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Китобе, ки дар даст доред, дастури мухтасари дарсиест дар шинохти
динњо. Зарурати навиштани чунин як васоити таълимї аз он сабаб
пеш омад, ки имрўз дар китобхонањои њатто бо нуфузи љумњурї
китоберо дар таърихи динњо ба забони тољикї дастрас намудан
душвор аст. Чанд китобе, ки ба забони тољикї дар таърихи динњо
навишта

шуда

буданд,

њоло

ангуштшуморанд

ва

талаботи

донишљўёнро ќонеъ намегардонанд. Китобе, ки ба диќќати шумо
пешнињод карда мешавад бо вуљуди мухтасар будан таърихи
пайдоиши динњо, динњои ибтидої, динњои миллию мањалии ќадим дар
(Њинд, Чин, Эрон, Миср, дини яњудї, дини синтоия) ва динњои љањонї
(буддоия, масењият, ислом)-ро дар бар гирифтааст. Китоб ба забони
содда оммафањм навишта шуда, мафњумњои мушкил дар он шарњ дода
шудаанд.
Китоб барои устодон ва донишљўёни факултетњои гуманитарии
Донишгоњи миллї навишта шудааст.
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Пешгуфтор
Дин дар таърихи инсоният наќши калон бозида, имрўз низ дар
асри XXI, бо вуљуди пешрафтњои азими илмию техникї мавќеи он дар
њаёти мардуми олам коста нагардидааст. Сабаби устувории аќидањои
динї дар он аст, ки дин таърихи нињоят ќадимї дошта, инсон аз њамон
рўзњои аввалини пайдо шудан њамчун инсон худро шинохтанаш дин бо
ў њамроњ будааст. Дар тўли асрњо аќидањои динии одамон шакл
гирифта, ба меъёрњои муайяни рафтор, расму русум ва урфу одатњо
табдил меёфтанд. Ин аќида, маросимњо ва урфу одатњои динї бо
мурури замон ба тамоми пањлўњои њаёти инсон-љанбањои маишат,
муносибатњои њуќуќї ва њатто сиёсату иќтисод низ роњ меёбанд. Яъне
дин дар тўли тамоми таърихи дуру дарози мављудияти худ бо њамаи
љињатњои њаёти љамъиятии инсон аз психологияи љамъиятї сар карда
то ба њаёти иќтисодию сиёсии он алоќањои ногусастанї дошт.
Яке аз љињатњои муњиму мусбии дин дар таърихи инсоният дар
он зоњир мегардад, ки инсон њангоми дучор шудан ба ягон бадбахтї ё
фалокати сангин ба воситаи ањкоми динї худро таскину тасалло
медињад ва дар дин такягоњи худро меёбад. Худи факти эътирофи
идеяи

вуљуд

доштани

ќуввањои

фавќуттабиии

мададгор-Худо,

пайѓамбар, фариштањо, ки дар мушкилоти зиндагї ба инсони солењ
ёрї хоњанд расонид, ба одам ќувваю рўњи тоза ва ба ояндаи нек боварї
мебахшид. Дар айни замон идеяи мављудияти ќуввањои фавќуттабиии
мазкур дар дили одамони гунањкор тарсу вањмро љой медоданд ва
онњоро маљбур месохтанд ба идеяњои динї пайравї намоянд.
Дин аз як тараф гурўњњою ќабилањо ва халќу халќиятњоро
муттањид мекарда бошад, аз тарафи дигар таърихи инсоният љангњои
хунини зиёди динию мазњабиро низ дар ёд дорад. Ѓайр аз ин дар
њолатњои осоиштагї низ кушторњои зиёди шахсони алоњида, ки ба
бединию кофарї гунањкор дониста шуда буданд, љой доштанд.
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Дин дар тўли таърихи мављудияти худ бо адабиёту санъат,
ахлоќу њуќуќ ва илму дониш алоќањои ногусастанї доштааст.
Њанўз њангоме ки инсон дар давраи палеолити боло дар ѓорњо
зиндагї мекард, дар ѓорњою кўњњо расмњои мављудоти хаёливу динии
худро дар ќатори сањнањои њаёти воќеї (гавазнњою шикорчињо) сабт
мекард, ки он расмњо то ба замони мо омада расидаанд. Мазмунњои
динї баъдтар ба рассомон илњом мебахшиданд ва онњо муљассамањою
расмњои дорои санъати волоро меофариданд. Намунањои ин санъати
волои динии (офаридањои Рафаэль Тициан, Микеланљело ва дигарон)
замони Эњё (Таљаддуд) ба инсоният маълуманд.
Мазмунњои

динї

нафаќат

илњоми

рассомону

шоирону

њайкалтарошонро бедор мекард, балки таъсири онњоро дар эљодиёти
мусиќишиносони бузурги љањон низ њис кардан мумкин аст. Чунончи,
Бах-мусиќии калисої ва Мотсарт «Реквием»-ро навиштанд.
Дар кишварњои исломии осиёимиёнагї мазмунњои динї боиси
пайдоиши њазорон асарњои динию тасаввуфї гардиданд. Дар мусиќї
бошад «наътхонї»-хондани сурудњои динї бахшида ба ислому њаёти
пайѓамбари ислом расм гардид.
Наќши дин хусусан дар љорї кардану тањкими ахлоќи њамида
дар љомеа калон аст. Ва ин наќш масалан дар ислом то ба дараљаест,
ки баъзењо њатто динро «адабу ахлоќ» донистаанд. Ѓайр аз ин бояд дар
назар дошт, ки агар шахсе дар ахлоќ чизе гўяд, ќадри сухани ў ночиз
аст ва аммо ваќте аз љониби Худо ё пайѓамбар гуфта шуда бошад,
њукму ќадри он баланд ва иљрои он зарурї аст. Масъалањои ахлоќї
дар љамъиятњои инсонї аз замонњои ќадимтарин пайдо шуда, бо
мурури замон суфта ва ќабул гардидаанд. Чунончи, яке аз намунањои
низомњои ахлоќии ќадимаи общинаи ибтидої «табу» (манъ намудани
ин ё он амал) аз љониби сардорон ё худоњои ќабилавї бар гардани
аъзоёни ќабила бор карда шуда буд.
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Њамзамон

бо

ахлоќ

дар

љамъиятњои

халќњои

мухталиф

масъалањои зарурии њуќуќї низ пайдо гардида, онњо сипас ба воситаи
ањкоми динї ќонунї гардонида мешуданд (масалан ќонунњои Ману
дар Њинд). Ногуфта намонад, ки њуќуќи динї бештар њуќуќу
манфиатњои сарватмандон, яъне синфи њукмронро њимоя мекард. Бояд
ќайд кард, ки сарчашмањои ахлоќ ва њуќуќ дар аввал њаёти воќеии
одамон буда, онњо баъдтар ба воситаи ањкоми динї ќонунї гардонида
мешуданд. Аммо

набояд дар њама гуна ањкоми ахлоќию њуќуќї

муносибатњои синфиро дид. Зеро ахлоќу њуќуќ муносибатњои шахсї,
оилавї, маишї ва ѓайраро низ танзим менамоянд.
Дин бо илм низ алоќањое дорад. Албатта дар њаёти воќеї дин бо
илм бо њам намесозанд. Хулосањои илмии

илмњои табиатшиносї,

таърих, биология, физика, астрономия ва илмњои дигар бо ањкоми
динї дар хусуси пайдоиши одаму олам ва мављудоти дигар бо њам
рост намеоянд. Вале инљо дар зери мафњуми алоќаи дин бо илм чизи
дигар дар назар аст. Агар мо ба таърихи пайдоиши дину илм зењн
монем мебинем, ки дар ибтидо дин њаёти инсонро аз њама љониб фаро
гирифта, донишњои илмии одамон дар сатњи паст ќарор доштанд. Вале
мањз дин ва китобњои муќаддаси динї боиси пешрафти илмњои
гуногун гардиданд. Мо инро дар мисоли дини љавонтарини љањонїислом мушоњида менамоем. Ваќте ки ислом дар асри VII дар
нимљазираи Арабистон пайдо гардид, миќдори нињоят ками сокинон
хатту савод доштанд. Ѓайр аз ин хатти арабї дар он айём дар шакли
кўњнаи аќибмонда боќї монда, нуќтањои болову поини њарфњо вуљуд
надоштанд. Мањз зарурати омўзиши Ќуръону ањкоми исломї боиси
инкишофи хатти арабї ва баланд рафтани сатњи саводнокї дар
кишварњои исломї гашт. Чун мардум дар Хилофати араб ба хотири
омўхтани Ќуръон хатту савод бароварданд, онњо дар баробари
Ќуръон ба омўзиши илмњои мухталиф низ пардохтанд. Ана њамин
тавр, дин ба тарзи ѓайримустаќим боиси пешрафти улум гардид.
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Њамзамон, ногуфта намонад, ки дар ибтидои пайдоиши худ дини
ислом сабабгори муттањидии ќабоили араб ва пайдоиши давлати нави
арабњо-Хилофат низ гардид. Њарчанд дин аз тарафи классикњои
марксизм-ленинизм на њамчун як њодисаи воќеї, балки чун инъикоси
фантастикии њаёти реалии одамон дониста шудааст, новобаста ба ин
бояд дар назар дошт, ки наќши дин дар таърихи инкишофи инсоният,
њамчун яке аз шаклњои ќадимтарини идеология, яке аз шаклњои шуури
љамъиятї мебояд хеле муассиру муњим ва мусбї арзёбї гардад. Зеро
дин аз худи ибтидо рўњу љанбањои гуногуни њаёти њар як фарди
љамъиятро фаро гирифта, доимо бо ў то дами маргаш њамроњ буд.
Пас суоле пайдо мешавад, ки дин чист? Агар ба ин савол љавоби
мушаххас доданї шавем, лозим меояд дар ин масъала як китоби
алоњидае бинависем. Зеро аз замонњои то мелод то ба имрўз
мутафаккирони зиёди олам ба ин савол љавобњои аљибу гуногун
додаанд. Дин як падидаи иљтимої-маљмўи унсурњои маросимї,
асотирї, эътиќодї ва иљтимої мебошад. Дар ин бора васеътар дар
фасли оянда истода мегузарем. Дар ин љо фаќат њамин нуќтаро ќайд
карданї њастем, ки њар як дин мањз худро дини ягонаю њаќ мешуморад.
Аз таърих маълум аст, ки њанўз Маздак дар асри VI намояндагони
дини худро «тарафдорони дини њаќќ» меномид. Дар дини масењї
бошад ин дин њамчун «посухи инсон ба нидои худовандї» ба ќалам
дода шудааст. Ислом бошад «дин» гуфта мањз худи исломро дар назар
дорад, чунончи дар сўраи 3 Оли Имрон ояти

19 Ќуръони маљид

омадааст: «Инна-д-дина инда-л-Лоњи-л-ислому» (Њар ойина дин дар
назди Худо дини ислом аст).
Олимони диншинос динњоро ба гурўњњо људо намудаанд:
шаклњои ибтидоии дин, динњои мањаллию миллї, динњои љањонї
(буддоия, масењият, ислом). Ин се дини ахирро барои он љањонї
меноманд, ки онњо аз доираи як халќу давлат берун баромада дар
байни халќу миллатњо ва кишварњои мухталиф пањн гаштаанд.
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Хонандаи мўњтарам, донишљўён ва устодон! Касе ба омўхтани
таърихи динњо машѓул аст, медонад, ки шумораи динњо дар олам
нињоят зиёд мебошад ва барои омўхтани таърихи њамаи онњо ваќту
ќувваи зиёд сарф кардан лозим меояд. Азбаски миќдори соатњои
таълимии барои омўзиши таърихи динњо дар донишгоњњо људо
кардашуда мањдуд аст, ба муаллифон лозим меояд асосан дар бораи
динњои љањонї ва баъзе динњои давлатњои бузурги ќадима (Эрону
Њинду Хитою Миср) маълумот бидињанд ва аз тафсили бештар ва
омўзиши динњои дигар даст бикашанд. Ва ѓайр аз ин то имрўз дастури
таълимии маъруфе, ки таърихи динњоро ба забони тољикї фаро
гирифта бошад, дастрас нест ва чанд китобе, ки пештар чоп шуда
буданд (Н. Њакимов,

Ќ. Њомидова. Мухтасари таърихи динњо.-

Душанбе, 2005; Ш. Абдуллозода. Асосњои диншиносї.-Душанбе, 2000;
Р. Комилов. Таърихи мухтасари адён.-Душанбе, 1995) њоло нодиру
камёбанд. Аз ин рў дар назди худ маќсад гузоштем, то китобе-дастури
таълимии мухтасаре дар таърихи динњо ба забони тољикї

барои

донишљўёни макотиби олї бинависем. Зеро чи тавре маълум гардид,
њоло аксари донишљўён аз забони русї бебањраанд.
Ин китоб чун китобњои дар боло ёдшуда дар асоси асарњои
зерини маъруфи ба таърихи динњо бахшида шуда навишта шудааст:
С.А. Токарев. Религия в истории народов мира. Издание-третье,
исправленное и дополненное.-М., Изд. политической литературы,
1976, 575 стр;. чопи дигараш соли 1985; И. А. Крывелёв. История
религий. Т. I.-М., Изд. «Мысль», 1975, 416 сањ.; т II, 1976, 420 сањ.
Рўйхати васеи сарчашмањою адабиёти дигар барои омўзиши таърихи
њар як дин дар охири китоб оварда шудааст. Ногуфта намонад, ки
асарњои ёдшуда дар замони Шўравии собиќ навишта шуда, бештар
љанбаи атеистї доранд. Бо вуљуди он муаллифони мазкур кўшиш
кардаанд то дар асарњои ёдшудаи худ таърихи њар динро њаматарафа
баён намоянд. Дар ин китоб пешгуфтор, боби «Ислом» ва хулоса
асосан аз љониби муаллиф навишта шудаанд.
10
https://bikhon.tj/

Дар охир ба њамаи онњое, ки маслињатњои худро дар бењтар
шудани мазмуну мундариљаи китоб дареѓ надоштанд, хусусан ба
мудири кафедра Шарифов Р.Я., ва кормандони кафедраи таърихи
дунёи ќадим ва асрњои миёнаи ДМТ Муллољонов С.К., Асоев С.У.ва
Бостанова Т.М. миннатдории худро баён менамоям.
Ва инчунин ба соњибкор, ки масорифи табъу нашри ин китобро
дар дўши худ гирифтанд, аз самими ќалб ташаккур изњор менамоям.
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Ќисми аввал. Пайдоиши дин ва шаклњои ибтидоии он
Дин њамчун зуњуроти иљтимої. Пайдоиш ва моњияти дин
Дин яке аз шаклњои шуури љамъиятї, яке аз намудњои идеология
мебошад. Идеология бошад дар нињояти кор инъикоси њастии моддии
одамон ва таркиби иќтисодии љамъият мебошад. Њанўз Ф. Энгелс дар
«Анти Дюринг»-и худ дар хусуси моњияти дин навишта буд:
«Њар гуна дин -ин пеш аз њама инъикоси фантастикии он ќуввањои
беруна дар сарњои одамон мебошад, ки дар њаёти њаррўзаашон ба онњо
њукмронї мекунанд ва он чунин инъикосест, ки дар он ќуввањои
заминї шакли ѓайризаминиро мегиранд. Дин шакли вайроншудаи
шуур -инъикоси тањрифшудаи њаёти воќеї мебошад.»1
Маркс мегуфт, ки дин таърих надорад.2 Вале ин гуфтаро ба тарзи
одї, яъне, ки ў таърихи динро инкор мекарда бошад, фањмидан лозим
нест. Маънои ин гуфтаи Марксро чунин фањмидан лозим аст, ки дин
таърихи алоњидаю мустаќили худро надорад, зеро таърихи дин ин
инъикоси тањрифшудаи таърихи љамъияти инсонї мебошад.
Њарчанд, ки дин якљоя бо муносибатњои истењсолї, якљоя бо њаёти
воќеї таѓйир меёбад, вале дар айни замон дар давоми тамоми муддати
инкишофи худ тасаввуроту аќидањои асосии пештараи худро нигоњ
медорад. Яъне яке аз хусусиятњои дин консервативї (муњофизакор)
будани он аст. Моњияти дин дар замони љамъияти ибтидої нисбат ба
замони љамъияти синфї фарќ мекунад. Дин дар замони общинаи
ибтидої ба сабаби мањдуд будани муносибатњои истењсолї мањдуд
буд. Ин мањдудият дар динњои ќадима дар парастиши табиат инъикос
меёфт. Дар љамъияти синфї бошад дин воситаи дар тобеият нигоњ
доштани омма буда, кадом дине, ки набошад, њокимону зулми онњоро
њаќ мебарорад.

