул ёфта, донишҳои бунёдиро бо истеҳсолог пайвастанд. Махсусгардонии соҳаҳои мухталифи фаъолияти
илмӣ ҷараён гирифт.Дар мувофиқа бо ип тахассусҳо
ҷамъиятҳои илмӣ ташкил гардиданд.
Дар нимаи асри XIX илм асосан ба системавӣ гардонидани дониш шурӯъ кард. Соҳаи тадқиқоги озмоишӣ доманадор гашта, аҳамияти озмоиши фикрӣ дар
пояи объектҳои идеалӣ пурзӯр гардид. Раванди ри209
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ёзигардонии табиатшиносӣ вусъат гирифт ва идеяҳои
рушд ба илм роҳ ёфтанд. Физика дар асри XIX низ
мақоми пешсафиро соҳиб буд. Ин пешоҳангӣ бо
кашфиёти пав ва инкишофи фаслҳои нави физика (тер
модинамика, электрофизика, назарияи электр (барк,) ва
ҳарорат) алоқаманд буд. Кашфиёт якдоя бо табаддулоти техники, бо инкишофи истеҳсолоти азими мошинй
густариш меёфтанд. Ҳамзамон, кимиё ташаккул ёфта,
дар доираи он назарияи сохти кимиёвии модда таҳия
шуд (Д.И.Менделеев (1834-1907), А.М.Бутлеров (1828—
1886)).
Дар нимаи асри XIX қонуни бақо ва табдили энер
гия (Ю.Р.Майер (1814-1878), Ҷ.П.Ҷоул (1818-1889),
Э.Х.Ленте (1804 1865)), назарияи ҳуҷайрагии олами
зинда (М.Шлейден (1804-1881), Т.Шванн (1810^1882),
назарияи гаҳаввулот (Ч. Дарвин (1809-1882) рӯйи кор
омаданд. Ин қонунҳо ба илм идеяхо ва тасаввуроти
навро ворид намуда, ба пешрафти он такони пурзӯре
доданд. Чунонки А.Уайтхед (1861-1947) менависад, ни
маи асри XIX пурра ба иди илм табдил гардид, мисли
он ки гӯё ҳамаи асрори табиат кашф шуда бошад.
Коршиносон фикр доштанд, ки манзараи илмии олам
дар асосҳои бунёдиаш маълум шуд, аммо масъалаю
мушкилот ҳоло кам набуданд.
Дар охири асри XIX-аввали асри XX чунин донишҳо хосил шуданд:
• таҷрибаи А.Майкелсон (1852-1931) мавҷудияти эфир
ва фазой мутлақро зери шубҳа гузошт.Маълум шуд,
ки суръати рӯшноӣ доимй буда, ба суръати харакати
манбаи рӯшноӣ вобастагй надорад;
• Г.Гертс (1857-1894) мавҷхои электромагнитиро кашф
намуда, назарияи Максвеллро, ки бар хилофи тасав
вуроти механистй буд, тасдик кард;
• дар солҳои 1895-1896 нурхои ренггенй, радиоактивият (А.Бекксрсл (1852-1908)) ва соли 1897 электрон
(Ҷ.Томсон (1856- 1940)) кашф шуданд, ки тасаввуро210
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тро дар бораи атом чун «нахустхишт»-и одам рад
карда, сохтори мураккаби онро ошкор намуданд;
• А.Эйнштейн назарияи нисбиятро кор карда баромада, консепсияи фазо ва вақти мутлақро зери шубҳа
гузошт, идеяи алоқамандии фазо ва вақт бо материям
муҳаррикро асоснок намуд;
• солҳои 1924-1930 фарзияи Луи де Бройл (1892-1987)
оид ба хусусияти корпускулярй-мавҷии сохторҳои
моддй ба таври озмоишй собит гардид ва дар
натиҷаи ин таносуби номуайянй (В.Гейзенберг (19011976)) ба тасвиб расонида шуд.
Кашфиёти нави илмӣ ба қолиби манзараи механистии олам намеғунҷид. Дойр ба ҳақиқаги маҳз будани
механикам клаесикй, дойр ба дурустии идеяҳо ва тасаввуроти эпистемологии маърифат масъалаҳо пайдо шуданд. Тасаввуроти илмй-табиатшиносй дар бораи ма
терия, фазо, вақг, сабабият таҳлили ҷи;щии фалсафиро
гақозо менамуданд. Ин вазъият аз буҳрони табиатшиносй (пеш аз ҳама дар физика) дарак медод.
8.7. ТАШАККУЛЁКИИ ИЛМИ ГАЙРИКЛАССИКӢ
Дарк шудани вазъи буҳронии илм боиеи бозсозй
кардани асосёбиҳои илм гардид. Зарурати бозсозй
намудани манзараи илмии олам, идеалҳо ва меъёрҳои
маърифат, асосёбиҳои фалсафии илм пеш омад.
Ташаккули манзараи нави илмии олам аз бисёр
ҷиҳат бо ташаккули образи нави детерминистй вобаста
буд.
Дар охири асри XIX аввали асри XX интиқол ба
хирадгароии нав огоз гардид. Асоси онро тасаввурот
дойр ба ҷудонопазирии субъект ва объекта тадқиқот,
эътирофи марбут будани субъект ба манзараи илмии
олам ташкил медоданд. Нахустин далелҳои яқину раднопазир дойр ба шомил будани субъекта маърифат ба
олами предметам тадқиқот аз ҷониби механикам кванта
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пешбарӣ шуд. Рафтори «худ ба худ»-и объектҳои атомиро аз таъсири мутақобилаашон ба асбобу воситахои
мушоҳида пурра ҷудо кардан ғайриимкон буд.
М.Борн (1882-1970) навишта буд, ки бо пайдоиши
мсханикаи квантӣ, ба физика «омехтаи субъективии
рафънашаванда» ворид мсгардад, масъалаи мураккаби
фалсафӣ доир ба алоқамандии мушоҳидачӣ ва объекти
таҳқиқот пайдо мешавад. Маълум гардид, ки бе дахолати фаъолонаи субъект ҳосил кардани образи ҳақиқии
предмет гайриимкон аст. На фақат дар илмҳои гумани
тарии инчунин дар табиатшиносӣ низ «... и н с о и боз бо
худ дучор мсгардад», навишта буд В.Гейзенберг.
Инқилоби илмӣ дар ҳудуди асрҳои Х1Х-ХХ сабаби
тагйироти куллии услуби гафаккури илмӣ гардид. Ба
қавли Б.Гейзенберг, «худи табиат, на ягон соҳибкуфузҳо аз ҷумлаи одамон, моро маҷбур менамоянд, ки
сохтори тафаккурро тагйир диҳем», мантиқи гайриарастуиро дар илм ҷорӣ кунем. Гейзенберг мантиқи
навро, ки нисбат ба мантиқи арастуӣ схемаи умумигарро дода метавонад, мантиқи квантӣ номид. Дар ин
мавзӯъ олими фаронсавй, методологи илм Г.Башляр
(1884-1962) низ навишта буд. Ӯ ба илм ворид кардани
мантиқи нав, диалсктикаи навро ҷонибдорӣ мекард.
8.8. МАСЪАЛАҲОИ ТАШАККУЛИ ИЛМ И
БАЬДИҒАЙРИКЛАССИКИ
Солҳои 70-и асри XX допиши илмӣ дигаргуниҳои
сифатан навро аз cap гузаронид. Дар давраи муосир,
яъне баъдигайриклассикӣ ин сабабҳои худро дошт:
• тагйир ёфтани объекти тадқиқоги илми муосир;
• татбиқшавии вусъатгирандаи допиши илмй тахминан дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иҷтимой;
• тагйир ёфтани хусусияти худи фаъолияти илмй, ки бо
инқилоб дар чодаи сохтани воситаҳои маҳфуздорӣ ва
дастраскунии дониш вобаста аст.
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Дар аксари ҳолатҳо системаҳои куш од ва худинкишофёбанда объскти тадқиқотҳои илми муосир мегарданд. Чунин навъи объсктҳо тадриҷан хусусиятҳои
соҳаҳои предметии илмҳои муосири бунёдиро муайян
карда, ба илми баъдигайриклассикӣ намуди хосса мсбахшанд. Дар гузашта илм асосан бо дарки пораҳои
алоҳидаи воқеият, ки ба сифати предмети ин ё он фанни
илмӣ баромад мекунанд, машгул буд. Хусусияти илми
муосирро барномаҳои тадқиқоти маҷмаавию байнифаннӣ ва намудҳои тадқиқоти масъалавй муайян меку
нанд.
Ташкил намудани тадқиқоти байнифаинӣ дарёфт
кардани самтҳои афзалиятнок, маблаггузории он, тайёркунии кадрҳо ва гайраро тақозо мекунад. Ба рафти
муайянкунии афзалиятҳои гадқиқотӣ ҳам мақсадҳои
маърифатӣ, ҳам ҳадафҳои иқтисодӣ ва иҷгимоӣ-сиёсӣ
тат>сири назаррас доранд.
Комшотерикунонии илм, пайдо шудани гаҷҳизоту
аебобҳои мураккабу гаронбаҳо, ки коллективҳои илмӣтадқиқотӣ кор мефармоянд, худи илм ва асосҳои
фаъолияти илмиро тагйир медиҳанд.
Идцае аз муҳаққиқон ақида доранд, ки ҳамаи ин ба
тавлидшавии илми баъдигайриклассикӣ сабаб гардид.
Ин дигаргуншавиҳо ҳамон тамоюли методологиро
қавй гардониданд, ки ҳанӯз дар илйи ғайриклассикӣ
назаррас буд:
• зарурати бартарафкунии тасаввуроти нодурусг доир
ба объекти маърифат ва воқеият ҳамчун олами берунаю бегона ба субъекти маърифат;
• рафъи аз ҳам ҷудо кардан ва муқобилгузории субъ
ект ва объекти маърифат;
• доир ба редуксия (нисбатдиҳӣ) ҳамчун мегоди асосии
маърифати илмӣ.
Тасаввуроте, ки дар илми ғайриклассикӣ мавзӯи
интиқод набуданд, дар илми баъдигайриклассикӣ таҳти
интиқод қарор дода шуданд. Аз ҷумла, тасаввуроти зе213
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рин дойр ба маърифат ба зери тозиёнаи танқид кашида
шуд:
• маьрифатро раванди ошкоркунии қонуниятҳои
умумӣ, тартиботи куллӣ (универсалй), робитаҳои сабабӣ, тамоюлҳои имконӣ хисобида, ба инобат нагирифтани махсус, фардй, тасодуфй;
• маьрифатро аз ҷиҳати арзишй холисона хисобида,
субъекти маьрифатро аз майлони арзишиаш ҷудо
кардан;
• маьрифатро раванди кумулятивӣ, яъне ҷамъоварии
донишҳо ва назарияҳои беҳтарин хисобидан.
Тасаввурот дар бораи хирадгароии логосентристй,
ки хадс, таассурот, эҷодро дар маьрифат ба инобат
намегирифт, моҳия ган татйир ёфт.
Системаҳои инкишофёбанда ҳатто дар муқоиса бо
сисгемаҳои худтанзимшаванда навъи объектхои мураккабтар мебошанд. Системаи таърихан инкишофёбанда
бо гузашти вақт зинаҳои нави ташкили худро соҳиб мегардад. Пайдоиши ҳар як зинаи нав ба зинаи қаблй
таъсири худро расонида, робита ва ҷойгиршавии
унсурҳои онро татйир медиҳад.
Биология, астрономия ва илмҳо дойр ба Замин бо
зарурати пажӯҳиши хусусиятҳои сисгсмаҳои инки
шофёбанда рӯ ба рӯ шуданд. Дар ин илмхо чунин манзараи вокеият ташаккул ёфт, ки идеяи таърихият ва та
саввурот оид ба объектхои беҳамтои инкишофёбандаро
дар бар мегирифг. Тайи даҳсолаҳои охир физика бо
ҳамин роҳ меравад. Тасаввурот дар бораи таҳаввули
таърихии объектхои физикӣ тадриҷан ба манзараи физикии вокеият дохил мегардад. Ин манзара бо идеяҳои
кайҳоншиносии муосир, бо гаҳия шудани идеяи термодинамикаи равандҳои ноустувор ва синергетика ганй
гардонида шуд.
Таҳқиқи системаҳои инкишофёбанда идеалҳо ва
меъёрҳои фаъолияти гадқиқотиро моҳиятан татйир
медиҳад. Таърихияти объекта системавӣ-маҷмаавӣ ва
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тагйироти рафтори он имкон медиҳанд, ки усулҳои
махсуси тасвир на пешгӯии ҳолатҳои он манриди истифодаи васеъ қарор дода шаванд. Идеали таҳия кардани
назарияҳо чун системаҳои аксиоматикӣ-дедуктивӣ
маъмултар шуд. Вобаста ба ин, ҳарчи бештар рақобати
тасвирҳои назариявӣ бо истифодаи методи аппроксиматсия (ивазкунии объекти тадқиқог бо объекти дигар),
схемаҳои назариявӣ, ки аз барномаҳои компютерӣ истифода мебаранд ва ғайра авҷ гирифт. Таҷдиди
таърихӣ (реконструксия), ки ҳамчун навъи дониши
назариявӣ пештар асосан дар илмҳои гуманитарӣ истифода мешуд, акнун дар табиатшиносӣ низ фаровон истифода бурда мешавад.
Дар даврони муосир намунаи таҷдиди таърихиро
на танҳо дар фанҳое, ки одатан объектҳои таҳаввулотиро меомӯзанд (биология, геология), инчунин дар
кайҳоншиносӣ ва астрофизикаи навин вохӯрдан мумкин аст.
Инсон низ ҳамчун қисми таркибӣ ба маҷмааҳои табиӣ дохил аст. Намунаҳои чунин маҷмааҳои «инсонченакӣ» объектҳои тиббӣ-биологӣ, объектҳои экология
бо дарбаргирии биосфера, объектҳои биотехнология,
системаи «инсон-мошин» ва г. мебошанд.
Зимни омӯхтани объектҳои «инсонченакӣ» дар
ҷустуҷӯи ҳақиқат арзишҳои гуманистӣ истисно памешаванд.
Инчунин
идеали
«тадқиқоти
арзишӣбегаразона» тагйир мепазирад. Шарҳдиҳӣ ва тасвири
объективию ҳақиқӣ доир ба объектҳои «инсонченакй»
тақозо мекунад, ки омилҳои аксиологӣ ба таркиби
муқаррароти шархдиҳанда ворид карда шаванд. Густариши чунин муқаррароти нави методологи ва тасаввуроти нав оид ба объекти гаҳқиқот ба модернизатсияи
муҳимми асосҳои фалсафии илм сабаб мегардад.
Маърифати илмӣ дар қаринаи ҳастии иҷтимоиаш
баррасӣ ва шинохта мешавад. Инкишофи он аз ҳолати
умумии фарҳанги давраи мушаххаси таърихӣ, майлони
215