1
2

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч. Т. 20. С. 328.
К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч. Т. 3. С. 25.
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Њам дар љамъияти ибтидої ва њам дар љамъияти синфї шароитњои
умумие вуљуд доштанд, ки бовариро ба олами фавќуттабиї зиёд
мекарданд. Сабаби ин пеш аз њама дар заифии инсон аст, заифии
инсон дар мубориза ба муќобили ќуввањои табиат дар сохти љамъияти
ибтидої ва заифии инсон дар муќобили истисморгарон дар љамъияти
синфї. Мањз ана њамин њолати заифии инсонњои аввалиро дар
муќобили ќуввањои табиат лекин сабаби пайдоиши эътиќодоти динї
дониста буд. Зеро инсонњои аввалї «дар зери фишори сахти
мушкилоти зиндагї ва мубориза бо табиат» ќарор доштанд3.
Инсонњои аввалї дар њаќиќат дар назди ќуввањои табиат бечора
буданд. Зеро шуури онњо дар ибтидо он ќадар тараќќикарда набуд ва
њаводиси гуногуни табиатро наметавонистанд дуруст шарњ бидињанд.
Офтобу моњ, шабу рўз, барфу борон, раъду барќ, сўхторњо, беморињою
марг

дар назари инсонњо њаводисе буданд асроромез, њаводисе

буданд, ки тафсиру шарњу эзоњи дуруст металабиданд. Азбаски
сабабњои пайдоиши њаќиќии он њаводиси табииро намедонистанд,
онњоро ба тарзи хаёлбофию афсонавї шарњ медоданд. Баъдтар ин
хаёлбофињо ва тасаввуроти фантастикии худро љамъбаст карда ба
низом медароварданд, ки онњо оњиста-оњиста аввал ба урфу одат ва
сипас ба эътиќоду дин табдил меёфтанд. Чун инсони аввалї ба он
тасаввуроту хаёлбофињои худ бовар карда онњоро воќеияту њаќиќат
шумурд, кўшиш ба харљ дод то бо он воќеият муносибат барќарор
намуда аз он барои худ манфиате њосил намояд. Ба хотири дили он
воќеиятро ба даст овардан, инсон барои он намоз мегузорид, тоату
ибодат ва ќурбонињо мекард. Ана њамин тавр эътиќодоти инсон ба
ќуввањои фавќуттабиї бо мурури замон мустањкам мегардиданд ва ана
њамин хел аз рўи зарурияти таърихї дин пайдо гардид. Азбаски аќли
инсон бисёр борикбину њассосу мутањаррик аст, ў њар дафъа ба он
хаёлбофињои динии худ чизи наве илова мекард ва бо њамин
маросимњои динии худро мураккабтар мегардонид.
3

Лекин В.И. Полное собраний сочинений. Т. V.-С. 103.
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Эътиќодоти нахустини динї. Аз рўи бозёфтњои бостоншиносон
ба љамъияти инсонњои неандарталї (150-100 њазор сол пеш аз ин)
марбут мебошанд. Неандарталњо инсонњое буданд, ки мурдањои худро
ба тарзи махсус мегўрониданд. Онњо љасади мурдаро чорќат карда, ба
пањлўи чап дар гўр мехобониданд, аммо сарашро ба љониби шарќ ё
ѓарб мегардониданд. Аз ѓори Шанидор дар Фаластин љасади
неандарталеро пайдо намуданд, ки љасадаш чорќат карда шуда дар
атрофаш гул гузошта шуда буд. Аммо дар атрофии љасади навраси
неандарталї, ки аз ѓори Тешиктоши кўњњои бойсун ёфт гардид,
шохњои бузи кўњи ва устухони шонаи хирс гузошта шуда буд. Дар
Дюсселдорфи Олмон аз назди љасади неандарталї калтак ва олоти
сангин ёфт гардиданд. Аз назди љасадњои занони неандаталї бошад
бостоншинос асбобњои зебу зинат дарёфт намуданд.
Њамаи ончи ки дар боло оварда шуд, аз он дарк медињад, ки дар он
замонњои дуртарин 150-100 њазор сол пеш аз ин дар љамъияти
неандарталињо эътиќодоти нахустини динї пайдо шуда будаанд.

Аз давраи палеолити боло 40-18 њазор сол пеш аз ин маводе
боќї мондааст, ки онњо аз вуљуд доштани баъзе тасаввуротњои динию
урфу одатњо дарак медињанд. Пайдоиши тасаввуротњои мазкур далели
он аст, ки дар ин замон шуури инсон ќадре тараќќї карда буд. Ин
давра давраест, ки дар он одамизод дар њамин шаклу сурати имрўзааш
пайдо гардид. Инсон воситањои олоти мењнати худро сайќал дод,
кордњою белчањои тез карда шуда, тирњои аз устухон сохташуда барои
шикор, найза ва ѓайрањо сохт. Бостоншиносон аз давраи мазкур
ќабрњое пайдо намудаанд, ки дар онњо њамроњи љасадњо асбобњои
рўзгор, асбобњои зебу зинат ва ѓайра гўронида шуда буданд. Ин
бозёфтњо аз он дарак медињанд, ки алакай дар он замонњои дур
тасаввуроту баъзе эътиќодоти динї дар љамъияти одамони палеолити
боло вуљуд доштааст. Ѓайр аз ин, бостоншиносон дар мавзеъњои
гуногун ва бо миќдори зиёд дар ѓорњою кўњњо намунањои санъати
14
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тасвирї, расмњои њайвоноту одамон ва њатто њайкалчањои ба замони
охири давраи палеолити боло мансуб бударо пайдо намудаанд, ки як
ќисми он расмњою њайкалчањо бешубња ба тасаввуроти динии одамони
он замон алоќаманд мебошанд.
Дар давраи неолит (асри санг) 7-5 њазор сол пеш аз ин, тасаввуроту
эътиќодоти динї мустањкамтар мегарданд. Аз ќабрњои одамони
давраи санг њатман асбобњои рўзгор косаю кўза, силоњ ёфт
мегардиданд ва ин шањодати он аст, ки одамон ба њаёти баъд аз марг
боварї доштаанд, ин боварї бошад аллакай дин аст.
Дар давраи асри маъдан (биринљу оњан) бошад, аќидањои динї
инкишоф меёбанд ва мураккабтар мегарданд, чунончи дар ќабрњои
шоњону ашрофон якљоя бо мурда асбобњои тиллоию ќимат, аспњою
одамони

кушташуда ёфт мешуданд. Аспњо ва одамонро барои он

мекуштанд, ки онњо мебоист шахси мурдаро ба олами дигар бурда
мерасониданд. Дар болои ќабрњои ашрофону подшоњон

ќўрѓонњо

месохтанд. Ќабрњои одамони ќатории ќабила хоксоронатар буданд.
Дар ин давра як одати дигар васеъ пањн мегардад, ки ин њам бошад,
сўзонидани љасади мурда мебошад. Гумон меравад, сабаби ин дар боз
њам мураккабтар шудани аќоиди динии мардум дар хусуси њаёти
ондунёгии мурдањо мебошад.
Пайдоиши эътиќодоти аввалин оиди парастиши офтоб низ ба
њамин давраи инкишофи инсоният мансуб аст. Маводи зиёде аз асри
биринљ пайдо гардидаанд, ки дар онњо офтоб дар шакли доира ё чархе
бо нурњо ва бидуни нур акс ёфтаанд. Фойтуни биринљие бо аспњою
акси офтоб, ки мансуб ба асри биринљї аст, ёфт гардидааст. Пайдо
шудани эътиќодоти нисбат ба офтоб ин аз як тараф ба ќоил будан ба
ањамияту наќши бузурги он дар њаёт ва истењсоли мањсулот бошад, аз
тарафи дигар-ашрофони ќабилањо ба хотири наќши бузурги офтоб
асли баромади худро ба он пайваст менамуданд.
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Шаклњои ибтидоии дин
Яке аз шаклњои ибтидоии дин ин «тотемизм» мебошад. Истилоњи
«тотем» аз забони њиндњои Амрикои Шимолї «О-тотем», яъне «авлоди
ў» гирифта шудааст. Тотемизм ин эътиќод дар хусуси мављуд будани
алоќаи ѓайритабиї дар байни гурўњи одамон (ќабила) бо њайвонот
(аксаран), растанињо (камтар) ва ашёњои дигар (тамоман кам)
мебошад. Австралия мамлакати «тотемизм» номида мешавад, зеро дар
он мардуми мањаллї -њар ќабилаи он тотеми худро дорад. Он
метавонад кенгуру, суѓур, кўршапарак ва ѓайра бошад. Аксари
ќабилањои Австралия хўрдани гўшти тотеми худро табу эълон
медоранд. Яъне тотеми худро агар он масалан кенгуру бошад, ин
ќабила набояд хўрад, ин табу, яъне манъ аст. Аммо ќабилаи дигар, ки
тотеми он масалан суѓур аст, метавонад гўшти кенгуруро истеъмол
намояд. Олимон боз дар њамон Австралия ќабилањоеро пайдо
кардаанд, ки онњо баръакс гўшти тотеми худро истеъмол менамуданд.
Сабаби

пайдоиши

тотемизм

дар

тафаккури

на

он

ќадар

инкишофёфтаи инсонњои аввалї пинњон аст. Онњо дар хусуси асли
баромади худ андеша намуда содалавњона тахмин мекарданд, ки асли
баромади онњо аз ин ё он њайвон ё растании муњити атрофашон
мебошад. Ба аќидаи онњо инсон метавонад ба ин ё он њайвон табдил
ёбад ва баръакс.
Дар шинохти динњои ибтидої боз мафњуми «анимизм» (аз забони
лотинї «анима»-љон, рўњ) вуљуд дорад. Яъне боварї ба он, ки баъди
мурдани инсон љисмаш мемурад, аммо љону рўњи ў зинда мемонад. Чи
тавре пештар дидем, аќидаю эътиќодоти инсонњои аввалї асосан
анимистї будаанд, яъне онњо боварї доштанд, ки рўњу љони инсон
баъди маргаш дар он дунё чи тавре дар ин дунё њаёт ба сар мебурд,
зиндагї хоњад кард. Аз ин рў, дар ќабр, агар масалан мурда шикорчї
бошад, тиру корду камонро њамроњаш мегўрониданд, то дар он дунё ў
ба воситаи асбобњои мазкур шикор карда рўз гузаронад. Одамон
16
https://bikhon.tj/

боварї доштанд, ки арвоњи хешовандонашон аз он дунё истода онњоро
дар ин дунё дастгирї хоњанд кард.
Аз љумлаи динњои ибтидої сењру љоду ва шаманизмро ёд кардан
мумкин аст. Масалан дар ќабилањои имрўзаи австралиягї шумораи
табибони моњири мањаллї хеле зиёданд. Онњо аъзоёни ќабиларо бо
алафњои табиї, масњ (массаж), хунгирї, компресс табобат менамоянд.
Онњо захму яра ва устухонњои шикастаро низ метавонанд табобат
намоянд. Вале беморињое њастанд, ки табибони мазкур аз табобати
онњо ољизанд. Дар ин њолатњо беморњо маљбур мешаванд ба љодугарњо
ва шаманњо мурољиат намоянд. Љодугарњо ва шаманњо дар табобат аз
роњњою њилањои гуногун истифода мебаранд. Масалан макида
баровардани санг аз љисми бемор, ё ки беморро гипноз карда табобат
намудан. Шаманњо гўё дорои ќобилияти фавќулода буданд. Онњо
љинњои зарарнокро гўё аз љисми бемор мебароварданд. Шаманњо
аксаран бемории рўњї дошта, њангоми рондани арвоњу љинњо аз љисми
бемор худашонро ба дараљаи ваљд (экстаз) мерасониданд. Онњо дар ин
њолат

њаргуна суханњо гуфтан мегирифтанд ва беморонро афсун

мекарданд. Баъзан онњо ба њилагарї низ даст мезаданд. Масалан дар
халтачаи пўстие хун гирифта онро дар шиками худ мебастанд ва
њангоми сеанс бо корд хез зада-хез зада ба шиками худ ба он халтача
мезаданд ва аз он хун љорї шуда, вазъияти бемор дигаргун мегардид.
Яке аз намудњои дигари динњои аввалини инсоният ин «фетишизм»
(бутпарастї) буд. Истилоњи «фетиш» аз забони португалї аз «фетика»,
яъне «предмет», «ашё» гирифта шудааст. Гумон меравад, аќидаи И.А.
Крывелёв дар хусуси он ки фетишизм яке аз шаклњои аввалини
эътиќодоти динии одамон будааст, њаќиќате дорад. Инсонњои аввалї
фетиш (бут)-ро аз ашёњои атрофи худ интихоб карда мегирифтанд.
Масалан силоње (найза ё корд), ки ба воситаи он шикорчї чанд
сайдеро ба осонї шикор карда буд, метавонист њамчун фетиш интихоб
гардад. Ё масалан гирем ѓореро, ки инсон аз њуљуми њайвони дарранда
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боре ба он паноњ бурда, љони худро аз марг халос намуда буд. Он
инсонњо чунин силоњ ва чунин ѓорро дорои хосиятњои фавќуттабиї
њисобида, онњоро фетиши худ ќарор медоданд. Инсонњои аввалї ягон
санги аљоиб, пораи чўби шакли махсус дошта, устухони ягон њайвон,
панљаи даст ё пои хушкшудаи њайвонро ёфта, онро фетиши худ ќарор
медоданд. Дар назари инсон он чизи ёфтааш гўё хосияти ѓайритабиї
дошт. Баъдтар инсон аз сангу чўбу биринљиву сафолу оњан барои
худаш дар шаклњои гуногун фетиш месохт, онњоро дорои хосиятњои
фавќуттабиї мешуморид ва ба онњо ибодату саљда мекард.

18
https://bikhon.tj/

Ќисми дуюм. Дин дар сарзамини Њинд
1. Оинњои ведї ва брањманї.
Таърихи динњо дар Њинд ба се давра људо мешавад: давраи ведї,
давраи брањманї давраи њиндуизм.
Давраи аввалро ведї ба он хотир меноманд, ки маљмўањои
матнњои ќадимаи аз кишвари мазкур ёфташуда «веда» ном доштанд
(веда, яъне дониш). Матнњои ведањо ба забонњои аврупої тарљума
карда шудаанд. Ведањо ин маљмўањои матнњое мебошанд, ки дар
замонњои гуногун пайдо шудаанд. Ведањо ба чор маљмўаи асосїсамњитњо таќсим мешаванд. Маљмўаи аз њама ќадим дар байни онњо
«Ригведа» мебошад, ки он китоби гимнњост. Ба ин маљмўа китоби
«Самаведа» марбут аст. Он дорои матнњои намоз ва урфу одатњо
мебошад. Баъди он маљмўаи «Яљурведа», китоби ибодатњо ва сипас
маљмўаи аз њама дер «Атњарваведа» меояд, ки ин ахир дорои сурудњою
дуоњои соњирї мебошад.
Ин маљмўањо њаљман хеле калон буда, як Ригведа дорои 1028 гимн
мебошад. Дар давоми асрњои зиёд онњо дањонакї аз як кас ба каси
дигар гузашта, хеле баъд дар замонњои дер

ба рўи коѓаз оварда

шудаанд. Аз њамин рў, муайян кардани таърихи пайдоиши онњо кори
хеле душвор аст. Новобаста ба ин, матнњои Ригведа аз текстњои
замонњои дер хеле фарќ мекунанд. Мањз онњо манзарањою сањифањои
равшану воќеии динњои аввалаи њиндуориёињоро ба мо нишон
медињанд.
Дар ибтидо ќабилањои ориёие, ки аз пуштакўњњои Эрон ба Њинд
њуљум оварданд, дар вазъи нимкўчигї ќарор доштанд ва аз сохти
обшинаи ибтидої ба сохти љамъияти синфї мегузаштанд. Ин ќабилањо
бо мардуми мањаллии Њинд аз љињати маданї умумияте надоштанд.
Онњо њавзаи дарёи Њинд ва баъдтар њавзаи дарёи

Ганга ва сипас

Шимолу Ѓарб ва Шарќи Њиндустонро низ ишѓол намуданд. Ин давраи
гузариш дар Ригведа ва ведањои дигар инъикос гардидааст.
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2. Худоњои давраи ведї
Дар дини ориёињои Њинди он замон политеизм (бисёрхудої) вуљуд
дошт. Аќидае вуљуд дорад, ки адади он худоњо 33-то мебошад, вале
дар як љои ведањо гуфта мешавад, ки 3399-то худо вуљуд дорад.
Маълум нест, ки кадоме аз ин худоњо худои асосї ба њисоб мерафт. Ва
инчунин маълум нест, ки кадоме аз он худоњо ќадимтарин буд. Вале аз
рўи баъзе нишонањою аломатњои худои Индра, ки дар ведањо
омадаанд, чунин њисобидан мумкин аст, ки ў худои аз њама
ќадимтарини њиндуњо будааст. Дар ведањо ў худои аз њама
маъруфтарини њиндуњост. Ба Индра дар ведањо то 250 гимн бахшида
шуда, дар гимнњои дигар низ ў зуд-зуд ёд гаштааст. Индра аз як тараф
худои љанговар бошад, аз тарафи дигар он худои раъду барќ низ буд.
Баъзењо чунин аќида доранд, ки Индра дар ибтидо худои ќабилањои
ориёї ё худои яке аз ќабилањо-тритсу, худои љанговар буда, худои
раъду барќ шудани он баъдтар љой дошт. Дар Ригведа ќудрати Индра
ин тавр тавсиф гардидааст: «дар як рўз Индра њамаи њафт ќалъањои
онњо (душманон)-ро ба воситаи зўрии худ хароб сохт». Дар матнњои
дигар бошад Индра њамчун худои раъд, худои осмон, соњиби офтобу
рўшної тасвиф ёфтааст. Ќиссаи асотирие низ оиди љанги Индра бо
аждањои бузурги љањонї Вритра, ки таљассуми абрњои барќдор аст ва
аз ин аждањо худоњои дигар дар њарос буданд, дар ведањо оварда
шудааст. Индра бо ў љангида, ѓалаба ба даст меоварад.
Худои дигар дар матнњо Варуна мебошад. Варуна-худои осмони
шабона ва обњои њавоию заминї шуморида мешуд. Чунончи дар
матнњо омадааст: «Варуна аз бушкае, ки поёнаш сўрох аст, ба њарду
љањон ва фазо он чиро, ки дар бушка буд, рехт. Подшоњи тамоми
љањон бо њамин чи тавре, ки борон кишти гандумро об медињад,
заминро обод менамояд. Ў хоку замину осмонро шодоб месозад.
Њангоме ки Варуна мехоњад ўро бидўшанд, кўњњо бо абрњои сиёњ фаро
гирифта мешаванд ва мардњои беќарор лаљомњои аспњои худро сар
медињанд».
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Фаќат дар баъзе матнњои алоњида Варуна њамчун худои асосї
ситоиш карда мешавад. Осмони рўзона худои дигаре бо номи Дяус
дорад, ки лаќаби фахрии он «Питар», яъне «Падар» мебошад.
Як гурўњ худоњои дигар њамчун таљассумгари офтоб мебошанд. Аз
њама одии онњо «Суря» мебошад, ки маънояш «Офтоб» мебошад.
Дигараш

Савитри

(Савитар),

яъне

«барќароркунанда»,

«зиндакунанда» мебошад. Дигараш Пушан - худои гармии офтоб,
муњофизи њайвонот ва њомии одамон ба њисоб меравад. Ба ин гурўњ
Митраро низ даровардан лозим аст, њарчанд ки дар ведањо наќши он
на он ќадар муайян аст ва он бо Варуна якљоя зикр мегардад. Митра
дўст ва муњофизи одамон ба њисоб мерафт Ба ин гурўњ инчунин
Вишнуро, ки дар ведањо наќши хоксоронае дорад, дохил кардан лозим
аст. Вишну баъдтар ба фигураи муњимтарини дини њиндуён табдил
меёбад.
Баъзе худоњои дигари ведї њамчун миёнарав байни одамону
худоњои осмон мебошанд. Масалан худои оташ Агни. Ба он то 200
гимн бахшида шудааст. Дар гимнњо ба ў њамчун ба оташи барои
ќурбонї истифода мешудагї мурољиат шудааст. Чунончи: «Туро, ки
дар њар дарахт пинњон будї, эй Агни, ангирасњо (донишмандони
ќадимї) дарёфтанд. Ту дар натиљаи соиш њамчун ќувваи бузург тавлид
меёбї».
Миёнарав будани оташ дар байни одамону худоњо дар он зоњир
мегардад, ки оташ њангоми сўзонидани ќурбонињо онњоро ба осмон ба
назди худоњо мебарад. Чунончи: «Эй Агни, фаќат он ќурбонї ва он
маросим ки ту онњоро аз њама атроф фаро мегирї, ба назди худоњо
мераванд».