https://bikhon.tj/

арзишӣ ва ҷаҳонбинии замона вобаста мебошад. На
танҳо тагйироти таърихии муқаррароти онтологӣ, инчунин дигаргуншавиҳои идеалҳо ва меъёрҳои маърифат
мавриди таҳлил қарор мегиранд. Мутобиқан, мазмуни
категорияҳои «асосноккунӣ», «шарҳдиҳӣ», «назария»,
«метод», «далел» ва ғ. ғанӣ гардонда мешавад.
Дар кисматҳои онтологии асосҳои фалсафии илм
«қолиби категориявӣ» бартарӣ пайдо мекунад, ки
фаҳмиш ва маърифати объектхои инкишофёбандаро
та7.мин менамояд. Фаҳмишҳои дигари категорияҳои
фазо ва вақт, имконият ва вокеия г, детерминатсия ва г.
иайдо мешаванд.
Бозгашт ба хирад ҳамчун ба кобилияти инсонӣ, ки
фаҳмишро медихад, зарур шуд. Фаҳмиш акнун ҳамчун
сарфаҳмравӣ ба мазмуни амалу кирдори инсон ва зуҳуроти табиат пазируфта мешавад.
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Боби 9 МАСЪАЛАҲОИ ОНТОЛОГИИ
ИЛМИ МУОСИР
9Л.ТАСАВВУРОТИ МУОСИРИ ИЛМИ ДАР БОРАИ
ТАШКИЛИ СИСТЕМАВИ-СОХТОРИИ ҲАСТИ
Аз назари илми муосир, олам маҷмӯи сохторҳои
сершумору беинтиҳои системавй, яъне томияти махсусе
мебошад, ки аз унсурхо ва робитаҳои байни онхо
иборат аст. Дар миқссҳои фазоӣ-вақтии барои тадқиқот
дастрас (миқёси фазой аз 1015 то 1028 см, вақтӣ - то
2 1020 сол) вокеияги обьективй дар намуди маҷмӯи системаҳои алоқаманд (аз заррачаҳои элементарй то Ме
тагалактика) ва дар ташкили сохториаш зуҳур меёбад.
Зинаи системавй-сохтории ташкили материя гуфта,маҷмӯи намудҳои гуногуни воқеиятро мефаҳманд,ки
дар ҳудуди он бо навъҳои муайяни робитаю таъсири
мутақобила муттаҳид гардидаанд. Тибқи тасаввуроти
муосири илмй, олам аз се зинаи глобалии ташкили системавй-сохторй иборат аст: аз табиати ғайриорганикӣ,
табиати органики ва табиати иҷтимоӣ.
Табиати гайриорганикй. Дар табиати гайриорганикй
чунин зинаҳои ҳастӣ ҷудо карда мешаванд: вакуум
субмикроэлементарй - микроэлсментарй ядрой - атомарӣ-молекулярӣ - ҷисмҳои макроскопӣ - сайёраҳо
системаи ситораю сайёраҳо - галактика - метагалакти
ка.
Яке аз зинаҳои бунёдии ташкили физикии воқеият
вакуум мебошад. Ин муҳити хеле мураккаб ва аҷиб буда, аз бисёр ҷиҳат табиати объектҳои дигари физикиро
муқаррар менамояд. Дар вакуум ҳамеша раванди му
раккаб сурат мегирад, ки бо пайдоиш ва барҳамхӯрии
бетанаффуси «заррачаҳои виртуалӣ» алоқаманд аст.
Заррачаҳои виртуалй як навъ имконоги намуди муай
яни заррачаҳои элементарй аст.Чунин заррачаҳо ба
тавлидшавй омодаанд, вале тавлид нашуда, дар як
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лаҳзаи кӯтоҳтарини вақт ггайдо ва нобуд мешаванд.
Дар шароити муайян онҳо аз вакуум берун шуда, ба
заррачаҳои «муқаррарӣ», феълӣ табдил ёфта метавонанд. Дар вакуум электронҳо ва позитронҳо, протонҳо
ва антипротонҳо, умуман ҳамаи заррачаҳо ва зидзарраҳои дар табиат мавҷудбуда тавлид ва нобуд меша
ванд. Физикҳои муосир иброз доштаанд, ки ба таври
имконӣ (яъне виртуалй) дар вакуум ҳар гуна заррачаҳо
ва ҳолагҳои тавлидсозии онҳо вуҷуд дошта метавонанд.
Аз назари ин олимон, вакуум аз заррачаҳои тавлиднашуда (виртуалй) «дар ҷӯшу хурӯш асг». Маҳз бо
назардошти ин хӯсусияташ, вакуум чандон «қашшоқ»
ҳам нест. Баръакс, вобаста ба имкониягҳояш он намуди
«бойтарин»-и ҳастӣ аст.
Физика ва кайҳоншиносии муосир ба эътирофи чупин нақши воқеан кайҳонии вакуум ба зудӣ нарасидаанд. Онҳо бо роҳҳои гуногун рафта, ғайричашмдошт бо
ҳамдигар дучор шуданд.Дар нуқтаи буриши ин ду илм
консепсияи нави илмӣ доир ба олам ба вуҷуд омад.
Тахмин мекунанд, ки дар натиҷаи яке аз гузаришҳои
марҳилавии вакуум заррачаҳои элементарӣ тавлид
шуда, аз онҳо Кайҳон пайдо гардидааст («амсилаи
ҳудҳамоҳангии Кайҳон»).
Вобаста ба таҳқиқи фалсафии вакуум, омӯзиши
фаҳмиши анъанавии категорияи «ғайриҳастӣ»-и фалсафаи бостонии IJJapK муҳимтар гардид. Дар тасаввуроти
онҳо ғайриҳастӣ ҳеҷи махсус аст. Агарчи он ҷисмонӣ
нест ва ягон хоеият ё аломати мушаххас надорад, вале
мақоми онтологиаш аз ҳастӣ на пасттар, балки бештар
аст, зеро аз назари генезис, мантиқан гайриҳастӣ нисбат ба ҳастӣ пештар аст. Аз ҳамин лиҳоз, он умуман
имкониятҳои беҳудуди офарандагӣ дошта, бо ин сифаташ лаҳзаи муҳим ва шарти зарурии ташаккул маҳсуб
меёбад. Дар назар дошта мешавад, ки консепсияи қадимаи шарқӣ доир ба муносибати онтологии гайриҳастӣ (ҳеҷ) ва ҳастӣ бо чанд нуқтаҳояш пеш аз ҳама,
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бо амали офарандагии худ консепсияи муосири иЛмии
вакуумро ба хотир мерасонад.
Табиати органики. Дар табиати органики (зинда)
зинахои зерини ташкили системавӣ-сохтории ҳастӣ
ҷудо карда мешаванд:биомакромолекулаҳо (ДНК,
РНК, сафедаҳо) - ҳуҷайра - микроорганизм узвҳо ва
бофтаҳо - организми том - популятсия - биотсеноз
биосфера.
Хосиягҳои муҳимми системаҳои зинда чунинанд:
• қобилияти батартибдарорӣ ва танзимкунии ҳаракати
бетартиби ҳароратии молекулаҳо, бо ҳамин роҳ
муқовимат кардан ба афзоиши энтропия;
• системаҳои зинда дар фазо ва вақт дараҷаи баланди
тартибот ва асимметрия доранд;
• қобилият ба мубодилаи модда, энергия ва иттилоот
бо муҳити атроф. Чизи зинда моддаи аз берун гирифтаашро ассимилятсия карда метавонад, яъне ба
рон онҳоро табдил додан ва ба сохтори худ мувофик
гардонидан қодир аст;
• қобилият ба худистеҳсолкунии изофй, яъне афзоиш.
Табиати ицтимоӣ. Воқеияти иҷтимоӣ аз чунин зи
нахои ташкили систсмавй-сохторй иборат мебошад:
фард (шахе) - оила - коллектив - гурӯҳи иҷтимоӣ (синф) - давлат - ҷамъият.
Дар байни зинаҳои ташкили системавй-сохтории
ҳастӣ ва дар дохили ҳар як зинаи он муносибати мартаботӣ (иерархӣ) вуҷуд дорад. Ин зинаҳо аз ҷиҳати гене
зис бо ҳамдигар алоқаманданд.Ҳангоми дар зинахои
поёнӣ пайдо шудани хосиятҳои нави системавй зинахои
нисбатан олй ба вучуд меоянд. Дар ин ҳолат қонуниятҳои махсуси зинаҳои олй ба қонуниятҳои зинаҳои поёнй нисбат дода намешаванд. Дарк шудани робитаҳои
зинаҳои мухталифи ташкили ҳастӣ дар асоси маълумоти илми муосир имкон медиҳад, ки манзараи гоми
Кайҳони худинкишофёбанда офарида шавад.
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9.2. НЛРНОМЛҲОИ РЕДУКСИОНИСТИ ДАР ИЛМ
Дар нами классикӣ гуногунрангиҳои олам ба зинаи
сохгории ягонаю бунёдӣ (ба моҳиятҳои сода) нисбат
дода мсшуд. Тасвиркунӣ ва шарҳдиҳии сохторҳои мураккаб ҳамчун натиҷаи мувофиқати моҳиягҳои сода ба
ҳукми анъана даромада буд. Чунин мавқеи методологиро редуксионизм номидаанд.
Нисбатдиҳӣ (редуксия) ҳамчун усули методологии
ҳалли масъалаи муайяни илмӣ, дар радифи идеалисозӣ,
амсиласозӣ ва г., қисми ҷудонопазири маърифати илмӣ
ба ҳисоб меравад. Масалан, дар рамзкушоии генетикӣ
якчанд қонуниятҳои биологӣ ба қоидаҳои содатари
рамзгузорӣ ва ба қонунҳои ба ҳам таъсиррасонии кимиёвӣ нисбат дода шудаанд. Амсилаи сайёравии атом
имкои дод, ки аз нишондиҳандаҳои бунёдиаш (заряди
ядро ва ҷойгоҳи электронҳо дар мадор) чандин хосиятҳои кимиёвии унсурҳо маълум карда шаванд, аммо
дар ҳолати мутлақ ҳисобидани редуксия, ҳамаи гуногунрангии олам пурра ба ягон зинаи содатар нисбат
дода мешавад ва ин метод асоси механитсизм мегардад
(дар намудҳои гуногунаш - физикализм, биологизм,
сотсиал-дарвинизм ва гайра). Чунончи, Т.Гоббс орзу
мекард, ки ҳамаи илмҳо ба физика нисбат дода шаванд,
Ф.Бэкон физикаро «модари илмҳо» меномид.
Дар асри XX ин орзуҳо дар пояи физика тавассути
консепсияи «илми ягона» (Р.Карнап ва диг.) таҷассум
карда шуд. Дар тадқиқоти Рудолф Карнап (1891 1970)
физикализм ҳамчун талаботи илмӣ арзёбӣ шудааст.
Тибқи он, ҷумлаҳои ҳамаи илмҳо, ки бо истилоҳҳои
мушоҳида тасвир мешаванд, бояд ба ҷумлаҳои дар фи
зика истеъмолшаванда айнан баргардон шуда тавонанд. Имкони чунин баргардонро ӯ ба меъёри дарки
илмӣ баробар кардааст. Чунин дидгоҳро ӯ барои ҳамаи
илмҳо, аз ҷумла барои психология ва сотсиология, муносиб медонад.
Неопозитивистон (Шлик(1882-1976), Карнап (18911970), Франк (1884-1966), Рейхенбах(1891-1953) ва диг.)
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забони физикаи риёзӣ ва забони гуфторҳои таҷрибавӣ
дойр ба объектҳои физикиро воситаи идеалии муоширати байнифаннй мсҳисобиданд. Фақат дар он сурат
ягой муқаррароти илмӣ ҳак шуморида мешавад, ки
агар он имкони ба забони физика баргардон шудан
дошта бошад. Чунонки К.Темнел (1905-1997) иброз
доштааст, ҳамаи соҳаҳои илм умуман табиати монанд
доранд, онҳо соҳаҳои як илм-физика мебошанд. Ҳамин
ақидаро Д. Армстронг (с. тав. 1926) чунин баси карда
буд: ягона воқеияти объективй вокеияти физикй мебошад, пас, ҳар як хосияти иисон ва умуман хосияти хар
як объект фақа г ба хосиятҳои физикй нисбат дода шуда
метавонад.
Дар пимаи дуюми асри XX ноумедиҳои барномаи
физикалӣ, дуршавӣ аз принсипҳои редуксионизм
назаррас гардид. Як сабаби бухрони физикализм ва ре
дуксионизм гайриимкон будани таҳияи сохторҳои шаклии «муқтадир» мебошад.
Мақсадҳои физикализм дар ҳалли масъалаи ягонагии допиши илмй, албатта, амалй нашуданд. Бо
вуҷуди ин, он ба гақвияти таҳияи системаҳои нави
аломатӣ, ба офаридани забонҳои сунъии шаклишуда,
инчунин ба ташаккули кибернетика, когнитология,
мантиқи комшотерй ва гайра мусоидат намуд. Гузашта
аз ин, то ҳанӯз масъалаи таносуби донишҳои физикй ва
донишҳои дигари илмй муҳим боқӣ мемонад. Бояд
гуфт, ки истифодаи қонунҳо ва мегодҳои физика (илми
бунёдй) барои таҳқиқи объектҳои дигари зинаҳои
сохтории олам худ аз худ ба редуксионизм намебарад.
Чунин тамоюлҳо дар мавриде самар медиҳанд, ки агар
ба принсипҳои ҷаҳонбинии механистӣ тобеъ иабошанд.
9.3. БУҲРОНИ ЭЛЕМЕНТАРИЗМ.
КОИСЕПСИЯИ МУОСИРИ холизм
Дар илми классикӣ олам ҳамчун маҷмӯи унсурҳои
аз ҳамдигар чудо фаҳмида мешуд. Дар назарияи
маърифат (гносеология) мекӯшиданд, ки объсктҳоро ба
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ҷузъҳои таркибиашон ҷудо намуда, ҷузъҳои хосияти
универсалидоштаро маълум карда, дар асоси онҳо
ҳамаи зуҳуроти гуногуни табиатро баррасӣ кунанд.
Асоси онтологии онро чунин фаҳмише ташкил медод,
ки тибқи он олам маҷмӯи объектҳои ҳудудноку алоҳида
мебошад. Ин фаҳмиши олам аз афкори атомистони
атиқа сарчашма гирифта, ба табиати системаҳои меха
ники ҷавобгӯ буд. Ин фаҳмиш бо универсалигардонии
тасаввуроти сершумор дойр ба олам асос меёфт.
Махдудиятҳои чунин фаҳмиш дар асри XIX бо
буҳрони манзараи механистии олам ошкор гардид, вале
буҳропи консепсияи элементаризм ва фақмиши
маҷмӯии олам дар асри XX таҳти таъсири илми муосир
(физикаи микроолам, кайҳоншиносӣ, биология, психо
логия, лингвистика ва г.) возеҳтар зуҳур ёфт.
Дар соҳаи микроолам мафҳумҳои «аз ... иборат
аст» ва «тақсим кардан» дигар маънй надоштанд (ё
таҷдиди назарро тақозо мекарданд). Ҳамчунин суолҳои
«электрон тақсимшаванда ё тақсимнашаванда аст?»,
«фотон заррачаи сода аст ё мураккаб?» дигар муҳим
набуданд. Ибтидо аз асарҳои В.Гейзенберг, дар соҳаи
физикаи назариявӣ дидгоҳи томиятй нисбат ба элемен
таризм афзалият пайдо мекунад. Тадқиқот дар соҳаи
физикаи квантӣ универсалй будани фаҳмиши маҷмӯии
оламро зери шубҳа гирифтанд. Ин сабаб гардид, ки дар
илми муосир консепсияи томият (холизм;Ьо1о8 - том,
яклухт) ташаккул ёбад.
Зимин ҷустуҷӯйи асосҳои фалсафии он дар аксари
ҳолатҳо назари табиатшиносон ва файласуфонро тасаввуроту ҷаҳонфаҳмии элеатҳо ҷалб мекард. Дар
таълимоти онҳо тазодди воҳид ва касрат, ягонагй ва
гуногунӣ, нисбатдиҳии онҳо, шарҳ додани ягонагй
(алоҳидагӣ) тавассути гуногунӣ (маҷмӯӣ) ба қайд ги
рифта шудааст. Тасаввуроти соф зеҳнии онҳо фақат дар
асри XX ба туфайли тадқиқоти назариявию озмоишй
собит ва асоснок гаштанд.
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Ғайриуниверсалӣ ва нисбӣ будани мафҳумҳои
«унсур» ва «маҷмӯи унсурҳо» асос гардид, ки дар пси
хология, нейрофизиология, лингвистика тахияи фалсафӣ-методологии консепсияи муосири томият анҷом
дода шавад. Чунин консепсияи томият барои хирадгароии классикии аврупоӣ комилан нав ва гайрианъанавӣ
буд. Хусусияти муҳимаш фаҳмиши томият ҳамчун
хосияги ягонагии олам, ҳамчун тақсимнопазирии ҳолатҳои он ба ягон маҷмӯю унсурҳои ниҳоӣ, ҳамчун гайримаҷмӯъ, ҳамчун инкори диалектикии ҷамьулҷамъӣ
аст. Ба чунин навъи системаҳо воқеияти психикӣ, тафаккур, шуур мутааллиқанд, зеро онҳо аслан том буда,
замшавандаю ғуншаванда нестанд. Марҳилахо ва
ҷузъиёти чунин объектҳои тадқиқот аз ҳамдигар мутлақо ҷудо буда наметавонанд.
Дар доираи гадқиқоти мазкур, ки дар аксари ҳолатҳо характери фалсафаронӣ доранд, махдудияти методологияи хирадгароии классикӣ асоснок гардонда
мешавад. Дар ҳамин асос муқаррароти иави методологӣ ташаккул ёфг. Дар он фаҳмиши томият бо объекти
илми муосир айниятнок мебошад. Ин мукаррарог
муҳаққиқро водор менамояд, ки бошуурона падидаи
тақсимнопазирӣ ва ҷудонашавии ҳам олам, ҳам системаҳои худинкишофёбандаро ба инобдг гирад.
Муқаррароти методологии консепсияи холизми релятсионӣ ба фаҳмиши тозаи томият такя дорад. Мувофиқи он, ба вокеият, ки бо мафҳумҳои «унсур» ва
«маҷмӯи унсурҳо» ифода карда мешавад, бояд ҷанбаи
муқобил - томият, ки ҳар гуна гуногуниро истисно мекунад, илова карда шавад. Аз чунин дидгоҳ ба маърифат сарчашмаи имкониятхои таҳқиқнашудаю нави гафаккур ва шуур кушода мешавад. Аз ҷумла. тасаввуроти анъанавй дойр ба имконият ва воқеият, муттасилй ва
номуттасилӣ, интихо ва беинтиҳоӣ, ҷузъ ва том, робигаҳои коррелятсионии зернизомҳои ин томият бояд
таддиди назар карда шаванд. Бояд гуфт, ки на дар ман223
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тик,, на дар олами физики гузариши мустақим аз
маҷмӯъ ба том (ба гайримаҷмӯъ) вуҷуд надорад.
Онҳоро аз ҳамдигар «ҳосил кардан» номумкин аст, зеро
объект дар як вақт ҳам ҷамъи гуногунӣ (аз алоҳидаҳо
таркибёфта) ҳам воҳид (ягона) мебошад.
9.4. СОХТОРИ ФАЗОЙ-ВАҚТИИ ҲАСТӢ
Категорияқои фазо ва вақт шаклҳои ҳастии ашёю
зуҳуротро ифода мекунанд Категорияи фазо ифодакунандаи ҳаммавҷудиятию ҳамҳудудии объектҳо, тартиби
ҷойгиршавии объектҳо ва ҳодисот мебопгад. Катего
рияи вақт ифодакунандаи давомнокии равандҳо, тар
тиби ивазшавии ҳолатҳо дар рафти тагйирёбй ва инкишофи сисгемаҳо мебошад. Муайян кардани миқёси системаҳои табиӣ ва иҷтимоӣ дар фазо, ошкор карданинизоми ивазшавии системаҳо дар вақт на фақат шарги
муҳимми азхудкунии олам, инчунин яке аз шартҳои
худфаҳмии худи инсон мебошанд.
Дар таърихи фалсафа ва илм ду консепсияи фазо ва
вақт ба миён омадаанд - субстансионалӣ ва релятсионӣ
(мутобиқан - ҷавҳарӣ ва нисбӣ).
Мувофиқи консепсияи субстансионалӣ фазо ва вақт
новобаста ба табиат (аз объектҳо) вуҷуд доранд. Чунин
тарзи фаҳмиши фазо ва вақт дар механикаи классикии
Нютон ба миён омадааст. Консепсияи релятсионӣ хосиятҳои фазой ва вақтиро ҳамчун муносибатҳо баррасӣ
менамояд, ки бо хусусиятҳои гаъсири мутақобилаи
объектҳо муайян мегардапд. Дар таҳия намудани ин
консепсия назарияи умумӣ ва махсуси писбияти
А.Эйнштейн саҳми босазо гузошт. Дар доираи он вобаста ба вазни объектҳо тағйир ёфтани хусусиягхои фазоии объектҳо ва вобастагии нишондиҳандаҳои вақтӣ
аз суръати ҷойивазкунии объектҳо исбот тардид.
Дар аввали асри XX физика робитаи амиқи байни
фазо ва вақтро ошкор намуд. Маълум гардид, ки вақт
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андозаи чоруми олам буда, андозаи фазоӣ-вақтии Ме
тагалактикам мо бо формулам 3+1 ифода карда мешавад. Им хусусияти бунёдй ба материалй будани Метага
лактика далолат мекунад. Илми муосир қайд мекунад,
км оламҳои дигар бо бузургиҳои дигари фазоӣ-вақтӣ
вуҷуд дошта метавонанд. Тибқи тахмини олимон дар
лаҳзаҳои тавлидшавии Метагалактикам мо фазою
вақти даҳченакӣ вуҷуд дошт. Чор андоза (формулам
3+1) шакли ҳастии материя дар зимам макроскопй шуданд, шаштоашон сохтори микрооламро муайян карданд, ки андозаҳояшон аз Ю-33 см хурд мебошанд. Яқинан ин сохтор дар макроолам ҳамтои худро надорад.
Фазою вақти чорандоза бо материя ва ҳаракаги макро
олам алоқамандии ногусастанй доранд.
Дар даҳсолаҳои охири асри XX фарзияе пешбарй
шуд, ки мувофиқи он, хосиятҳои фазо ва' вақг дар ҳар
як зинаи сохтории ҳастӣ махсусияти худро доранд.
Тибқи он, ба равандҳои биологй фазо ва вақти биологй
хос аст, ба равандҳои иҷтимоӣ бошад, фазо ва вақти
иҷтимоӣ мансуб ас г.
Чунончи, хусусияти фазо ва вақти биологй дар молекулаҳои сафедадор дар шакли асимметриям «чап» ва
«рост»-и гурӯҳи атомҳо зуҳур меёбад. Марказҳои зинда
фақат аз ҳамон молекулаҳое ташкил мешаванд, ки
гурӯҳи «чаптараф» доранд. Барои табйати гайризинда
«чаи» ва «рост» фарқ надорад. Барои санг тафовут
надорад, ки чап хобидааст ё рост. Растаниҳо ин хосияти
фазоро ба таври хеле дақиқ фарқ мекунанд, махсусан,
растаниҳои печон, ки «мӯяки сгшралӣ»-ро фақат аз рост
ба чап мепечонанд. Организмҳои зинда хусусияти
вақтии худро низ доранд. Бо тақозои вақги шабонарӯзӣ, обу ҳаво ва гайра рустаниҳо давомнокии равандҳои биологй ва кимиёвии худро тагйир медиҳанд.
Хусусиятҳои зуҳурёбии сохторҳои фазоӣ-вақтӣ ба инсон низ ҳамчун ба мавҷуди биологй хос мебошад. Масалан, дарки ҳадсии вақт ба одамон хос аст ва гӯё ки
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дар мо «соати биологй» ҷойгир бошад. Агар ба инобат
гирем, ки инсон маҳсули инкишофи қонунии галактика
буда, аз ии рӯ назми онро «хис карда» мставонад, дар
ин ҷо ягой муболигаю кувваи фавкулода нсст. Табибон
ошкор намудаанд, ки узвҳои дохилии мо дар вақгҳои
гуногуни шабонарӯзӣ бо суръатҳои гуногун кор мекунанд.
Фазо ва вақти ҳаёти ҷамъиятӣ хусусиятҳои худро
дорад. Инсоният, дар тафовут аз ҳайвонот, ба ташкил
кардани соҳаи фазоии ҳаёту фаъолияти худ машгул аст.
Тайёр кардани олоти меҳнат, сохтани манзилу маскан,
омодасозии чарогох, ром кардани ҳайвойоти ёбоӣ ва
гайра далели ин гуфтаҳост. Бо ин сабабҳо дар шафати
табиати азхуднашуда табиати «дуюм», «инсонишуда»
пайдо шуд. Дар шаклҳои гайризинда ва биологии модда (материя) фазо фақат робитаи прсдметхоро фаро
мегирад. Фазой иҷтимоӣ бошад, муносибати инсон ба
предмет ва ба муҳити зистро низ фаро мегирад. Масалан, маф-ҳуми «ватан» на танҳо ҳудуди муайян, зодгоҳ
ва мавзеи зисти инсонро, инчунин муносибат ба ин
ҷойро ифода мекунад. Инсон ба ин манзара (шояд кӯҳу
саҳро, водию бешазор, баҳру уқёнус бошад) меҳр мебандад ва агар бо ягон сабаб дур аз он зиндагӣ дошта
бошад, онро пазмон мегардад.
Вақти иҷтимоӣ шакли ҳасгии ҷамьият аст, ки муддати давомёбии равандҳои таьрихӣ ва вобаста ба
фаъолияти одамон иваз шудани онҳоро ифода мекунад.
Вақти иҷтимоӣ на танҳо нобаробар ҷараён дорад, бал
ки сохтори бисёрзинагӣ дорад. Дар он вақги пайдоиши
зо ги инсонӣ, ташкилёбии халқияту миллатҳо, вақти густариш ва ивазшавии давраҳо, форматсияҳо, инчунин
вақти ҳастии фардии инсонро ҷудо кардан мумкин аст.
Равандҳои иҷтимоӣ давомнокии гуногун доранд.
Ҷамъиятҳои қавмию қабилагӣ ва аввалин тамаддунҳои
Дунёи Қадим дар гӯли чандин ҳасорсолаҳо мавҷуд буданд. Ҷамъияти асримиёнагй дар давоми қариб 1400
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сол вуҷуд дошт.Тарзи ҳаёти муосир бошад, ҳамагӣ ка
риб 300 сол инҷониб давом дорад. Ивазшавии
марҳилаҳои инкишофи ҷамъият ба афзоиши суръати
тагйироти иҷтимой, ки дар фақмиши вақт таҷассум ёфтааст, вобаста мебошад. Дар тамаддунҳои қадим вақт
ҳамчун такроршавии даврӣ (сиклӣ) фаҳмида мешуд.
Дар он гузашта ҳамчун маҳфузгоҳи малакаю дониш
барои зиндагй арзиши хосса дошт. Дарк шудани бебозгаштии рафти вақт асос гардид, ки дар замони агиқа
вақти иҷтимоӣ ба сифати арзиш муқаррар карда шавад:
«Аз ҳама гаронбаҳо вақт аст» (Антифонт (асри V т. м.)).
Бо пайдоиши масеҳия вақт чун хати рост ба ояида
самтгир шуд. Дар фарҳанги масеҳӣ схемам ростхатаи
вақт хусусияти асимметриям зсхатологӣ (охиратшиносӣ)-ро мегирад. Ба он инчунин асимметриям аксиоло
гии вақт (лаҳза)-и умри заминӣ ва беохирии вақтии «ҳаёти абадӣ» илова мешавад.
Дар тамаддуни саноатӣ (индустриалй) идроки хоссаи вақт ба тасвиб расид. Ҳирси фоидаҷӯйӣ доимо талаб мекард, ки самаранокии меҳнат дар воҳиди вақт,
зичтар кардани ҳодисаю равандҳо таъмин бошад. 'Гасодуфӣ ҳам нест, ки маҳз дар ҳамин давра ақрабаки сония, ҳамчун баёнгари вусъатёбии шасти зиндагӣ кашф
гардид. «Дави вақт» огоз шуд, ки суръати он аз низоми
биологии ҷисми инсон ва аз равандҳои 'физиологии ӯ
тезтар аст. Афзоиши набзи ҳаёти иҷтимоӣ давом дорад
ва оқибагҳои манфии он ба саломатии одамон таъсир
мерасонад. Дар фалсафаи муосир фаҳмиши вақти
иҷтимой аз тафсири он ҳамчун ифодаи тақвимии равандҳои иҷтимой огоз туда, ба тафсири темпоралӣ
(тафсири маънавии лаҳзаҳо) будани мавҷудияти инсон
(Хайдеггер) интиқол мегардад.
Дар доираи илми баъди гайриклассикӣ дар асоси
таҳқиқи системаҳои гайриростхатй як навъ «бозвокунии вақт» сурат гирифт. Алалхусус, идеяи «нақши созандагии вақт» ва «дохилшавӣ»-и он ба соҳаҳои му227
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шаххаси маърифати илмиро И.Пригожин (1917-2003)
босубот ва самаранок инкишоф додааст. У собит менамояд, ки вақт на танҳо ба ҳамаи илмҳо роҳ ёфтааст,
балки он ба ҳар ду зинаи сохтори ҳастӣ (макроскопй ва
кайҳонӣ) низ, ки одатан аз мадди назар дур меафтиданд, гузаштааст. На танҳо ҳаёт, балки кулли Кайҳон
таърихи худро дорад. Аз ин андеша хулосаҳои муҳим
бармеоянд.
9.5. ДЕТЕРМИНИЗМ ДАР ИЛМ ВА ФАЛСАФАИ
МУОСИР
Детерминизм (сабабият) таълимот дар бораи робитаҳои куллӣ ва алоқамандии қонунии тамоми зуҳурот
мебошад. Дар фалсафа консепсияҳои детерминистиро
тавассути категорияҳои сабаб ва натиҷа, зарурат ва тасодуф, имконият ва воқеият тасвир мекунанд. Идеяхои
детерминизм ҳанӯз дар фалсафаи атиқа (Демокрит
(460-371 то м.) пайдо шуда буданд. Инкишоф ва асосноккунии минбаъдаи детерминизм дар табиатшиносй
ва фалсафаи Замони нав (Ф. Бэкон (1561-1626),
Р.Декарт( 1596-1650), И.Нютон (1643-1727), П.Лаплас
(1749-1827), Б.Спиноза (1632-1677) ва диг.) идома ёфт.
Дар фалсафа ва илми классикӣ ҳамаи равандҳои
олами объективй дар доираи вақг баргарданда,
пешгӯйишаванда ва бозгӯйишаванда ҳисобида мешуданд. Чунин тасаввурот дар бораи детерминизм аз
ҷониби физик ва риёзидони фаронсавй Пер Лаплас
(1749-1827) возеҳтар баён шуда, детерминизми лапласй
ном гирифтааст. Мувофиқи назари ӯ, агар нишондиҳандаҳои ҳозираи координату низомҳои кулли зарраҳои Кайҳон муайян шуда бошанд, пас вазъи гузашта
ва ояндаи онро дақиқ муайян кардан мумкин аст. Ба
ибораи дигар гӯем, агар ҳозира муайян бошад, пас ҳолатҳои гузаштаю ояндаро дақик муайян кардан мумкин
аст. Ба тасодуф ҳамчун ба зуҳуроти объективй ҷой нест.
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Фақат маҳдудияти қобилиятҳои маърифатии мо маҷбур
мекунад, ки ҳодисоти алоҳидаро ҳамчун тасодуфӣ баҳо
диҳсм. Тасодуфро аз дастгоҳи категориявии назария
истисно намуда, Лаплас заруратро ҳамчун асоси ягонаи
назарияҳои бунёдии механикам классики мутлақ ҳисобид.
Дар он давра детерминизм дар шакли робитаи кулл
ва ҳамсабабӣ, ки бо қонуниятҳои динамикӣ тасвир мегарданд, ифода мешуд. Қонуниятҳои динамикӣ ҳам вобастагии тағйироти ҳамдигариро ифода мекунанд, ҳам
дар шакли бузургиҳои муайяни физикӣ онҳоро мутлақо
дақиқ тасвир мекунанд. Дар ҳолати ба инобат гирифтани тасаввуроти детерминизми лапласӣ бояд иқрор шуд,
ки хати ҳаракати ҳар як объектро (таҳаввули ҳар як
вазъиятро) ҳагман шароити ибтидоӣ муайян мекунад.
Аз ин рӯ, донистани шароити ибтидоӣ имкон медиҳад,
ки инкишофи минбаъдаи система дақиқ пешгӯйӣ карда
шавад. Дар консепсияи детерминизми механистӣ гасдиқ
карда мешавад, ки барои рафтори ҳар як заррача ё
унсур танҳо як имконияти ҳатман амалишаванда ҷой
дошта метавонад. Чунин тарзи фаҳмиши детерминизм
ба фатализм бурда, ба сарнавишти худодод мутмаин
мегардонад.
Тасаввурот оид ба қонуниятҳои навъи махсус, ки
дар онҳо робитаҳои байни бузургиҳои дар назария
ҷойдошта якмаъно буда наметавонанд, нахустин дафъа
аз ҷониби Максвелл соли 1859 иброз гардид. У қонуни
статистикии тақсимшавии молскулаҳоро дар асоси набз
бо истифодаи мафҳуми «эҳтимолияти рухдиҳии воқса»
ба тасвиб расонд. Дар асоси ин механикам статикӣ
рушд ёфта, дар нимаи дуюми асри XIX илм ба таҳқиқи
қонуниятҳои статикӣ шурӯъ намуд. Қонуниятҳои статикӣ чунин робитаҳоро ифода мекунанд, ки дар онҳо
ҳолати мазкури система ҳамаи ҳолагҳои минбаъдаашро
якмаъно не, балки бо эҳтимолият муайян мекунад ва он
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меъери имконияти амалишавии тамоюлҳои тағиирпазирӣ мебошад.
Манзараи олам, ки хиради классики онро тасвир
мекард, олами бо робитаҳои сабабӣ-натиҷавӣ сахт
алоқаманд мебошад. Бар замми ин, занҷираҳои сабабй
ростхата буда, натиҷа, агарчи ба сабаб айниятнок
набошад ҳам, ақаллан ба он мутаносиб аст. Дар зами
най занҷираҳои сабабй раванди инкишофи гузашта ва
ояндаро бемамониат ҳисоб кардан мумкин аст. Равандҳои олам дар вақг баргарданда, пешгӯӣ ва бозгӯйишаванда хисобида мешуданд. Тасодуф ҳамчун як чизи
беруна ва ғайримуҳим истисно карда туда, гаҳаввул
ҳамчун раванди бебозгашту беалтернативй, аз хати додашуда беруннараванда тасаввур карда мешуд.
Детерминизми механистй табиаги мураккаби диалектикии робитаи сабабиро пай бурда наметавонад.
Дар раванди тахлили объектҳои мухталиф маълум мегардад, ки чунин робита на ҳамеша якмаъно тафсир месбад. Чунин тафсир дар ҳолате мумкин аст, ки агар
объект аз шароити амалу рафтори худ ба таври сунъй
ҷудо карда туда бошад.
Маълум
шудани
ноқисию
маҳдудиятҳои
шарҳдиҳии сабабияг дар ҳудуди асрҳои XIX-XX боиси
ташаккули индетерминизм дар фалсафа ва табиатшиносй гардид. Индетерминизм пурра ё қисман мавҷудияти робитаҳои сабабӣ-натиҷавй ва имкониазирии
шарҳи детерминистиро инкор мекунад.
Рушди илм ва фалсафаи асри XX нишон дод, ки на
ба инкори принсицҳои детерминизм, балки ба инки
шофи минбаъдаи он зарурат пайдо шудааст. Дар
таҳияи тасаввуроти нав дойр ба детерминизм механикаи квантй саҳми калон гузошт. В.Гейзенберг соли 1927
таносуби номуайяниҳоро муқаррар кард. Тибқи он дар
микроолам набз ва координатҳоро дар як вақт, бинобар зиддиятнокии корпускулярӣ-мавҷии табиати микрообъектҳо, дақиқ муайян кардан номумкин аст. Ҳар
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қадар ки номуайянии координатҳои заррача камтар
бошад, набзи он ҳамон қадар бештар номуайян аст ва
баръакс. Дарк шудани чунин ҳолат боиси ташаккули
манзараи эҳтимолиятии олам гардид, ки дар он қонуниятҳои статикй хоси равандҳои физикӣ, биологӣ,
иҷтимоӣ мебошанд.
Илми муосир кушодагии системаҳо, имконияти
амалишавии тамоюлҳои сершумори инкишофро, ки бо
ҳолатҳои пешина асос ёфтаанд, ба қайд гирифта, дар
раванди инкишоф пайдо шудани имконияту тамоюлҳои
сифатан навро ошкор кардааст. Агар ба таври дигар
бигӯем, ҳар як раванди нисбатан мураккаби инкишоф
тобеи қонуниятҳои статики аст, чунки қонуниятҳои динамикӣ фақат ифодаи тақрибии марҳилаҳои алоҳидаи
ин раванд мебогаанд. Фарқи байни қонупиятҳои дина
мики ва статикӣ нисбӣ мебошад, зеро ҳар як қонунияти
динамикӣ амалишавии қонунияти статики бо эҳтимолияти наздик ё баробари воҳид мебошад. Вобаста ба
дуршавии масофаи фазой-вақтии инкишоф, робитаи
байни ҳолатҳои гузашта ва минбаъдаи система бсштар
ба қонунҳои детерминатсияи эҳтимолиятӣ тобеъ мегардад.
То пайдо шудани механикаи квантӣ андеша мерафт, ки рафтори объектҳои фардй ҳамеша тобеи қонуниятҳои динамики ва рафтори маҷмӯи объектҳо тобеи
қонуниятҳои статикй мебошад. Оғоз шудани таҳқиқи
зуҳуроти квантӣ-механикӣ ва ҳуҷайраи зинда (мисол,
мутагенез) нишон дод, ки тасаввуроти қаблӣ кофӣ несганд.
Агар дар назарияи молекулярӣ-кинетикии газҳо хусусияти статикӣ аз маҷмӯӣ будани унсурҳои система
бармеомада бошад, пае хусусияти эҳтимолнокии
рафтори микрообъектҳои алоҳида аз ягонагии дохилии
тарафҳои зид - корпускула ва мавҷ во баста мебошад.
Мутобиқи тафсири статикии назарияи квантӣ, барои
ҳар як заррача якчанд имкониятҳо мавҷуданд. Аз ин
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микдор яке аз имкониятҳо ба таври тасодуфй амалй
мешавад (барои он тасодуфй, ки рафтори заррачаҳоро
якмаъно бо қонун муайян кардан номумкин аст). Маҳз
эҳтимолияти амалишавии ин имкониятро қаблан ҳисобу китоб кардан мумкин аст.
Дар солхои охир масъалаи тарҳсозии риёзии системаҳои диссипативй (пошхӯранда) ба муҳокимаи
масъалаҳои детерминизм такони нав бахшид. Дар ин
системаҳо флукгуатсияҳои хеле хурд, микролаппишҳои
ноаён ва ба инобат гирифтанашаванда яку якбора хати
ҳаракат (таҳаввул)-и системаро тагйир медиҳанд.
Мавзӯи ноустуворй, ки илми муосир онро зери
таҳқиқ қарор додааст, ба таҷдиди назар кардани
масъалаҳои детерминизм, таносуби зарурат ва тасодуф
сабаб шуд, чунки тавре Пригожин ва Стенгсрс қайд
намудаанд, илми муосир зарурати қатъиян чудо карда
ни мазмунҳои физикй ва риёзиро дарк намуд. Раванд
воқеан амсилаи риёзии детерминиста дошта метавонад,вале барои он ки мафҳуми детерминизм ҳамчунин
мазмуни физикй дошта бошад, бояд шарту шароити
ибтидой маълум карда шаванд. Дар баъзе ҳолатҳо инро
бо дараҷаи лозима анҷом додан имкон надорад.
Рене Том( 1923-2002) - риёзидони машҳури муосир,
муаллифи назарияи садама, ба ин вазъи маърифатй
назари дигар дорад. Тибқи назари ӯ, худи флуктуатсияҳо «ифоданашаванда» мебошанд, яьне имкони
тасвир кардани онҳо вуҷуд надорад. Онҳо ягон тартиботро намесозанд, фақат системаро ба ин ё он навъи
тартиботи пешбинишаванда такой медиҳанд. Омӯхтани
мабдаи системаи таҳаввулкунанда,-пайваста қайд мекунад Р.Том,- имкон медиҳад, ки ҳар гуна навьҳои имконпазири хати ҳаракат пешгӯӣ карда шавад. Бинобар
ин холагҳое. ки Пригожин «ташаккули тартибот аз ха
ос» меномад, ҳар яке дар асосҳояш муайянкунандаи
худ, яьне сабабият дорад. Р.Том арз дорад, ки олам чун
Кайҳон боқист, на чун Хаос.
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И.Пригожин ба Р.Том эътироз намуда, тазаккур
медиҳад, ки идеям «бузургиҳои ноаён» таърихи қариб
садсола дорад. Онро Г.Гелмголтс (1821-1894) барои
асосноккунии принсипи дуюми термодинамика пешбарй карда буд, вале А.Пуанкаре (1854-1912) сустии
чунин идеяро нишон дод. Дар механикам квантии муосир барои ҷонибдорони «бузургиҳои ноаён» аҳвол боз
ҳам мураккабтар боки мемонад.
Инкишофи тадқиқоти илмй дар соҳаи мазкур ни
шон дод, ки муқобил гузоштани аломатҳои сабабй ва
тасодуфӣ хато аст. Ин мафҳумҳо ҳамдигарро пурра мекунанд. Онҳо бо устуворй ё ноустувории аттракторҳо
(ҷазбкунандаҳо), ки гаҳаввули системам диссипативиро
(фурӯношандаро) идора мекунанд, алоқамандӣ доранд.
Детерминизм ва эътирофкунии тасодуф ҳаргиз ҳамдигарро истисно намскунанд, баръакс, онҳо ҳамдигарро хеле хуб пурра месозанд. Пригожин навиштааст:
«Май муътақидам, ки барои тасвири зуҳуроти багоят
мураккаб... дар ҳар сурат ба мо схемаҳои хам детерми
ниста ҳам эҳтимолиятӣ зарур мебошанд». Барои дифои
мавқеи худ Пригожин ба далеловариҳои онтологию
ҷаҳонбинӣ муроҷиат кардааст. Дар қонунҳои детерминистии механикам классикӣ вақт баргарданда мебошад.
Ин ҷо гузашта ва оянда нақши баробар мебозанд. При
гожин хотиррасон менамояд, ки мо'дар олами таҳаввулкунанда, дар олами равандҳои бебозгашт зиндагонй
дорем.
Илми муосир бо зуҳуроти пешгӯйинашаванда, номуайян, дақиқнашуда ва мураккаб сарукор дорад.
Имрӯз илм методҳои эҳтимолиятиро ҳамаҷониба истифода мебарад, нақши муҳимми тасодуф ва пешгӯинашавандагиро эътироф менамояд. Дар ояндаи наздик
шояд ба илм лозим ояд, ки аксари мафҳумҳои классикиро таҷдиди назар карда, пурмазмунтар гардонад.
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9.6. КОНСЕПСИЯҲОИ ТЕЛЕОЛОГИ ДАР ИЛМИ
МУОСИР. ПРИНСИПИ АНТРОПИ ВА ТАФСИРИ
ФАЛСАФИИ ОН
Детерминатсияи мақсаднок як намуди детерминатсия буда, ба он асос ёфтааст, ки тибқи принсипи «сабабҳои ниҳоӣ» (causafinalis) мақсади аз лиҳози идеалӣ
ҳақиқат ва натиҷаи ниҳой ҳисобидашуда ба раванд
таъсири объективӣ мерасонад. Ин принсип дар консепсияҳои мухталифи телеологӣ (tclos - мақсад, ҳадаф)
шаклҳои гуногун гирифтааст.
Нахустин тасаввурот дар бораи детерминатсияи
мақсаднок аз ҷониби Арасту баён шудааст. Мувофиқи
назари ӯ, ҳар як предмета табиат мақсади ботинӣ, сабаби мақсаднок дорад, ки сарчашмаи «саъю кӯшиш»
буда, дар раванди инкишофи предмет, дар гузариш аз
зинаҳои одитари табиат ба олӣ (телеологияи имманентӣ ё ҷудоинопазир) амалӣ мешавад.
Идеяи телеологияи имманентиро дар Замони нав
Лейбнитс дар таълимот оид ба гармонияи пешбинишуда, Шеллинг дар таълимот оид ба рӯҳи ҷаҳонӣ коркард намудаанд. Идеализми объективй, неотомизм, не
овитализм, неофинализм ва дигар консепсияҳои ба
ҳамин монанд бар он ақидаанд, ки ба олам ҳадафу
мақсадгузории объективии гайриинсонй хос мебошад.
Аксарап ба сифати чунин мабдаъҳои мақсадгузор Рӯҳи
мутлақ, Хиради ҷаҳонӣ, Худо дар назар дошта мешаванд, ки гӯё берун аз олам ҷой дошта, ба табиати офаридашуда мақсадро ворид менамоянд.
Мақсаднокӣ барои илм табиию муқаррарӣ ҳисобида мешавад. Дар он ба инобат гирифта мешавад, ки на
ҷузъҳо ташкили мақсадноки томро муайян мекунанд,
балки том мутобиқати мақсадноки сохторгирии
ҷузъҳоро ба вуҷуд меорад. Масалан, дар таълимоти
дарвиниста мақсаднокии органикӣ ҳамчун мутобиқати
организм ба шароити мавҷудияти он шарҳ дода меша
вад. Дар илми муосир дидгоҳи мақсаднокӣ ташаккул
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ёфтааст, ки тибқи он, тадқиқоти илмӣ ба марҳилаи
ниҳоӣ. ба натиҷаи раванд ҳамчун ба ҳадафи он нигаронида шудааст ва бо назардошти ин. аз рӯйи натиҷаҳо
сабабҳо муайян карда мешаванд.
Якчанд кашфиёти илмӣ дар соҳаҳои физика ва
кайҳоншиносӣ водор намуданд, ки илми муосир ба детерминатсияи мақсаднок диққати махсус зоҳир намояд.
Вобаста ба ин, дар илм як навъ «масъалаи телеологӣ»
пайдо шуд, ки моҳияташ чунин аст: зарурати шарҳ додани ҳамоҳангии нафису нозук ва дақиқи як қатор
хосияту хусусиягҳои Кайҳони мо. Маълум шудааст, ки
дар ҳолати тағйирёбии ночизи яке аз ин хосиятҳо (ҳатто аз сад як фоиз) агарчи ҳамаи робитаю бузургиҳои
дигар бетағйир бокй мемонанд, окибати он ба тамоми
олам фалокатовар мебуд. Гузашта аз ин, аксари хосиятҳои Кайҳони мо на танҳо суботу устуворӣ ва гуногунсифатии табиатро таъмин мснамоянд, балки барои
мавҷудияти ҳаёг ва хирад фавқулода мусоид мебошанд.
Дар ҳамин асос солҳои 70-уми асри XX принсипи
антропӣ (инсонӣ)ба тасвиб расид. Ин принсип вобасгагии мавҷудияти инсон ба бузургиҳои физикии қайҳонро
муқаррар менамояд. Х,исобу китобҳои физикӣ нишон
мсдиҳанд, ки агар якс аз доимиҳои бунёдии мавҷуда
гағйир ёбад, он гоҳ мавҷудияги ин ё он объектҳои физикӣ (ядроҳо, атомҳо ва г.) номумкин мегардад. Масалан, агар вазни протон 30% кам шавад, пас дар олами
мо ба гайр аз атоми гидротен дигар ҳеҷ як атом вуҷуд
дошта наметавонад. Андсшаҳо доир ба чунин вобастагиҳо олими америкоӣ Б.Картерро (с. тав. 1942) ба
тасвиб намудани принсипи антропӣ (1973) расонд.
Мувофики он, Кайҳон аз чунин хосиятҳо бархӯрдор
аст, ки дар марҳилаи муайян ҳаёт ва гпуур (мушоҳидачӣ) бо ногузирӣ бояд пайдо шаванд. Бо калимоти дигар, Кайҳон хосиятҳое дорад, ки мо онро мушоҳида мекунем, чунки онҳо мавҷудияти худи субъскти
маърифат (мушоҳидачӣ)-ро муқаррар мекунанд. Тибқи
чунин тахмин, таносуби баъзе константаҳои физикиро
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(вазни протон, электрон, заряди электрон, доимии гравитатсионй, суръати рӯшноӣ ва г.) ҳисоб кардан мумкин аст.
Принсипи антропии кайҳоншиносӣ тафсирҳои ма
териалиста ва идеалистиро ба миён овард. Аз мавқеи
ҷаҳонбинй, принсиии антропӣ идеяи алоқамандии инсон бо коинотро дар бар мегирад. Ин идеяро дар тӯли
асрҳо файласуфон ва табиатшиносон инкишоф додаанд: Протогор (480-410 то м.) ва Анаксимандр (610-547
то м.) - дар давраи агиқа, Ҷ.Бруно (1548-1600) - дар
давраи Эҳё, К.Сиолковский (1857-1935), Тейяр де Шар
ден (1881-1955), Ф.Крик (1916-2004, Ф.Хойл (19152001), Ф.Дайсон (с. тав. 1923) ва диг. - дар асри XX.
Чунончи, Ҷ.Уилер (1911-2008) нақши мушоҳидачиро бо
муболига нишон дода, ба нуқтаҳои идеалистии фалсафаи Ҷ.Беркли (1685-1753) таваҷҷуҳ мскунад. П.Девис
(с. тав. 1946) менависад, ки принсиии антропй аз азал ба
ҷаҳонфаҳмии анъанавии динй хос аст: Худо оламро ба
рон одамон офарид. Тибқи ибрози Ф.Хойл, хосиятҳои
антропии Кайқон далели эътиқод ба Офаридгор аст, ки
лоиҳаи оламро мутобиқи ниёзу талаботи мо тархрезй
намудааст. С.Хокинг (с. тав. 1942) ақида дорад, ки
хосиятҳои Кайҳон мустақиман ба мо ҳамчун ба мушоҳидачӣ вобаста мебошанд.
9.7. ТАҲАВВУЛГАРОИИ ГЛОБАЛЙ ВА
СИНЕРГЕТИКА
Ташаккули идеяҳои таҳаввулгароӣ таърихи хеле
тӯлонӣ дорад. То охирҳои асри XX принсиии таҳаввулот дар табиатшиносӣ чандон мақоми баланд
надошт, зеро дар тӯли солҳо физика фанни пешоҳанг
дар илм маҳсуб меёфт ва принсиии инкишофро ошкоро
ба сафи муқаррароти бунёдии худ дохил накарда буд.
Илм дар нимаи дуюми асри XX муқобилгузории
фаҳмишҳои биологӣ ва физикии таҳаввулотро бартараф намуд. Маълум шуд, ки равандҳои мураккаби таш236
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килёбй на танҳо ба системаҳои биологӣ, инчунин ба
системаҳои табиати ғайриорганикӣ хосанд. Таҳаввулёбӣ на фақат ба ҷисмҳои макроскопӣ, инчунин ба
олами заррачаҳои элементарӣ, ба навъҳои асосии
таъсири мугақобилаи физикӣ хос мебошад. Ҳамин
тавр, идеяи инкишофу таҳаввулот аҳамияти глобалии
кайҳонӣ пайдо мекунад, ҳудудҳои истифодашавии он аз
объектҳои микроолам то мегаолам васеъ мегарданд. Ин
боиси ташаккули консепсияи таҳаввулотгароии глобалӣ шуд. Ин консепсия системаи тасаввурот доир ба
раванди умумии инкишофи табиат дар ҳамаи шаклҳои
гуногуни табиӣ-таърихиаш мебошад: таҳаввули иҷгимой ва биологӣ, гаҳаввулоти Замин, системаи офтобй,
Кайҳон. Он ба ҳамаи соҳаҳои фаъЬлияту таҳқиқҳои
воқеият имтидод кардан /экстраполятсия/-и идеяҳои
таҳаввулотро таъмин менамояд. Кайҳон механизм нест,