Асурњо ва девњо, ќурбонї ва назру ниёз. Њамаи худоњои ведї
ба ду гурўњи бо њам муќобил људо мешаванд: асурњо ва девњо. Ба
гурўњи асурњо Дяус, Варуна, Митра, Савитар, Адити (Худои ЗаминМодар), вале худоњои дигар ба гурўњи девњо дохил буданд. Баъдтар
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асурњо худоњои бад ва девњо худоњои нек шуданд. Баъдтар ракшасњо
(арвоњњои бад) пайдо шуданд, ки Индра ва худоњои неки дигар бо
онњо мубориза мебурданд.
Љои асосиро дар маросимњои ведї таќдими ќурбонию назру ниёз
ишѓол мекард. Бештар ќурбонии бехунрезї таќдим мегардид, ба
монанди сома (нўшокии ба пиво ё шароб монанд), шири гов, равѓан,
асал, нон. Ва таќдими ин назрњо њамчун хўрок додан ба худоњо
тасаввур мегардиданд. Назрдињанда мегуфт: «ана равѓан, куљост
тўњфаи ту?»
Њамин тавр, дини давраи ведї дини сода буда, нуќтаи марказии ин
дин ќурбонию назр пешнињод кардан мебошад. Дар он вуљуд доштани
ягон ибодатхонае зикр нагардидааст. Ин дини сода инъикоси
гузариши ќабилањои ориёї аз сохти ќабилавии љамъиятї ба сохти нави
дигар буд.
3. ДАВРАИ БРАЊМАНЇ
Таќрибан дар њазорсолаи якуми то солшумории мо дар њаёти
љамъиятии Њиндустон таѓйиротњои љиддї рух доданд. Ориёињо
њавзањои дарёњои Њинд ва Гангаро тобеи худ гардонида дар онњо як
ќатор давлатњои ѓуломдорї ташкил намуданд. Дар ин маконњо
таъсири ањолии то ориёињо вуљуд дошта (дравидњо ва мунда) хеле
калон буд. Дар миёнањои њазорсолаи якум давлате дар маљрои поёнии
дарёи Ганга бо номи Магадња пайдо гардид, ки он ба маркази
муттањидсозии тамоми шимоли Њиндустон табдил ёфт.
Дар њамин давра асосњои сохти каставї дар Њиндустон гузошта
шуданд, ки он сохт то ба имрўз омада расидааст. Дар замонњои ќадим
чор типи кастањо (аз санскрит «варна», яъне ранг) вуљуд доштанд. Он
кастањоро имрўз низ варна, вале барои фарќ гузоштани ќадимаю
имрўза, кастањои њозираро «љатї» меноманд. Он чањор каста инњоянд:
брањман, кшатрий, вайша, шудра.
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Дар Магадња брањманњо њамчун кастаи махсуси рўњонї, ки
донандањои ведањо буданд ва ќурбонињоро ба иљро мерасониданд,
мавќеи роњбарикунандаро ишѓол намуданд. Брањманњо њамаи он чи ки
мансуб ба дин буд, дар дасти худ љамъ оварда, дар љамъият соњиби
обру ва нуфузи хос гаштанд.
Дар

баробари

брањманњо

кастаи

дигар-кастаи

љанговарон-

кшатрийњо низ мавќеи њукмрониро ба даст гирифт. Подшоњону
ашрофон аз њамин каста буданд. Кастаи сеюм вайшњо аз дењќонону
чорводорону тољирон, ки табаќаи сокинони озоди кишварро дар бар
мегирифт, иборат буд. Онњо асосан аз ќабилањои ориёї-фотењони
кишвар иборат буданд. Ин се каста-наљибу ориёї дониста шуда,
онњоро ду бор зодашуда низ меноманд. Кастаи чоруми бењуќуќ ин
кастаи ѓуломон, бозмондагони мардуми мањаллии Њиндустон-шудрањо
(хидматгорон) буд.

4. Ќонунњои Ману
Ин низоми каставї дар Њинд ба воситаи ќонунњои Ману ќонунї
гардонида шуда буд. Ин маљмўаи ќонунњо таќрибан дар асри V то
мелод пайдо гардида, баъдтар сабт гардидааст. Дар он, ќонун ба
воситаи таълимоти динї муќаддас гардонида шудааст.
Тибќи ќонунњои Ману кастаи њоким кастаи брањманњо мебошад.
Дар он чунин омадааст: «Брањма ба хотири њифзи хазинаи дњарма
(ќонуни муќаддас) тавлид ёфта, дар рўи замин мавќеи аз њама олиро
њамчун хўљаини њамаи мављудот ишѓол менамояд. Њамаи он чизе, ки
дар дунё вуљуд дорад, њамаи он моли шахсии брањман мебошад. Ба
хотири он, ки ў брањман зода шудааст, ў ба њамаи инњо њуќуќ дорад.
Њамаи одамони дигар ба сабаби мењрубонии брањман вуљуд доранд».
Вазифаи асосї ва фахрии брањман омўхтан ва омўзонидани ведањо
мебошад. Брањмане, ки ведањоро намедонад, ба хиссии безурёт монанд
карда шудааст.
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Аз рўи ќонунњои Ману, њаёти брањман ба чор давра таќсим
мешавад:

брањмани

љавон

ведањоро

тањти

роњбарии

муаллим

меомўзад; зан гирифта, хољагияшро ташкил ва кўдаконашро тарбия
менамояд; давраи сеюми њаёти брањман њамчун дарвеш дар љангал
бояд гузарад. Дар давраи чоруми њаёти худ брањман мебояд аз њама
дороию сарваташ даст кашида, ба гадої рўз гузаронад.
Тибќи ќонунњои Ману низоми каставиро гўё худи худо љорї
кардааст. Ањли се варна њатман маросими динии «упанаяна»-ба дин
тањвил карданро мегузарониданд. Ин маросимро брањманњо дар 7солагї, кшатрийњо дар 10-солагї, вайшњо дар 11-солагї гузаронида, ба
њар кадоми онњо ресмонњои муќаддас дода мешуданд, ки онњоро аз
болои китфи чап гузаронида, дар зери дасти рост мебастанд. Ин
ресмонњо тамоми умр бояд боќї мемонданд. Ин амалияро «таваллуди
дуюм» меномиданд, яъне инсон дар он рўз гўё бори дуввум таваллуд
меёфт. Шудрањо-бегона њисобида шуда ин маросим барои онњо
гузаронида намешуд.
Дар хусуси вазифањои подшоњ гуфта мешуд: «Подшоњ сањар аз хоб
хеста, бигзор бар брањманњои доно эњтиром гузорад, зеро онњо чи тавр
идора кардани (давлатро) медонанд ва подшоњ мутобиќи маслињати
онњо бояд амал намояд. Бигзор ў брањманњои солхўрда, тоза ва
донандагони ведањоро эњтиром намояд. Далерї дар љангњо, њифзи
мардум, эњтиром гузоштан бар брањманњо барои кшатрийњо воситаи
бењтарини расидан ба хушбахтию саодат мебошад. Бонї кардани
њайвонот, додани садаќаву назру ниёз, омўхтани ведањо, машѓул
шудан ба тиљорату судхўрї ва коркарди замин-вазифаи вайшњост».
Дар ин давра љои аввалро худои нав Брама ё Брањма, ки сохти
каставї гўё аз он сар задааст, ишѓол намуд. Ў вазифањои њар як
кастаро дар алоњидагї нишон дод. Ў барои шудрањо як вазифаботавозўъ ба њамаи он се варна хизмат карданро муайян намуд.
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Бо пайдо шудани худои нав-Брањма, худоњои дигари дар ведањо
омада ањамияти худро гум мекунанд. Аз он худоњо Вишну ва Шива, ки
акнун онњо вазифањои нав доштанд, ањамияте пайдо мекунанд. Ин
худоњо љуфти занонаи худро пайдо менамоянд. Вишну љуфти худ
худозан Лакшми, Шива – худозан Парватї, ки онро боз-Дурга ва Калї
низ меноманд, пайдо карданд.
Акнун ќурбонию назру ниёзро фаќат сарватмандон меоварданд.
Мардуми одї ин имкониятро надоштанд. Аз худоњои ќадима фаќат
Индра ањамияти худро нигоњ дошта, ба худои кшатрийњо табдил ёфт.
Дар њамин давра яке аз идеяњои муњимтарини дини њиндуњо, ки
баъдњо яке аз нуќтањои асосии дини њиндуиро ташкил дод, идеяи
таносух, яъне аз як љисм ба љисми дигар гузаштани рўњ пайдо гардид.
Гумон меравад, ки брањманњо ин идеяро аз динњои мардуми мањаллїдравидњою мунда ќабул карда бошанд. Дар ќонунњои Ману идеяи
таносухи рўњ фаќат дар боби охири 12-ум зикр гардидаасту халос.
Тибќи тасаввуроти брањманњо пас аз марг рўњи инсон намемурад
ва ба ягон љисми дигари моддї медарояд. Ба кадом љисм даромадани
љон аз рафторњои гузаштаи он одам ва риоя кардани ќоидањои каставї
вобаста аст. Агар шудрањо ќонунњои каставиро наѓз риоя намуда,
ботавозўъ ба кастањои дигар хидмат карда бошанд, рўњи онњо
имконияти баъди марг ба љисми одамони кастањои болої дохил
шуданро доранд. Вале касе, ки ќонунњои каставиро риоя намекунад,
он метавонад ба њайвон табдил гардад.
Дар замони брањманњо адабиёти зиёди динию фалсафї навишта
мешавад. Ин адабиёт дар таърих номи «Упанишад»-ро гирифт. Он
иборат таќрибан аз 250 китоб буд.
Дар кастаи кшатрийњо, ки бо брањманњо раќобат доштанд,
таълимотњои материалистї зиёд ба назар мерасиданд. Масалан,
низоми «чарвака» тасдиќ мекард, ки олам аз чор унсур (об, бод, хок,
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оташ) иборат аст. Низоми дигар-«локаята» бошад, умуман вуљуди
худоњоро инкор мекард.
Яке аз системањои фалсафї, ки дар оянда њамчун дини њиндї
инкишоф ёфт, йога буд. Йога таълимоти сўфиёна буда, маќсадаш бо
истифода аз машќњои гуногун тарбияву худтакмилдињии љисму рўњ
мебошад. Дар ин таълимот низомњои махсуси нафаскашї ва ќоидањои
дигар ба хотири њифзи тозагии бадан ва худтакмилдињии рўњ истифода
мегардиданд.

5. Љайнизм (ва буддизм)
Инкишофи љараёнњое, ки дар Њинд бо якдигар мубориза
мебурданд, ин аз як тараф инъикоси афзуда истодани зиддиятњо дар
дохили синфи њукмрон бошад, аз тарафи дигар, баъзеи он љараёнњо
дар байни оммаи мардум њамовозї пайдо карда, эътирози бешууронаи
мардумро бар зидди зулми сохти каставї инъикос мекарданд.
Аз љумлаи чунин љараёнњо љайнизм ва буддизмро, ки ќариб дар як
ваќт дар асрњои VI-V то мелод пайдо шуда буданд, ном бурдан мумкин
аст. Ин ду таълимот бо якдигар наздик буда, яке бар дигарї таъсир
гузоштааст. Њардуи ин љараёнњо сохти каставиро ќабул надоштанд ва
роњи халосии инсонро аз машаќќат ба кўшишњои худи фард вобаста
медонистанд. Њарду љараён карма, яъне таќдир ва таносухи рўњро
маъќул дониста, дар љои аввал таълимоти ахлоќиро оид ба
гузаронидани њаёти таќводоронаю зоњидона мегузоштанд. Аммо
таќдири ин ду љараён њархела буд.
Љайнизм, ки асосгузори он Вардњамана Мањавира (599-527) ё ки
Љинна (аз кшатрийњо)-буд, чунин таълим медод, ки олами моддї чизи
бад аст ва инсон бояд ба он бикўшад, ки аз он рањої ёбад. Ва талаби
зоњидии ќатъї, ки мутобиќи он баъзе љайнињо аз пўшидани либос
сарфи назар мекунанд, бояд зан нагиранд, ягон кас-њатто њашаротро
накушанд, аз њамин љост. Барои њамин љайнињо њатто обро бояд аз
тариќи тўр бинўшанд, то ки тасодуфан бо об ягон њашаротро фурў
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набаранд. Бо ин маќсад дањони онњо бояд бо дока пўшида шуда
бошад, то ягон њашаротеро њангоми нафаскашї ва сухан гуфтан фурў
набаранд.
Талаби дигари љайния ин беозорї буд, яъне инсон бояд ба ягон кас
ранљу озор нарасонад. Ин талаби љайния гўё ба муќобили зулми
каставї нигаронида шуда буд. Зеро, масалан брањман метавонист
махаверо, ки ба ў даст расонад, бикушад ё озор дињад. Љайнизм
талаботњои худро тадриљан сабук кард ва он дар байни тољирон ва
сокинони шањрњо пањн гардид. Он то имрўз дар Њинд пайравони
худро, ки наздик ба 3-миллионанд дорад, вале он чун буддизм ба
хориљи кишвар пањн нагардид. Љайнињо аксаран дар штати (вилояти
Бињор зиндагї ба сар мебаранд).
Китоби муќаддаси љайнињо «Агамас» ном дошта, таълимоту
талаботњои ин дин дар он гирд оварда шудаанд. Як љузъи ин китоб ба
зиндагиномаи

Мањавира

бахшида

шудааст.

Љайнињо

чунин

мешуморанд, ки Мањавира аз осмон ба назди онњо фурўд омадааст.
Дар баробари ў љайнињо боз ба 24 нафар ба ном тиртњанкарасњо
(инсонњои муќаддаси наљотдињандагони инсоният) эътиќод доранд.
Буддизм дар асрњои наздик ба давраи мелодї дар Њинд нисбат ба
љайнизм хеле зиёд пањн гардид. Сабабаш дар он буд, ки талаботњои ин
дин он ќадар душвору ќатъї набуданд. Буддизм замоне дар давраи
њукмронии сулолањои Мауря ва Кушонињо (асрњои III то мелод-то II
мелод) дини давлатї буд. Ин дин кастаи брањманњоро сахт ба ташвиш
оварда буд. (Дар бораи буддизм њоло чанд дарсе дар пеш дорем).

6. Њиндуизм
Њангоме, ки буддизм пайдо шуд, брањманњо дар шахси (симои) ин
дин як хатари бузург ва раќиби пурќуввати худро диданд. Онњо њис
карданд, ки агар таъљилан чора набинанд, мардум аксаран ба дини
буддої мегараванд ва дигар касе онњоро эътироф нахоњад кард.
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Маќсади асосии муборизаи брањманњо бар зидди буддоињо ин дар
нигоњ доштани сохти каставї ва мавќеи њукмронии худ буд. Аз њамин
сабаб ба онњо лозим омад, ки таъљилан таълимоту ойинњои худро ба
талаботи оммаи васеи мардум мувофиќ гардонанд. Азбаски ин
мувофиќгардонї ба пайдоиши дини нав њиндуия оварда расонид, ба
њамин сабаб ин давра дар таърихи динњои Њиндустон номи давраи
њиндуизмро гирифт.
Брањманњо барои ба мардум наздик гардонидани дин маъбадњо,
мавзеъњои муќаддас, мавзеъњои њаљгузорї ва ѓайраро сохта, ойинњои
нав ба нав фикр карда бароварданд. Хулоса онњо мебоист дини
брањманиро ба омма

ва талаботњои динию рўњии он наздик

гардонанд.
Дар ин давра маъбадњои аввалин дар Њиндустон пайдо гаштанд.
Маъбадњои ќадимтарин дар Њиндустон-маъбадњои буддої ба њисоб
мерафтанд. Инњо пеш аз њама ступањои болои ќабрњо ва чайтя
(маъбадњои зеризаминї) буданд. Дар таќлид ба ин сохтмонњо
брањманњо маъбадњои азими брањманї сохтанд, ки онњо бо тарзи
сохтмони фантастикї ва архитектураи аљоиби худ тасаввуроту хаёлоти
мардумро пахш мекарданд. Дар дохили маъбадњо њайкалњои азими
худоњо сохта мешаванд. Баъзеи онњоро њангоми љашнњо ботантана дар
кўчањо мебурданд.
Акнун тибќи таълимотњои нав, худоњои осмонии брањманњо дар
замин низ таљассуми худро пайдо намуданд. Яке аз он худоњо, ки дар
замин таљассуми худро пайдо кард, Кришна буд. Таљассуми Кришна
дар рўи замин Вишну буд. Ќиссае бофта бароварда мешавад, ки он гўё
дар рўи замин (монанди ќиссањои буддоию масењї) таваллуд ёфтааст.
Дар он ќисса ќањрамонињои Кришна, мењрубонињои ў нисбати одамон
ва вафоташ дар рўи замин зикр гардидаанд.
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Дар Њиндустони Љанубї дар наќши худои наљотбахш Рамаќањрамони асотирии ориёињо, ки Цейлонро фатњ намуда буд, баромад
мекунад. Рама-ќањрамони эпоси ќадимаи њиндуён «Рамаяна» мебошад.
Дар натиљаи парастиши худоњои наљотбахш дар Њиндустон
равияву мазњабњои зиёди гуногун дар њиндуия

пайдо мегарданд.