ки аз ҷониби Назоратчии Беруна (Ақл) ба кор дароварда, сарнавишташ муқаррар карда шуда бошад,балки
системаи бетанаффус инкишоф ёбанда ва худташкилшаванда аст. Инсон на мушоҳидачии дохилӣ, балки
унсури амалкунандаи ин система аст.
Дар ҷодаи асосноккунии таҳаввулотгароии глобалӣ фанҳои сершумори табиатшиносӣ саҳми худро гузоштаанд, вале дар устуворшавии он ҷараёнҳои зерини
консептуалии илми асри XX нақши ҳалкунанда бозиданд: назарияи гайристатсионарии Кайҳон, синергети
ка, назарияи таҳаввулоти биологӣ ва консепсияи дар
асоси он инкишофёфтаи биосфера ва ноосфера.
Агар пештар муътақид буданд, ки Кайҳон ҳамчун
системаи том инкишоф надорад, статсионарй аст, пас
дар асри XX назарияи васеъшавии Кайҳон пайдо шуд.
Тахмин карда мешавад, ки заррачаҳои элементарй
(таркибдиҳандаҳои Кайҳон) дар ибтидои таҳаввулот аз
вакууми физикй пайдо шудаанд. Тибқи назарияи
«якҷояшавии бузург», вайроншавии ногаҳонию худ ба
худи симметрияи вакуум сурат гирифт.Дар натиҷа ба
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ҳамтаъсиррасонии ягонаи физикӣ ба шаклҳои ҳозираи
худ(ба электромагнитӣ, шадид, суст) «таҷзия» шуд.
Дар ташаккули консепсияи таҳаввулотгароии глобалӣ таҳқиқи механизмҳои пайдошавии худ ба худи
сохтори системаҳби кушоди гайриростхата хеле муҳим
буд. Ин амалу икдом боиси ташаккули ҷараёни нави
илмӣ - синергетика гардид.
Масъалаҳои синергетика бо мафҳумҳои «бесуботӣ», «ноустуворӣ», «номувозинатй», «хаос», «тасодуф»
ва ғ. равшан мешаванд. Яке аз идеяқои муҳим, ки си
нергетика ба илми муосир ва манзараи олам ворид
намуд, идеяи бебозгашт ва гайриростхата будан аст.
Синергетика ҷиҳатҳои аҷиби оламро ифшо менамояд:
ноустувории он ва реҷаҳои шидцатёбӣ, гайриростхатгй
ва кушодагӣ, афзоиши мураккабии шаклгириҳо ва
тарзҳои якҷояшавии онҳо дар томиятҳои таҳаввулкунанда. Синергетика имкоп медиҳад, ки ба равандҳои
инкишоф ва таҳаввулоти глобалӣ амиқтар назар карда,
принсипҳои асосии консепсияи муосири худташкилёбӣ
ба тасвиб расонида шавад.
Дар асоси тадқиқоти мазкур ҳоло образи нави олам
(кушода ва мураккабташкил) ташаккул ёфта истодааст.
Мафҳуми «ҳасгӣ» ва «ташаккулёбӣ» дар як доираи
мафҳумӣ муштарак мешаванд. Идеяи таҳаввул на фақат
ба илмҳо оид ба олами органикӣ, инчунин ба кайҳоншипосй марбут мегардад. Далелҳои илми муосир андешақоро доир ба сабабияти қатъӣ ва безамонии
Кайҳон ботил месозанд. Олам ҳамчун раванд ё равандҳои бонавбати вайроншавӣ ва пайдоиш баррасӣ
мешавад, ки дар онҳо ҳам равандҳои детерминистӣ, ҳам
равандҳои стохастӣ (мақсаднок, пешгӯйишаванда)
нақши муҳим доранд. Он пур аз гардишҳои гайричашмдоштӣ ва ногаҳонӣ аст, ки бо интихоби роҳҳои инкишофи минба'ьда алоқаманд мебошанд.
Истифода аз мафҳумҳои ноустуворӣ, бесуботй, номувозинатии сохторҳои кушода яке аз хусусиятҳои
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муҳимми илми баъди ғайриклассикӣ маҳсуб меёбад.
Бидуни ноустуворӣ инкишоф амалӣ туда наметавонад.
Алҳол таваҷҷуҳи мактаби Пригожин ва гурӯҳҳои сершумори муҳаққикон маҳз ба таҳқиқи олами ноусгувор,
тағйирпазир, инкишофёбанда равона гардидааст. Дар
айни замом, дар мавриди таҳқиқи олами инкишофёбан
да бояд ба ҷанбаҳои алоқаманди ин томият сарфаҳм
рафт: устуворӣ ва ноустуворӣ, тартибот ва хаос, муайянӣ ва номуайянӣ. Эътироф намудани ноустуворӣ ва
номувозинатӣ ба сифати хосиятҳои бунёдии олам методҳо ва тарзхои мувофиқи тадқиқотро гақозо мекунад,
ки моҳиятан диалектикӣ мебошанд. И.Пригожин андсшаҳои муҳимро доир ба масъалаи баррасишаванда
дақиқ баён намудааст: ноустувор будани олам маънои
онро надорад, ки онро аз назари илмӣ омӯхтан номумкин бошад; ноусгуворӣ на ҳамеша баду бало аст, ки бо
яд бартараф карда шавад, он ягон хел ногувории таассуфангез \ам мест. Ноустуворӣ ҳамчун шарти худинкишофёбии босубот ва динамикӣ баромад карда метавонад; устуворӣ ва ноустуворӣ, шаклгирӣ ва вайроншавӣ ҳамдигарро бонавбат иваз мекунанд. Инҳо ду
реҷаи гуногунмазмун ва ҳамдигарро такмилдиҳандаи
раванди инкишоф мебошанд; тартибот ва бетартибӣ
дар як вақт найдо мешаванд ва якҷоя вуҷуд доранд: яке
дигареро дар бар мегирад - ин ду ҷанбаи як томият буда, барои мо дидҳои гуногуни оламро дастрас менамоянд.
Синергетика фахмиши муносибати байни мавзунй
ва хаос, тартибот ва бетартибй, иттилоот ва энтропияро (табдилёбиро) қатъиян тагйир дод. Маълум гардид,
ки хаос тазодди мутлақи ҳамоҳангӣ ва маҳсули қувваҳои вайронкор, натиҷаи болоравии энтропия мест,
балки ҳолати гузариш аз як зинаи тартибот ба дигар, ба
навъи баландтари мавзунӣ мебошад. Ҳамаи ин ба
дакиқ ва мушаххас гардондани чунин категорияҳои
фалсафӣ, ба монанди сохтор ва система, тартибот ва
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бетартибӣ, устуворӣ ва ноустуворӣ, содагӣ ва мураккабӣ мусоидат намуд.
Барои таҳияи парадигмам муосири фалсафӣ роҷеъ
ба равандҳои инкишоф заминаҳо фароҳам омаданд, ки
ҷиҳатқои дар консепсияи классикии диалектика
шарҳнаёфтаро дар бар гиранд. Дар байни онҳо муҳимтаринаш гайриростхатӣ ва бисёрвариантй (алтернативӣ), стохастӣ ва пешгӯйинашавии раванди инкишоф,
нақши созандагии хаос ва тасодуф дар пайдоиши чизи
нав ба ҳисоб мераванд.
Илми муосир собит мегардонад, ки тагйироти
таҳаввулии сисгемаҳои кушоди мураккаб на ҳамеша
таҳаввулёбии бетанаффуси яксамта аст. Он фаҳмишҳои
қутбии куҳнашудаи прогрессистҳо ва реставраторҳоро
(эҳёкунандагонро) дойр ба раванди инкишоф бартараф
менамояд,чунки ин нуқтаҳои назар ба тасаввуроти нодурусти лапласӣ асос меёбанд.
Дар инкишофи системаҳои мураккабташкил ду
марҳилаи гуногуни таҳаввулоти он ҷудо мешавад. Яке
бо устуворй ростхатӣ, пешгӯишавандагӣ ифода меша
вад, дигаре - бо ноустуворӣ ва гайриростхатӣ. Ин
марҳилаи охирин одатан тавассути муодилаҳои гайриростхатй тасвир карда мешавад (бо муодилаҳое, ки дараҷаи нишондиҳандаи маҷҳулаш аз як бузургӣ ё коэффитсенташ аз хосиятҳои муҳит вобастабуда ва роҳҳои
еифатан гуногуни ҳалдошта иборатанд). Аз ин ҷо хулосаи физикй доир ба ғайриростхагӣ мебарояд: ба
маҷмӯи ҳалҳои муодилаи гайриростхатӣ маҷмӯи
роҳҳои таҳаввули системам тасвиршаванда рост меояд.
Ин асос медиҳад, ки яке аз идеяҳои марказии консеп
сияи худташкилшавӣ ифода карда шавад. Ин идея оид
ба мавҷуд будани майдони роҳҳои имкоипазири инки
шоф барои системаҳои кушоди гайриростхатӣ, оид ба
мавҷудияти тамоюлҳои имконпазири сохгорҳои чунин
системаҳо мебошад. Муҳиги кушоди гайриростхатӣ як
навъ ибтидои ягонаю муштарак аст, ки шаклҳои гуно240
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гуни ташкили оянда (имконй)-ро бо худ дорад. Дар
муҳити мазкури гайриростхатй на ҳамаи роҳҳои гаҳаввул, балки фақат гамоюлҳои муайяни онҳо имконияти
амалишавй пайдо мекунанд. Дар ҳолати ноустувории
систсмаи мазкур пайдо шудани ин ё он сохтор фақат бо
хосиятҳои дохилии ин система муайян карда мешавад,
на бо таъсири беруна. Дар муҳити беҳад ғайриростхата
майдони сершохаи роҳҳо ба сӯйи оянда пайдо мешавад.
Аз ҷиҳати ҷаҳонбинӣ, идеяи ғайриростхатӣ чунин
тавзеҳ до да мешавад: муайянии пешакии инкишоф
мавҷуд нест, роҳҳои таҳаввул сервариант мебошанд. Ин.
идея бо масъалаи интихоби ин ё он роҳи инкишоф бо
анвои роҳҳои имконпазиру алтернативӣ алоқамандии
ногусастанй дорад. Бояд тазаккур дод, ки системаи
гайриростхатй қатъиян бо роҳи «таъйиншуда» намеравад, балки «дар майдони имконот саргардон туда»,
фақат якеро аз анвои роҳҳои имконпазир феълй мегардонад ва ҳар дафъа тасодуфй сурат мегирад. Ба ибораи
дигар, дар манзараи воқеӣ тасодуф ва ноустуворӣ вуҷуд
доранд. Илми муосир тасодуфро ҳамчун унсури
муҳимми олам, ҳамчун таҷассумкунандаи имкониятҳои
таҳаввул аз нав кашф мекунад.
Синергетика барои муайян кардани нақши созандагии тасодуф дар равандҳои худташкилшавӣ заминаҳои лозимаро фароҳам меорад. Синергетика шароитеро таҳқиқ менамояд, ки дар онҳо тасодуф ба пайдоиши тартибот аз хаос, ба пайдоиши сохтори нави фазоӣ-вақгӣ сабаб мегардад. Барои он ки тасодуф ба
сатҳи «макро» роқ ёфта, зуҳур кунад, ҳолати махсуси
система (муҳит)-и гайриростхатй лозим меояд. Ин ҳолатро ноустуворй меноманд. Системаҳо фақат дар ҳолати ноустуворй метавонанд, ки худро яку якбора, худ
аз худ муташаккил гардонанда, инкишоф ёбанд. Дар
олами атроф на тартиботу устуворӣ ва мувозинат, бал
ки ноустуворй ва номувозинатй нақши муҳимгар до
рад, яъне ҳамаи системаҳо беист флуктуатсия мекунанд
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(лаппиш мехӯранд, меларзанд, ба ҷунбиш меоянд).
Устуворӣ ва мувозинат, аз ин нуқтаи назар роҳҳои
сарбастаи таҳаввулот мебошанд.
Дар ҳолати ноустуворй ё дар наздикии бифуркатсия (вазъиятҳои буҳронӣ) таъсири андаку ночизтарини
тасодуфӣ сабаби гузариш ба ҳолати нав туда мегавонад. Таъсири ночизтарини тасодуфй сабаб шуда метавонад, ки дар лаҳзаи феълй яке аз сохторҳои нисбатан
устувори имконпазир воқеӣ гардад. Система, ки дар
интихоби як роҳ аз маҷмӯи якчанд роҳҳои таҳаввулот
саргардон аст, мекалавад. Дар ин нуқта флуктуатсияи
андаке метавонад ба ибтидои самти нави гаҳаввулот,
ки ҳамаи рафгорхои системаро якбора ва қатъӣ тағйир
медиҳад, сабаб гардад.
Ғайриростхатӣ будани равандҳо нишон медиҳад,
ки пешгӯиҳою имтидод (экстраполятсия)-ҳои то имрӯз
интишоршуда чандон эътимодбахш нестанд. Дар
лаҳзаи бифуркатсия роҳи инкишофи минбаъда тасодуфан интихоб мешавад. Худи тасодуф (тибқи табиаташ) одатан аз нав такрор намешавад. Дар синергетика
асоснок карда мешавад, ки инкишоф ба воситаи но
устуворй, бифуркатсия ва гасодуф сурат мегирад. Ин
лаҳзаҳо рафгори стохастии системаҳои кушода, мураккабташкил, худинкишофёбандаро инъикос менамоянд.
Рафтори чунин системаҳо на барои он пешгӯйннашаванда аст, ки инсон воситаҳои муайянкунӣ ва ҳисобу
китоби хати ҳаракати онҳоро надошта бошад, балки
худи олам чунин аст.
Мо бояд дарк кунсм, ки ба системаҳои мураккабташкил роҳи инкишофро маҷбуран бор кардан зарурат
надорад. Фақаг бояд донист, ки чй тавр ба тамоюлҳои
инкишофи онҳо мусоидат намуд ва илоҷи ба ин роххо
баровардани система кадом аст. Масъалаи муҳим он
аст, ки чй хел дахолат накарда, идора кунем, чй хел бо
таъсири андак системаро ба ягон роҳи инкишоф равона
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кунем, чй тавр инкишофи худидорашаванда ва давомёбандаро таъмин намоем.
Таърихияти система ва бисёрвариантии рафтори он
истифодаи васеи тарзҳои махсуси тасвир ва пешгӯйӣ
кардани ҳолатҳои он, таҳия намудани хати имконпазири таҳаввули система дар нуқтаи бифуркатсияро тақозо
менамояд. Аммо пешгӯинашавии оянда, мавҷуд набудани қонунҳои тарқрезикунандаи ин ояндаро (оянда
дақиқ маълум нест) асоснок менамояд. Илми муосир
дар ҳар сурат инкор намекунад, ки ҳозира ва оянда аз
гузашта вобастаанд. Оянда бо гузащта муайян намешавад, балки бо он алоқамандӣ дорад.
Консепсияи таҳаввулоггароии глобалй, ки дар илм
ва фалсафаи муосир шакл мегирад, чунин аст:
• алоқамандии системаҳои худинкишофёбандаи сатҳи
гуногунро ифода мекунад ва пайдоиши сохторҳои
нави онро мефаҳмонад;
• дар алоқамандии диалектикӣ материяи иҷгимоӣ,
зинда ва гайризиндаро таҳқиқ менамояд;
• барои баррасӣ шудани инсон ҳамчун объекти таҳаввулоти кайҳонӣ, ҳамчун объекта марҳилаи ногузир
ва табиии инкишофи коинот, ҳамчун масъул ба
вазъи олам, ки дар он ҳаёту фаъолият дорад, поя
мегузорад;
• дар илми баъдигайриклассикй заминаю асоси синтезкунии донишҳо ба шумор меравад;
• ҳамчун принсипи муҳимми таҳқиқи навъҳои нави
объектҳо (системаҳои худинкишофёбанда ва том)
хизмат мскунад.
Хулоса, идеяҳои инкишоф ва таҳаввулот ба асоси
методологии соҳаҳои мухталифи дониш мубаддал гардида, худуди истифодашавии ин идеяҳо аз объектҳои
микроолам то Метагалактика боло меравад.
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Боби 10 МАСЪАЛАҲОИ ГНОСЕОЛОГИ BA
МАНТИҚИИ ИЛМИ МУОСИР
10Л. НАЗАРИЯСОЗИҲОИ ИЛМИ МУОСИР.
ТАБИАТИ ОБЪЕКТҲОИ НАЗАРИЯВИИ ИЛМ
Яке аз хусусиятҳои илми муосир ба назариясозӣ
дода шудан ё худ теоретизатсияи он аст. Ин ҳолат бо
гузариш аз марҳилаи таҷрибавии инкишофи илм ба
марҳилаи назариявӣ вобастагӣ дошт. Дар марҳилаи
таҷрибавӣ илм асосац бо таснифот ва ҷамъбасти далелҳои таҷрибавӣ махдуд буд. Дар марҳилаи назариявии инкишофи илм барои он объектҳои назариявӣ
нақши муҳим доранд. Чунонки маълум аст, маърифати
назариявӣ ҳамеша ба абстракгсиякунӣ, схемависозй,
идеалисозӣ асос мсёбад. Қонунҳои илм на табиатро
«дар асли худаш», балки амсилаи онро, яъне системаи
объекгҳои идеалишуда (назариявӣ)-ро, ки то дараҷае ба
системаҳои объектҳои табиат қаробат доранд, тасвир
мекунанд.
Содакунӣ, абстракгсиякунӣ ва идеалисозиро ҳамчун замина ё муқаддимаҳои гносеологӣ ҳисобидан
мумкин аст. Тавассути ин амалиёт ҳар як фанни илмй
объекта маърифатро аз олами том «кашида мебарорад», дар он ягон ҷанбаашро ҷудо карда, системаи объектҳои идеалишударо месозад. «Манзара»-и офаридаи
илм «акс» ё «сурат»-и ба таври сунъӣ таҷдидгардидаи
объектҳои идеалишуда ва амалиёти озмоишӣ-ченкунӣ
мебошад. Ин манзара, ки дар робита бо инкишофи
маърифат ва амалия тағйир мепазирад, ба сифати ам
силаи назариявии воқеияти таҳқиқшаванда қабул карда
мешавад. Ба ибораи дигар, дар ташкилкунии назария
нақши ҳалкунанда ба объекта идеалӣ тааллуқ дорад.
Ин объект амсилаи назариявии робитаҳои воқеият ме
бошад, ки бо ёрии фарзияҳо ва идеалисозиҳо пешниҳод
шудааст.
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Илми асри XX, махсусан, физика^ назариявии муосир, ки нредмети тадқиқоташ объектҳои ба таҷрибаи
макроскомӣ дастнорас мебошанд, масъалаи мавҷудият
ва воқеияти чунин объектҳоро муҳим гардонид. Ин яке
аз масъалаҳои тезутунди фалсафаи илми муосир маҳсуб
меёбад.
Дар эпистемологияи муосир эътироф мегардад, ки
табиати воқеияти таҳқиқшаванда на фақат бо воқеияти
объективӣ, инчунин бо фаъолияти инсон алоқамандй
дорад. Зимни таҳлили мафҳуми «воқеият» нақши
муҳимми фаъолияти таҷдидӣ-назариявӣ ва амалӣозмоишии субъекти маърифат ба инобат гирифта мешавад, яънс воқеияте, ки илм мсомӯзад, ҳамчунип ченаки когнитивӣ (маърифатй) дорад. Ин воқеияти объективии идеалишуда чун инъикоси объсктҳои модцӣ ба
назария ворид шуда, ба муқаддимаи гносеологии
тадқиқог табдил меёбад. Ба мазмуни он сс сарчашма
таъсир мерасонад: воқеияти объсктивӣ, таҷрибаи озмоишгузаронӣ ва фаъолияти идсалии таҷдидӣ-назариявии
муҳаққиқ.
Ҳамин вазъиятро ба инобат гирифта, А.Эйнштейн
истилоҳи «воқеияти физикӣ»-ро истифода намуд ва ду
ҷанбаи ин истилоҳро ҷудо кард. Дар маънои якуми он,
олами объек гивӣ, ки берун ва новобасга аз шуур вуҷуд
дорад, ифода шудааст. Дар маъной дуюм бошад, истилоҳи «воқеияти физикӣ» барои таҳқиқи олами назариявишуда истифода гардидааст. Ҳамин тавр, ба қавли
Пригожин «воқеияте, ки физика меомӯзад, на фақат
яқинии додашуда», балки аз сохтаҳои нави ақл аст.
Фаҳмиши воқеият дар илми классикӣ ва муосир
тафовути ҷиддӣ дорад. Ҳар як назарияи физикӣ намуди
муайяни воқеияти физикиро дар раванди ипъикоскунии
ин воқеият бо содакунӣ, дағалсозӣ, идеалисозии махсус
меомӯзад. Бинобар ин, қонупҳои назария воситавӣ буда, бо ягон дараҷаи дақиқӣ ба воқеияти объективӣ
мувофиқат дошта метавонанд. Масалан, мсханикаи
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нютонӣ чизеро дар бораи системам идеалишудаи
нуқтаҳои моддӣ, системахои идеалишудаи сархисоб,
суръагҳои бсохири ингиқоли таъсири мутақобилаи
идеалишуда тасдиқ менамояд, идеали сирф бетаъсирии
асбоб ба объекти тадқиқотро пуштибонӣ мекунад ва г.
Назарияҳои дигар, дар навбати худ, муқаддимаю фарзияҳои дигарро қабул донистаанд.
Физикаи квантии муосир чунин содакунӣ ва идеалисозиро қабул намудаасг, ки аз бисёр ҷиҳат ба меха
никам шотонӣ муқобил аст. Объекти он нуқтаи моддӣ
мест, ки координатҳои муайяни фазой дошта бошад. Аз
ин рӯ, хати ҳаракат низ надорад. Ченкунӣ на танхо дар
системам сарҳисоби номутаҳаррик гузаронида мешавад. Суръаги сигнали ченшаванда ҳад дорад ва аз
суръати рӯшноӣ зиёд мест (применим наздикамалӣ). Дар
як вақт пурраю дақиқ чен кардани координатҳо ва
набзҳои микрообъект имконнопазир аст. Таъсири ас
боб ба объекти тадқиқотро нурра истисно кардан ғайриимкон аст ва ғ. Воқеияти физикии механикам квантӣ
на системам бузургиҳои динамикӣ, балки системам бузургиҳои эҳтимолии физикй мебошад. Мусаллам аст, ки
аксари муқаддимахои номбаршуда воқеияти объективии физикиро ба дараҷаи баланд идеализатсия мекунанд, вале назарияҳои физикӣ ҳамеша воқеияти моддиро идеалӣ инъикос мекунанд, амсилаи мувофиқи
назариявӣ месозанд ва маҳз доир ба ин амсила
қонунҳоро ба тасвиб мерасонанд. Дар илмҳои дигар
дар кимиё, биология, сотсиология ва ғ. низ вазьияти ба
хамим монанд ба миён меояд.
Манзараи оламро ба сифати амсилаи назариявии
воқеияги таҳқиқшаванда омӯхтан мумкин аст, вале
объектҳои идеалишуда, ки манзараи оламро ташкил
медиҳанд, ҳамчунин объектҳои абстрактӣ, ки дар
алоқамандӣ схемаҳои назариявиро ташкил медиҳанд,
мақомҳои гуногун доранд. Объектҳои абстрактӣ иде
алишуда мебошанд, ба объектҳои воқеӣ айнияти нурра
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надоштани онҳо яқин аст. Х,ар як физик медонад, ки
дар табиат «нуқтаи моддӣ» вуҷуд надорад, чунки дар
табиат ҷисмҳои беандозаю беҳаҷм мавҷуд нестанд.
Аммо муҳаққиқе, ки манзараи механистии оламро
эътироф
кардааст,
атомҳои
тақсимнопазирро
«нахустхиштҳо»-и материя хоҳад ҳисобид. Ӯ абстрактсияҳои содакунанда ва схемасозро, ки дар маҷмӯъ ман
зараи физикии оламро тасвир мекунанд, ба табиат айният медиҳад. Инкишофи назария ва ҷамъоварӣ кардани далелҳои таҷрибавӣ ба манзараи олам таъсир расонда, тасаввуроти ба он воридшавандаро мушаххас ва
дақиқ мегардонанд.
Ҳамин тавр, воқеият дар тадқиқоти илмӣ на воқеияти объективӣ аст, ки бо категорияи (|)алсафии материя
ифода карда мешавад. Дақиқтараш воқеият дар
тадқиқоти илмӣ ташкилаи когпитивй буда, мундариҷаи
он бо омилҳои объективӣ-воқеӣ (воқеияти ба инсон
таъйиннашуда) ва ҳамчунин бо омилҳои субъективӣ
(фаъолияти назариявӣ ва озмоишии муҳаққиқ) ғанӣ
гардидааст.
Илми муосир далолат мекунад, ки воқеияти
таҳқиқшаванда тасвирҳои сершумори назариявӣ дорад.
Сабаби чунин гуногунтасвириҳо гуногунҷабқагӣ ва гуногунсифатии худи воқеияг аст.
Чунонки А.Эйнштейн қайд карда буд, механикаи
квантӣ сабақи муҳимми методологӣ дод: содафаҳмӣ
дар масъалаи пайдоиши назарияҳо дуруст нест, онҳо
натиҷаи ҷамъбасги одии индуктивии таҷриба намебошанд. Шояд таҷриба ба назария боис шавад, вале наза
рия нисбат ба таҷриба гӯё, ки аз боло сохта шуда,
фақат баъдан бо таҷриба санҷида мешавад,- менависад
ӯ. Мувофиқи ақидаи ӯ, ақли инсон пеш аз он ки
мавҷудияти воқеии онҳоро собит гардонад, бояд «шаклҳоро озодона офарад»: «аз таҷрибаи холӣ маърифат
нашъунамо карда наметавонад». Эйнштейн таҳаввулоти илми таҷрибавиро «чун раванди бетанаффуси индук247

https://bikhon.tj/

сия» танқид намуда, ба тартибдиҳии феҳраст муқоиса
мснамояд.Чунин инкишофи илмро ӯ кори комилан
гаҷрибавӣ мешуморад,чунки ин муносибат тамоми раванди воқеии маьрифатро фарогир буда наметавонад.
Бояд қайд кард, ки Эйнштейн ҳеҷ гоҳ нақши таҷрибаро
ҳамчун сарчашмаи дониш инкор накардааст, вале ӯ
муътақид буд, ки истифодашавии мафҳумҳо, дар илм бе
назардошти асосҳои таҷрибавии онҳо, «на ҳамеша зарар дорад».
Ба ибораи дигар, назарияҳои илми муосир танҳо бо
роҳи ҷамъбасги индуктивии таҷриба (ин роҳ истисно
карда намешавад) офарида намешаванд. Онҳо аз ҳисоби объекгҳои идеалишуда, ки ба сифати восигаҳои
тарҳрезии амсилаи фарзиявӣ истифода мегарданд, офа
рида мешаванд. Асосноккунии таҷрибавии чунин амсила ҷавҳари онҳоро минбаъд ба назария табдил медиҳад.
Объекта идеалишуда на фақат ҳамчун амсилаи
назариявии воқеият баромад мекунад. Он ҳамчунин ба
таври ноошкор дар худ барномаи муайяни тадқиқотро
дорад, ки дар аснои офаридани назария амалӣ карда
мсшавад. Қонунҳои назариявӣ таносуби унсурҳои (ҳам
ибтидоӣ, ҳам натиҷавии) объекта идеалишуда мебошанд. Онҳо на дар асоси омӯзиши далелҳои таҷрибавӣ,
балки тавассути амалиёти фикрӣ бо объектҳои идеали
шуда ба тасвиб расонида мешаванд. Дониши сатҳи
назариявӣ дар натиҷаи инкишофи худи идеяҳо ва консепсияҳо пайдо мешавад, на аз ҷамъбасти одии далелҳои мушоҳидавӣ.
Аз ин бармсояд, ки қонунҳои дар доираи назария
ба тасвибрасида бояд ҳангоми истифода дар таҳқиқи
воқеияти реалӣ мушаххас тардонда шаванд.
10.2. ТАГЙИРПАЗИРИИ ИДЕАЛИ ОБЪЕКТИВИЯТ
Дар анъанаи классикии гносеологияи аврупоӣ, ки
аз замони Арасту ва Декарт идома дорад, объективият
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идеали дониш ҳисобида мешавад. Ин идеал ду маънои
алоқаманд, вале аз қам фарқкунанда дорад. Якум, дониши объективй, ки ба объекта худ «мувофиқат мекунад». Дуюм, ҳамон дониш объективй ҳисобида меша
вад, ки агар дар рафти ҳосил кардани он ҳамаи чизҳои
ба субъект мансуббуда ва ба воситаҳои марбутаи
фаъолияти маърифатй дахлдошта аз ин дониш бартараф шуда бошанд.
Тачрибаи мутафаккирон маҷбур менамояд, ки ба
маънои дуюми объективият бо назари интиқодӣ муносибат карда шавад. Чунин фаҳмиши «объективият»-ро
Э.Гуссерл «берунишавй»-и дониш, кандашавии он аз
решаҳои худ ва бегонашавй аз инсон, нисбат ба ӯ ҳамчун таҳқири маънавӣ, ҳамчун рӯйкаши баъдимаргии
предмети маърифат, ки аз ҷониби худи ӯ кушта шудааст, қаламдод кардааст. Допиши берунишуда маҳсули
«натурализм» ва «объективизм» мебошад. Ин ду номгузорӣ ба ҳамон як тасаввурот аст, ки ба дониш чун ба як
чизи аз инсон, аз мақсаду арзишҳои ӯ ҷудо вуҷуддошта
баҳогузорӣ мешавад.
Чунонки Э.Гуссерл қайд намуда буд, маҳз муқаррароти «объективистона» дар назарияи маърифат ахиран ба шаккокӣ ва субъективизми ифротй мерасонанд.
Тасдиқот доир ба мавҷудияти объектҳо (гуфтори онтологӣ) аз системаи муайяни консептуалӣ вобаста мебо
шад. Масалан, дар ягон назарияи физикаи бунёдӣ
мавҷудияти «корпускулаҳо» ё «заррачаҳо» тасдиқ карда
мешавад, дар назарияи дигаре ба ҷойи ин объектҳо
мавҷудияти «майдон» муносиб дониста мешавад.
Табиатшиносии классикй объективиятро ба объект
будан айният дода, талқин мекунад, ки объективият
танҳо ба тарзи таҳқиқи объектии ашё мебараду бас.
Дар марҳилаҳои муайяни таърих идеали объективияти
дониш ва ба инобат гирифтани хусусиятҳои субъективй
гунҷоишнопазир фаҳмида мешуд. Муҳлати тӯлонӣ ва
таҳаввули мураккаби кулли ҷаҳонбинй, аз ҷумла рушди
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худи асосҳои маънавии фарҳанг зарур шуд, то ки
ҷудоии байни объективият ва субъективият ақаллан
қисман бартараф карда туда, фалсафа ва илм дар якҷоягй вобастагии ин мафҳумҳоро дарк кунанд.
Инкишофи илм дар асри XX сустии «объсктивизми
иатуралистй»-ро ошкор намуд. Алалхусус, ба физика
зарбаи сахт зада шуд. Чунонки В.Гейзенберг навишта
буд, таҳқиқи микроолам ва қонуниятҳои квантии он
нишон дод, ки дар соҳаи таҷриба идроки ботартиби
ҳиссӣ тибқи намунаи «чиз дар худ» ё «предмет» акнун
сурат гирифта наметавонад ва агар бо формулаи одй
ифода кунем, атомҳо акнун ашёҳо ё предметҳо буда
наметавонанд.
Объсктҳои
физикаи
микроолам
«қисмҳои таркибии вазъи мушоҳида буда, дар мавриди
таҳлили физикии зуҳурог арзиши баланди шархдиҳӣ
доранд».
Х,амин тавр, В.Гейзенберг нахустин туда, нишон
дод, ки субъектро аз объекта мушоҳида чудо кардан
номумкин аст. Механикаи кванта аввалин далелҳои
аёнӣ ва раднопазир овард, ки инсон ҳамчун унсури
фаъол ба раванди маърифат, ба раванди ягонаи таҳаввулоти ҷаҳонӣ дохил аст. Субъекта маърифаткунанда
аз олами предмета чудо буда наметавонад, вай дар дохили он ҷой гирифтааст. Мо ба туфайли фаъолияти инсонй сохтору қонуниятҳои оламро ошкор менамоем.
Фақат дар он ҳолат мо робитаҳои моҳиятии объектҳоро дониста метавонем, ки агар онҳо ба фаъолияти
инсонй дохил гардонда туда бошанд.
Инкишофи илм нишон дод, ки аз маърифат истисно
кардани субективият умуман гайриимкон аст, ҳатто дар
ҳолагҳое, ки «Май» нақши ночиз мебозад. Бо пайдоиши механикаи кванта маълум шуд, ки тасаввурот дойр
ба олами моддй, ҳамчун ба «беистисно объективй», хеле сатҳию рӯякӣ ва ба ҳеч гуна мушоҳидачӣ вобаста
набудааст. Дар асл бошад, зимни офаридани назария
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умуман инсон ва дахолати ӯ 6а равандҳои табий ва
ҷамъиягиро аз мадди назар дур кардан номумкин аст.
Фаҳмиши нави объекгивияти дониш, ки дар он
ҳадс ва ҷиҳатҳои дигари «гайрианъанавй»-и маърифат
ба дохили ақлоният ворид карда шудаанд, боиси
таҳлили систсмавии ин ҷиҳатҳо ва ахиран, дар назарияи
ягонаи маърифат муттаҳид шудани «схемаҳои консептуалй»-и гносеологй ва сотсиологй мегардад. Объектро
дар шакли фаъолияти хеш таҷассум намуда, субъект
ҳамеша ягон муносибати худ, ин ё он манфиат ва баҳои
худро нисбати он ифода мекунад. Чунончи, бо вуҷуди
он ки дар физика мстодҳои ҷиддӣ ва дақик истифода
мешаванд, ба кавли М.Борн, ба он «омехгаи бартарафнашавандаи субъективият» роҳ меёбад. Бидуни дахола
ти фаъолонаи субъект (мушоҳидачӣ) таҳлили равандҳои квантй-механикй гайриимкон аст. Ин ҷо субъ
ективият ба тамоми раванди тадқиқот асар мекунад ва
дар шакли муайяне ба натиҷаи он махлут мешавад. Ин
«асос» мегардад, ки дар соҳаи мазкур дойр ба побили
кабул набудани истифодаи принсипи объективият ҳарф
зананд.
Воқеан, рафтори «худ ба худ»-и объектҳои атомиро
аз таъсири мутақобилаашон ба асбоби ченкунй, ба воситаҳои мушоҳида, ки шароити пайдошавии зуҳуротро
маълум менамоянд, пурра ҷудо карДан имконнопазир
аст. Инкишофи илм нишон дод, ки таҳкиқи ин мавзӯъ
на фақат мушкилию монеаҳоро псш наовард, балки
баръакс, дар ҷустуҷӯи қонунҳои умумии физики чун
раҳнамо хизмат намудааст.
Ақлонияти илмии «гайриклассикй» аз принсипҳои
илми классикй, ки аз воситаю амалиёт ва методҳои
фаъолияти маърифатй вобаста набудани объектро
эътироф мекунад, даст кашида истодааст. Он собит ме
кунад, ки на интисох /элиминатсия/ намудани ин воситаҳо, балки тавзеҳу ташреҳ /экспликатсия/ додан ба
онҳо шарти ҳаққонияти дониш мебошад. Албатта,
тавзсҳу шархдиҳӣ ҳадафи ягонаи ақлоният намебошад,
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он низ аз хулосаҳои шубҳаангез эмин буданро пурра
кафолат дода наметавонад. Робитаи субъективият ва
объективият дар дониш хелс амиқ аст. Маърифати
илмй дар худ барномаи шарту шароити санҷидашаванда ва аз нав барқароршавандаро фаро мегирад, ки
дар онҳо предмет омӯхта мешавад. Ин хосту хаёли
худсаронаи муҳаққиқ не, балки барнома аст, ки тибқи
он предмет сохта шуда, баъдан табиати он ошкор карда
мешавад.
Худи комсбиҳои беназири илми асрҳои ХТХ ва XX
ба ҳамин ҳақиқат мебурданд. Дигаргуниҳои қатъӣ дар
ҷодаи сарфаҳмравӣ ба маърифати илмй фақат он гоҳ
pyx дод, ки ба соҳаи илм чунин объектқо, мисли системаҳои мураккаби худинкишофёбанда, алоқамандӣ ва
баҳамгузарии онҳо, дохил карда шуданд. Ба сафи чунин
системаҳо на фақат биосфера, метагалактика, балки
Замин ҳамчун системаи равандҳои геологи, биологй ва
техногенӣ, инчунип маҷмааҳои табиӣ-иҷтимоӣ, ки инсон низ ба онҳо дохил аст (биотехнология, экология,
информатика, соҳаи иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва г.), мансуб
мебошанд.
Дар адабиёти муосири методологй бештар
майлгирй ба чунин хулоса мушоҳида мешавад: агар
пештар объектҳои илми классикӣ сисгемаҳои одй буданд ва объектҳои илми ғайриклассикӣ системаҳои мураккаб маҳсуб меёфтанд, пас имрӯз таваҷҷуҳи олимонро бештар системаҳои кушода ва худинкишофёбанда ба
худ ҷалб намудааст.
Ҳамин тавр, тагйир ёфтани фаҳмиш дойр ба объекти маърифати илмй хусусияти духела дорад. Якум, аз
ҳисоби ба илм дохил кардани объектҳои нав, ки аксарияти онҳо маҳсули рушди илмй-техникй мебошад (ма
салам, системаҳои «зеҳни сунъӣ», сохторҳои биотехнологй ва техно-иҷтимоӣ) ва фароху мураккаб шудани
соҳаи объектии илм. Сухан на дар бораи фарохшавии
одни олами объекта аст. Ин ҷо аз нав системавӣ гардондани хусусиятҳои табий дар назар дошта мешавад,
ки дар натиҷаи он инсон ҳамчун принсипи системао252
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фар, ҳамчун ибтидои ҳамаи координатҳо ва нуқтаи ибтидоии кулли донишҳо доир ба олам ба манзараи олам
ворид мегардад. Аз ин бармеояд, ки дуюм, фикру мулоҳизаҳо доир ба чунин объектҳо (доир ба чунин олам)
бо хусусиятҳои субъекти маърифаткунанда (бо воситаҳои маърифат, мақсад ва арзишҳо) алоқаи ногусастанӣ доранд.
Ин бошад, методологиям нави маърифатро тақозо
мекунад. Тадқиқоги илмӣ па монолог, балки диалог бо
табиат мебошад. Дар айни замон объективият дар илми
муосир мазмуни нозуктар касб мекунад, чунки
натиҷаҳои илмиро аз фаъолияти тадқиқотии субъект
ҷудо кардан мумкин нест. Қайд мегардад, ки дар олами
ба ноустуворй ва созандагй асосёфта инсоният боз ба
маркази коинот мубаддал мешавад. Алҳол ин на дуршавй аз объективият, балки боз ҳам наздиктар шудан
ба он аст, чунки объективият фақат дар раванди
фаъолияти одамон маълум карда мешавад.
Аксари муҳаққиқон бар он ақидаанд, ки субъективият ва объективиятро бо ҳам пайвастан кофй нест,
балки субъективиятро бо мазмуни иҷтимоӣ ганй гардондан зарур аст. Ба ибораи дигар, ба фазой
масъалаҳои гносеологӣ бояд масъалаҳои детерминатсияи фаҳангии объектҳои маърифат, масъалаҳои ингиқолдиҳӣ ва иртиботи байни субъектҳои маърифат, бо
қаринаи фарҳангӣ-таърихӣ алоқамандиҳои мураккаб
доштани фаъолияти одамон ворид карда шаванд. Бояд
масъалаи муайян кардани чунин доираи арзишҳои эпи
стемолога, ки дар он арзиши ҳақиқат ба арзиши қаёт
муқобил монда намсшавад, рӯирост пеш гузошта шавад.
Ҳамин тавр, рушди илми асри XX собит кард, ки
мушоҳидачии новобаста, назораткунандаи гайрифаъол
ва ба ҳодисот дахолатнакунанда умуман вуҷуд надорад.
Инсонро аз олами атроф, аз амалҳои худаш, аз раванди
пайдокунӣ ва инкишофдиҳии донишҳо ҷудо кардан номумкин аст. Аз ҳамин сабаб аксари муҳаққиқон қайд
мекунанд, ки имрӯзҳо масъалаҳои пажӯҳиши табиат ва
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масъалаҳои ба соҳаҳои сотсиология, психология ва
этика тааллуқдошта муттаҳид шуда истодаанд.
Ҳамаи ин боиси дигаргуншавии дастгоҳи мафҳумии гносеология ва эпистемология, боиси тагйирпазирии тасаввурот доир ба ақлоният мегардад. Ақлонияти илмӣ дар пажӯҳишҳои худ бояд ягонагии субъективият ва объективиятро фарогир бошад ва пайвастагии мазмуни ин мафқумҳоро дар мадди аввал гузорад.
Ин амал нисбати мафҳумҳои «ҳаққоният», «далел»,
«назария», «метод», «айнияти мақсад ва воситаҳои
маърифат» ва г. бояд раво днда шавад.
Бояд тазаккур дод, ки ҳудуди байни субъект ва
объект дар ин маврид шартӣ, нисбӣ мегардад. Худи ин
категорияҳо на муносибати бинарӣ, балки системаро
ташкил мекунад, ки унсурҳояш фақат дар вобастагӣ бо
ҳамдигар ва бо система маъно дошта метавонанд. Чунин система қисми таркибии антропологияи фалсафии
пав шуда метавонист, ки ояндаи худро дар эҳё намудани ягонагии фаромӯшшудаи инсон ва олам мебинад.
Шояд таҳқиқи ин тагйирот ва тасвиби фазой нави
масъалавӣ хусусияти инкишофи назарияи маърифатро
барои даҳсолаҳои наздик муайян кунад. Тамоюлҳои
тагйирёбии фаҳмиши субъекти маърифат низ дар ҳамин
самт сарҷамъ мешаванд. Чунончи, дар асарҳои эписте
мологии муосир идеяе ҷой дорад, ки субъектро ҳамчун
«коллективи фикрй» шарҳу баён мекунад. Дар ин ҳол
категорияи «субъект» аз мавқеи тасвири транссенденталӣ, коллективона ва инфиродӣ, ки ҳамдигарро пурра
мегардонанд, баён карда мешавад. Дар ҳолати ҷудо гирифта шудан, ҳеҷ яке аз ин тасвиркуниҳо кофӣ буда
наметавонад. Гузашта аз ин, дар гносеологияи охири
асри XX - аввали асри XXI маҳдуду ноқис будани тасаввуроти классики доир ба маърифат эътироф карда
шудааст. Унсури зарурии ин раванд қаринаи вазъиятӣ
мебошад.
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10.3. ТАҒЙИРЁБИИ ИДЕАЛҲО ВА МЕЪЁРҲОИ
ТАСВИР, ШАРХДИҲИ, ФАҲМИШ
Илми муосир идеалҳо ва меъёрҳои нави тасвиру
шарҳдиҳии объсктҳои тадқиқотро ба миён овард.
Дар илми классикӣ хусусияти «худ ба худ»-и объ
ект, бе муносибати он ба воситаҳои таҳқиқот идсали
шархдиҳӣ ва тасвир ба шумор мерафт. Физикам муосир
талаб мекунад, ки ба сифати шарти зарурии объективияти тасвиркунӣ таъсири мугақобилаи байни объект ва
воситаҳои мушоҳида ба қайд гирифта шавад. Инчунин
зимни тасвиркунӣ хусусиятҳои воситаҳои мушоҳида
(навъҳои асбобҳои ченкунӣ) дар мадди назар бошанд.
Дар илми муосир навъи махсуси тасвир - тарзи иловатии тасвир ба миён омадааст. Онро яке аз асосгузорони
методологиям физикам муосир, физики даниягӣ Н.Бор
(1885-1962) пешниҳод кардааст. Бояд зикр кард, ки вобаста ба тафеиркунии механикам кванта ӯ ба методоло
гиям физика мафҳумҳои «тарзи тасвир», «принсигш
тасвир»-ро ворид карда буд. Моҳияти иловапазирии
тасвирро чунин ифода кардан мумкин аст: барои
гаҷассум кардани томияти зухурот дар марҳилаи муайяни маърифаги он истифода бурдани синфи мафҳумҳои ҳамдигарро истиснокунанда, «иловагй» зарур
аст, ки вобаста ба шароити махсус (озмоишй ва г.) ҷудо
аз ҳамдигар истифода туда метавонанд, аммо факат
истифодаи якҷояи онҳо иттилооти дастрасшавандаро
пурра гардонда метавонад.
Танҳо дар таҳқиқи объектҳои физикам кванта зарурати ба таври дақиқтар ба қайд гирифтани принсипи
иловапазирӣ (пурракунандагӣ) дарк гашт. Кӯшишҳои
сарфаҳм рафтан ба сабабҳои пайдоиши образҳои зиддиятнок, ки бо объектҳои микроолам алоқаманд буданд, Н.Борро ба тасвиби онҳо расониданд. Мувофиқи
ин принсип, барои пурратар тасвир кардани зуҳуроти
квантӣ-механикӣ зарур аст, ки ду номгӯйи ҳамдигарро
истиснокунандаи (иловагии) мафҳумҳои классикй (масалан, зарраҳо ва мавҷҳо) истифода гарданд. Фақат
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маҷмӯи чунин мафҳумҳо дар бораи ин зуҳурот, ҳамчун
дар бораи сохторҳои том, иттилооти пурра дода метавонад. Омӯзиши зуҳуроти иловапазирӣ далелу маълумоти истиснокунии ҳамдигарро дар озмоиш тақозо дорад (дар яке аз онҳо объектҳои квантӣ мисли мавҷҳо ва
дар дигараш мисли зарраҳо амал мекунанд, вале ҳеҷ гоҳ
дар як вақт мисли ин ва он амал намекунанд).
Принсипи иловапазирӣ (пурракунандагӣ) имкон
дод, ки табиати духела (корпускулярӣ-мавҷӣ)-и микрообъектҳо маълум карда, дар шароити мушаххаси озмоишӣ ба инобат гирифта шавад. Тибқи идеяи Н.Бор,
манзараҳои мавҷӣ ва корпускулярӣ дар назарияи
квантӣ хилофи ҳамдигаранд, вале зидци ҳамдигар нестанд. Онҳо барои тасвири пурраи микрообъектҳо ба
робару якмақом лозиманд. Таҳқиқи зуҳуроти физикӣ
нишон дод, ки зарра ва мавҷ ду тарафи иловапазиру
ҳамдигарро пурракунандаи моҳияти ягона мебошанд.
Фақат дар ҳолати ба инобат гирифтани табиати корпускулярӣ-мавҷии микрообъектҳо ба ҳамаи хусусиятҳои онҳо сарфаҳм рафтан мумкин аст.
Консепсияи иловапазирӣ дар физика бо намуди муайяни озмоиш ва тасвири назариявӣ вобаста буда, ба еинтези тасаввуроти классикӣ ва механикаи квантӣ тааллуқ дорад, вале идеяи иловапазирӣ онро фақат дар
намуди умумӣ барои таҳлили ҳар як тасаввуроти назариявӣ, ки ҷиҳатҳои тазодӣ (духелагӣ)-и объектро
инъикос мекунад, дар бар мегирад.
Дар тасвири иловагии объекти мураккаб дар илми
муосир эътироф карда мешавад, ки фақат як манзараи
яккаю ягонаи зуҳуроти таҳқиқшаванда кофӣ нест,
ақаллан ду манзара лозим аст. Ин манзараҳо агарчи
ҳамдигарро истисно мекупанд, вале танҳо дар ҳолати
якҷоя истифода шудан тасвири пурраи зуҳуротро дода
метавонанд. Бо ин маъно, идеяи иловапазирӣ ҳамчун
асоси методологии ҳалли вазъиятҳои алтернативӣ, ки
дар натиҷаи исти(})одаи воситаҳои гуногуни маърифатӣ
ба миён меоянд, дар илм корбаст туда метавонад. Он
барои бартараф кардани махдудиятҳои тафаккур ба
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муқобили мутлақ шуморидани ягон методи махсуси
маърифат (ва тарзи тасвиркунӣ) равона шудааст. Ин
тақозо мскунад, ки худи вазъи маърифатӣ ҳамчун шарти зарурии дуруст таҳия (ва тафсир) кардани дониш до
йр ба объекта том, мавриди таҳлил қарор дода шавад.
Бо маънои дигар, иловапазирй (пурракунандагй) ҳамчун як принсипи танзими ташкилшавии допиши систзмавй, ҳамчун асоси тасаввуроги муосир доир ба томии
объект ва томии дониш қабул шуда метавонад.
Дар методологияи илми муосир масъалаи таносуби
тасвиркунӣ ва шархдиҳӣ ҳамчун вазифаи илм фаъолона
муҳокима карда мешавад. Аз тарафи дигар, камбудии
тасаввуроти илми классикӣ вобаста ба зидгузории вазифаҳои тасвир ва шархдиҳӣ эътироф карда мешавад.
Илми классикӣ назарияҳои феноменологиро муваққатй
ва даргузар ҳисобида, бо онҳо ҳамчун бо балою офати
муваққатӣ муносибат карданро раво медид. Илми классикӣ ба асос мегирифт, ки назарияи тасвиркунанда (феноменологӣ) ба ошкор намудани моҳиягу сабабҳои дохилӣ ва механизмҳои дохилӣ диққат надода, бо омӯзиши ҷиҳатҳои зоҳирии зуҳурот ва рафтори онҳо махдуд
мешавад. Назарияи шарҳдиҳанда ҳамаи он чиро, ки
назарияи феноменолога дар бар намегирад, дода мета
вонад. Муқобилгузории саволҳои «Чӣ хел?» ва «Барои
чӣ?» фақат дар доираи физикаи классикӣ (дар термодинамикаи феноменологӣ ва физикаи статикӣ, электродинамикаи микроскопӣ ва назарияи электронӣ) маънӣ
дошт. Сабабаш хусусияти аёниятӣ доштани атомистикаи классикӣ ва фаҳмиши шарҳдиҳӣ ҳамчун маълумотдиҳии муқаррарӣ доир ба чизи маълуму амсилавишуда
ба шумор меравад.
Дар илми муосир ақидае роиҷ аст, ки мувофиқи он,
назарияҳои нисбият ва механикаи квангӣ фақат дар
назари аввал тасвиркунанда менамоянд, лекин аз диди
схемаҳои нави консептуалӣ онҳо шарҳдиҳанда низ мебошанд. Эътироф шудани чунин тамоюл, аз як чиҳат,
сабаби таҷдиди назар намудани муносибат ба олам, аз
дигар ҷиҳат, сабаби ташаккул ёфтани методологияи
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нав барои пажӯҳиши онҳо мегардад. Дар методологияи
илми муосир эътироф шудааст, ки дараҷаи муаррифишавии вазифаҳои тасвир ва шарҳдиҳӣ дар назарияҳои
гуногун якмақом намебошад.
Масъалаи таносуби шархдиҳӣ ва фаҳмиш аз қабцли
масъалаҳои воқеии методологияи илми муосир маҳсуб
мешавад. Муддатҳои тӯлонӣ илмҳои табиатшиносӣ ва
гуманитарӣ ба ҳамдигар муқобил гузошта мешуданд.
Табиагшиносӣ бо дарки асрори табиат машгул буд ва
фаъолияти субъектро ба назар намегирифт. Вазифаи он
ба даст овардани чунин дониши объективию ҳаққонӣ
буд, ки бо сохторҳои арзишӣ халалдор нашуда бошад.
Ҷаҳди олимон ба ошкор кардан ва шарҳ додани робитаҳои сабабӣ дар табиат, дар асоси он ҳосил кардани
дониши объективию ҳаққонӣ, ба кашфи қонунҳои габиаг равона шуда буд. Илмҳои гуманитарӣ, дар навбати худ ба дарки инсон, рӯҳи инсон, ба фарҳанг равона
туда буданд. Барои онҳо кушодани маъно, яъне
фаҳмиш аҳамияти бсштар дошт.
Таърихияти объекта системавию маҷмаавӣ ва гуногунвариантии рафтори он тақозо мекунад, ки
тарзҳои махсуси тасвир ва пешгӯйии ҳолатҳои он васеъ
истифода бурда шаванд. Чунонки пештар қайд гардид,
бо идеали гаҳиякунии назария, ҳамчун бо системаи дедуктивии аксиоматики, беш аз пеш тасвиркуниҳои
назариявӣ, ки ба истифодаи методи аппроксиматсия /
ивазкунии объект бо объектҳои монанд/, схемаҳои
назариявӣ, барномаҳои компютерӣ ва ғ. асос меёбанд,
рақобат мекунанд. Гузашта аз ин, таҳқиқи системаҳои
худташкилшаванда аксаран бо методи озмоишу ҳисобкунӣ дар МЭҲ анчом дода мешавад. Ин имкон
медиҳад, ки сохторҳои гуногуни системаофаранда
маълум карда шаванд, вале пешгӯӣ нашудани ояндаро
асоснок намуда, илми муосир дар ҳар сурат инкор
намекунад, ки ҳозира ва оянда ба гузашта вобаста мебошанд.
Аз тарафи дигар, ҳамтаъсирии инсон ва системаҳои
инкишофёбандаи хусусиятҳои синергетикӣ, кушодагӣ
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ва бебозгаштӣ дошта, тарзе ҷараён мегирад, ки худи
амали инсон ягон чизи беруна не, балки марбути систе
ма буда, ҳар дафъа майдони х,олатҳои онро тагйир
медиҳад. Дар раванди фаъолияти инсон ҳар дафъа
масъала пеш меояд, ки ягон хати инкишоф аз маҷмӯи
роҳҳои гаҳаввули система интихоб карда шавад. Баъзе
чизҳоро ӯ азхуд карда, дар асоси донишҳояш ба тарзи
дигар амал мекунад. Пас, таърих низ ҷараёни дигар
мегирад, роҳи нав огоз мешавад. Алҳол дар фаъолияти
азхудкунии амалӣ ва техникӣ-технологии системаҳои
худинкишофёбанда донистани баъзе мамнӯъгиҳо нақши махсус бозида истодааст. Қайд кардан муҳим аст, ки
муттаҳид кардани олами инсон ва олами объективй ногузир боиси дигаргуншавии идеалҳои «тадқиқоти арзишй-бегаразона» дар илмҳои муосир мегардад.
Шарҳдиҳӣ ва тасвири ҳаққонӣ дойр ба объектҳои «инсонченакй» на танҳо имкон медиҳад, балки тақозо дорад, ки ба таркиби муқаррароти шархдиҳанда омилҳои
аксиологӣ (арзишӣ) ворид карда шаванд.
10.4. ШАКЛИГАРДОНИИ ИЛМИ МУОСИР
Хусусиятҳои шаклигардошш шши муосир

Раванди назариясозии илми муосир бо раванди
шаклигардонии он алоқамандии зич дорад.
Шаклигардонӣ /формализатсия/ чунин шарҳ дода
мешавад: маҷмӯи амалиётҳои маърифатӣ, ки аз маъпии
мафҳуму ифодаҳои назарияи илмӣ бо мақсади таҳқиқ
намудани хусусиятҳои мантиқии онҳо таҷдид карданро
таъмин менамояд. Вобаста ба ин натиҷаҳои тафаккур
дар мафҳумҳо ва тасдиқоти дақиқ инъикос карда мешаванд. Шаклигардонӣ бо сохтани амсилаи абстрактӣриёзӣ, ки барои омӯхтани моҳияти равандҳои таҳқиқшаванда хизмат мекунанд, алоқаманд мебошад.
Методи шаклигардонӣ баргардон кардани қисматҳои мазмунии дониш ба забонҳои сунъии рамзӣ, мантиқӣ-риёзӣ ва риёзӣ, тобеъ гардондан ба қоидаҳои му259
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наззами формуласозӣ ва табдилдиҳии онҳо мебошад.
Зимин шаклигардонӣ ҳукмҳо доир ба объектҳо ба амалиётгузаронӣ бо рамзу аломатҳо ингиқол дода мешаванд. Намунаи равшани шаклигардонӣ тасвири риёзии
объектҳо ва зуҳурот мебошад, ки ба ягон назарияи
мазмунӣ асос ёфтааст ва дар илм фаровон истифода мегардад. Дар ин ҳолат рамзи риёзӣ на фақат дониши
дастрасшударо доир ба объекту зуҳуроти тадқиқот
устувор мегардонад, инчунин дар раванди минбаъдаи
таҳқиқи онҳо ба сифати як навъ олот баромад мекунад.
Талабот ба шаклигардонӣ дар зинаи баландтари инкишофи ин ё он илм пайдо мешавад. Шаклигардонӣ дар
ҳолатҳое муҳим мешавад, ки агар муназзамсозӣ ва ташкили мантиқии дониши мавҷуда аҳамияти якумдараҷа
пайдо кунад.
Барои сохтани системаҳои шаклишуда иҷрои
корҳои зерин лозим аст:
• таҳия кардани алифбо, яъне таҳия кардани маҷмӯи
аломатҳои муайян;
• муқаррар намудани қоидаҳое, ки тибқи онҳо аз аломатҳои алифбои мазкур ҳосил намудани «калима» ва
«формулаҳо» имконпазир бошад;
• муқаррар кардани қоидаҳое, ки тибқи онҳо аз калимаҳо ва формулаҳои системаи мазкур гузаштан ба
дигар калимаҳо ва формулаҳо имконпазир бошад.
Марҳилаҳои шаклигардонӣ чунинанд:
• сабти маълумоти ибтидоӣ тавассути ягон забони
оммафаҳм (табиӣ ва сунъӣ), ки гуногунтафсириро
истисно мекунад;
• коркард намудани сабти пешакӣ дар асоси ягон қоидаи дақиқ. Шаклигардонӣ бо воситаҳои риёзӣ яке
аз намудҳои паҳншудаи шаклигардонӣ мебошад. Ба
рои ин намуди шаклигардонӣ дар марҳилаи дуюм
ҳал кардани масъала бо истифода аз алгоригмҳои
муайян дар назар дошта мешавад;
• муқоиса кардани натиҷаи ҳосилшуда бо воқеият;
*
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•