Миќдори ин равияю мазњабњо чунон зиёданд, ки њатто имкони њамаи
онњоро ба њисоб гирифтан вуљуд надорад. Ба ин равияњо муаллимон«гуру»-њо роњбарї мекарданд. Аз њамин рў, наќши «гуру»-њо дар
њиндуизм хеле калон гардид. Дар даврањои ќадим брањманњо худашон
ќурбонї мекарданд, гимн мехонданд, њамдигарро аз ведањо таълим
медоданд ва ба мардуми одї коре надоштанд. Дар ин давраи њиндуия
бошад брањманњо ба муаллимони омма табдил ёфта, ба њаёти динии
мардум роњбарї мекарданд. Нуфузи «гуру»-њо меафзояд. Онњо ба
миёнаравони байни худоњо ва мардум табдил меёбанд. Акнун њар як
сухани гуру барои тарафдорони ў ќонуни муќаддас буд. Ба љои аввал
одатњое

мебароянд,

ки

бо

коркарди

замин

ва

њунармандї

алоќаманданд. Худоњое пайдо мешаванд, ки њомиву пуштибони касбе
ё кастае буданд. Њар як каста њомии худро дошт.
Ѓайр аз ин, ойинњои ќадимаи њиндї-эњтиром гузоштан ба њайвонот
низ дар њиндуизм љои худро ишѓол карданд. Худоњои њиндуї акнун
дар шакли нима одаму нима њайвон инъикос мегардиданд. Ганешахудои доної-дар шакли фил, Хануман-дар шакли маймун ва ѓайра.
Њанўз аз замонњои ќадим ориёињо говњоро њайвоноти муќаддас
медонистанд. Об низ мавриди эњтирому таќдис ќарор гирифт. Дарёи
Ганга муќаддас эълон шуд. Гуфта мешуд, одам чи гуноње, ки накарда
бошад, оби Ганга онро пок месозад. Њиндуи мўъмин бояд дар соњили
дарёи «Ганга» бимирад.
Њар гуна равияњои вањшиёна низ вуљуд доштанд. Чунончи, равияи
тхуги (бўѓикунандагон). Онњо бањри худозан Кали ё Дурга, њамсари
Шива њамчун ќурбонї одамони тасодуфан аз роњ мегузаштагиро
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дошта, бўѓї карда мекуштанд. Намояндагони баъзе халќиятњои мунда
дар гузашта ба хотири ќурбонї кардан ба худои замин бачањоро
ќурбон мекарданд (мериа).
Аксари равияњои мављудаи њиндуизмро ба ду гурўњи калон таќсим
намудан мумкин аст: равияњое, ки Вишнуро мепарастанд ва равияњое,
ки Шиваро мепарастанд. Вале дар байни ин ду гурўњи мазњабњо
зиддият нест. Њанўз дар асри XIII идеяе пайдо шуда буд, ки мутобиќи
он гўё ду худои асосиии њиндуизм Вишну ва Шива-зуњури њархелаи
худои дугонаи Хари-Хара мебошанд. Брањма бошад њамчун худои аз
њама бузург шинохта мешавад. Вале Брањма сурат ва мазору маъбаде
надорад.
Дар њиндуизм хусусан мактаби зоњидони йога инкишоф ёфт. Баъзе
зоњидони йога ба худ уњдадорињои вањшиёна мегиранд ва ќасам ёд
мекунанд, ки он ўњдадорињоро иљро менамоянд. Чунончи, дар пушти
гардани худ кашонидани панљараи оњанин, сари худро дар замин гўр
карда хобидан, хўрдани каждумњо, бо дастњои бардошта роњ рафтан,
хаму рост шудан дар болои гулхан ва ѓайра.
Таълимоти диние, ки њанўз дар давраи брањманњо кор карда
баромада шуда буд, таълимот оиди таносухи рўњ инкишоф дода шуд.
Акнун таносухи рўњ нафаќат аз тарзи њаёт ва иљрои таълимоти
каставї, балки аз иљроиши одатњои гўркунї низ вобаста буд. Одатан
њиндуњо мурдањои худро сўзонида, хокистарашонро ба оби Ганга
мепартофтанд. Вале дар Њиндустони Шимолї то асри XIX одати
суттї-сўзонидани зани бевамондаи мурда њамроњи љасади шавњараш
љой дошт.
Аз он чи ки зикр шуд, ба хулосае омадан мумкин аст, ки
њиндуизмро дини ягона номидан мумкин нест, он маљмўи динњост, ки
дар он як дин аз дини дигар хеле фарќ мекунад. Чизњои умумї дар
онњо каманд, инњо-муќаддас донистани ведањо, эътироф намудани
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таълимот оиди таќдир ва таносухи рўњ, аз тарафи худо муќаррар карда
шудани кастањо мебошанд.

7. Кўшишњои даровардани ислоњот ба њиндуизм
Чи тавре ёд шуд, њиндуизм динест, ки он аз љараёну равияњои зиёди
гуногун иборат буд. Ва ин њолат вазъи ногувори љамъияти ба кастањо
људошудаи сокинони кишварро ифода мекард. Људоии динї, људоии
иљтимої (кастањо) ба њаёти љамъиятии њиндуњо таъсири сахти манфї
мерасонид ва имкон намедод, ки кишвар дар муќобили хатари
аљнабиён муттањид гардад. Ин њолатро фаъолони њаракати миллї
баръало њис мекарданд ва њанўз дар асрњои миёна дар зери таъсири
дини ислом чанд кўшиши содагардонї ва ба низоми ягона
даровардани динњо љой доштанд. Чунончи, дар асри XV нафаре бо
номи Кабир ба муќобили сохти каставї, бисёрхудої ва хурофотњо
баромада, мехост њиндуњоро дар атрофи як дин муттањид сохта, бар
зидди мусалмонон мубориза барад. Дар натиља равияе бо номи КабирПантњи пайдо шуд, ки он то имрўз вуљуд дорад.
Сикњњо Дар охирњои асри XV

дар натиљаи мубориза ба

муќобили мусулмонон равияи махсусе бо сардории марде бо номи
Нанак пайдо шуд. Ў њинду аз табаќаи тољирони кшатрий буд ва дар
зери таъсири сахти мавъизањои Кабир ќарор дошт. Муњимии
таълимоти ў дар он аст, ки Нанак мехост њам њиндуњо ва њам
мусулмононро зери байраќи як дин муттањид созад. Тарѓиботи Нанак
дар байни мардум тарафдорони бисёр пайдо кард. Ў тавонист
мардуми зиёдеро муттањид созад. Дар давоми ду аср тарафдорони ў
аввал бо мусулмонњо ва баъд бо англисњо мубориза бурданд. Вале ба
љои муттањид сохтани намояндагони динњои гуногун сикњњо худро бо
равияи њарбию динии худ мањдуд сохтанд. Дар асри XVII онњо давлати
пурќуввате созмон дода, дар асри XVIII Панљобро гирифтанд. Аз рўи
маълумотњои соли 1970 шумораи сикњњо дар Њиндустон 10 миллион
нафарро ташкил медод. Сикњњо бе чуну чаро ба сардорони худ итоат
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мекунанд. Китоби муќаддаси онњо «Ади-грантњ» мебошад. Љамъияти
онњо нињоят муттањид аст. Онњо аз фоидаи худ барои общинаашон
фоизи муайяне људо менамоянд, урфу одатњои худро риоя мекунанд,
либосњои миллї мепўшанд, мўи сару риши худро наметарошанд,
дастмонаи махсуси оњанї дар банди дастњои худ меандозанд, ки аз рўи
он сикњ буданашон маълум мегардад.
Азбаски динњою равияњои нињоят зиёди њиндуистї ва инчунин
сохти каставї мардуми Њиндро аз њамдигар људо мекарданд, дар
натиља мардуми Њиндустон наметавонист дар муќобили аљнабиён
муттањид гардад, англисњо ин кишвари пањноварро ишѓол намуданд.
Аз ин рў зиёиёни њиндуњо дар асрњои XVIII-XIX ба ташкил намудани
њаракати динї-ислоњотї пардохтанд. Дар Банѓола ба ин њаракат олим
Чайтаня роњбарї мекард. Ў равияи нави вишнуизмро созмон дод, ки
дар он на маросимњои зиёд, балки имону њиссиёт чизи асосї буданд.
Шогирди ў Рам Моњан Рай бошад кўшиш ба харљ дод то аз дини
бисёрхудоии њиндуия дини яккахудої бисозад. Бо ин маќсад ў
њаракате созмон дод бо номи «Брањма Самаљ», то ба ин восита
зиддиятњои каставиро њељ набошад мулоиму суст созад.
Дар нимаи дуюми асри XIX дар шимоли Њинд њаракати наве бо
номи «Ария Самаљ» пайдо гардид. Тарафдорони ин њаракат ба
муќобили ислому масењият баромада мардумро даъват мекарданд, ки
ба дини тозаю содаю ќадимаи худ-ведањо баргарданд. Њозир дар асри
XXI ба пешравию инкишофи маданию техникї нигоњ накарда
мардуми њинду њар кадом талаботи динњои худро риоя карда меоянд,
маросимњои ќурбонињои зиёду дилбазани худро иљро менамоянд.
Хусусан дини њиндуия, ки сохти каставиро дастгирї менамояд ба
муттањидсозии љамъияти њиндуњо монеаи асосї мебошад. Махсусан
ањволи

кастаи

поёнї-«махавњо»,

ки

имрўз

шашяки

ањолии

Њиндустонро ташкил медињад, нињоят бад аст. Њарчанд расман људо
кардани мардум ба кастањо дар Њиндустон манъ карда шудааст, аммо
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дини њиндуия чунин мешуморад, ки сохти каставиро худи Худо муайян
намудааст. То имрўз брањман агар ба «махав» даст расонад, дасташ
гўё «њаром» мешавад.
Дини њиндуия маросимњои майда-чуйдаи бисёре дорад, ки риояи
онњо ваќти зиёдеро талаб менамояд. Иљрои баъзе аз талаботњои дини
њиндуия ба мардуми њиндї зарари зиёд мерасонад. Масалан талаботи
манъи куштани њайвоноти даррандаву њашароти зарарнок. Тибќи ин
талабот њинду њаќ надорад њайвоноти дарранда (шеру палангу гург)ро ва инчунин морњои зарарноку каждум ва ѓайраро бикушад. Дар
натиља њар сол њазорон нафар аз љониби даррандањо ва хазандањо
кушта мешаванд.
Њукумати Њиндустон динро дастгирї менамояд, вале дар айни
замон кўшиш мекунад, то онро модернизация намояд ва аз њар гуна
маросиму урфу одатњои даѓалу зарарнок онро озод намояд.
Аз дини њиндуия равияи йога ба Америкаву Аврупо (асарњои
Рамачараки) ва кишварњои дигар гузашта васеъ пањн шуда истодааст.

II. Динњои Чини ќадим
Дини Конфутсий
Аз динњои Чини ќадим ду дин нињоят машњур гашта буданд, яке
таълимоти динию ахлоќии Конфутсий ва дигар-даосия. Конфутсий
шахсияти таърихї буда дар соли 551 пеш аз мелод таваллуд ёфта аст. Ў
дар соли 479 пеш аз милод вафот кардааст. Конфутсий мансабдори
калоне дар вилояти Лу буд. Асарњои эљодкардаи ў аз ду маљмўаи калон
иборатанд,

ки

якеро

«Панљкитоба»

(У-цзин)

ва

дигариро

«Чањоркитоб» (Сы-шу) меноманд. Панљкитоба-китоби асосии дини
конфутсианї мебошад. Китоби якуми Панљкитоба аз маљмўи дуоњои
соњирона, китоби дуюм аз таърихи императорњои ќадимаи асотирии
Чин, китоби сеюм аз маљмўи ашъори ќадима иборат буда, фаќат дар
охири ин маљмўа суруду гимнњои динї, ки њангоми иљрои маросимњои
динї ва ќурбоникунї хонда мешаванд, ба назар мерасанд; китоби
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чорум ба тавсифи урфу одатњои зиёди халќї бахшида шуда, мавзўъњои
динї дар он каманд; китоби панљум таърихи замонии яке аз вилоятњои
Чинро дар бар гирифта, дар он ягон лањзаи динї дарљ нагардидааст.
Китоби

якуми

«Чањоркитоб»-таълимоти

худтакмилдињии

инсонро, ки яке аз шогирдони Конфутсий онро аз рўи таълимоти
Конфутсий навиштааст, дар бар мегирад; китоби дуюм дар хусуси он
аст, ки инсон дар њар як кор бояд таносубу тавозунро риоя намояд ва
ба ифрот роњ надињад; китоби сеюм панду њикматњои Конфутсий ва
шогирдонашро ва китоби чорум бошад таълимоти фалсафии яке аз
бузургтарин шогирдони замони дери Конфутсий-Мэн Цзыро дар бар
гирифтааст.
Дар он чизе, ки зикр шуд, чи тавре дида мешавад, мазмунњои
динї умуман кам ба назар мерасанд. Мазмуни асосии таълимоти
Конфутсийро ќоидањои рафтори дуруст ва њаёти дуруст ташкил
медињад. Аз њамин сабаб њам имрўз дар байни зиёиёни хитойї чунин
аќидае вуљуд дорад, ки конфутсианї аслан дин нест. Он системаи
фалсафї ва маљмўи ќонунњои ахлоќи давлатї ва шахсї мебошад. Ин
аќида нодуруст мебошад, зеро дар байни китобњои Конфутсий
китобњое њастанд, ки дар онњо сухан аз ќуввањои фавќуттабиї, љину
рўњ ва дунёи дигар меравад. Худи Конфутсий њамаи урфу одатњои
диниро бисёр бодиќќат иљро мекард ва дигаронро низ ба иљрои
њатмии онњо даъват менамуд. Баъд аз маргаш ў ба дараљаи улуњият
(худої) бардошта шуда, худи император ба хотири бузургдошти ў
расму ойинњои диниро иљро мекард. Дар ибтидои асри XX дар Чин
1500 маъбади бузургдошти Конфутсий мављуд буд. Конфутсианї
њамчун дин аз даврањои њукмронии сулолаи Хан (206 то мелод-220
баъди мелод) ба фаъолият пардохтааст.
Аз рўи мазмуни худ ойини конфутсианї-ин ќонунигардонии
одии расму таомулњои оилавии аз ќадим дар Чин мављуд буда
мебошад. Конфутсий ба онњо ягон чизи нав дохил накардааст. Худи ў
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чандин бор таъкид намудааст, ки ў ба дин ягон чизи наве дохил
накардааст ва фаќат талаб мекунад, ки ќонуну русуми ќадима ба тарзи
љиддї риоя гарданд. Яке аз он расмњои ќадима парастиши гузаштагон
буд, ки он мазмуни асосии дини конфутсианиро ташкил дод. Њар як
оилаи хитойї маъбади оилавии худро дошт, ки дар он дар ваќтњои
муайян ибодати оилавии худро анљом медод. Дар ќадим дар назди
ќабрњо хонаи хурд-маъбад сохта онљо ќурбонї мекарданд. Дар замони
сулолаи Хан бошад, сохтани маъбад (мяо) шакли дигар гирифтмардуми одї мебоист дар хонаи худаш бахшида ба рўњи гузаштагонаш
ќурбонї кунад. Мансабдорон њаќ доштанд 1 мяо, ашрофон-5 ва
императорон-7 мяогї бисозанд.
Дар ибтидо дар маъбад лухтак ё њайкали хаёлии шахси мурдаро
мегузоштанд. Аз давраи Хан сар карда дар мяоњо лухтакеро аксар аз
матои сафеди шоњї дар шакли одам сохта, миёнашро мебастанд, ки он
«хун-бо» ном дошт. Баъдтар ба љои лухтак тахтачањои чўбини сиёњчжу истифода мегардиданд, ки навиштаљоти иероглифии

сурх

доштанд. Ин тахтачањо аз давраи њукмронии сулолаи Сун (960-1260)
дар мяоњо нигоњ дошта шуда, ба тарзи оммавї ин амал љорї гардид.
Барои рўњи мурдаро дар тахтача (чжу) љой кардан як ќатор расмњоро
иљро намудан лозим буд. Чунончи, њамоно баъди гўронидан котиби
махсусе дар тахтача номи мурдаро менавишт. Сипас, њамаи аъзоёни
оилаи ў ба зону зада чунин дуо мекарданд: «дар фалон солу моњу рўз
писари ятиммондаи фалонї љуръат карда ба падари худ-фалонї бо
суханњои зерин мурољиат мекунад: Љасади туро гўронидем вале,
бигзор рўњи ту ба маъбади хонагї баргардад. Тахтача барои рўњ
омодааст. Бигзор рўњи муњтарами ту маъвои пешина (љисм)-ро тарк
намуда, ба маъвои нави худ (мяо) дарояд ва доимо онљо бошад».
Тахтачањои мазкур дар сандуќњои махсус нигоњ дошта шуда,
њангоми иљрои маросим, онњоро аз он љо гирифта, дар болои миз
мегузоштанд

ва

дар

наздаш

назру
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ниёз-хўрокию

нўшокиро

мегузоштанд. Ин расм њар сол дар ваќти муайян ё ягон њодисаи
муњими оилавї-туй, марги ягон узви оила, таваллуди кўдак, сафари
сардори оила ва ѓайра анљом дода мешуд.