баҳо додан ба самаранокии шаклигардонй, ба
хушсифатии он фарзияҳо (донишҳои ибтидоӣ, ҷумлаҳои содашуда), ки ба асос гирифта шуда буд.
Дар натиҷа, системаи аломатии шаклӣ бо ягон
намуди забони сунъӣ сохла мешавад. Дар доираи он
имкон доштани омӯзиши ягон объект бо роҳи соф шаклӣ (амалиёт бо аломат), бе муроҷиати бевосита ба объекти мазкур аз қурбу манзалати муҳимми ин система
дарак медиҳад. Арзиши дигари шаклигардонй аз
таъмин намудани кӯтоҳӣ ва дақиқии сабти иттилооти
илмӣ иборат мебошад, ки барои кор фармудани иттилоот имкониятҳои бештар фароҳам месозад. Масалан,
хулосаҳои назариявии Максвелл бомуваффақият истифода намегардидаяд, агар онҳо дар намуди муодилаҳои
риёзӣ ихчаму кӯтоҳ ифода наёфта, фақат бо воситаи за
бони муқаррарӣ тасвир карда мешуданд.
Албатта, забонҳои сунъии шаклишуда аз ғановату
хушоҳангии забони табиӣ бархӯрдор нестанд, вале дар
онҳо гуногунмазмунии истилоҳҳо /полисемия/, ки хосси
забони табиӣ аст, ҷой надорад. Ба он синтаксиси дақиқ
ва семантикаи мушаххасу якмаъно хос аст. Асарҳои
Лейбнитс асоси офаридани мангиқи ҳисоббарорӣ
гаштанд. Ин бошад, дар нимаи асри XIX боиси ташаккули мантиқи риёзй гашт. Дар нимаи дуюми асри XX
мантиқи риёзй дар рушди кибернетика, пайдо шудани
МЭХ,, ҳалли масъалаҳои автоматикунонии истеҳсолот
ва г. нақши муҳим бозид.
Шаклигардонй имкон медиҳад, ки корҳои зерин
анҷом дода шаванд:
• якмаъно муайян кардани истилоҳоти истифодашаванда, маълум намудани алоқаю муносибатҳо дар
сохтори дониши илмӣ;
• ҷудо ва дақиқ кардани сохтори мантиқии назария,
яъне муқаррар намудани муқаддимаҳои ибтидоии
назария, ки ба сифати онҳо дар риёзиёт аксиомаҳо,
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дар илмҳои таҷрибавӣ принсипҳо ё қонунҳои бунёдӣ
баромад мекунанд;
• таъмин намудани стандартикунонии забони истифодашаванда ва дастгоҳи мафҳумӣ, ки дар назарияи
мазкур истифода мегарданд;
• масъалагузориҳои нав ва дарёфти роҳҳои ҳалли
онҳо.
Шаклигардонӣ дар мавридҳои зерин нақши муҳим
мебозад:
• дар возсҳ ва дақиқ кардани мазмуни назарияи илмӣ;
• дар системавию муназзам гардондани ҳамон анвои
донишҳо, ки бо назарияи мазмунӣ ҷамъоварӣ шудаанд;
• синтези илмҳои ҳамҳудуд ва ба ҳамдигар наздик.
Мстоди шаклигардонӣ дар илмҳои дақиқ самаранокии бештар дорад.
Ду навъи шаклигардонӣ фарқ карда мсшавад: шаклигардонии пурра ва ҷузъии назарияҳо. Назарияҳои
бапуррагӣ шаклигардида системаи тасдиқоти шаклӣ
мебошанд, ки бо ёрии методи аксиоматикӣ-дедукгивӣ
мураттаб шудаанд. Ин системаи чунин рамзҳост, ки иддае аз онҳо ибтидоӣ, яънс аксиомаҳо ҳисобида мешаванд, боқии дигар бо воситаи қоидаҳои муқарраршуда
ҳосил карда мешаванд. Одатан чунин назарияҳо дар
риёзиёг ҷой доранд. Дар назарияҳои риёзишуда объект
дар намуди амсилаи риёзӣ ё маҷмӯи чунин амсила ба
ромад мекунад.
Кӯтоҳию ихчамй, возеҳӣ, зудтабдилшавии ифодаҳои рамзӣ ва имкони мутеъгардонии онҳо ба қоидаҳои дақиқи риёзӣ ҳалли бомуваффақияти масъалаҳои маърифатиро дар сатҳи шаклӣ таъмин менамоянд. Дар васеъшавии доираи имконоти шаклигардонӣ
пешрафти гехникаи ҳисоббарорӣ нақши муҳим мебозад. Худи шаклигардонӣ бошад, шарти автоматикунонии баъзе амалиёти фикрӣ мегардад.
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Дойр ба масъалаҳои асосии шаклигардонӣ (аз ҷумла, дар фаҳмиши моҳияти он, арзиши маърифатии он,
шарт на ҳудудҳои истифодашавиаш) дар байни файласуфон, мантиқшиносон ва муаррихони илм ақидаи ягона вуҷуд надорад. Баъзан ақидаҳои комилан муқобил
иброз мегарданд -нақши шаклигардонй ва забони шаклишуда муболиға карда мешавад ё баръакс, онро ночиз
меҳисобанд.
Асосгузори мактаби шаклигардонй дар риёзиёт
Давид Гилберт (1862 -1943) иброз доштааст, ки кулли
донишҳои моро, пеш аз ҳама, допиши риёзиро, пурра
шаклй гардондан мумкин аст. Идсяи Давид Гилбертро
аксари риёзидонҳои лаёқатманд, аз ҷумла П.Бернайс
(1888-1977), Ҷ.Гербрант (1908-1931), В. Аккерман
(1898-1962), Ҷ. фон Нейман (1903-1957) пазируфтаанд.
Аммо соли 1931 мангиқшинос ва риёзидони
австриягй Курт Гёдел (1906-1978) дар мақолаи худ
«Дойр ба ҳалнопазирии шаклии ҳукмҳои "PrincipiaMathematica” ва системаҳои қаробатнок» теоремаро
доир ба номукаммалии арифметикаи шаклишуда исбот
намуд. Ӯ собит кард, ки дар системаи «PrincipiaMathematica» («Принсипҳои риёзиёт») ва дар ҳар як системаи
дигари шаклй, ки арифметикаи ададҳои натуралиро
ифода карда метавонад, ҳукмҳои ҳалнопазир яъне дар
доираи системаи мазкур исбот ва раднашаванда вуҷуд
доранд. Тибқи шаҳодати теоремаи Гёдел, арифметикаи
ададҳои натуралӣ мазмунеро фаро мегирад, ки танҳо
дар асоси қоидаҳои мангиқии ташкилкунӣ ва табдилдиҳии системаи шаклии муайян ифода туда наметавонад. Зиёда аз ин, формулаи ҳисобкунии мантиқӣ, ки
арифметикаи элементариро шаклй гардонда метавонад,
ба сифати формулае, ки пайдарҳамии онро ифода мекарда бошад, исботнашаванда аст. Пас, бо истифода
кардани олатҳои системаи шаклй ба безиддиятй расидан номумкин аст. Ин дар амал заволи барномаи Гил
берт буд.
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Тибқи шаҳодати номукаммалии системаҳои шаклишудаи арифметика дар мазмуни назарияи риёзӣ чунин ҳукмҳои ҳақ ҷой дошта метавонанд, ки бо аксиомаҳои назарияи шаклӣ исбот карда намешаванд. Ғайр
аз ин, дар системаи комилтари шаклишуда, ки дар он
ҳукми исботнашавандааш ба сифати аксиома махлут
аст, онро бетароват исбот кардан мумкин аст, вале дар
ҳар сурат дар системаи пав низ сохтани чунин ҳукмҳои
исботнашаванда мумкин аст. Ҳамин тавр, ҳамеша як
навъи «боқимондаи шаклиношуда» боқӣ мсмонад. Ин
теорема нишон дод, ки дар доираи сохторҳои шакли
шуда бунсду пояи тамоми риёзиёти имрӯза ва ояндаро
барпо кардан номумкин аст. Гёдел асосан нишон дод,
ки даъвои барномаи Гилберт доир ба шаклигардонии
пурраи қисматҳои риёзиёт амалинашаванда аст.
Гёдел инчунин собит сохт, ки бо роҳи амалигардонии идеяи Карнап роҷеъ ба таҳияи забони «физикалистӣ»-и шаклишуда, ба вуҷуд овардани забони ягона
ва универсалии илм ғайриимкон аст. Ба ибораи дигар,
аз теоремаи Гёдел «оид ба номукаммалӣ» бармеояд, ки
системаи дақиқкорона шаклишуда ва ба сифати забони
илм баромаддошта ба системаи объектҳо айнияти пурра дошта наметавонад, чунки баъзе ҳукмҳои мазмунан
ҳақ бо ёрии воситаҳои формализми мазкур ҳосил шуда
наметавонанд. Пас, шаклигардонии забони илм дар
мавриди таҳияи системаҳои забонӣ ҷиҳатҳои мазмуниро рафъ намегардонад, балки баръакс тақозо мекунад.
Хулосаҳои Гёдел ба вусъат ёфтани таҳқиқи маҳудиятҳои системаҳои шаклишуда сабаб гардиданд. Чунончи, теоремаи Алфред Тарский (1902-1984) доир ба шаклинашавиҳои мафҳуми ҳакиқат дар назарияҳои нисбатан мукаммали шаклишуда ошкор намуд, ки имкониягҳои формализмҳои дедуктивй ва ифодакунандагии
онҳо маҳдуд аст. Тарский исбот кард, ки назарияҳои
шаклишуда имкониятҳои махдуди ифодакунй доранд.
Ин чунин маъно дорад, ки ғановати ҳамаи он
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мазмунҳои маърифатиро, ки дар назарияҳои мазмунӣ
ифода шудаанд, бо методҳои ҷиддии шаклӣ додан номумкин аст. Х,амин тавр, як навъ георемаҳои маҳдудкунандаи Черч, Тарский ва Гёдел бо эътимодбахшӣ нишон медиҳанд: ҳукмҳоеро, ки тобиши мазмунӣ дошта,
ғайриҳақиқӣ шуморида нашудаанд, вале дар системаҳои муайяни шаклӣ ҳалнопазиранд, аз таркиби ри
ёзиёт ва мантиқи шаклӣ интисох (элиминатсия) намудан мумкин нсст.
Аз назари фалсафӣ, ин теорсмаҳо шаклишавии
пурраи дониши илмиро имконнопазир мсҳисобанд. Истифодашавии мсгодҳои аксиоматикӣ ва шаклии
тадқиқот ҳудудҳои худро дорад.
10.5. РИЁЗИГАРДОНИИ ИЛМИ МУОСИР
Назариявишавӣ ва шаклишавии маърифати илмӣ
бо риёзигардонии он алоқамандии ногусастанӣ дорад.
Риёзигардонӣ асосан татбиқшавии методҳои риёзӣ ва
забони риёзӣ дар илмҳои дигар мебошад.
Нақши риёзиёт дар рушди маърифат ҳанӯз дар замонҳои гузашта дарк шуда буд. Дар замони атиқа ба
рон ташаккули барномаи риёзии тадқиқоти илмӣ заминаҳо муҳайё карда шуда буд. Ин барнома ба ду идеяи
бунёдӣ такя дошт:
• оид ба ҷойгоҳи махсуси дониши риёзӣ дар системаи
маърифти илмӣ;
• доир ба қаробату пайвастагии донишҳои риёзӣ ва
фалсафӣ.
Инкишофи илм собит месозад, ки риёзиёт воқеан
олати шоистаи маърифат аст ва «самарабахшии беҳудуд» дорад. Истифодаи методҳои риёзӣ дар илм ва тех
ника вақтҳои охир хелс васеъ ба роҳ монда шудааст. Бо
вуҷуди ин яқин гардид, ки самарабахшии риёзигардонӣ
(яъне истифодаи мафҳумҳои риёзӣ ва методҳои шакли265
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шудаи риёзи дар мазмуни илмҳои гуногун) ба ду ҳолати
асосй вобастагй дорад:
• ба хусусияти инкишофи илми мазкур, дараҷаи рушди
назариявии он;
• ба мукаммалии худи дастгоҳи-риёзй.
Таърихи маърифат нишон медиҳад, ки тахминан
дар ҳар як илми мушаххас дар марҳилаи муайяни
рушдаш раванди риёзигардонии он огоз меёбад. Ин ҳолат махсусан, дар инкишофи табиатшиносй ва илмҳои
техникй назаррас буд. Дар асри XX ин раванд илмҳои
иҷтимоӣ-гуманитариро низ фаро гирифт.
Сабаби асосии риёзишавии илми муосир гузариши
аксари соҳаҳои он ба сатҳи назариявии гадқиқот, ба
пажӯҳиши амиқи механизмҳо ва равандқои дохилии табиату ҷамъият мебошад. Албатта, методҳои риёзй дар
зинаи таҷрибавии тадқиқог низ зимни ченкунй ва
муқоисаи миқдории бузургиҳои таҳқиқшаванда, барои
ифода намудани чандин қонунҳои таҷрибавӣ истифода
карда мешаванд.
Сабаби дигари риёзиишвии допиши илмй ба
тагйироти сифатии худи риёзиёт - ба таҳияи дастгоҳи
нави риёзй, ки ифода намудани қонуниятҳои миқдорӣ
ва сохтории объекгқои маърифатро имконпазир месозанд, вобаста мебошад.
Сабаби муҳимми риёзишавии илми муосир имкони
истифодаи техникаи электронии ҳисоббарор ва воситаҳои дигари автоматикунонии баъзе тарафҳои
фаъолияти зеҳнӣ мебошад.
Ду ҷараёни асосии риёзигардонии илми муосирро
ҷудо кардан мумкин аст. Яке аз онҳо, ки ба истифодаи
амсилаи риёзй асос ёфта, ба ченкунии ададии бузургиҳо
такя мекунад, ҷараёни метрикй (ченкунй бо якчанд бузургиҳо) мебошад. Ҷараёни дигар ғайримегрикӣ буда,
ба истифодаи амсилаи сохторй, ки дар онҳо ченкунии
бузургиҳо нақши мухим надорад, асос меёбад. Дар онҳо
хосияту муносибатҳои системавӣ-сохтории зуҳурот
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таҳқиқ карда мешаванд. Ҷараёнҳои метрики ва ғайриметрикии риёзигардонӣ амсиласозии риёзиро васеъ истифода мебаранд. Амсиласозии риёзӣ иваз кардани
объекти ибтидоӣ бо амсилаи муайяни риёзиро тақозо
мекунад. Он бо озмоишҳои минбаъдаи амсилаи мазкур
дар МЭҲ тавассути алгоритмҳои ҳисоббарорӣ-мантиқӣ
алокаманд мебошад. Амсиласозии риёзӣ вобаста ба
навъи назарияи риёзии истифодашаванда метавонад
геометрӣ, динамикӣ ва статистикӣ бошад.
Амсиласозии риёзй аз муқаррар намудани вобастагии риёзии байни натиҷаҳои ченкунӣ (нишондодҳои асбобқои физикӣ) иборат буда, ду ҷузъиёт дорад: схема
(формализм, дастгоҳ)-и риёзӣ, яъне як навъ маҷмӯи
формулаҳо, ки амсилаи риёзиро ташкил медиҳанд; инчунин маҷмӯи қоидаҳои тафсиркунй тибқи схемаи маз
кур, «лугат»-и мувофиқати байни рамзҳои риёзӣ ва далелҳои таҷриба. Инҳо тамоман амалиёти гуногунанд ва
мумкин аст, ки дар як вақт ба вуқӯъ наоянд: аз як тараф, таҳияи формализми риёзӣ; аз тарафи дигар, тафсир кардани он.
Тафсири схемаҳои риёзӣ мегавонад як навъи
шарҳдиҳии сифатӣ бошад ва худи шарҳдиҳӣ (схема)-и
риёзиро пурра гардонад. Дар ҳолатҳои умумӣ ин ду
ҷузъиёт то ҳадде мустақилона инкишоф ёфта метавонанд. Ин махсусан барои схсмаи риёзй, ки дар шакли
тайёр ба соҳаҳои мушаххаси воқеият мансуб нест,
муҳим мебошад. Ҳамон формулаҳои риёзӣ барои тафсир кардани соҳаҳои мухталифи воқеият истифода
туда метавонанд. Формализм «ҳаёти худро дорад», он
новобаста ва қабл аз тафсири мазмунӣ вуҷуд дошта ме
тавонад.
Дар илми муосир вобаста ба комёбиҳои синергети
ка амсиласозии риёзӣ хусусиятҳои навро соҳиб мегардад.
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Ҷараёии метрикии риёзигардопӣ

Идеяи вобастагиҳои функсионалӣ ва таҳияи амсилаҳои функсионалӣ асоси татбиқи мегодҳои риёзиро
дар амсилавигардонии миқдории равандҳои гуногун
ташкил медиҳанд. Бо ёрии онҳо робитаю алоқамандии
байни бузургиҳои гуногун тасвир карда мешавад. Амсилаи функсионалӣ бо забони аналитикӣ (таҳлили
дифференсиалй ва интегралӣ, таҳлили функсионалии
ҷадид) баъзе амалу рафтори системаҳои воқеиро тасвир
менамоянд. То ибтидои асри XX чунин амсила дар илм
нақши афзалиятнок дошт.
Дар асри XX методҳои эҳтимолиятӣ-статистикӣ
бештар паҳн гаштаанд. Сабаб он буд, ки илм ба
таҳқиқи равандҳои хусусияти умумидошта гузашт.
Маълум шуд, ки чандин воқеаҳо суръати босу боту
устувор доранд. Чунин қонуният аввалан, зимни мушоҳидаҳои демографӣ ошкор шуд. Сониян, он зимни
омӯзиши зуҳуроти физикӣ, биологӣ ва иҷтимоӣ собит
гардид. Дар асоси омор қонуниятҳоеро маълум кардан
мумкин аст, ки ба онҳо системаҳои мураккаб тобеъ мебошанд. Дар чунин маврид таҳлили эҳтимолиятӣ кор
фармуда мешавад. Дар солҳои охир методҳои назарияи
эҳтимолият асоси таҳия намудани назарияи иттилоот
гардиданд, ки он ба ҳисоб кардани иттилоот дар равандҳои гуногуни алоқа ва идора имкон медиҳад.
Дар охири асри XX методҳои нави риёзӣ (гайриклассикӣ - назарияи бозӣ, назарияи қабули қарорҳо)
пайдо шуданд, ки барои таҳқиқи муносибатҳои
микдорӣ дар илмҳои иҷтимой-иқтисодӣ ва фаъолияти
идоракунӣ муайян гардидаанд. Идеяи назарияи бозӣ аз
масъалаҳои ғайрифизикӣ сарчашма гирифтааст. Бо
мақсади тафсир намудани ин идея, дастгоҳи риёзӣ
таҳия карда шудааст, ки барои таҳқиқи якчанд
масъалаҳои махсуси илмҳои ҷамъиятшиносӣ, аз ҷумла,
иқтисодй бояд мадад расонад. Идеяҳои асосии наза
рияи қабули қарорҳо дар доираи таҳқиқи амалиёт та268
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шаккул ёфтааст. Ин назария ба инсон кӯмак мерасонад,
то ки ҳангоми қабули қарори муносиб дар равандҳои
мухталифи идоракунй кулли иттилооти лозимаро ба
инобат гирифта бошад.
Дар аксари ҳолатҳои татбиқшавии риёзиёт дар
объектҳои илмҳои табиатшиносӣ ва техникӣ ҷараёни
метрикии риёзигардонӣ бартарӣ дорад, чунки илмҳои
мазкур зимни таҳқиқи қонуниягҳои миқдорй ногузир аз
функсияҳои гуногуни риёзй истифода мекунанд.
Психология дар арафаи марҳилаи нави инкишофи
худ истодааст.Таҳияи дастгоҳи махсуси риёзй барои
тасвири зухуроти психикй идома дорад. Аксаран дар
психология масъалаҳое ба тасвиб мерасанд, ки бо истифодаи дастгоҳи мавҷудаи риёзй қонеъ нестанд, балки
таҳияи дастгоҳи навро тақозо мекунанд. Дар психологияи муосир фанни махсуси илмй - психологияи риёзй
ташаккул ёфта, рушд мекунад.
Ба туфайли васеъ ба роҳ мондани истифодаи методҳои миқдорӣ дар илмҳои таърихӣ комёбиҳои назаррас ба даст оварда шуданд. Ҳатто фанни нав - клио
метрия (ченкунии таърих) пайдо гардид, ки дар он методҳои риёзй ба сифати воситаи асосии пажӯҳиши
таърих баромад мекунанд. Илова бар ин, бояд ба ино
бат гирифт, ки ҳарчанд методҳои риёзй дар илмҳои
таърихшиносй фаровон истифода мешаванд, вале онҳо
барои ин илм методи ёрирасон мебошанд, на асосию
муайянкунанда.
Миқёс ва самараи татбиқшавии методҳои миқдорӣ
дар илмҳои мушаххас, комёбиҳои риёзигардонӣ ва
компютерикунонӣ аз бисёр ҷиҳат бо мукаммалгардонии мазмуну мундариҷаи худи риёзиёт бо тагйироти
сифатӣ дар он вобаста мебошад. Риёзиёти муосир басо
пуравҷ инкишоф ёфта истодааст. Дар он мафҳумҳо,
идеяҳо, методҳо, объектҳои нави тадқиқот ва ғ. пайдо
гардидаанд, ки асло маънои «фурӯ бурдан»-и илмҳои
алоҳида аз ҷониби риёзиётро надоранд.
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Самарабахшии риёзигардонӣ ҳамеша ба таҳлили
амиқи хусусиягҳои сифатии зуҳуроти таҳқиқшаванда
асос меёбад, зеро фақат дар чунин ҳолат якҷинсию
умумияти сифатии онҳоро ошкор кардан мумкин аст.
Ҷараёни гайриметрикии риёзигардонӣ

Зуҳуроти таҳқиқшаванда ҳарчанд мураккаб бошад,
ҳамон андоза таҳқиқ кардани он бо мегодҳои миқцорӣ
душвортар аст. Вобаста ба ин, истифодаи методҳои
гайриметрикии омӯзиши зуҳурот зарур мешавад. Амсилаи ғайриметрикӣ имкон медиҳанд, ки хусусият ва муносибатҳои гуногуни сохтории системаҳо таҳқиқ карда
шаванд. Методҳои риёзӣ, ки дар ин маврид истифода
мешаванд, геометрияи проекта, назарияи гурӯҳҳо, то
пология, назарияи маҷмӯъҳо ва ғ. мебошанд. Онҳо им
кон медиҳанд, ки системаҳо ва равандҳо дар физикаи
назариявӣ, кимиёи квантӣ, биологияи молекулярӣ,
лингвистикаи сохторӣ таҳқиқ карда шаванд. Миқдори
ин ғуна методҳо чандон зиёд ҳам нест, лекин нақши
онҳо дар илм мунтазам устувортар меғардад.
Талаботи инкишофи худи риёзиёт, риёзиғардонии
соҳаҳои мухталифи илм, роқёбии методҳои риёзӣ ба
соҳаҳои фаъолияти амалӣ ва пешрафти техникаи
ҳисоббарор сабаби ггайдоиши якчанд фанҳои нави риёзӣ ғардиданд. Аз ҷумлаи онҳо назарияи бозӣ, назарияи
иттилоот, назарияи графҳо, риёзиёти дискрета, наза
рияи идоракуиии оқилона ва ғайраро номбар кардан
мумкин аст. Дар илми асри XX аҳамияти риёзиёти
ҳисоббарорӣ хеле афзуд.
Риёзиёт ҳамчун завопи илм

Риёзиёт на танҳо илм, инчунин забони илм аст. Онбарои ифодаи дақиқи фикри илмй, ифодаи муносибатқои функсионалй ва сохтории зуҳуроти таҳқиқшаванда ва тасвиби қонунҳо воситаи муҳим мебошад.
Афзалияти забони риёзй чунин аст:
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• дар муқоиса бо забони табий он дақиқ ва кӯтоҳ аст;
• имкон медиҳад, ки конуниятҳои микдории зуҳуроти
таҳқиқшаванда дақиқ ва якмаъно баён гарданд.
Забони микдории муодилаҳо, функсияҳо ва мафҳумҳои дигар барои тасвир намудани равандҳои гуногун, ки дар илмҳои мушаххас омӯхта мешаванд, кор
фармуда мешаванд. Он дар риёзигардонии илмҳо
нақши асосиро иҷро мекунад. Бо вучуди ин, забонҳои
шаклишудаи гуногун хам дар худи риёзиёт, ҳам дар
татбиқшавиҳои он истифода мешаванд. Забонҳои шаклишуда на барои тасвири миқдории зуҳуроти воқеӣ,
балки барои таҳлили мантиқӣ-риёзии назарияҳои илмӣ
ва сохтори онҳо, барои исботкуниҳо таҳия мегарданд.
Забони шаклишудаи нисбатан мукаммал ва дақиқ
ҳисобкунии гуфторҳо ва хабарҳо (предикатҳо) мебошад. Муодилаҳои риёзӣ ва формулаҳои ҳисобкунии
мантиқӣ тарзҳои ифодаи алгоритмҳои фаъолияти шаклӣ-аналитикӣ дар худи дониши илмӣ мебошанд, ки дар
ягон навъи системаи шаклӣ инъикос ёфтаанд; онҳо
фаъолияте мебошанд, ки ба ошкор кардани мазмуни
дониш нигаронида шудааст. Воқеан, ҳар як формулаи
ҳаққу айниятии мантиқӣ худ қоидаи муносибат нисбати
гуфторҳо (ё тасдиқот) мебошад. Мисли ҳамин, муодилаҳои риёзӣ сабти қоидаҳои табдилоти аломатӣ-рамзии
муайяне мебошанд. Риёзиёт ва мандиқи шаклӣ, ки дар
намуди ҳисоббарориҳои мантиқи рамзӣ оварда шудаанд, муваззаф дониста мешаванд, ки олатҳои алгоритмии м; каммалу махсуси муносибат ба донишро барои
илм дода тавонанд.
Офарандагони илм муътақиданд, ки нақши риёзиёт
дар илмҳои мушаххас минбаъд низ афзоиш хоҳад ёфт.
Методҳои риёзиро бояд оқилона истифода бурд, то ки
онҳо «олимро побанд»-и системаҳои аломатии сунъӣ
нагардонанд, ӯро аз маводци ҳақиқии воқеияг маҳрум
насозанд. Методҳои риёзӣ-микдорӣ бояд ба таҳлили
мушаххаси хушсифат ва воқеии зуҳуроти мазкур асос
ёбанд. Дар акси ҳол, агарчи онҳо ҳамқадами мӯд
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бошанд ҳам, беасос, дурӯғу бофта хоҳанд буд. Маҳз ба
ҳамин ишора карда, А.Эйнштейн қайд намуда буд, ки
бошукӯҳтарин мантиқи назарияи риёзӣ агар он дар
мушоҳидаҳои дақиқтарини табиатшиносӣ санҷида
нашуда бошад, худ аз худ расидан ба ҳақиқатро кафолат намедиҳад ва бемаънӣ хоҳад буд.
Масъалаи таъсири мугақобили шакл ва мазмуни
донишро аз назар гузаронида, В.Гейзенберг, аз ҷумла,
қайд мекунад: риёзиёт шаклест, ки дар он мо табиатфаҳмии хешро ифода мекунем, вале на мазмунро. Агар
дар илм нисбати унсури шаклӣ муболигакорӣ пеша
гардад, пае ҳатман ба хатои гарон роҳ дода хоҳад шуд.
У қайд менамояд, ки ҳал кардани масъалаҳои физикӣ
дар асоси «риёзиёти холис» ҳеҷ гоҳ мумкин нахоҳад
гашт. Вобаста ба ин, ӯ ду ҷараёни коргузориро (ду методро) дар физикаи назариявӣ ҷудо кард - риёзӣ ва мафҳумӣ (консептуалӣ, фалсафӣ). Ҷараёни якум равандҳои табииро тавассути формализми риёзӣ тасвир
мекунад.Ҷараёни дуюм ба «возеҳу ташреҳ кардани мафҳумҳо» шугл дошта, дар ҳадди ниҳоӣ равандҳои таби
иро тасвир мепамояд. Формулаҳои абстрактӣ ва дастгоҳи риёзӣ мазмуни воқеии равандҳои таҳқиқшавандаро набояд тираю торик (ё ҳатто хориҷ) созанд. Истифодаи риёзиётро ба «формулабозӣ» табдил додан лозим
нест. Бинобар ин, ҳар гуна шитобкорӣ дар риёзигардонӣ, канораҷӯӣ аз таҳлили сифатии зуҳурот, дақиқкорона таҳқиқ нашудани онҳо гайр аз зарар чизи дигаре
дода наметавонад.
м
10.6.
НАҚШИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ НАВИ
ИТТИЛООТИ ДАР ИЛМ. КОМШОТЕРИКУНОНИИ МАЪРИФАТИ ИЛМИ
Дар илми муосир технологияҳои нави иттилоотӣ ва
техникаи компютерӣ нақши хосса дошта, таъсири онҳо
ба илм гуногунранг аст.
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Истифодаи техникам компютерӣ натиҷаҳои зеринро ба миён оварда метавонад:
• пайдо шудани методҳои нави тадқиқот;
• рушди воситаю методҳои шаклигардонй ва риёзигардонии илм;
• пайдо шудани самтҳои нави тадқиқоти илмй;
• тағйир ёфтани хусусияти ҷустуҷӯи илмй.
Агар мушкилоти хусусияти амалидошта пеш ояд ё
озмоишгузаронй бо объекти асл имконнопазир бошад,
пас озмоиши муқаррарй бо озмоиши ҳисоббарорӣ иваз
карда мешавад (масалан, озмоишҳои иҷтимоӣ, таҳқиқи
озмоишии масъалаҳои энергетикам ядрой ва г.). Дар
чунин вазъият маҳз озмоиши ҳисоббарорӣ ба дурнамои
кор мусоидат мекунад. Он нисбатан камхарҷ ва ба
осонй идорашаванда аст. Дар чунин навъи озмоиш шароитеро «сохтан» мумкин аст, ки дар озмоишгоҳ (лабо
ратория) фароҳам овардани он гайриимкон аст. Дар ин
маврид «озмоишгузаронй» бо амсилаи риёзй сурат
мегирад, вале методикам он бо методикам озмоиши
воқеӣ монандии муайяне дорад.
Ба туфайли чунин шароит, пайдоиши озмоиши
ҳисоббарорӣ ва дастовардҳои зерин имконпазир шуданд:
• пайдо шудани комшотерҳо, ки дар реҷаи муколама
(диалог) кор мекунанд;
• мукаммалшавии назария ва амалияи барномасозй,
таҳияи назарияи усулҳои ададӣ ва ҳалли алгоритмҳои масъалаҳои риёзй;
• рушдёбй ва мукаммалшавии методҳои таҳиякунии
амсилаи риёзй ва бо ин мақсад истифода шудани риёзиёти ҳам классикӣ, ҳам муосир.
Сохтори озмоиши ҳисоббарорӣ барои чунин
амалҳо имкон фароҳам меорад:
• таҳияи амсилаи риёзии равандҳои таҳқиқшаванда
(тасвиркунии онҳо бо забони риёзй);
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•

дарёфт кардани методи ба методи ададии ҳалли
масъалаҳо монанд, ки зимни таҳияи амсилаи риёзй
ба тасвиб расидаанд, яъне интихоб намудани алгоритми халли он (пайдарпаии амалиёти мантиқӣ ва
риёзй, ки барои ҳосил кардани натиҷа заруранд). Аз
мутахассис талаб карда мешавад, ки дар ин
марҳилаи озмоиши ҳисоббарорӣ дараҷаи дақиқгари
натиҷаҳои бо ёрии МЭХ, дастрасшавандаро муайян
кунад;
• барномавӣ гардондани алгоритми ҳисоббарор барои
МЭҲ;
• ҳисобу китоб дар МЭҲ;
• таҳлил ва тафсир кардани натиҷаҳо, ки дар рафти
таҳқиқи амсилаи риёзӣ ҳосил шудаанд, мувофиқати
онҳо бо воқеият, муқоиса бо далелҳои мушоҳидаю
озмоиши объекта асл.
Истифодаи
озмоишҳои
ҳисоббарорй
имкон
медиҳад, ки дақиқии тасвир афзояд. Бо ҳамин васила
хатоҳои рӯйирост, ки натиҷаи содакунии амсилаанд,
рафъ мегарданд. Озмоиши ҳисоббарорӣ дар ҳаллу фасли масъалаҳои гидро ва электродинамика, физикаи
плазма, дар таҳқиқи оқибагҳои глобалии «зимистони
ядроӣ» ва г. самарабахшии худро собит намуд. Исти
фодаи МЭҲ ба осоншавӣ, густариш ва мукаммалшавии
санҷиши амалиёгҳои мантиқӣ-риёзӣ мусоидат мекунад.
Таҳия шудани барномасозии аналитикӣ /таҳлилӣ/
сабаб гардид, ки таъсири равандҳои компютсрикунонии соҳаи тадқиқоти назариявӣ афзояд. Он ба МЭҲ
имкон медиҳад, ки бевосита бо формулаҳои риёзӣ кор
кунад, табдилдиҳӣ, ҳисобкунӣ ва гайраро (дар мсханикаи осмонӣ, физикаи плазма, кимиёи квантй) анҷом
диҳад. Дар риёзиёг ва мантиқи риёзй, масалан, дар
ниҳояги кор нроблемаи топологии чор рангро ҳал
намуданд. Моҳияги ин масъала чунин мебошад: исбот
кардан зарур буд, ки на камтар аз чор ранг лозим аст,
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то ки кишварҳои ҳамсарҳад дар харита ҳамеша рангҳои
гуногун дошта бошанд.
Таҳия ва истифодаи графикҳои комшотерй имкон
дод, ки намудҳои сершумори иттилооти илмй муоинашаванда /визуалӣ/ гардаид.Ин барои тадқиқот имкониятҳои нав фароҳам овард, чунки дар шакли матнй ифода намудани натиҷаҳои тадқиқоти илмй на ҳамеша имконпазир аст. Намунаи хотирмони истифодаи воситаҳои графикии компютерй кашфиёт дар геометрия мебошад. Соли 1984 мавҷуд будани синфи нав, яъне сатх,и
минималӣ (сатҳҳои хурдтарини кашишхӯрӣ) исбот кар
да шуд.
Дар ҳамаи марҳилаҳои ҷустуҷӯи илмй комнютерҳо
истифода мешаванд, ки ин боиси болоравии самараю
сифати ҷустуҷӯи илмй ва озмоишгузаронии илмй мегардад.
Ҳоло озмоиши илмй бе коркарди ҳаҷми азими иттилоот (маълумоти рақамӣ, графикҳо, расмҳо ва г.).номумкин аст. Ин кор бо ёрии системаҳои махсуси авто
мата дар асоси истифодаи МЭҲ анҷом дода мешавад.
Акнун дастгоҳҳои озмоишй дар алоқамандӣ бо комшотерҳо кор мекунанд. Компютерҳо бузургиҳои системаи
таҳқиқшавандаро ба қайд мегиранд ва таҳлил меку
нанд. Онҳо инчунин озмоишро омода месозанд, ҷараёни баргузоршавӣ, коркард ва ҷамъбасти натиҷаҳои
онро идора менамоянд. Дар ҳамин поя физикаи ҳисоббарорй, генетикаи компютерй ва г. ҳамчун соҳаҳои
фаъолияти маърифатй ба миён омаданд.
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Боби 11. МЛСЪЛЛАҲОИ АКСИОЛОГИИ
ИЛМИ МОУСИР
ПЛ.МАЪРИФАТ, АРЗИШҲО, ҲАҚИҚАТ
Масъалаи таносуби ҳақиқат ва арзиш яке аз
масъалаҳои меҳварии худшиносии илми муосир гаштааст. Мафҳуми муносибати «холисона»-и маърифатй абстрактсия (таҷрид) аст, ки дойр ба объект тасаввуроти
яктарафа медиҳад. И.Лакатос (1922-1974) навишта буд,
ки ба тарзи ақлонӣ таҷассум намудани илм, ба назар
нагирифтани омилҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва арзишии
инкишофи он аксаран мислй тақлидкории хандаовар
/карикатура/ нисбат ба таърихи воқеии илм мебошад.
Дар тафовут аз муносибати маърифатй, дар муно
сибати арзишӣ ғайр аз хусусиятҳои объект, инчунин
ифодакунии идеалҳо ва мақсадҳои субъект ҳатман фаро
гирифта мешавад.
Идеал хусусияти арзишии зуҳуроти муайян аз
лиҳози воҷибӣ аст. Он дар гузариш аз феълӣ ба воҷибӣ
(аз мавҷуда ба лозима) нақши майлонбахши стратегиро
иҷро менамояд. Дар ҳукму мулоҳизаи арзишӣ феълй на
худ ба худ, балки дар муқоиса бо воҷибӣ дида баромада
мешавад. Арзиш асоси интихобкунии ҳадаф, восигаҳо,
натиҷаҳо ва шароити фаъолият аз ҷониби субъект буда,
ба суоли «Баҳри чй ин фаъолият анҷом дода мешавад?»
ҷавоб медиҳад. Баҳо воситаи муайянкунии аҳамияти
чиз барои фаъолияти инсон ва барои қонеъ гардондани
манфиатҳои ӯ мебошад. Дар фаъолияти хеш ба арзиши
муайян майлгир шудани субъектро арзишмандшавй
меноманд. Илова бар ин, идеалҳо ва арзишҳо танзимкунандаҳои муҳимми фаъолияти инсон ва ҷамъияг мебошанд.
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Маърифат ҳамеша хусусияти арзишию баҳодиқӣ
дошт ва дорад. Бояд гуфт, ки ҷузъиёти арзишии допи
ши илмй на дар сатҳи боло «хобидааст», балки ба тани
дониш «гудохта» шудааст. Барой ошкор намудани он
таҳлили махсус лозим мешавад. Ҷузъиёти арзишйбаҳодиҳии образи маърифатӣ ҳам иҷгимоияти он ҳам
дохилшавиаш ба системаи мураккаби муносибагҳои
ҷамъиятиро ифода мекунад. Дар раванди иҷтимоишавии шахси алоҳида муносибати арзишӣ ба воқеият пеш
аз он ки шахе ба фаъолияти махсуси маърифатй машгул
гардад, ташаккул меёбад. Муқаррароти арзишй ба донишҳои муқаддимавӣ дохил шуда, як навь «пул»-ро
байни воқеияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ ва мазмуни дониши
илмй ташкил медиҳанд. Масъала дойр ба маъною
мақсадҳои маърифат танҳо бо забони мангиқӣкогнитивй гузошта ва тафеир карда намешавад.
Масъала ҳамчунин забони тасаввуроги арзишйҷаҳонбиниро талаб менамояд. Ин вазъ ногузир таҳлил
намудани масъалаҳои аксиологии илмро тақозо мена
мояд.
Масъалаҳои аксиологии илм масъалаҳои арзишмандшавии иҷтимоӣ, ахлоқӣ, эстетикӣ ва фарҳангии
тадқиқоти илмй ва натиҷаҳои он мебошад. Вобаста ба
ин, чунин масъалаҳо муҳимтар мегарданд:
• таносуби ҳақиқат ва арзиши хулосаҳои илмй-табий,
таносуби ҳақиқаг ва накӯӣ, ҳақиқат ва зебой;
• таносуби илм ва ҳокимият, имконият ва ҳудудҳои
идора намудани илм;
• хусусияти оқибатҳои инкишофи гуногунмазмун ва
пурзиддияти илм, моҳияти гуманистии он ва г.
Илмй классикӣ мекӯшид, ки раванди тадқиқотро аз
ҳар гуна таъсири субъекти воқеӣ «пок» созад (аз
ақидаҳои идеолога ва ахлоқӣ, аз таҷрибаю ҷаҳонбинии
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муҳаққиқ). «Муроқибаи бешахсиятӣ», ки аз мавқеи
субъекта абстракта анҷом дода мешуд, идеали методи
илмии гадқиқот маҳсуб мегардид. Дар натиҷаи ин, дар
донишҳои ҳосилкардаи илм ғайр аз ҳақиқат ҳсҷ як арзиши дигаре эътироф карда намешуд, зеро худи илм
ғайр аз ҳосил кардани дониши эътимодбахш ҳадафи
дигареро пайгирӣ намекунад. «Дидгоҳи объективона»,
кӯшишҳои халос шудан аз талаботу арзишҳои инсонӣ
дар марҳилаи ташаккули илм, бешубҳа, аҳамияти про
грессией доштанд, чунки ба догмаҳои динӣ, ки дар
намуди холис дарк кардани далелҳоро халалдор месохтанд, дода намешуданд. Ба ибораи дигар. ҳақиқати
илмӣ ва арзишҳои эстетики қатъиян аз ҳам ҷудо карда
шуда буданд. Гузашта аз ин, ба ҳудудгузориҳои оштинопазиру қотеона як навъ зербинои гносеологӣ гузошта
шуд. А.Пуанкаре (1854-1912), масалан, ҳамин нуқтаи
назарро пуштибон буд. Ӯ ҳакиқати илмӣ ва меъёрҳои
ахлоқиро гарафҳои комилан зид ва алоқаманд дар рӯҳи
инсон донистааст: ҳақиқат объект ва имтиёзи хиради
мантиқӣ аст, ахлоқ соҳаи эҳсос, ҷунунӣ, ошуфгагӣ ва
шаклҳои ба инҳо монанди муносибат ба воқеият мебошад (муҳаббат, имон, орзу ва г.)Гузориши аслии масъалаи таносуби маърифат ва
арзиш ба И.Кант (1724-1804) тааллуқ дорад. Чунонки аз
асарҳои ӯ бармеояд, мутафаккир соҳаи ахлоқ (озодӣ)-ро
ба соҳаи табиат (зарурат) муқобил гузошта буд. Ӯ
соҳаи нави ҳастӣ - «олами воҷиб»-ро кашф кард, ки аз
«олами феълӣ» тафовут дорад. Дар «олами воҷиб»
қонуни ахлоқ, озодии мутлақ, хайрандешӣ ҳукмфармо
аст. «Олами воҷиб» (минбаъд «салтанати арзишҳо»)
соҳаи хиради амалӣ, «қонуни ахлоқ дар мо» мебошад.
Навгонии назаррас дар дидгоҳи канта аз он иборат
аст, ки ба хиради амалӣ, яъне ба шуури ахлоқӣ дар
фаъолияти инсонӣ нақши асосиро муносиб дидааст.
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Дар айни замон дар ин таълимот аз нав ҷойгоҳ ва
нақши хиради назариявӣ муайян намуда, ҳадду имкониятҳои он маълум ва асоснок карда шудаанд. Тибқи
ибрози Кант, маҳз хиради амалӣ, шуури ахлоқӣ
даъвоҳои «ҳамадонӣ»-и хиради назариявиро мутеъ мегардонад, мамониатҳои ахлоқиро дойр ба шаклу
самтҳои фаъолияти зеҳнӣ муқаррар мснамояд, аз ҷониби субъект бо мақсадҳои номатлуб исгифода шудани
хиради назариявиро дар ҳар як сохаи фаъолият намеписандад. Инсоне, ки дар маърифат ба хиради амалй такя
мекунад, ба дараҷаи лозима бояд омода бошад. Чунин
инсон бояд «образи ахлоқии фикр» дошта бошад, ки
дар он ахлоқи асил на ҳамчун худписандию магрурй,
балки ҳамчун ҳисси баланди масъулиятшиносй ва худбаҳодиҳии интиқодӣ баромад мекунад.
Кант инчунип дойр ба ягонатй ва таъсири мутақобилаи хиради назариявй ва амалй, яъне оид ба
диалектикаи ҷанбаҳои когнитивй ва арзишй дар
фаъолияти маърифатй масъалагузорй кардааст. Дар ин
ҳолат хирад ба доираи талаботи ахлоқӣ дохил карда
туда, аз тарафи дигар, ҳар гуна хаёлҳои хом, фиреби
пазарро, ки аз идеалҳои ахлоқии адолат, саодати умум
бармеоянд, бартараф кардан имконпйзир мегардад.
Аҳамияти «қонуни ахлоқ дар мо» барои маърифати
назариявй дар асри XX ба масъалаи муҳим табдил ёфт.
Тасаввурот дойр ба илм ҳамчун ба арзиши мутлақ, ба
соҳаи маърифати «беғаразона», ба арзишҳои дигар вобастагй надошта ба таври қаноатбахш қабул шуда
наметавонистанд. Дарк шуд, ки илм дар «вакууми
иҷтимой», дар ҷудой аз ҷаҳонбинӣ ва асосҳои иҷтимоӣ,
фалса([)ӣ, ахлоқии худ ипкишоф ёфта наметавонад.
Баъди классикони олмонӣ дар фалсафа вобастагии
дониш ба воситаҳои маърифат ва ба сохторҳои арзишӣмақсадии (^аъолият ҳамеша қайд карда мешуд. Ин
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изҳорот дар аксари ҳолатҳо дучори эрод мегардид. Ворид кардани арзишҳо ва мақсадҳо ба сохтори ақлоният
ҳатто дар байни диалскгикҳои ҷасур норозигию
муқовиматро барангехт,чунки идеалҳои устуворгаштаи
илмият назар ба фарзияҳои гносеологиям снекулятивӣ
(ақлӣ) барои олимон эътимодбахштар менамуд. Зарурати он ба миён омад, ки дар дониши илмӣ, дар
фаъолияти илмӣ дигаргуниҳои ҷиддӣ ба вуҷуд оянд, то
ки ногузирии тафтиш ва азнавсозӣ кардани ин идеалҳо
аёнтар шавад.
Агар ба таври маҷозӣ бигӯем, таркиши бомбаи
атомӣ дар нимаи асри XX сабаби таркиши аксиологӣ
шуд, ки илми бунёдиро аз сарбасгагии арзишӣ ва
маҳсурияг (ҷудогӣ) раҳо сохт. Дар воқеъ, олимон сиёсатмадоронро бо чунин силоҳе таъмин намуданд, ки бо
он ҳаёгро дар рӯйи Замин якчанд маротиба нобуд кар
дан мумкин аст, лекин онҳо нишон надоданд, ки аз он
чӣ тавр халос шавем ва дар оянда чӣ кор бояд кард.
Онҳо сарчашмаҳои нави энергияро муайян карданд,
вале масъалаҳои нобудкунии партови радиоактивӣ ва
тахдиди воқеии гсрроризми ядроӣ ба миён омаданд.
Олимон ба ҷаҳон антибиотикҳо ҳадя карда, ҳаёги миллионҳо одамонро наҷог доданд, вале бар замми ин интихоби табииро дар олами микроорганизмҳо тезониданд. Дар натиҷа штаммҳо (вирусҳои дар шароити лабораторӣ ҳосилшуда) пайдо шуданд, ки ба доруҳои истеҳсолшуда тобоваранд. Ин рӯйхатро давом додан
мумкин аст, зеро ҳар кор ду оқибати ба хам мухолиф мусбат ва манфй дорад. Равшан мегардад, ки ҳоло иде
ям арзишй-бегаразии илм на танҳо куҳна, балки барои
инсон ва наели ояндаи инсоният хатарноку фоҷиаовар
ҳам гардидааст.
Ба илми бунёдй зарурати на фақат дарк кардани
оқибати комёбиҳояш, инчунин муқаррар намудани
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назорати аксиологй аз болои раванди дастраскунии
ҳақиқат пеш омадааст.
Он навъи ақлоният, ки дар илми баъди гайриклассикй ташаккул ёфтааст, вобастагии дониш ба воситаҳои маърифат ва сохторҳои арзишӣ-мақсадии фаъолиятро ба қайд мегирад. Таваҷҷуҳ ба ҷанбаҳои иҷтимоӣ, инсонӣ, гуманистии илм меафзояд. Беш аз пеш дар
илм мафҳуми «этоси илм» /ахлоқи илм/ мавриди истифода қарор мегирад. Этоси илм аз маҷмӯи талаботи
ахлоқӣ, аз меъёрҳои ахлоқии дар ҷомеаи олимон
қабулшуда, ки рафтори олимро танзим мекунад, иборат
мебошад. Фанни махсус - этикаи илм ташаккул ёфта,
зарурати мувофик гардондани консепсияҳои илмӣ ба
хайру нек, ба ҳаёти осоишта ва г. хубтар дарк мегардад.
Илм низ, мисли фаъолиятҳои дигари инсонӣ оид ба
азхудкунии олам (ба мисоли фалсафа ва дин) арзишҳо
ва манфиатҳо дорад, ки дар фарҳанг, таассурот ва ниятх,ои инсон таҷассум мешаванд.
Тасвир ва шарҳ додани системаҳои «инсонмошин», системаҳои тиббӣ-биологӣ, биотехнологӣ,
экологӣ ва г. ворид кардани омилҳои аксиологиро ба
таркиби муқаррароти шархдиҳӣ на истисно, балки
тақозо менамояд. Бо калимоти Дигар бигӯем, зимни
омӯзиши объектҳои «инсонченакӣ» ҷустучӯйи ҳақиқат
бо стратегия ва самтҳои имконии дигаргун сохтани чунин объект алоқаманд буда, ба арзишҳои гуманистӣ
дахолат мекунад. Дар натиҷа ду навъи арзишмандшавӣ
дар илм ба бор омад, ки инҳоанд:
• арзишмандшавии илм ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ;
• арзишмандшавии олимону кормандони соҳаи илм.
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11.2. АРЗИШМАНДШАВИИ ИЛМ ҲАМЧУН
НИҲОДИ ИҶТИМОЙ. САЙЕНТИЗМ ВА АН
ТИ С АЙЕНТИЗМ
Яке аз масъалаҳои муҳим, ки хусусияти аксиологй
дорад, баҳогузорӣ ба ҷойгоҳи илм дар системаи мупосибатҳои ҷамъиятӣ, дар ҳаёти фарҳангӣ ва интеллектуалӣ мебошад. Албатта, ҷамъият ба илм таъсир мерасонад, вале дар навбати худ, илм низ ба пешрафти
ҷамъият таъсири бузурге дорад. Илм ба инкишофи истеҳсолоти модцй, ба шароити зиндагии мардум таъсири
назаррас дорад. Вобаста ба истифодаи кашфиётҳои
илмй дар техника ва технология, дар қувваҳои истеҳсолкунанда тағйироти ҷиддӣ ба миён меоянд. Илм
на фақат ғайримустақим, инчунин мустақиман ба ҳаёти
маънавии ҷамъият ва дар ниҳояти кор ба ҳаёти иҷтимой таъсири ҷиддӣ дорад.
Илм ба арзишҳои инсонй такя мекунад ва худ низ
системаи арзишҳо мебошад. Онро ҳамон талаботи когнитивй, амалӣ, эҳсосотӣ, эстетикии инсон ва ҷамъият
ба миён овардаанд, ки қонеъ гардондани онҳо ҳадафи
худи илм мебошад. Юнониҳои қадим идеяи Афлотунро
дойр ба хиради холис ва муроқибавӣ пайравй ва пуштибонй мекарданд. Дар айни замон онҳо таъйиноти
амалй ва гуманитарии илмро фаромӯш намекарданд.
Мутафаккирони асрҳои XVII-XIX дар илм, пеш аз
ҳама, самараи амалй меҷустанд. «Дониш қудрат аст»,
туфта буд Ф.Бэкон. Ӯ дар бораи илми нав, ки ҳукмронии моро аз болои табиат бояд таъмин кунад, ҳарф задааст. Ф.Бэкон эътимод дошт, ки бо ёрии илм ҷамъиятро ба биҳишти рӯйи замин табдил додан мумкин аст
(«Атлантидаи нав»).
То нимаи асри XIX дар фарҳанги Ғарб ду мавқеъ
роҷеъ ба ҳаллу фасли масъалаи таносуби илм ва ар282
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зишҳои инсонй ташаккул ёфт: сайентизм /илмгароӣ/ ва
антисайентизм /зиддиилмгароӣ/.
Сайентизм (аз лот., «сайентсия» -илм) илмро, алалхусус, табиатшиносиро ҳамчун арзиши мутлақ нишон
медиҳад. Он нақш ва имкониятҳои илмро дар ҳалли
масъалаҳои иҷтимоӣ муболиға карда, умуман илмро
беандоза болобардорӣ менамояд. Сайентизм талқин
менамояд, ки фақат илм кулли масъалаҳои инсониятро,
аз ҷумла ҷовидонӣ будан, бемаргиро ҳал карда метавонад.
Сайентизм услуб ва методҳои илмҳои «дақик»-ро
мутлақ ҳисобида, онҳоро қуллаи дониш эълон мекунад.Ин амал дар аксари ҳолатҳо бо инкор кардани
мавзӯоти иҷтимоӣ-гуманитарӣ сурат мегирад. Дар партави сайентизм тасаввуроте пайдо шуд, ки гӯё «ду
фарҳанг» (табиатшиносӣ ва гуманитарӣ) бо ҳамдигар
комилан робита надошта бошанд.
Сайентизм ба ҷанбаи технологии илм таваҷҷуҳ
намуда, ба арзишҳои инсонӣ беэътиноӣ ва хунукназарӣ
зоҳир мекунад (идеяҳои технократизм). Техника ҳамчун
тарзи ягонаи ҳалли масъалаҳои инсонй ва ёфтани
роҳҳои ҳамгироӣ бо олам қаламдод мешавад. Ин
идеяҳо асоси ташаккули консепсияи Детерминизми тех
нологи гардиданд, ки нишонаҳои асосии консептуалиаш инҳоанд:
• ба муайянсозандаи кулли тагйироти иҷтимоӣ табдил
додани пешрафти илмӣ-техникӣ: сарчашмаи тараққиёти ҷамъият ҳисобидани инкишофи илму тех
ника;
• муглақ шуморидани арзишҳои иҷтимоии техника ва
технология, ки гӯё ба таври автомата, худ ба худ муносибатҳои нави ҷамъиятиро тавлид мекарда
бошанд;
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• инкор кардани вобастагии инкишофи илм ва техника
ба шароити иҷтимоӣ.
Ҳомиёну хайрхоҳони консепсияи мазкур асосан дар
таърихи инсоният се марҳиларо ҷудо мекунанд:
«ҷамъияти анъанавӣ, аграрӣ», «ҷамъия ги индустриалӣ»
ва «ҷамъияти постиндустриалӣ». Марҳилаи охирин, аз
як тараф, гардиши спиралии куллан нав х,исобида мешавад ва аз тарафи дигар - ҳамчун давоми қаблӣ, ҳамчун зинаи нави он. Аз назари баъзе муаллифони ғарбӣ,
марҳилаи охирин гӯё ивазнашаванда аст, чунки он куп
ли дастовардҳои муҳимтарини пешрафти ҷамъиятро
дар бар мегирад.
Дар солҳои 50-60-и асри XX Д.Белл (1919-2011),
У.Ростоу (1916-2003), Ҷ.Гелбрейт (1908-2006) иброз
карданд, ки сохтани ҷамъияти саодатмандон дар асоси
принсипҳои самаранокии оқилона ва идоракунии илмӣ
имконпазир аст. Хаёлҳои ботили технитсистӣ ва сайентистӣ бо идеяҳои утопиявии технократй, бо тасаввурот
доир ба салтанати мутахассисону коршиносони илмӣтехникй cap то по омезиш ёфтанд. Тахмин мерафт, ки
дар солҳои 70-80-и асри XX чунин ҷамъият сохта хоҳад
шуд. Хаёлҳои хом бартараф карда шуданд, консепсияқои техникӣ-сайентистӣ шакли худро тагйир доданд.
Акнун дар асоси технологияҳои нави иттилоотӣ ва
компютерӣ бунёд кардани ҷамъияги игтилоотӣ имкон
пазир ҳисобида мешавад (Й.Масуда (1905-1995),
А.Троффлер (с. тав. 1928), Р. Арон (1905-1983) ва диг.).
Тақрибан дар як вақт бо ташаккули сайентизм,
консепсияҳои антисайенгистӣ пайдо шуданд. Антисайентизм илм ва истифодаи технологии онро сабаби
афзоиши масъалаҳои глобалӣ медонад. Тибқи назари
антисайентизм, илм дар ҳалли масъалаҳои ҳаётии инсон
дасткӯтоҳ аст, илм нисбати инсоният қасди душманона
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дошта, ба инкишофи фарҳанг таъсири манфй мерасонад. Антисайентизмро дар фалсафаи муосир К.Хюбнер
(с. тав. 1921), Т.Роззак (с. тав. 1933), П.Фейерабенд
(1924-1994) ва дигарон пуштибонй кардаанд.
Антисайентизм таҷрибаи муосир, фоҷиаҳои асри
XX, ноухдабароии хиради илмиро далел меорад. Комёбиҳои илмро барои сохтани воситаҳои марговар
(вайрон кардани муҳити зист, вайрон кардани шахсияти инсон ва г.) истифода кардан мумкин аст. Дар
марҳилаи муосири инкишофи тамаддун инсоният имкони бештаре барои созандагй пайдо кард, вале он ба
рои сарфаҳм рафтан ва таҳти назорати бошуурона гирифтани оқибати амалҳои худ оҷизӣ мекашад.
Пайравони антисайентизм илмро ба он муттаҳам
мекунанд, ки он шаклҳои дигари шуурро пахш намуда,
равандҳои номатлуби иҷтимоӣ ва табииро бармеангезад. Ҳомиёни ин ҷараён илмро тафаккури бегонашуда, иллати догматизму даъвоҳои тоталитарӣ ҳисобида, талаб мекунанд, ки тарзҳои диди илмй ва гайриилмии олам баробарарзиш пазируфта шаванд. Албатта,
онҳо эътироф мекунанд, ки илм дар беҳбудии зиндагии
инсоният нақши худро дорад, вале илм инчунин хавфи
нобудшавии одамонро аз яроқи атомй ва аз ифлосшавии муҳити атроф меафзояд. Пайравони антисайентизм
фақат оқибатҳои манфии пешрафти илмй-техникиро
мебинанд.Нокомиҳои илм дар ҳалли масъалаҳои рӯзафзуни иҷтимоӣ нобоварии онҳоро нисбат ба илм неру
мебахшад. Онҳо қайд менамоянд, ки одамон бо зиёд
шудани донишашон хушбахттар нашуданд.
Б.Рассел (1872-1970) нуқси асосии тамаддунро дар
он мебинад, ки инкишофи гипертрофӣ (беҳад)-и илм ба
талафёбии арзишу идеалҳои аслӣ овардааст. Рӯҳи технократӣ олами ҳаётиро инкор карда, ҳаётро бемаънй
мегардонад. Г.Маркузе (1898-1979), масалан, қайд кар
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да буд, ки саятанати техника ба пайдо шудани «инсони
якченака» мерасонад. Дар антиутоиияҳои асри XX образи «ояндаи мошинишуда» маҳкум карда мешавад.
Онро ба чунин давлати тоталитарӣ айният медиҳанд,
ки дар он илм ва техника ба дараҷаи комилй расида,
озодию фардият маҳв шудаанд.
Антисайентизми ифротй махдуд кардан ва ҳатто
боздоштани пешрафти илмй-техникиро талаб намуда,
пешниҳод менамояд, ки ба ҷамъияти анъанавй баргардем. Албатта, ин ҳалли мае вала буда наметавонад.
Дар нимаи дуюми асри XX дар майлони ахлоқии
табиатшиносон тагйирот ба миён омад, ки моҳияти он
ро бештар ҳамчун гуманикунонии допиши илмии табиатшиноей ва техники маънидод мекунанд. Густариши
шуури гуманитарӣ якчанд сабабҳо дошт: дарк шудани
хавфу хатар, ки яроқи қатли ом ба сари инсоният овардааст; шиддатгирии масъалаҳои глобалӣ (буҳрони эко
логи, афзоиши масъалаҳои демографӣ, буҳрони энерге
тики ва г.); пайдо шудани муҳандисии генетикй; озмоишгузарониҳо бо инсон ва г.
Дар шароити муосир якҷояву пайванд намудани
арзишҳои тафаккури илмй-техникй бо он арзишҳои
иҷтимоие, ки дар ҷаҳонфаҳмии ахлоқй, эстетики, фалсафӣ инъикос мешаванд, басо муҳим гардидааст.
Меъёрҳои эстетшши ҷустуҷӯҳои илмй