Тибќи аќидаи фалсафию

динии конфутсианї, ќоидаи асосии њаёт ва такягоњи њамаи сохти
мављуда-ин ба тарзи љиддї риоя кардани русуму таомулњо (ли)
мебошад. Конфутсий мегуфт: «агар русуму таомулњои аз ќадим
боќимонда риоя карда нашаванд ё ки онњо бекор карда шаванд, њама
чиз бо њам омехта гардида, бетартибию беназмї љамъиятро фаро
мегиранд. Русуму таомули никоњро бекор кунед, он гоњ занушавњарї
ба маънои пуррааш нест мегардад, фисќу фуљур ва љиноятњои ба он
вобаста њамаро фаро мегиранд. Русуми гўркунї ва назру ниёзро нест
кунед, дар ин њолат фарзандон дар њаќќи мурдањои падарону
модаронашон ва њатто падарону модарони зиндаашон ѓамхорї
нахоњанд кард».
Яке аз омилњои муњиме, ки ин ойини давлатиро дастгирї мекард,
низоми имтињоноти давлатї буд, ки дар императории Чин роњи ягонаи
гирифтани мансаби давлатї буд. Барои супоридани имтињони давлатї
шахс мебоист мазмуни китобњои Конфутсийро пурра азбар мекард.
Яке аз ќонунњои нонавиштаи Чини кўњан аз

он

иборат буд, ки

император мебоист кишварро ба воситаи маъмурони маълумоти
конфутсианї дошта идора мекард. Аз ин љо наќши консервативии ин
дин дар њаёти сиёсии кишвари Чин маълум мегардад. Наќши он аз ин
сабаб консервативї аст, ки он риояи русуму тартиботи кўњнаро
дастгирї менамояд.
2. ДАОСИЯ- њамчун љараёни динию фалсафї дар асрњои VI-V то
мелод пайдо гардид, яъне ќариб њамзамон бо дини конфутсианї.
Асосгузори ин равияи динї донишманди файласуф Лао Цзи, ки
шахсияти нимафсонавї аст, дониста мешавад. Асари асосии ў «Китоби
Дао Дэ (Дао Дэ Цзин)» мебошад. Аз рўи маълумотњои нимасотирї
Лао Цзи муддате њамчун корманди архивњо дар шоњигарии Лу кор
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мекард. Баъд ба говмеши сиёње савор шуда ба сўи Њинд, ки дар он љо
дини буддої пайдо шуда ба Хитой гузашта истода буд, мерафтааст.
Њангоми баромадан аз шањр сардори дастањои муњофизи шањр аз
ў илтимос кардааст, ки асари худро ба ёдгор ба ў бидињад. Лао ду
ќисми китобашро, ки дар онњо тафсири Дао (роњ, тариќа) ва Дэ
(неъмат) оварда шуда буданд, ба ў дод. Китоб дар парахањои бамбук
навишта шуда, се аробаро пур карда, аз 5-њазор иероглиф иборат буд.
Дар ин китоб асосњои таълимоти њикматомези сарбастаи даосизми
оянда баён гардида буданд.
Дар он гуфта мешуд, ки дар болои њамаи худоњо ва њатто худои
аз њама бузург, ки соњиби осмон аст, як ќувваи азиме бо номи Дао
њукмронї мекунад. Дао асоси њамаи ашёњо-њатто осмону замин аст. Он
ягона буда, њамаи чиз њатто дунё аз он пайдо шудааст. Дао ќонунњои
њаракати њаётро ба тарзи ноаён љорї мекунад ва њамаи корњо гўё худ
ба худ ба тарзи табиї иљро мегарданд, ба воситаи ќувваи Дэ. Дэ ба
инкишофу иљроиши њамаи корњои хурду бузург мусоидат менамояд.
Даосия баъзе унсурњои дини буддоиро ќабул кард. Маросими
расмии ќабули дини даосия дар Чин дар соли 165 љой дошт. Дар ин сол
дар сатњи давлатї ба худои нав Лао-Цзи ботантана назру ниёз пешкаш
карда шуд. Сипас љараёнњои гуногуни даосия пайдо шуданд. Баъзеи
онњо мактабњои сењру соњирї, дигарашон сўфигї, ќисми сеюм
фалсафї, баъзењо мактабњои кимиёгарї, усулњои љангї ва фолбинї
кушоданд. Аз њамин сабаб то имрўз ба саволи он, ки даосия чист?,
љавоби якхела намеёбем.
Даосияњо роњбари бузурги худро доштанд, бо лаќаби «тян-ши»
(муаллими осмонї). Сулолаи он аз асри II мелодї идома дошт. Ў
оиладор ва соњиби обрўи калон буд. Ў нафаќат сардори њамаи
роњибони даосия буд, балки арвоњњо низ гўё тобеи ў буданд.
Ќароргоњи ў дар кўњњои Аждањо-паланг дар музофоти Цзянси воќеъ
буд. Ваќте, ки дар соли 1927 лашкари сурхи хитої ба он ќароргоњ
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даромад, тян-шии охирини 63-юм ѓайб зад. Дар охирњои асри ХХ
даосияњо кам мондаанд. Ибодатгоњњои даосия нисбат ба буддоия дар
Хитой камтаранд, вале шумораи роњбарони даосия дар аввалњои асри
XX зиёда аз 100 њазор нафарро ташкил медод.
Ќароргоњи љамъияти даосия дар Чини имрўза дар шањри Пекин
љой дорад. Як ќатор роњбарони ин љамъият аъзоёни Маљлиси
Умумихитойии намояндагони халќ мебошанд. Дар баробари он имрўз
дар њудуди сад равияњои даосиягї мављуданд, ки баъзеи онњо аз
љониби давлат хатарнок эълон гардидаанд. Имрўз дар ѓарб баъзе
љињатњои амалии даосия, ба монанди: илми парњез, фитотерапия
(табобат бо алафњо), њунарњои љангї, роњёбї ба олами арвоњ васеъ
пањн гардида, китоби асосгузори даосия бо номи «Дао Дэ Цзин» ба
забонњои гуногуни аврупої тарљума гардидааст.

III.Дину ойинњои Эрони бостон
1.Дини зардуштї
Аз рўи аќидањои мављудаи олимон дар њазорсолаи сеюми пеш аз
мелод ќабилањои нимкўчии эронинажод дар даштњои шарќии дарёи
Волга мезистаанд. Онњо ба ду гурўњи калони њиндуориёї ва эронї
људо шуда, аз њазорсолаи II пеш аз мелод сар карда ба ватанњои
имрўзаи худ кўчидаанд. Аз рўи ривояти зардуштиён дар њудуди солњои
660-583, яъне 300-сол пеш аз омадани Искандари Маќдунї ба Эрон,
вале аз рўи ривоятњои дигар-1500-800 сол пеш аз ин Зардушт
пайѓамбари зардуштиён ба даъвати мардум ба дини худ пардохта
будааст.Зардушт, тибќи ривоятњои авестої дар 30-солагияш бо
Вањумана (Бањман-њамтои љабраил дар ислом) фариштае, ки лаќаби
«Пиндори нек»-ро дошт, вомехўрад. Фаришта ба ў мефармояд, ки тан
яъне љомаи ориятии рўњро барандохта, бо рўњи пок ба осмон ба назди
Худо-Ањурамаздо боло барояд. Ў чунин мекунад ва чун ба назди Худо
мерасад, аз нурњою равшании зиёд сояааш нест мегардад. Ањурамаздо
ўро ба пайѓамбарї гузида ањкоми динро ба ў меомўзонад ва
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мефармояд, ки он ањкому таълимотро ба мардум бирасонад. Баъд аз
ин дар аввал касе ба таълимоти ў ањамият ќоил нашуд. Баъд ў ба
даргоњи Гуштосп роњ ёфт. Аз рўи асарњои Балъамї, Фирдавсї ва
Берунї дини зардуштї бори аввал дар Балх, пойтахти Бохтар пањн
гардид. Балъамї навиштааст: «Чун Гуштосп ба мулк биншаст ба
замини Балх ва дини оташпарастиро њељ малик чандон нусрат (ёрї)
накард, ки ў кард. Ва муѓонро яке пайѓамбар аст, ки ўро Зардушт
гўянд ва эшонро даъвате кард, ки ман пайѓамбарам ва оташпарастї
эшонро савоб намуд ва китобе овард, ки ўро «Занд-Авесто» хонданд.
Ва хоњару модар ба занї кардан ў нињод ва май хўрдан ва хатна
накардан ва ободонии љањон ва хештан бо бавл игов пок доштан. Ва
ин шариатњо њама, ки андар дини муѓї аст, ў овардааст.Малик
Гуштосп бад-ў бигаравид ва шариати ў ба њама подшоњии Гуштосп
мардумонро бифармуд». Гуштосп ба њамаи кунљу канори кишвараш
мўбадону њирбадонро фиристода, дар њама љо оташкадањо бунёд
намуд, ки дар њамаи онњо доимо оташи муќаддас фурўзон буд.
Зардушт аз рўи Готњо (Гоњњо) марди таърихї буда, аз оилаи
миёнањоли спитам баромада, падараш Прушаспа ва модараш Дуѓдова
ном доштаанд. Номи худи ў Заратуштра

маънои «соњиби шутури

мўтилло» ё «роњбалади шутурњо»-ро дорад.
Ѓояи асосии таълимоти Зардушт дар Авесто-китоби муќаддаси
зардуштиён ин шинохту эътироф намудани худои асосї Ањуромаздо
(яъне «соњиби хирад» ё «худои доно»), ки баъдтар Њурмузд ном
гирифт, мебошад. Он офарандаи осмону дунёю њама чиз мебошад.
Ба худои некї-Ањуромаздо, худои бадї-Анњрамайна (Ањриман)
муќобил меистад. Агар Ањуромаздо њаёт, гармї ва нурро офарида
бошад, пас Ањриман-марг, зимистон, сардї, њайвоноти дарранда ва
њашаротро офарид. Вале дар муборизаи байни ин ду ќувва оќибат
Ањуромаздо ѓолиб омада, бадиро то абад решакан месозад.
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Ќуввањои Ањриман иборатанд аз девњо, љинњо, љодугарњо ва
подшоњони бад, ки ба чор унсури табиат-об, бод, хок, оташ зарар
мерасонанд.

а. Авесто. Дар хусуси нињоят калон будани китоби муќаддаси
зардуштиён-Авесто, Берунї чунин навиштааст: «Авесто»-ро дар
хизонаи Доро ибни Доро нусхае буд тиллокорї шуда, ки дар 12-љилди
(пўсти) гов навишта шуда буд. Ва чун Искандар оташкадаи Форсро
вайрон кард, ин нусхаро низ бисўзонид ва њирбадонро аз дами
шамшер бигузаронид. Ва аз он ваќт Авесто маъдум (нобуд) шуд ва ба
андозаи аз 3/5 ќисми он куллан аз даст рафт. Ва дар асл сї наск (љузъ,
пора) буд. Ва боќимондаи он акнун дар дар дасти зардуштињост, ки ба
андозаи 12 наск аст. Ва «наск» порае аз китоби Авесторо гўянд,
чунонки порае аз Ќуръон-ро «њафтяк» гўем».
Он матнњои Авесто, ки то замони мо омада расидаанд, аз шаш
бахш иборат мебошанд: Готњо (Гоњњо),

Яснањо, Яштњо, Виспарад,

Хурдавесто ва Вандидод.
Аврупоиён то асри XVIII маълумоти даќиќе дар бораи мазмуну
мундариљаи Авесто надоштанд. Дар соли 1723 як нусхаи Авесторо аз
Њиндустон ба Оксфорд оварданд, вале касе онро хонда наметавонист.
Дар соли 1754 олими француз Анкетил Дюперрон ба Њиндустон ба
маќсади пайдо кардану аз парсњо омўхтани Авесто омад. Баъд аз
кўшишњои бисёрсола ў ба маќсади худ расид ва дар соли 1771
тарљумаи Авесторо дар Оксфорд ба забони фаронсавї аз чоп
баровард. Баъд аз ин таърих Авесто ба забонњои дигар низ тарљума
карда шуда, дар хусуси забони он тањќиќотњо анљом гирифтанд.
Маълум гардид, ки як ќисми Авесто бо забонњои санскрит, форсии
ќадим ва забони дигари номаълум навишта шудааст. Аз њамин рў,
забони Авесто «забони авестої» номида шуд. Омўзиш инчунин нишон
дод, ки масалан бахши Готњо (гоњњо)-и Авесто ба даврањои
ќадимтарин-то давраи Њахоманишињо мансуб буда, забони он ба
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забони ведањо наздик аст. Баъзе бахшњои дигари Авесто бошад, ба
монанди Вандидод, Яшт ба замони давраи Сосониён (асрњои III-VII)
ва забони пањлавї (форсии миёна) рост меоянд. Ќисми аз љињати
замонї аз њама дери Авесто «Бундањишн», ки дар аввал аз 21 асар
иборат будааст, аз он баъзе љузъњояш то ба замони мо омада
расидааст.

б. Шариати дини зардуштї.

Тибќи матнњои Авесто

парастиши Ањуромаздо пеш аз њама дар парастиши оташ зоњир
мегардад. Аз њамин рў зардуштиёнро оташпараст низ меноманд. Ягон
маросим ё ид бе оташ (атар)-рамзи худо Ањуромаздо намегузашт.
Зардуштињо рўзе панљ бор ба сўи љануб рў оварда (парсњо ба сўи
шимол) намоз мегузоштанд. Намозашонро дар њар љо хондан мумкин
аст. Дар ин дин њарому њалол љой дорад. Масалан зардуштињо
наметавонанд ба мурча, мор ё баъзе растанињо даст расонанд, зеро
онњо њарому мурдор эълон шудаанд. Одам, саг, гов, гўсфанд, хорпушт,
дарахтон, растанињо (ба истиснои баъзењояшон), мевањои боѓ,
сабзавот њалолу тозаанд. Даст расонидан ба чизњои мурдор гуноњ аст.
Оташу обу замин пок њисобида шуда, зардуштї бояд кўшиш кунад, ки
онњоро ифлос нанамояд. Одами зинда хайру неъмат меорад, вале чун
мурд, мурдор ба њисоб меравад. Аз њамин сабаб, ба ѓайр аз
«насасаларњо» (мурдашўйњо) њатто ягон хешу табори наздики мурда
њаќ надошт, ки ба он даст расонад.
Љасади мурдаро баъди 4-рўз бурда дар болои дахма мебастанд.
Баъд аз он, ки љонварону паррандагон гўштњои ўро хўрданд,
устухонњояшро ба даруни дахма мерехтанд. Агар зардуштї дар
зимистон мурад, љасадашро дар хонаи махсус то фаро расидани гармо
нигоњ дошта (то омадани лошахўрон) баъд љасадро ба дахма
мебурданд.
Зардуштиён ба хотири дар оянда бо рўњи хешованди мурдаашон
пайвастан, баъзе маросимњоро иљро мекарданд. Чунончи, њамаи
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хешовандон љамъ шуда аввал тањорат мекарданд (дасту рўю
гарданњояшонро мешустанд), либоси тоза мепўшиданд, фарши хонаро
тоза шуста, баъд оташро ба хона медароварданд (дар тобистон баъди
10-рўз ва дар зимистон баъди як моњи мурдани шахс). Дар маърака
њама таом мехўрданд, њирбадон намоз хонда њаома (шароби муќаддас)
тайёр менамуданд. Намозхонњо нишаста намоз мехонданд ва даст ба
дуо мебардоштанд, аммо њангоми саљда сарњояшонро ба замин
намерасониданд. Ба њамин шакл маъракаи 30-рўзагї ва сари соли
мурда ва баъдтар баъзе маъракањои дигар низ гузаронида мешуданд.
Тибќи аќидаи зардуштиён, рўњи шахси мурда аввал ба кўњи
адолат, ки Њаре ном дорад, меравад. Дар он љо дар байни ин кўњ ва
бињишт пуле бо номи Чинват мављуд аст. Агар мурда инсони солењ
бошад, њангоми гузаштанаш аз болои Чинват, он васеъ гашта, одам ба
осонї аз болои он гузашта, дохили љаннат мегардад. Дар он љо бо
арвоњњои одамони пок њамроњ гашта, тарозу ва тахти тиллоии худоро
мебинад. Агар мурда дар зиндагиаш одами гунањкор бошад, пули
Чинват бориктар мешавад ва шахси гунањкор аз болои он ба зер-дўзах
меафтад.

в. Муњољирати зардуштиён ба Њиндустон.