Ҳанӯз дар давраи Эҳё ҳақиқагро фарзанди вақт
хонда, арзишқои эстетикй ва мафҳуми зебоиро ба қагори меъёрҳои он ворид карданд. Леонардо да Винчи
(1452-1519) таърифи зебоиро то таърифи ҳақиқат расондааст, натурфалсафаи Ҷ. Бруно (1548-1600) нардози
хоси эстетикй дошт. Дар асрҳои XVII-XVIII меъёри эс
тетики дараҷаи мукаммалии назарияро ифода мекард.
Илм мавзунияти ноошкори оламро маълум намуда,
ба санъат наздиктар мегардад. Илм эстетикаи худро
дорад ва ин мабдаи эстетикй дар инкишофи маърифати
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илмӣ нақши бузурге мебозад. Аз нигоҳи эстетики,
зишту дагал таҷассум кардан олимонро қаноатманд
карда наметавонад. Ин вазъ онҳоро ба нороҳатии зеҳнӣ
дучор мегардонад. Баръакс, барои олимон зебоӣ ва мукаммалии назарияҳои таҳияшуда аломати ҳақиқат аст.
Чунончи, П.Дирак (1902-1984) зебоӣ (назокату зарофат)-и формулаҳоро ҳамчун кафолати ҳаққоният ҳисобидааст. Ж. Адамар (1865-1963) навиштааст: «Ихтироъкорӣ интихоб кардан аст. Ба ин интихоб ҳисси
зебоии илмӣ омирона роҳбарӣ мекунад».
Дар илми муосир тасаввурот дар бораи зарурати
мувофиқкунии консепсияҳои илмӣ бо зебоӣ ва мавзунӣ,
дар бораи ҷанбаи эстетикии маърифат, дар бораи зебоӣ
чун принсипи эвристикӣ барои назарияҳо, қонунҳо,
консепсияҳо ва ғ. беш аз пеш устувор мегарданд.
Ҷустучӯи зебоӣ, ягонагӣ ва симметрияи қонунҳои табиат дар аксар ҳолатҳо хамчун омили эҷодиёти илмӣ баромад мекунад. Аз нигоҳи В.Гейзенберг(1901-1976), табиатшиносӣ бо арзише, ки зебоӣ аст, ҳамгирою мавзун
шуда, ба рӯҳия ва гайрати маънавӣ соҳиб мегардад.
Услуби тафаккури гуманитарӣ аз эҳёшавии ягонагии ҳақиқат, некӯӣ ва зебоӣ (чун асосҳо ва квинтэссенсияи фарҳанги маънавӣ) шаҳодат медиҳад.
11.3. АРЗИШМАНДШАВИИ ОЛИМ
Арзишмандшавии олим ба арзишҳои маърифати
илмӣ ва ба арзишҳое, ки олим чун шахс пайравӣ менамояд,такя мекунад.
Арзинш муҳимми когнитивии илм ҳақиқат (допи
ши объективӣ, исботшуда) мебошад. То гузаштаи
наздик олимон муътақид буданд, ки этикаи илм аз риоя
кардани меъёрҳои фаъолияти илмӣ, ба монанди дақиқ
гузаронидани озмоиш, росткорию поквиҷдонии илмй,
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муносибати манфӣ ба асардуздӣ, дараҷаи баланди кордонӣ (профессионализм), ҷустуҷӯйи беғаразона, пуштибонӣ кардани ҳақиқат ва г. иборат мебошад.
Бо риоя кардани ин меъёрҳо олим мебоист, ки дар
ҷодаи расидан ба ҳақиқат ба таъсири хайрхоҳию илтифот ва адовати хеш дар ҳеҷ як вазъият дода нашавад.
Масалан, панди Арасту хеле маъмул аст: «Афлотун
дӯсги ман аст, вале ҳақиқат қимагтар аст». Сарсупурдагони илм ҳатто дар зери тзҳдиди марг аз эътиқоди худ
даст накашидаанд (масалан, Ҷ.Бруно).
Меъёрҳои этикаи илм аксаран дар намуди рӯйхат
ва кодексҳои махсус (қоидаҳои рафтор) ба тасвиб расонда мешаванд. Алҳол кӯшишҳои ошкор кардан,
тасвир ва таҳлил намудани ин меъёрҳо низ ба назар мерасанд. Дар ин ҷода консепсияи олими англис, сотсиологи илм Р.Мертон (1910-2003) ҷолиби диққат аст, ки
дар асараш «Сохтори меъёрии илм» (1942) инъикос ёфтааст. Мертон этоси илмро чунин шарҳ додаст: маҷмӯи
арзишҳо ва меъёрҳо, ки асГнасл ба наели олимон гузашта, барои корманди илм ҳатмӣ аст.
Тибқи назари ӯ, меъёрҳои илм бар пояи чор арзиши
асосӣ бунёд карда мешаванд:
• универсализм. Зуҳуроте, ки илм меомӯзад, дар хама ҷо
(агар шароит як хел бошад) як хел ҷараён мегиранд.
Патиҷаҳои тадқиқоти илмӣ ҳеҷ гоҳ ба хусусиятҳои
«гайриилмӣ»-и олим - ба мансубияти нажодӣ, мақоми
иҷтимой, афзалиятшиносии сиёсӣ ва г. вобаста нестанд. Аз ин лиҳоз, илм ботинан бояд демократа
бошад;
• коллективизм. Допиши илмӣ аз рӯйи имконият бояд
дастраси тамоми ҷомеаи илмй гардад;
• бегаразӣ. Хизмат ба ҳақиқат мақсади асосии ҳар олим
аст, ҳадафҳои дигар (самараи пулию молй, шарафёбй
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ва г.) чандон муҳим набуда, умуман зарурате ҳам
надоранд;
• шаккокии муташаккилона. Ҳурмати афкори гузаштагон ва муносибати интиқодӣ ба дастовардҳои онҳо.
Меъёрҳои иҷгимоии мазкур асоси фаъолияти
касбии олимон ва рафтори онҳо («этоси илм»)-ро ташкил медиҳанд. Онҳоро олим дар рафти омодагии
касбии худ азбар мекунад. Азбаски маърифат бо
меъёрҳо танзим мегардад (агарчи бо меъёрҳои маърифатӣ ва методологӣ), нас пайравӣ ба онҳо ё беэътиноӣ
нисбат ба онҳо амали интихоби ахлоқӣ аст. Чунин интихоб масъулияти олим дар пеши ҳамкорон, яъне
масъулияти касбиро тақозо менамояд.
Олим кордонию пурдонии худро бояд нишон дода
тавонад, чунки сохтори меъёрӣ-арзишии илм қатъию
устувор намебошад. Дар ҳар сурат мсъёрҳо ва арзишҳои мавҷуда барои ташкилшавии ҷомеаи илмӣ хеле
муҳиманд.
Албатта, агар ин меъёрҳо рӯйирост риоя нашаванд,
пае натиҷаи ба даст омада сазовори муносибати ҷиддӣ
шуда наметавонад. Баъзан, барои санҷидани натиҷа гузаронидани тадқиқоти такрорӣ зарур меояд, вале нисбати на ҳар як натиҷа гузаронидани он имконпазир аст.
Аз ин нуқтаи назар, вазифаи назоратии меъёрҳо ҳамчун
тасвири методикаи озмоиш ё асосноккунии назариявӣметодологии тадқиқот возеҳтар мегардад. Одатан, ин
маълумот барои мутахассиси ботаҷриба кифоя аст, ки
доир ба ҷиддӣ будани кори анҷомёфта хулоса барорад.
Аз тарафи дигар, худи муҳаққиқ низ ҳуқуқ дорад, ки ба
объективӣ ва бегаразона будани ақидаю иттилооти
пешниҳоднамудааш дар назди ҳамкасбон даъво кунад.
Консепсияи «бетарафии ахлоқӣ»-и илм дар таърихи
илми классикӣ қариб ба догмаи фалсафаи илм табдил
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ёфта буд. Одатан, қаринаи кашфиёт ва асосноккунй,
қаринаи маърифаткунӣ ва татбиқкунӣ аз ҳам фарқ кар
да мешуд. Аз мавқеи фикри солим маълум аст, ки
қонунҳои табиат дар шакли риёзй ва худи формализмҳои забони илм комилан ба рагбату эҳтирос, табъу
завқи назариётчиён вобастагй надоранд. Донише, ки бо
сохторҳои аломатӣ-ссмиотикӣ таҷассум гардидааст,
«берун аз хайру шар» ҷойгир аст,чунки он ҳолати объективиеро инъикос мекунад, ки ба инсон, умуман ба инсоният вобаста нест. Дар мадди аввал ҳамаи ин гӯё дуруст менамояд, аммо илм фақат бақайдгирии дониши
ҳосилшуда нест, он инчунин раванди зиндаи фаъолияти
пурмаҳсули инсон аст. Дар маърифат ченакҳои иҷтимоӣ ва антропологй-шахсиятиро илми муосир ба инобат нагирифта наметавонад. Дар акси ҳол шахсияти ин
сон ҳатман ба олати идорашавандаи ягон субъекти
мутлақи ирратсионалй табдил меёбад.
Майлонҳои арзишии замона ба ташаккули шахси
яти олим, ба инкишофи малакаҳо, рафтору кирдор ва
менталитета ӯ таъсир мекунанд. Олим арзишҳои бунёдии замонаашро (гуманизм, хурмати шахе, хизмат ба
ҷамъият, ҳуқуқи интихоби озодона, ҳуқуқ ба ҳаёт ва
ғайраро) қабул менамояд.
Эътироф кардани асосҳои арзишии маърифатро хусусияти тафаккури муосир ҳисобидан мумкин аст.
Чунончи, дар биология принсипи ҳамтаҳаввулии инсон
ва табиат ба қоидаи ахлоқи экологй табдил меёбад.
Инсонченакии илмҳои физика ва космологияи муосир
дар коркардхо, дар азхудкунии принсипи антропй, дар
консепсияи таҳаввулоги глобалй ва г. инъикос карда
шудааст.
Дар фарҷом аз А.Эйнштейн (1879-1955) иқтибос
меорем: «Дар илм на танҳо маҳсули эҷодиёги олим, дастоварди зеҳнии ӯ, ҳамчунин сифатҳои ахлоқиаш 290
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неруи ахлоқӣ, инсонгарӣ, нексириштӣ, сахтгирӣ нисбат
ба худ, объективӣ, устувории ҳукмҳо, сарсупурдагӣ ба
кор, хулқу атвор, матонат дар вазъиятҳои мушкилтарин
ва г. муҳиманд».
11.4. ОЗОДИИ ҶУСТУҶӮҲОИ ИЛМӢ ВА
МАСЪУЛИЯТИ иҷтимоии олим
Маълум шудами нақши мабдаъҳои ахлоқии илм
масъалаи масьулияти иҷтимоии олимро муҳим мегардонад. Олими рус В.И.Вернадский (1863-1945) қайд карда
буд, ки олимон аз оқибатҳои кори илмии худ ва
пешрафти илмӣ набояд чашм пӯшанд, балки худро ба
рон натиҷаи кашфиёташон масъул донанд. Баъди кашф
шудани реаксияи мусалсали тақсимшавии уран,
Ф.Жолио-Кюри (1900-1958) бо ҳамкоронаш доир ба
ҳукуқи маънавӣ доштан ба давом додани тадқиқоте, ки
на танҳо ба пешрафти саноат ва фарҳанг, инчунин ба
сохтани бомбаи атомӣ сабаб мегарданд, суҳбатҳо оростааст. М.Борн (1882-1970) низ дар ёдцоштҳояш ин
мавзӯъро қайд кардааст.
Як қатор олимон (масалан, Р.Оппенгеймер (19041967) мутобиқи фаросати ахлоқӣ аз иштирок дар истеҳсол кардани бомбаи водородӣ даст кашиданд. Кашшофи таҷзиякунии уран Отто Ган (1879-1968) чун аз
таркиши бомбаи атомӣ дар фазой Хиросима огоҳ шуд,
аз оқибатҳои кашфиёти хеш сахт пушаймон гардид.
Мегӯянд, ки ӯ якчанд шаб хоб рафта натавонист ва
худкушй кардан мехост. Ҳатто нақшаи пешгирӣ намудани фалокатро кашид, то ки ҳамаи уранро ҷамъ карда,
дар баҳр гарқ созад, аммо бо ин роҳ инсониятро аз
неъматҳое, ки уран медиҳад, маҳрум кардан мумкин
буд? Баромадҳои эътирозии А.Сахаров (1921-1989) бар
зидди озмоиши яроқи атомй беасос набуданд.
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Дар замони муосир масъалаи масъулияти ахлоқй
боз ҳам муҳимтар гардидааст. Аз ҷумла, масъалаи мазкур дар партави пешрафти соҳаи муҳандисии генӣ, ки
ба мсханизмҳои маҳрамонаи ҳаст дахл мекунад, хеле
нозук аст. Соли 1975 олимони пешқадами ҷаҳон бо ихтиёри худ оид ба муваққатан қатъ кардани тадқиқоти
барои ҳаёт хатарнок моратория қабул намуданд. Эълон
кардани моратория барои илм ҳодисаи беназир
буд,зеро нахустин бор олимон бо ташаббуси худ барои
қагъ кардани тадқиқоте, ки дастовардҳои зиёд дода метавонист, иқдом намуданд.
Бехатарии озмоишгузарониро риоя намуда, баъзе
тадқиқотро эҳё мекарданд, лекин гадқиқоти хавфноку
таваккалӣ то имрӯз мамнӯъ мебошанд. Ин шаҳодат
медиҳад, ки масъулияти иҷтимоӣ қисми таркибию
ҷудонопазири фаъолияти илмӣ гардидааст. Алҳол кодексҳои муайяни этикӣ ’/қоидаҳои аҳлоқ/ барои
тадқиқоти соҳаи генетикаи инсон таҳия мегарданд, до
йр ба этикаи назорати генетикӣ асарқо нашр мешаванд.
Масалан, К.Поппер (1902-1994) лозим донистааст, ки
олимон барои фаъолият кардан ба нафъи одамон ва зарар наовардан савганд ёд кунанд. Манифеста РасселЭйнштейн дойр ба эътироф намудани аввалияги инсонченакии инкишофи илм ва техника интишор гардида
аст. Бо ин мақсад ҳаракати Пагоушй, Федератсияи
умумиҷаҳонии кормандони илм таъсис гардид. Оё ин
қавлу қасамҳо ва кодексҳо ҳалли пурраи масъаларо
таъмин карда метавонанд?
Масъалаи озодии тадқиқот яке аз масъалаҳои марказии баҳснок дар ин самт буда, оид ба он нуқтаҳои
назари гуногун иброз гардидаанд. Иддае озодии мутлақ
ва беҳудуди тадкиқотгузарониро ҷонибдорӣ мекунанд.
Қисми дигар пешниҳод менамоянд, ки танзими илм
мисли танзими ҳаракат дар рохи оҳан комилан таъмин
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карда шавад. Дар ҳудуди ин ақидаҳои қутбан мухолиф
ҳамчунин ақидаҳои сершумори мобайнӣ вуҷуд доранд.
Онҳо имконпазир ва зарур будани танзими тадқиқот,
ба кӣ (ба муҳаққиқ,ҷомеаи илмӣ ё ба ҷамъият) тааллуқ
доштани қабули қарори ҳатмиро ба қайд гирифтаанд.
Доир ба зарурати озодии фикр ва озодии ҷустуҷӯи
илмӣ ҳарф зада, Вернадский дар бораи ба ҳам таъсиррасонии ҳокимият (давлат) ва илм мулоҳизаи некбинона баён кардааст. Аз назари ӯ, ҳокимият набояд афкори
илмиро махдуд кунад, балки ба инкишофи ҳаматарафа
ва бемонеаи он мусоидат намояд. Дахолати зӯроваронаи давлат ба эҷодиёти илмӣ, агарчи бо мақсадқои гуногун худро «ҳақ барорад» ҳам, ҷоиз нест.
Масъалагузорӣ кардан ва
талаб
намудани
масъулиятшиносии олимон зарурати даврони мост, ва
ле олимон дар фаъолияти худ то кадом дараҷа онро
пайгирӣ карда метавонанд? Худшиносии илми муосир
якрант нест, зеро аз як тараф, он ҳанӯз фаромӯш накардааст, ки тадқиқоти илмӣ қаракат ба сӯйи ҳақиқат аст
ва аз тарафи дигар, илм ба фаъолияти касбӣ табдил ёфта, нишонаҳои хосро соҳиб гаштааст.
Иддае аз муҳаққиқон бар он ақидаанд, ки бо назардошти тафовути байни тадқиқоти бунёдй ва амалӣ
масъалаи масъулияти иҷтимоиро мушаххастар ҳал кар
дан мумкин аст.
Талаботи муқаррарии этикаи илм ва ахлоқи
шаҳрвандӣ чунин аст: агар олими соҳаи тадқиқоти бун
ёдй аз истифодаи номатлуби комёбиқои илм барои
ҷамъият огаҳ бошад, пае ӯ масъул аст, ки ҳамкасбон ва
оммаи васеъро аз ин ҳушдор диҳад. Фақат ҳаминро аз
олим талаб кардан мумкин аст, даъват кардан ба қасамёдкунӣ аз як содаандешие беш нест. Вазифаи олим
пажӯҳиши қонунҳои объективй мебошад. Илова бар ин,
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мафҳумҳои фонда ва некуӣ ҳаргиз мутлақ ва берун аз
доираи вақт нестанд.
Кашфиёти бунёдии илмӣ пешгӯинашаванда буда,
миқёси татбиқшавиашон хеле фарох аст. Инро ба инобат гирифта, мо ҳақ надорем гӯем, ки масъалаҳои
ахлоқӣ фақат ба якчанд соҳаи илм марбутанд, ё чизи
беруна, муваққатӣ ва тасодуфӣ дар инкишофи илм мебошанд. Вобаста ба ин, бояд зикр кард, ки зимни
омӯзиши объектҳои инсонченакӣ ҷустуҷӯйи ҳақиқат
бсвосита ба арзишҳои гуманиста дахл менамояд. Бо
чунин навъи системаҳо озодона гузаронидани озмоиш
мумкин нест, ин ҷо донистани ҳама навъи мамониатҳо
нақш дорад.
Тадқиқоти амалӣ (аз ҷумла, «ноу-хау») татбиқи допишҳои бунёдӣ барон гирифтани самараи амалӣ,
тагйир додани объектҳои табиӣ тибқи матлаби инсон
мебошад. Баъзан дар маҷмааҳои илмӣ-техникӣ пайдо
кардани ҳудудҳои байни тадқиқоти бунёдӣ ва амалӣ,
байни коркарди илмӣ ва фаъолияти муҳандисӣ мушкил
мегардад, вале ин ҳудуд аслан вуҷуд дорад, чунки яке
ба пажӯҳиши қонунҳои объективии табиат самтгир
тудааст, дигаре ба офаридани технологияҳои нави
мошинӣ. Ҳатто агар сухан дар бораи коркардҳои амалӣ
равад, баъзан олим душворӣ мекашад. ки мақоми худро
ҳамчун иштирокчии он маълум намояд (масалан.
иштирок дар лоиҳаи сохтани яроқи ядроӣ).
Ғайр аз ин, пешрафти илм худ имкони пайдошавии
чунин вазъиятҳои проблемавиро ба миён меорад, ки
дар онҳо нокифоягии таҷрибаи ахлоқӣ ба назар мерасад. Вобаста ба комёбиҳо дар амалиёти ивазкунии дил
ва узвҳои дигар, масалан, масъалаи баҳсноки муайян
кардани лаҳзаи марги донор ба миён омад. Ин масъала
дар ҳолате пайдо гардид, ки таъмини техникии нафаскашӣ ва тапиши дили бемори мадҳуш имконпазир шуд.
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Ба назар чунин мерасад, ки ҳамаи мораторияҳо ва
мамнӯъгиҳо ба тадқиқоти амалӣ тааллуқ доранд. Дар
соҳаи тадқиқоти бунёдӣ аз олим талаб кардани он, ки
ҳамеша оқибатҳои эҳтимолии кашфибташро ба инобат
гирад,ба ҷуз хайрандешӣ ва хоҳиши иҷронопазир чизи
дигарс нест. Олимон барои истифодаи кашфиёти илмӣ
ба ҳамон дараҷа масъул дониста мешаванд, ки дар
қабули қарор то кадом дараҷа саҳм гузоштаанд. Аммо,
чӣ тавре ки Г.Башляр (1884-1962) навиштааст, «интиқол додани бори ҷиноят аз қотил ба олати ҷиноят»
лозим нест. Гузашта аз ин, ҳар гуна ҷустуҷӯҳои кормандони илм, ки чунин масъулиятро ба худ муносиб
намебинанд, алҳол ҳамчун муносибати гайриахлоқӣ
ҳисобида мешавад.
Дар доираҳои илмӣ боадолатона қайд мегардад, ки
«далеловарӣ» барои гурехтан аз масъулият пишони бевиҷдонӣ мебошад. Олимон бояд бештар масъулиятшинос бошанд,чунки онҳо амиқтар медонанд ва аз
масъалаҳо беҳтар огоқӣ доранд. Аз ин рӯ, онҳо миқёси
хатари таҳдидкунандаро пешгӯйӣ ва муайян карда метавонанд. Ин ба тадқиқоти муайян дар соҳаҳои микроолам, муҳандисии генӣ ва ғ. тааллуқ дорад. Натиҷаҳои
чунин тадқиқот аз як тараф, ба инеоният хайру неъмати
зиёд оварда метавонад, аммо аз тарафи дигар, хавфу
хатари азимро низ ба бор меорад.
Масъулияти иҷтимоии олимон чизе мест, ки аз берун ба фаъолияти илмӣ ба таври сунъӣ «часпонида»
шуда бошад. Баръакс, ин қисми таркибии фаъолияти
илмӣ аст, ки ба мавзӯъ ва самти тадқиқот таъсири
назаррас дорад. Сарфаҳмравӣ ба ин ҳолат сабаби гуманикунонии донишҳои табиатшиносӣ ва техникй меша
вад. Фарох ва амиқ шудани имкониятҳои амалии инсон, дараҷаи таъсири ӯ ба биосфера, дахолат ба микро295
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олам - ин ҳама дар маҷмӯъ илмро водор мекунад, ки ба
майлонҳои нави этологӣ ва ахлоқӣ рӯ оварад.
Дар меҳвари этоси нав акнун эҳтимоли надонистан,
як навъ ҳикмати таърихии «нодонии олимона» меистад.
Онро дар вақташ Н.Кузанй (1401-1464) чунин ифода
карда буд: «Ҳамаи он чӣ ки мо донистан мехоҳем, далолати нодонии мо аст». Допиши гайриоқилона ҷойи
худро ба нодонии оқилона ва худмахдудкунии оқилона
медиҳад. Чунин аст роҳи ташаккули иродаи бошуурона
ва озодонаи субъекта иҷтимоӣ, расидани ӯ ба худшиносй, рафъкунии озодии бардурӯгу худсарона, даҳогарии ҳардамхаёлона, ғасбкории харобсозанда.
Яке аз вазифаҳои муҳимми илм нишон додани он
аст, ки чй мамнӯъ буда ва ба кадом кор набояд даст зад.
Коргузории инсон дар соҳаҳои мухталиф то кадом
сатҳу ҳудуд ҷоиз аст? Дар рафти мулоҳизарониҳо аз болои ин масъала, тасаввурот дар бораи «императиви
экологй» (қоидаҳои экологии рафтор) ё худ дойр ба
«ҳудуди мамнӯъшуда» ташаккул ёфт. Новобаста ба
вазъу шароит, инсоният ҳуқуқи убури ин хатро надорад, зеро убур кардан аз ин сарҳад маънои нобудшавй ё
заволи инсониятро хоҳад дошт.
Императиви экологй маҷмӯи чунин вайронкориҳо
нисбати мувозинати табиат аст, ки ба тагйирёбии назоратнашавандаи хосиятҳои биосфера, ба марги инсоният
оварда метавонад. Донистани талаботи он имрӯз ба
ниёзи ҳаётии инсоният табдил ёфтааст. Дар ин ҷода
тадқиқоти назариявии аъзоёни Клуби Рим қобили таваҷҷуҳ мебошад, ки дар таҳияи «амсилаи ҷаҳон» омили
инсониро ба инобат мегиранд. Онҳо пешниҳод мекунанд, ки инкишофи илм ва техника, умуман рушди
иқтисодӣ ба мақсадҳои гуманитарй тобеъ гардонда шавад. Лоиҳаҳои гуманистии аъзоёни Клуби Рим як навъ
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ифодасозии эътироз нисбат ба инкишофи техникйиқгисодии «якченака»-и тамаддуни техногенй мебошад.
Донистани сарҳадҳо («ҳудудҳои мамнӯъшуда»)
ҳоло маънои онро надорад, ки одамон ба шартҳои императиви экологӣ ҳатман пайравӣ карда, амалҳои худро ба имкониятҳои табиат ҳамоҳангу мутобиқ мскарда
бошанд. Императиви экологӣ талаб мснамояд, ки ба
аксарияти арзишҳо аз нав баҳо дода шавад. Мо бояд
тарзи нави муносибат ба табиат ва ҷомеаро иеша кунем. Яке аз муқаррароги муҳимми ин императиви
ахлоқӣ, тибқи андешаи Н.Моисеев (1917-2000), на
фақат гасаввур кардан, балки ҳис кардани «умумияти
умумисайёравӣ» низ мебошад.
Ҳамин тавр, ташаккули этоси нави илми муосир
дар раванди ташаккули шуури нави сайёравӣ-экологӣ
сурат мегирад. Ба вуҷуд овардани чунин шуур бояд яке
аз вазифаҳои муҳимтарини файласуфони тамоми кишварҳо ва мавриди таваҷҷуҳи кулли фалсафаи умумиинсонӣ бошад.
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Саид Нуриддин Саид
Назаров Муъмин Абдуҷалолович

ФАЛСАФА ВА
МЕТОДОЛОГИЯМ ИЛМ
(китоби дарсй)

Муҳаррир
Муҳаррири
техники
Тарроҳ

Ю. Шерматов
Қ. Саъдуллоев
И. Сатторбв

Ба матбаа 25.02.2016 супорида шуд. Ба чопаш 03.03.2016
имзо шуд. Андозаи 60x84 1/16 Когази офсет. Чопи офсет.
Ҷузъи чопй 19. Адади нашр 2000 нусха.
Супориши № 01/2016

Муассисаи нашриявии «Маориф»-и
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734024, ш. Душанбе, кӯчаи А. Дониш, 50.
Тел: 222-14-66, E-mail: naimiddin64@mail.ru

Дар ҶДММ «Душанбе-Принт»
бо супориши №07 чоп шудааст.
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