Баъд аз

он, ки Эрон дар асри VII аз љониби арабњо истило гардид, то миёнањои
асри IX касе зардуштиёнро барои ќабули ислом расман маљбур
накард, њарчанд фишор вуљуд дошт. Аз охирњои асри IX сар карда,
халифањои аббосї талаб карданд, ки оташхонањо нест карда шаванд.
Баъд аз ин зардуштињоро «габр»-кофир номида, таъќибот сар шуд. Аз
њамин сабаб якчанд њазор зардуштї аз мавзеи Санљони Эрон ба сўи
Халиљи Форс рафта дар љазираи Див 19-сол зиндагї карданд. Баъд бо
раљаи Њиндустон гуфтушунид намуда, бо иљозати ў ба Њиндустон
кўчиданд ва мањалли зисти худро Санљон ном гузоштанд. Онњоро дар
Њиндустон «парс» меноманд. Онњо дар он љо Оташкадаи Бањромро
сохтанд, ки дар штати Гуљарат воќеъ аст. Онњо бо мурури замон
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забону либоси гуљаратињоро (ба ѓайри рўњониёнашон)

ќабул

намуданд. Бо мурури замон парсњо сарватманд гардида, дар шањрњои
Бомбай ва Сурат љой гирифтанд. Як ќисми зардуштиён дар Эрон дар
вилоятњою шањрњои Язду Кирмон ва ноњияњои Туркободу Шарифобод
дуртар аз мардуми мусулмон дар асрњои XI-XII љой гирифтанд. Онњо
бо зардуштињои Њинд алоќа доштанд. Ин

алоќањо баъди њуљуми

муѓулњо канда шуда, аз нав дар асри XV барќарор гардиданд. Дар
асри XVII дар замони Сафавиён зардуштиёнро аз атрофи шањрњои
Исфањону Кирмон ронда, маљбур месохтанд, ки исломро ќабул
намоянд. Ањволи моддии онњо боз аз он љињат бад мешуд, ки аз онњо
дар баробари андозњои мављуда боз андози «љизя» њамчун аз ѓайри
мусулмон ситонида мешуд.
Дар Њинд бошад, парсњо мавриди таъќиб ќарор надоштанд. Дар
замони Акбар (асри XVI) онњо њатто соњиби ќитъањои замин ва обрў
гардиданд.
Бинобар саршумории соли 2001 шумораи порсњо дар солњои
ахир дар Њиндустон рў ба камшавї оварда 70 њазорро ташкил
медињанд. Њолоонки дар соли 1941 теъдоди порсњо дар Њинд 114900
нафар буд. Аз се ду њиссаи порсњо њоло дар Мумбай зиндагї мекунанд.
Яке аз сабабњои кам шудани шумораи парсњо дар он аст, ки дар њудуди
35 дарсади парсњо ба ѓайрипорсњо издивољ мекунанд. Сабаби дигараш
дар он мебошад, ки мизони марги порсњо аз зода шуданашон се
баробар бештар аст.
Роњбари љамъияти онњо лаќаби «дастур»-ро дорад. Рўњониёни
одияшонро «мубад» ва ходимони аз њама поёнии динашонро «њирбад»
меноманд. Дар замонњои ќадим-давраи Сосониён роњбари аз њама
калони зардуштиёнро «мўбади мўбадон» меномиданд ва ў соњиби
нуфузи калон буда дар баробари вазир доимо дар назди шоњ ќарор
дошт.
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г. Худоњои дигари зардуштї
Њарчанд, тибќи таълимоти Зардушт худои асосї Ањурамаздо
буд, вале њам дар Бохтар ва њам дар Суѓду Хоразм ва Форс худоњои
Анањито ва Митраро низ мепарастиданд. Ин аз онљо пайдост, ки дар
њамаи ин минтаќањои ёдшуда њайкалчањо ва мўњрњои сурати Анањито
дошта ба даст омадааст.
Дар Авесто (Яштњо Х) наќши худои Мењр (Митра) бисёр
баланду олї нишон дода шудааст, то љое, ки худои асосї Ањурамаздо
иќрор мешавад: «Ањурамаздо ба спитмон Зардушт гуфт: Эй спитмон!
Бадон њангоме, ки ман Мењри фарохи чарогоњро њастї бахшидам, ўро
дар шоистагии ситоиш ва барозандагии ниёиш баробар бо худ, ки
Ањурамаздоям, биёфаридам».
Аз ин порча маълум мегардад, ки њарчанд Мењрро Ањурамаздо
офаридааст, лекин дар њама боб Мењр бо Ањурамаздо баробар аст.
Љои ќароргоњи Мењр фарози кўњи Албурз њоло (Элбрус, ки дар Кавказ
воќеъ аст. Вале ба аќидаи олимони авастошинос зери номи кўњи
Албурз-дар Авесто кўњњои Њиндукуш дар назар мебошанд, на Элбруси
Кавказ. Ин аќида дуруст ба назар мерасад). Аз он љост, ки он Мењри
бисёр тавоно бар њамаи хонумонњои эронї бингарад. Он љо, ки рўдњои
пањновару навток ва бо анбуњи хизобњои хурўшон ба Ишкату Пурўт
мехўрад ва ба сўи Њирот ва Суѓду Хоразм мешитобад.
Митра-худои офтоб буда, парастиши он аз замонњои ќадим дар
аксари минтаќањои олам љой дошт. Он дар шакли љавоне, ки аз атрофи
сари ў ба њар љониб нурњо баромада истодаанд, тасвир ёфта,
намунањои ин тасвирњо то ба замони мо омада расидаанд. Парастиши
Митра дар замони Ардашери II (405-362 то мелод) ба њукми ќонун
дароварда шуда буд. Митраизм нафаќат дар Осиёи Миёнаву Эрон,
балки дар асрњои I-II мелод дар љањони элинию империяи Рим низ
васеъ пањн гардида буд. Хусусан дар мавзеъњои зисти лашкарњои римї
навиштаљоти: «Ба худои маѓлубнашавандаи офтоб-Митра» зиёд
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вомехўрд. Митра худое буд, ки сарњадоти кишвари Ањурамаздоро аз
душманон њимоя мекард. Он торикию зулмотро нест карда, бар
душманон зарбањои сахт мезад. Рўзи «таваллуди» Митра њар сол дар
рўзи инќилоби зимистонаи офтоб рўзи 25-уми декабр љашн гирифта
мешуд.
Дар Авесто (боби 5 Яштњо, обоняшт) ба Ардвисура Анањитохудои обњою дарёњо бахшида шудааст: «Бадон њангом, ки Ардвисура
Анањито, он дорандаи њазор дарё (бањру кўл) ва њазор рўд њар як ба
дарозии чињилрўза роњи марди чобуксавор ба сўи дарёи (бањри)
Фарохкарт равон мешавад, саросар каронањои он дарё ба љўш
дарафтад ва миёнаи он барояд».
Анањито дар Авесто дар шакли зани нозанине тасвир шудааст:
«Эй Зартушт! Ардвисура Анањито аз сўи офаридагор Маздо
бармехезад. Бозувони зебо ва сапедаш, ки бо зеварњои бошукўњу
диданї ороста аст, ба сифати китфи аспе аст. Он нозанин бисёр
нерўманд равон мешавад».
Худоњои дигари зардуштиён яке Тиштар (ситораи Сириус) ва
дигарї худои ѓалаба бар душманон Веретрагна (Бањром) мебошанд,
ки онњо дар бобњои 8 ва 14 Яштњо тасвири худро ёфтаанд.
2. МОНАВИЯ
Номи ин дин аз номи асосгузори он Монї гирифта шудааст.
Монї дар соли 216 дар Мадоин, ки имрўз дар Ироќ ќарор дорад, дар
оилаи ашроф таваллуд ёфтааст. Дар замони наврасии ў дини давлатии
эрониён дини зардуштї буд. Вале дар Мадоин ва Бобул мардумони
динњои дигардошта, аз ќабили динњои масењї, яњудї, халдейї ва ѓайра
зиндагї мекарданд ва озодона худоњои худро парастиш менамуданд.
Аз рўи маълумотњои мављуда, њанўз ба падари Монї-Паттиций
њангоми ибодати худоњои мањаллї дар ибодатхона њотифе (овози
ѓайбї) ба ў бо таъкид гуфт: хўроки гўштї нахўр, шароб нанўш, бо
занњо наздикї накун! Паттиций кўшиш кард то аз ин даъват рў
45
https://bikhon.tj/

битобад, вале бефоида, њар дафъа њамон овоз њамон як чизро таъкид
мекард. Оќибат ў он гуфтањоро дар њаёт иљро мекардагї шуд ва њатто
аз зани худ Мериам људої љуст. Вале ба писараш Монї ва занаш
барои рўзгузаронї пул мефиристод. Монї дар 12 солагияш њар гуна
рўъё (хобњо) медид. Ба наздаш кадом расули худо меомад. Расул боре
ба ў гуфт Монї бояд аз он љамъияти диние, ки падараш бо Монї дар
он аъзо буданд, барояд. Зеро барои ў вазифаи дигаре дар оянда муайян
гардидааст. Ў бояд њоло дар байни мардум зиндагї карда аз њаёт сабаќ
гирад. Монї то 24-солагї ба омўхтани илмњои замонаш пардохта,
хусусан дар сураткашию наќќошї нињоят моњир гашт. Бењуда нест, ки
дар адабиёти форсу тољик то имрўз ибораи «рассом ё наќќоши
мониќалам» то имрўз вуљуд дорад. Чун Монї расо 24-сола шуд, њамон
расул пайдо гардид ва эълон дошт, ки акнун Монї бояд мустаќилона
ба тарѓиби таълимоти (дини) нав пардозад. Тибќи фармони расул
Монї ба тарѓиби дини нави худ пардохт. Ў тарафдорони худро пайдо
карда, ба сафар баромад ва дар њама љо ба мардум асосњои дини худро
меомўзонид. Ин дин, ки бо номи ў монавия ном гирифт, њангоми
сафарњои тулонии ў дар Эрон, Суѓд, Хитой, Њинд ва Африкаи
Шимолї њаводорон пайдо кард. Шўњрати Мониро мактубњои ба
шогирдонаш дар ин ё он мавзўи динаш навишта шуда хеле афзун
гардониданд.

Мактубњои

мазкур

баъд

аз

якчанд

дањсола

ба

муќаддасоти азими монавия табдил гардиданд.
Њамзамон адабиёти монавия низ пайдо гардид, ки онњо аз сабти
сўњбатњои Монї бо мардум иборат буданд. Дар ибтидои асри ХХ аз
шањри Турфони Туркистони Шарќї китобхонањои калоне, ки аз
матнњои муќаддаси монавия иборат буданд, ёфт гардиданд.
Баъд аз саёњатњои дуру дарози тўлонї Монї ќарор кард, ки ба
зодгоњаш баргардад. То ин ваќт дар байни мардуми Бобул овозањои
мўъљизадоре дар барои Монї ва монавињо пайдо шуда буданд, ки гўё
ў ва монавињо метавонанд беосеб аз байни оташ гузаранд, ќўрѓошими
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обшударо бинўшанд, рў-рўи замин парвоз кунанд, аз назарњо нохост
нопадид гарданд.
Подшоњ Бањроми I (274-277), ки дар хусуси ин мўъљизот чизњои
зиёд шунида буд, ба мўбади мўбадон фармуд то бо Монї дар назди
мардум ба муноќиша пардозад ва дурўѓ будани таълимоти ўро собит
созад. Мўбад медонист, ки дар мубоњиса Монї бисёр пурќувват аст, аз
њамин сабаб, ў аз Монї хоњиш кард, ки ў яке аз мўъљизањои худро
нишон дињад, масалан ќўрѓошими дар оташ обшударо бинўшад ва бо
њамин њаќ будани дини худро собит созад. Монї ин пешнињоди
мўбадро рад намуд. Бањром Мониро шахси хавфнок њисобида, ба
ќатлаш фармон дод. Ў дар байни солњои 274-277 кушта шуд. Вале бо
кушта шудани Монї таълимоти ў нест нагардид. Пайравонаш ўро
худо ва наљотбахши инсоният номида, кори ўро идома доданд.
Ба аќидаи Монї дар љањон дар байни ду ќувваи некї ва бадї ба
тарзи абадї мубориза меравад. Ду подшоњї вуљуд дорад: подшоњии
рўшної ва подшоњии торикї. Дар подшоњии рўшної оромию хайру
баракати доимї мављуд буда, аз он барои њамаи мардум некї љараён
дорад. Шоњигарии торикї бошад-мавзеи дањшатангезу мудњиш буда,
аз он мумсикї, њасаду бухл ва бадбинию берањмї љорї мегардад. Бадї
аз ин љо ба љањони равшанї њуљум бурда, одамонро аз роњи некию
эњсон дур месозад. Одам ва њаёт зодаи бадї мебошанд ва барои рањої
бахшидан ба рўњи худ одам бояд онро аз њама чизи модди озод
намояд. Воситаи ягонаи озод кардани рўњу рўшноиро монавињо дар
маргу нестии олам медиданд.
Ба аќидаи Монї, оламу одам се давраи њастиро аз сар
мегузаронанд: дар ибтидо-давраи аввал дар байни ќуввањои рўшної ва
торикї баробарии мутлаќ барќарор будааст. Рўшної дар боло ва
торикї дар поён љой доштаанд. Сипас, дар давраи дуюм (яъне замони
Монї) он баробарї вайрон шуда рўшної ва торикї бо њам омехта
гардиданд, яке бар дигари дохил шуданд ва дар байнашон мубориза
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сар шуд. Дар ин мубориза гоњ яке ва гоњ дигарї ѓолиб меоянд. Нињоят,
замоне давраи сеюм фаро расида, оќибат ќуввањои рўшної бар торикї
ба тарзи доимї ѓолиб хоњанд омад. Вале кай фаро расидани давраи
сеюм маълум набуд.
Чи тавре дида мешавад, ин таълимоти Монї аз таълимоти
Зардушт фарќи казоие надорад. Фарќ дар он аст, ки дар таълимоти
Зардушт ќуввањои некї бо сардории Ањурамаздо бар зидди ќуввањои
бадї бо сардории Ањриман мубориза бурда, ѓолиб меоянд.
Дар шариати Монї хўрдани гўшт пурра манъ нашуда буд, аммо
гуфта мешуд, ки он зарарнок аст. Барои шахсони баргузидаи дини
монавї хўрдани гўшт ва оиладор шудан манъ буд. Монавињо чун
дарвешону ќаландарњо ба њар љо сафар карда, њаёти парњезкорона ба
сар мебурданд. Дар ѓору чайлањо зиндагї карда, онњо бештар меваю
сабзавотро истеъмол менамуданд. Зеро ба аќидаи онњо ин мавод аз
офтоб, яъне аз рўшної бањра гирифтаанд ва љисми инсон њангоми
истеъмол он рўшноиро аз онњо љабида мегирад. Аз байни монавињо
табибоне, ки бо алафњо мардумро табобат мекарданд, зиёд буданд.
Монавиён то охирњои асри XVI дар Хитой фаъолият доштанд. Баъзе
ѓояњои ин дин то имрўз дар таълимоти гурўњњои њозиразамони динњои
хитойї ба назар мерасанд.
3. МАЗДАКИЯ
Таълимоти динию фалсафие, ки Маздак (460-528) дар соли 488 бо
он баромад кард, бо таълимоти монавияю зардуштия алоќаи калон
дошт. Худи Маздаки Бомдод дар ибтидо монавї буд, вале таълимоти
Монї ўро ќонеъ намегардонид. Зеро, аз як тараф маълум набуд, ки
давраи сеюм кай фаро мерасад ва кай ќуввањои рўшної бар торикї
ѓолиб меоянд. Аз тарафи дигар, манъи лаззоти дунё низ ба Маздак
маъќул набуд. Аз ин рў Маздак эълом дошт, ки рўшноию некї бар
бадию торикї на дар он дунё ва на дар давраи сеюм, балки дар њамин
дунёи моддї ѓолиб меоянд. Ќувваи рўшної бошуурона, вале торикї48
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бешуурона ва тасодуфї амал менамоянд. Аз њамин сабаб, инсон
метавонад дар њамин дунё бар ќуввањои торикию бадї ѓалаба ба даст
оварад.
Ба аќидаи Маздаку маздакиён бадию торикї дар нобаробарии
иљтимоию молї зоњир мегарданд. Аз ин рў, ин нобаробарї мебояд дар
навбати аввал нест карда шавад. Чи тавре дида мешавад, таълимоти
Маздак на ба монанди таълимоти дини Монї ѓайрифаъол, балки
баръакс даъватест ба муќобили зулми синфї. Ба аќидаи Маздак барои
барќарор сохтани некию равшанї ва нест кардани нобаробарии молї
мебояд сарватњои молї аз соњибони мол ситонида шуда, дар байни
мардум баробар аз нав таќсим карда шаванд. Азнавтаќсимкунии
моликият, баробарии молї, баробарии њуќуќї-талаботњои асосии
маздакиён буданд. Дар яке аз сарчашмањо ин мазмун ба шакли зерин
баён гардидааст: «Агар касе соњиби моли манќулу ѓайриманќули
зиёдатї, занону ѓуломон бошад, мо он зиёдатиро гирифта ба дигарон
таќсим карда медињем, то ягон кас гуфта натавонад, ки ў њуќуќи
нисбат ба дигарон зиёдтар доштанро дорад».
Ин барномаи динию иљтимоии худро амалї сохта, маздакиён аз
ашрофони эронї ба миќдори зиёд заминњо, чорвои корї, ѓуломон,
асбобњои мењнат ва захирањои ѓалладонаро мусодира намуда, дар
байни маздакиён ва аъзоёни обшина таќсим менамуданд. Шоњаншоњи
Эрон-Ќубод дар зери фишори сахти ашрофон ќарор дошт, бинобар ин
бо маќсади шикастани ќудрати ашрофон хост аз њаракати маздакия
истифода намояд. Бо ин маќсад ў ба Маздак гаравид ва ба њаракати ў
њамроњ шуд. Ашрофон якљоя бо дарбориён дар соли 496 Ќубодро њабс
карданд. Ќубод баъди се сол аз њабс бо ёрии хоњараш гурехта ба назди
њайтолиён рафт. Ў аз онњо мадади њарбї гирифт ва ба Эрон бозгашта
тахти худро соњиб гардид. Ў аз нав бо Маздак дўстї карда, ба як ќатор
одамони ў ва ба худаш мансабњо дод.
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Тамоми мардуми Эрон аз љониби маздакиён ба ду гурўњ људо
карда шуда буд: тарафдорони «дини њаќ», яъне маздакия ва
муќобилони «дини њаќ». Њарчанд дар дини Маздак куштору хунрезї
манъ карда шуда буд, вале Маздак ба куштани касоне, ки муќобилият
нишон медоданд, иљозат дод. Дар натиља як гурўњ ашрофон ба ќатл
расонида шуданд. Њаракати маздакия пеш аз њама ба муќобили
заминдорони калон нигаронида шуда буд. Аз ин њаракат ду табаќаи
дигари љамъияти њамонваќтаи Эрон «озодњо» ва «дењќонон» бурд
карда, соњибони заминњою амволи иловагї гардиданд. Вале ба
«озодњо» маъќул набуд, ки бо «пойлучњои» Маздак баробар бошанд.
Бинобар ин, онњо бо ќуввањои аскарии худ ба љониби Ќубод
гузаштанд. Ќубод низ баъди заиф гардонидани табаќаи ашрофонзаминдорони калон ба воситаи Маздак, акнун аќидаи худро дар хусуси
њаракати маздакия дигар карда буд. Ќубод аз атрофи худ ва лашкараш
маздакиёнро якто-якто чида дур кард. Ў ва писараш Хусрави
Анушервон баъд аз муддате ба маздакиён

дарафтода, гурўњ-гурўњ

онњоро нест кардан гирифтанд. Пеш аз ин амал, Ќубод барои он, ки
дар нест кардани маздакиён асоси ќонуние дошта бошад, мубоњисаеро
дар байни маздакиёну мўбадони зардуштї ташкил карда, баъд ба онњо
дарафтод. Њаракати маздакия дар соли 529 нест карда шуд, вале
ѓояњои он то асри IХ зинда монданд, ба монанди хурўљи Хурзод дар
Хоразми асри VIII, исёни Муќаннаъ дар Осиёи Миёна дар асри VIII,
шўриши Бобак дар Озарбойљону Эрон дар асри IX.

IV. Динњои Мисри ќадим
Дар Мисри ќадим, ки он яке аз гањворањои бузурги маданияти
инсоният ба њисоб меравад, динњои ба ин кишвар хосс вуљуд доштанд.
Яке аз шаклњои ќадимаи динњои Мисри ќадим эътиќод ба худоњои
номї будааст. «Ном» гуфта вилоятњое дар назар њастанд, ки
намояндагони ќабилањои ќадима дар онњо зиндагї мекарданд.
Худоњои номї то давраи охири таърихи Мисри ќадим мавриди ибодат
ќарор дошта, якљоя бо худоњои умумии Миср парастида мешуданд.
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Њар як ном њайвони ба аќидаи онњо муќаддасеро мепарастид. Масалан
дар Элефантин-гўсфанд, дар Дендер-модагов, дар Сиут-шаѓол, дар
Гермопол-ибис (паррандаи ба лаклак монанд) ва павиан (маймун), дар
Файюм-тимсоњ, дар Бубастис-пишак ва ѓайраро мепарастиданд. Гумон
меравад ин парастишњои њайвонот, боќимондањои тотемизм бошанд.
Баъдтар ин худоњои њайвонї протсеси антропоморфизация (ба
одам монандкунї)-ро аз сар гузарониданд, яъне љисмашон дар шакли
одам, аммо сарњояшон дар шакли њайвонњои муќаддас тасаввур ва
тасвир карда мешуданд. Масалан пишак ба худозан-Бастет табдил ёфт,
ки сараш мисли сари пишак буд; шоњин-ба худо Гор табдил гашт, сари
худо Тот монанди сари ибис, аммо сари худо Анубис мисли сари Саг,
сари худо Сабек-монанди сари тимсоњ, сари худозан Сохмет-монанди
сари шери мода ва сари худо Хатор мисли сари модагов тасвир
мегарданд.
Њамин тавр, парастиши худоњои «номї», ки онњо бешубња дар
аввал худоњои ќабилавї буданд, чанд муддат идома дошт. Баъд аз он
ки номњои Миср муттањид гардонида шуданд, худоњои умумимисрї
пайдо шуданд. Дар ин росто он чиз љолиби диќќат аст, кадом номе, ки
ба маркази Миср табдил меёфт, худои он ном худои умумимисрї
мешуд.
Яке аз худоњои ќадимтарини умумимисрї шоњин Гор буд. Дар
аввал дар вилоятњои Иераконпол ва Эдфа Горро парастиш мекарданд.
Мањз шоњони ин вилоятњо, ки Горро мепарастиданд, аввалин
муттањидсозони кишвари Миср буданд (сулолањои 1,2 дар охири
њазорсолаи чоруми то мелод). Ва мањз онњо худои ќабилавии худро ба
худои умумимисрии офтоб табдил доданд. Чун маркази Миср ба
Мемфис кўчид, худои умумимисрї худои мемфисиён-Птах гардид.
Њангоме, ки вилояти Фива маркази муттањидсози Миср гардид, худои
на он ќадар маъруфи фивагињо-Амон ба худои умумимисрї табдил
ёфт, лекин дар якљоягї бо худои пештара-Ра (Амон-Ра).
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Њамин тавр, дар Миср бо кўшиши роњибон худоњои зиёде пайдо
шуданд. Дар Миср њайвонњои зерин муќаддас дониста мешуданд:
гурба, шоњин, ибис, тимсоњ.
Яке аз ќабатњои динњои Мисрро эътиќодоти халќии марбут ба
коркарди замин ташкил медињад. Фигураи асосии ин эътиќодоти динї
Осирис буд. Дар аввал Осирис худои мањаллии Бусирис дар резишгоњи
Нил буд, вале дар айни замон он ба ойини њосилхезї алоќаи
мустањкам дошт. Осирис њамеша якљоя бо наботот (бо нилуфар, ангур
ва ѓайра) тасвир мегардид. Дар тасвирњои дигар дида мешавад, ки
хўшањои гандум аз бадани Осирис баромадаанд ва роњиб ба онњо об
дода истодааст. Мардуми Миср њар сол маргу эњёшавии Осирисро ид
мекарданд. Ид 18-рўз идома ёфта дар давоми он маросими кишткунию
тухмипошї гузаронида мешуд.

Осирис

дар ин маросимњо нонро

таљассум мекард. Ќиссае низ вуљуд дошт, ки тибќи он худо Осирис
замоне подшоњи Миср буда, ў аз љониби бародари худ Сет хоинона
кушта мешавад. Баъд Сет љасади ўро пора-пора карда, он порањоро ба
саросари кишвар пош медињад. Аммо хоњар-зани Осирис худозан
Исида баъд аз љустуљўйњои зиёд порањои бадани Осирисро ёфта љамъ
меорад ва аз ў писаре-худо Горро таваллуд мекунад. Гор бар Сет ѓолиб
омад ва падари худро эњё кард. Ин ќисса дар шакли образ омадааст,
яъне образи гандум, ки кошта шуда аз он гандуми нав месабзад.
Образи Осирис ва Исида баъдтар инкишоф ёфт ва Исида оњистаоњиста ба худозани серњосилї дар Миср табдил ёфт.

а. Њамчун худо дониста шудани подшоњон.Дар Миср

дар

ибтидо фиръавнњо худро љонибдорони худо Гор медонистанд ва њатто
номи худро-Гор мегузоштанд. Вале аз давраи сулолаи 5-ум (соли 2700
то мелод) сар карда, фиръавн њамчун писари худои офтоб Ра дониста
мешуд. Ва ин аќида дар Миср то замони ќабули масењият идома дошт.
Подшоњ маросимњои асосиро худаш иљро мекард, ба сохтмони маъбад
асос мегузошт ва ќурбонї мекард. Дар њамин давра одамон дар пеши
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подшоњ худро ба замин меафканданд, номи подшоњро гирифтан
мумкин набуд ва оммањо ўро њамчун худо мепарастиданд
Маќбарањои фиръавнњо васеъ гардида оњиста-оњиста шакли
пирамидаро

мегирифтанд.

Роњибон

ба

мўмиё

кардани

љисми

фаръавнњо пардохта ин амалро наѓз ёд гирифтанд. То ба замони мо
љисмњои мўмиё кардашудаи чандин фиръавну ашрофон дар њолати
хуб омада расидаанд. Љасадњои фаќирон дар зери ќум гўронида
мешуданд.
Сабаби мўмиё кардани љисмњои мурдањо дар аќидањои динии
мардуми Миср нињон аст. Ба аќидаи мисрињо њангоми марг фаќат
бадани инсон мемурад, вале моњиятњои дигари он зинда мемонанд.
Онњо чунинанд: Номи он шахс (рен), рўњаш (ба), ки баъди марги шахс
чун паррандае парида ба осмон меравад, ва нињоят-дугонаи махфии
инсон (ка). Ка-ин рўњи махсус, дугонаи диданашавандаи шахс аст, ки
таќдири он баъди марг ба таќдири љисми инсон вобаста аст. Ка
метавонад аз гуруснагию ташнагї бимирад-агар дар њини гўркунї бо
њама чиз таъмин карда нашавад. Вале агар љисми мўмиёкардашуда ё
њайкали шахс боќї бимонанд, ка муддати дароз зинда боќї хоњад
монд.
Худо Осирис оњиста-оњиста ба худои он дунё ва ба ќозию њокими
љањон баъди марги ашхос табдил ёфт. Азбаски Осирис њар сол эњё
мегардид, мўъминон умед доштанд, ки бо ёрии ў љони мурдаи худро аз
марги нињої халос хоњанд кард. Дар аввал мурдаи подшоњонро
Осирис мегуфтанд, баъдтар-мурдањои ашрофонро ва оќибат-мурдањои
мардуми одиро низ Осирис мегуфтагї шуданд. Бо ин роњ мардум гўё
ќуввањои бадро фиреб медоданд.
Осирис ќозии љонњо буд, вале худоњои 42 ном (вилоят) ва
аъљубаи дўзах ёрдамчиёни ў ба њисоб мерафтанд. Аъљубаи мазкур он
љонњоеро, ки ба марг њукм шуда буданд, фурў мебурд. Дар рўзи ќиёмат
дили шахси мурда баркашида мешуд ва аз рўи аъмоли неку бадаш
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таќдири ояндаи ў њал мегардид. Тасаввуротњои мисриён дар хусуси
њаёти рўњ баъд аз марг дар китоби ба ном «Китоби мурдањо» батафсил
баён гардидааст. Дар ин китоб наќши дуоњои соњирона дар халос
кардани љони шахс аз азоб бисёр муњим дониста шудааст.

б. Наќши роњибон.

Роњибон дар њаёти динии мардуми

Миср наќши азим доштанд. Дар замонњои ќадимтарини таърихи Миср
роњибон

миќдоран

кам

буда,

худашон

мустаќил

набуданд.

Маросимњои диниро бошад бештар ашрофону дарбориён, волињои
вилоятњо

ва

худи

фиръавнњо

дар

маркази

давлат

ба

иљро

мерасониданд. Роњибон бошанд гўё ба љои подшоњ он маросимњои
диниро иљро мекарданд. Дар ибтидо роњибони маъбадњои асосии
Птаха дар Мемфис ва Ра дар Гелиопол мавќеи бонуфузро ишѓол
намуданд. Маъбадњои онњо ва баъзе маъбадњои дигар аз њисоби
тўњфањои подшоњону њокимон соњибони амволи ќимат гардида
буданд. Инњо пеш аз њама мавзеъњои муќаддас дар назди маќбарањо
буданд. Масалан маќбараи Некур, писари подшоњ Хафр аз 12 шањр
маблаѓи даромад дошт. Ин гуна вазъият чанд муддате идома ёфт. Вале
баъдтар дар замони љангњо бо гиксосњои њамсоя (таќрибан дар солњои
1700-1570 то мелод) ќудрати подшоњон суст гардид, аммо нуфузи
роњибон бошад баланд шуда онњо мустаќилият ба даст оварданд. Баъд
аз рондани гиксосњо дар замони сулолаи 18-уми фиръавнњо (асрњои
XVI-XIV то мелод) бори аввал мансабњои роњибон меросию авлодї
шуданд.
Роњибони маъбадњои гуногун бо њам маслињат карда дар зери
байраќи маъбадњои асосї муттањиду муттамарказ мешуданд. Хусусан
ваќте ки Фива маркази Миср гардид, роњибони маъбади худои Амони
Фива мавќеи худро пурзўр карданд. Раиси роњибони маъбади Амон
дар Фива дар њаёти сиёсии кишвар мавќеи намоёнро ишѓол намуд.
Њангоми

муборизањои

байни

фиръавн

Тутмос

ва

подшоњзан

Хатшепсут роњибони фивагї дар ин љанљолњои дарборї фаъолона
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иштирок варзида, мавќеи сиёсии худро мустањкам намуданд. Аз
тарафи дигар, худи подшоњон низ ба хотири такягоњ ёфтан дар
мубориза ба муќобили ашрофон ба роњибон такя карда, ба онњо
маблаѓу амволи зиёд таќдим мекарданд. Онњо дар Фива маъбадњоро
васеъ карда маъбадњои нави азим месохтанд. Њангоме ки Тутмоси III
дар њуљумњои осиёгии худ ѓолиб омад, маъбади Амони Фива аз
подшоњ дар Лубнони Љанубї се шањр ва заминњои зиёдеро дар худи
Миср соњиб гардид. Дар замони Амонхотепи III бошад, ќудрати
роњибон чунон боло рафт, ки подшоњон аз онњо дар њарос афтоданд.
Писари ў Амонхотепи IV (1419-1402 то мелод) кўшиши љасуронае
карда, хост аз таъсири роњибон халос гардад ва ќудрати онњоро заиф
гардонад. Дар аввал ў дар муќобили роњибони Амон ба роњибони
Гелиопол такя кард, аммо дастгирї наёфт. Дар натиља ў фармон
баровард, ки парастиши њама гуна худоњо дар кишвар манъ карда,
маъбадњо баста шаванд. Дар баробари ин ў фармуд, ки мардум худои
нав Атон- (ќурси офтоб)-ро парастиш намоянд. Ў худро роњиби
дараљаи аввали ин худои нав эълон дошт ва худро Эхнатон (яъне«маъќул ба Атон ») номид. Подшоњ ба ин муносибат шањри Фиваро
тарк намуда, маркази давлаташро

ба шањраки Ахетатон кўчонид.

Подшоњ дар ин мубориза бо роњибон ба табаќаи миёнањоли мардум
такя мекард. Аммо роњибон ба оммаи васеи мардум ва ашрофон такя
карда, ба муќобили таълимоти подшоњ баромаданд. Баъд аз сари
Эхнатон роњибон тавонистанд аз нав парастиши худоњои пештараро
барќарор ва дини Эхнатонро бекор намоянд. Дар натиља акнун
фираъвнњои сулолањои 19-уму 20-ум (миёнањои асри XIV-миёнањои
асри XI то мелод), ки ќудрати худро аз даст медоданд ва маљбур
буданд, ки ба роњибон такя намоянд, заминњои васеъ ва амволи
дигарро ба миќдори зиёд ба роњибон медоданд. Хусусан Рамзеси III
заминњои зиёдеро ба онњо медод. Дар охирњои давраи њукмронии ў
маъбадњои Миср соњибони 3 њазор километри мураббаъ заминњои
коркардшавандаи кишвар буданд, ки 15 фоизи заминњои кишварро
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ташкил мекарданд. Дар маъбадњо 103 175 ѓулом кор мекарданд.
Маъбадњо 490 њазор сар чорво доштанд. Аз ѓуломону дењќонон фаќат
роњибони Амон њар сол 310 њазор халта ѓалла, 25 њазор кўза шароб,
садњо сар чорво, садњо њазор сайд, ќариб њазор кг нуќра, 52 кг тилло ва
ѓайра меситониданд. Fайр аз ин роњибон аз мардум садаќот низ
мегирифтанд.
Њамин тавр, роњибон ба як ќувваи азими иќтисодию сиёсии
кишвар табдил ёфта буданд. Кор ба љое расид, ки њангоми пошхўрии
давлати Миср дар соли 1050 то мелод дар Фива роњиб Херихор
подшоњ шуда њокимияти дунявї меронд. Дар маъбадњои Фива тамоми
маросимњои диниро (то 60 маросим дар сол) роњибон мегузарониданд.
Мумиёкунии љасадњо, гузаронидани маросимњои мураккабу зиёди
мотаму гўркунї, ќурбоникунї, навиштани навиштаљотњо, роњбарї ба
корњои нигоњубини маќбарањо њама дар дасти роњибон ќарор
доштанд. Идеология, санъати тасвирї, сохтмону архитектура низ
асосан бо мавзўъњои динї робита доштанд. Рассомону њайкалтарошон
дар назди роњибон ќарор дошта, барои онњо ва ба фармудаи онњо кор
мекарданд.
Баъдтар, ваќте ки Миср алоќањои худро бо кишварњои њамсоя
пурќувват кард, дар маљмўаи худоњои мисрї худоњои бегона низ пайдо
шуданд. Ба монанди худоњои нубиягї Дедун ва Бес ва худозани
ливиягї Нейт. Њамзамон акси ин њол низ љой дошт. Чунончи худоњои
мисрии Амон, Осирис ва Исидаро дар Финикия, Сурия ва Юнон низ
мепарастиданд.
Дар Миср, њарчанд ки динњо ва роњибон пурќувват буданд,
замоне (асри XVIII то мелод) мардум ба шўриш бархоста, ањрому
маќбарањоро чаппа ва ѓорат карданд. Њангоми шўриш маъбадњо холї
шуда, њељ кас ќурбонї намекард ва ба роњибон чизе дода намешуд.
Дар якчанд асарњои аз он айём боќимонда гуфта мешавад, ки
мардумон оид ба њаёти баъди марг шубња мекарданд. Муаллифи
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папируси лейденї аз мардум талаб мекард, ки аз нав ба парастиши
худоњо ва адои ќурбонињою намозњо руљўъ намоянд.
V. ПАЙДОИШИ ОЙИНИ ЯЊУДИЯ
Дини яњудия аз динњои миллиест, ки аз замонњои ќадимтарин то
ба имрўз бо таѓйиротњои кам омада расидааст. Дар таърих он наќши
калон дорад, ба сабаби он, ки дини масењї низ аз он баромадааст.
Китоби асосии дини яњудия-Библия мебошад.Калимаи «Библия» аз
забони юнонї гирифта шуда маънояш «Китобњо» мебошад. Библия
дар њаќиќат аз маљмўи китобњои зиёде иборат буда, онњо ба се ќисми
асосї таќсим мешаванд. Ќисми аввал иборат аст аз китоби ќонун-Тора
(Таврот) ё ба тарзи дигар Панљкитобаи Мўсо, ки гўё онњоро ў
навиштааст. Дар ин ќисм ќиссањои офарида шудани оламу инсон, ба
сабаби гуноњ аз љаннат ронда шудани Одам, тўфони Нўњ, ќиссаи
саромадони авлоди яњудиён-Иброњим, Исњоќ, Ёќуб, Юсуф бо
бародаронаш, ба Миср омада љо ба љо шудани яњудиён, фаъолияти
Мўсо барои аз асирии мисриён озод кардани яњудиён, таърихи аз
љониби яњудиён истило карда шудани Фаластин (заминњои Канъон) бо
сардории Иисуси Навин оварда шудаанд.
Ќисми

дуюми

китобњои

Библия

аз

китобњои

«таърихї»

иборатанд.
Ќисми сеюм аз китобњои пайѓамбарон, аз ќабили: Дониёл, Юнус,
Малахиё, Закариё ва дигарон иборат мебошанд.
Њамаи ин се ќисм китобњои ёдшударо масењиён «Ветхий завет»
(Ањди ќадим) меноманд, аммо китобњои масењии худро «Новый завет»
(Ањди љадид) меноманд, ки онњоро яњудиён ќабул надоранд. Асли
баромади њамаи ин китобњо то имрўз пурра маълум нагардидааст. Аз
рўи тадќиќотњо як ќисми Тора дар Яњудия таќрибан дар асри IХ то
мелод(ќисме, ки дар он худо-Яњве зикр гардидааст) ва ќисми дигараш,
ки дар он худо чун Элохим (Элохист) зикр ёфтааст, дар Эфраим
(шимоли Фаластин) дар асри VIII то мелод навишта шудаанд.
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Омўзиши Библияро якчанд маротиба тасњењ ва аз нав тањрир карда
шудани он мушкил сохтааст.
Њанўз аз замонњои ќадимтарин яњудињо эътиќодоту маросимњое
доштаанд. Масалан, аз ќадим истеъмоли гўшти шутур, тавушќон,
харгўш, хук, хазандањо, чанд навъи паррандањо њаром эълон шуда буд,
ки сабабаш номаълум аст. Шояд њаром гуфтани гўшти шутур ба
сабаби њайвони кории зарурї будани он бошад. Гўшти њайвон бояд
пеш аз истеъмол бехун бошад. Зеро ба аќидаи яњудиён хун ин љон аст.
Одати дигари яњудиён хатна намудани бачањои навзод дар 8рўзагияшон мебошад.

1. Даврањои инкишоф ва тањаввули дини яњудия
а. Парастиши Яњве, давраи аввали инкишофи яњудия. Дини яњудия
дар тўли таърихи дуру дарози худ чанд давраи инкишофу тањаввулро
аз сар гузаронидааст. То имрўз масъалаи асли баромади Яњве, фигураи
асосию марказии дини яњудї дуруст аниќ карда нашудааст. Аќидае
вуљуд дорад, ки асли баромади Яњве на аз яњудиён, балки аз ќабилаи
мадиании нимљазираи Сино будааст. Мўсо духтари коњини Мадинаро
ба занї гирифта, гўсфандони падари ўро бонї мекард. Дар
нимљазираи Сино дар кўњи Њорив бори аввал Яњве номи худро ба
Мўсо ифшо кард. То ин муддат яњудиён худоњои зиёди дигареро
мепарастиданд ва он худоњоро «Элоњим», шакли танњояш «Элоњ»
меномиданд. Вале оќибат яњудиён Яњверо худои ягонаи худ ќарор
доданд. Худи Мўсо низ на аз ќабилањои яњудї, балки аз ќабилаи
ѓайрияњудии левит буд.
Яњве, дар саросари Библия чун худои љанговар ба назар мерасад.
Сабабаш дар он аст, ки дар он замон (асрњои XV-XIV пеш аз мелод)
ќабилањои кўчии яњудї ба њуљумњои худ ба заминњои вилояти Канъон
(Фаластин) шурўъ намуда буданд ва ин протсесс ќариб якчанд садсола
идома ёфт. Яњве дар ин давра њамчун худои умумии яњудиён баромад
мекунад. Ишѓол намудани Фаластин дар Библия њамчун фармони
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бевоситаи Яњве тасвир гардидааст. Чунончи, Яњве ба Иисуси Навин
мефармояд: «Акнун, бархез бо ин мардум аз дарёи Иордан убур
намоед, ба он замине, ки ман онро ба шумо-фарзандони Исроил
медињам, равед! Ба њар љое, ки ќадами шумо бирасад, ман онро ба
шумо медињам…»
Ин худо Яњве амр медињад, ки мардуми мањаллии Фаластин
берањмона нест карда шавад. Дар њаќиќат, яњудиён чун шањри якуми
Канъон (Фаластин) Иерихонро гирифтанд, ањолии онро кушта, худи
шањрро ба замин яксон карданд. Дар нисбати шањри дуюм-Гай низ
чунин рафтор намуданд, вале ин дафъа бо амри Яњве Иисуси Навин
чорвоњоро накушта, онњоро барои худ ѓанимат гирифт. Сипас,
яњудиён аморињоро њамин тавр нест намуданд ва дар нест кардани
онњо худи Яњве низ иштирок варзид (бо боронидани жола). Аз он чи,
ки оварда шуд ва умуман аз матнњои Библия чунин бармеояд, ки Яњве
худои нињоят берањму сангдил будааст.
б. Давраи дуввум давраи фаластинии инкишофи яњудия. Баъд аз
истилои Фаластин яњудиён бо мардумони мањаллї омехта гашта, баъзе
эътиќодоти онњоро ќабул намуданд. Шоњ Сулаймон (асри Х то мелод)
дар маркази давлаташ-шањри Иерусалим ибодатхонаи бошукўњи
Яњверо сохт.
Дар ин давраи фаластинии яњудиён назорињо пайдо шуданд.
Онњо бисёр бодиќќат ќоидањои диниро риоя мекарданд: шароб
наменўшиданд, ба љасади мурда даст намерасониданд, мўйњояшонро
наметарошиданд,ба тозагї риоя мекарданд. Онњо чи зану чи мард
муќаддас њисобида мешуданд ва дар бораи таќдири одамон чизњое
пешгўї мекарданд.
Ѓайр аз ин, пайѓамбарон (набиим) дар њамин давра вуљуд
доштанд. Онњо худро ба дараљаи ваљд (экстаз) расонида, таќдирро
пешгўї менамуданд.
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в. Давраи сеюми инкишофи дини яњудї «баъди асирї» ном дорад.
Бобулињо дар солњои 586 ва 527 то мелод ду маротиба ба Иерусалим
њуљум карда, як ќисми мардуми онро ба асирї ба Бобул бурданд.
Шоњи Эрон Кир дар соли 538 то мелод он яњудиёнро озод кард ва онњо
ба Иерусалим баргашта ибодатгоњи онро аз нав обод карданд. Мањз
ана дар њамин давра дини яњудия хосиятњои асосии худро касб кард:монотеизми ќатъї, марказият додани парастиш, ќонунї ва муќаддас
њисобидани матни Библия. Мањз дар охири асри V то мелод
Панљкитобаи Мўсо (Тора) бори охирин тањрир гардида, аз он номњои
њамаи худоњоеро, ки яњудиён мепарастиданд, ба ѓайр аз Яњве нест
намуданд.
Дар аксари динњо таълимоте дар бораи њаёти баъди марг вуљуд
дорад. Аммо дар яњудия ин чиз мављуд нест. Яњудия-дини заминї
мебошад. Дар иваз ба љои њаёти ондунёї яњудия љонибдорони худро бо
идеяи баргузида будани яњудиён аз љониби худо тасалло медињад. Агар
яњудие азобу машаќќат кашад, ба ин худаш гунањкор аст, зеро ў гуноњ
мекунад, таиноти худоро иљро намекунад, аз њамин сабаб худо ўро
љазо медињад. Вале бо вуљуди он ў баргузидаи худо боќї мемонад.
Ѓояи баргузида будани яњудиён дар давраи «баъди асирї» ќувват
гирифт. Яњудиён аз халќиятњои дигар људо карда шуданд, никоњи
яњудиён бо мардуми ќабилањои ѓайрияњудї ќатъ карда шуд, њамагуна
алоќањои яњудиён бо ѓайрияњудиён мањдуд сохта шуданд.
г. Давраи дигари таърихи дини яњудї, ин давраи «диаспорањо»,
яъне муњољирату љобаљошавии яњудиён берун аз Фаластин мебошад.
Давраи аввали ба њар љо пароканда шудани яњудиён ба њуљумњои
ошуриёну бобулиён (асрњои VIII-VI то мелод) ба Фаластин марбут
мебошад. Алакай дар давраи эллинизм (аз асри IV то солњои 30-юми
мелодї) дар Миср, Сурия, Осиёи Хурд ва кишварњои дигари њавзаи
бањри

Миёназамин

яњудињои

зиёде

зиндагї

мекарданд.

Вале

муњољирати оммавии яњудињо дар солњои 66-70 ва 132-135 мелодї љой
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дошт. Дар ин солњо римињо ду шўриши яњудиёнро торумор карданд ва
яњудиён ба њама кишварњои њавзаи бањри Миёназамин пањн шуда
рафтанд. Акнун азбаски маъбади Иерусалим дар солњои 70 ва 133 аз
љониби римињо хароб карда шуда буд, яњудиён дар кишварњои
муњољирати худ ибодатхонањое бо номи «синагога» (аз юнонї,
маънояш-маљлис, љамъомад) созмон дода, њамаи корњои динию
мулкии

общинањои яњудиро дар он љо ба сомон мерасониданд.

Синагога хазина, амвол ва даромаде аз њисоби садаќоту хайру эњсони
аъзоёни сарватманди община дошт.
Љињати дигари инкишофи дини яњудї дар он буд, ки баъзе
намояндагони мардумони мањалли дар натиљаи њамсоягию наздикї
пайдо кардан бо яњудиён дини яњудиро ќабул менамуданд. Онњоро
«прозелит» номида, дарњол хатна мекарданд. Аммо акси ин њол низ
љой дошт. Дар зери таъсири дини зардуштї оид ба њаёти он дунё,
зинда гардидан баъди мурдан, рўзи ќиёмат ва ѓайра ба ин монанд
таълимотњое дар адабиёти баъдинаи яњудиён Талмуд пайдо гардиданд.
д. Давраи Талмуд. Баъд аз он, ки дар солњои 132-135 яњудиён ба
муќобили римињо шўриш бардоштанд ва он шўриш аз љониби римињо
торумор карда шуд, яњудиён аз Фаластин пурра ронда шуданд ва онњо
ба њар љои империяи пањновари римињо ва љойњои дигар рафта ба
тарзи гурўњї сокин шуданд. Дар ин байн ќудрати иќтисодии Рим суст
гардид, масењият аз яњудия људо шуд, наќши тољирони яњудї низ паст
рафт ва диаспорањои яњудї боз худро дар алоњидагї ќарор доданд. Ин
худљудокунии яњудиён дар пайдоиши Талмуд акси худро ёфт. Талмудмаљмўаи азими ќонунњои динию њуќуќї ва маљмўаи донишњо ва
ќоидањои рафтору зиндагии яњудиён ба њисоб рафта, он дар асрњои IIIV дар байни яњудиёни Бобулу Фаластин тартиб дода шуда буд.
Талмуд аз ду ќисм иборат аст. Ќисми ќадимаи он Мишна ном
дошта, он такрору тафсири ќонунро дар бар гирифтааст. Кисми дуюм
Гемара баъдтар пайдо шуда, он тафсири тафсир яъне шарњ бар шарњи
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ќонун мебошад. Мишна ба забони ќадимаи яњудї, вале Гемара ба
забони оромї таълиф гардидаанд. Талмуд дар ду тањрир-(иерушалимї
ва бобулї) то замони мо омада расидааст. Баъдтар дар асрњои VI-X ба
Талмуд боз баъзе шарњњои мухталиф-Мидраши илова карда шуданд.
Талмудро доирањои сарватмандону тољирону ѓуломдорони
яњудї ба фоидаи њамин доирањо тартиб дода буданд. Дар он табаќаи
сарватмандони ѓуломдор «талмид-хахамњо» бар оммаи мардуми одї
«ам-гааре»-њо (ањли замин), яъне дењќонон, муќобил гузошта шуда
буданд. Ам-гаарењои сарватманд низ метавонистанд ба воситаи хайру
эњсон ва омўхтани Таврот баъди марг ба њаёти босаодат бирасанд.
Аз њамон асрњо сар карда Талмуд то имрўз асоси њаёти динї,
њуќуќї ва љамъиятии общинањои яњудиро ташкил дода ва дар байни
халќу халќиятњои мухталиф зиндагї намудан яњудиён дар зери њукми
«Талмуд-хахамњои» худ, ки онњоро «раввин» меномиданд, ќарор
доштанд. Яњудиён барои њалли мушкилоти динию дунявии худ мањз ба
њамин раввинњо мурољиат мекарданд. Раввинњо бошанд, њалли он
мушкилотро дар Талмуд мељустанд. Яъне Талмуд асоси шариати дини
яњудияро ташкил медод. Ин тарзи зиндагї ба он мусоидат кард, ки
љамъиятњои яњудиён боз њам муѓлаќтар ва аз мардумони ѓайрияњудї
дуртар гарданд.
е. Дини яњудия дар асрњои миёна. Чи тавре зикр шуд, яњудињо
баъди соли 135 дар тамоми гирду атроф пањн шуданд. Миќдори онњо
хусусан дар Испания зиёд буд, ки дар онљо онњоро «сефардї»
меномиданд. Баъдтар яњудиён дар Германия пањн шуданд ва дар он љо
онњо яњудиёни «ашкеназї» ном гирифтанд. Шумораи яњудиён дар
Хилофати араб махсусан зиёд буд. Онњо дар Хилофат ва љойњои дигар
асосан ба њунармандї, тиљорат, судхўрї машѓул буданд. Азбаски
Талмуд тамоми љињатњои њаётро фаро гирифта, мардуми яњудї дар
зери зулми хахамњою манъкунињои зиёди Талмуд ќарор доштанд,
бинобар ин дар баъзе мавзеъњо мардуми яњудї бар зидди Талмуду
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таълимоти он баромаданд. Ин њаракат дар таърих номи њаракати
«кароим»-њо ё «анони»-њоро гирифт-аз рўи номи сарвари ин њаракат
Аннон Бен Давид. Кароимњо талаб мекарданд, ки Талмуд мансух, яъне
бекор карда шуда, яњудиён бояд ба таълимоти «тозаю њаќиќї»-и Мўсо
баргарданд. Њаракати кароимњо дар мавзеъњои соњили бањри Сиёњ,
Хазаристон, (ки дини яњудї дар он љойњо дар асрњои VIII-X дини
давлатї буд) ва баъдтар дар Ќрим сар зада буд. Имрўз низ кароимњо
дар Ќрим ва Литва мављуданд.
Озодфикрони яњуд дар Хилофати араб даст бар он заданд, ки
хостанд динро бо илму фалсафа оштї дињанд. Яке аз чунин яњудиён
Мўсо ибни Маймун (1135-1204), сокини Миср буд. Азбаски дини яњудї
пур аз майда-чуйдањои зиёд аст, Мўсо ибни Маймун барои озод
кардани дини яњудия аз он майда-чуйдањо тамоми таълимоти дини
яњудиро дар 13 моддаи асосї љамъоварї кард. Яњудиёни мутаассиб
баъди марги Мусо дар сари ќабри ў чунин навиштанд: «Мўсо писари
Маймун, бидъаткори лаънатшуда».
Уламои дигари яњудї роњи халосиро дар тасаввуф (мистика)
љустанд. Ин љараён дар зери таъсири тасаввуфи исломї дар асри XIII
дар Испания пайдо шуд ва номи ќаббаларо гирифт, ки маънояш «ќабул
кардан» ё «анъана» мебошад. Асари асосии ќабалї «Зоѓар» (дурахш)
мебошад, ки он дар асри XIII пайдо гардид. Дар он худо њамчун
мављуди билонињояи номуайян, ки ягон атрибут надорад, муаррифї
гардида, гуфта мешавад, ки ўро фаќат ба воситаи ёфтани маънои
њаќиќии номњою њарфњо ва бо њам якљояю мувофиќ гардонидани
раќамњо шинохтан мумкин аст. Ќаббалињо инчунин ба таносухи рўњ
боварї доштанд: ба аќидаи онњо рўњи шахси гунањкор баъди марги
љисм ба љасадњои дигари одамону њайвонот дохил шуда, то ваќти аз
гуноњњо пок шудан ин амал идома хоњад ёфт. Баъд аз ин рўњи тоза ба
љањони рўњњои тоза хоњад рафт.
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Тасаввуфи яњудия шакли хасидизмро гирифт. Равияи хасидия дар
миёнањои асри XVIII дар байни яњудињои ќисми Љанубу Ѓарбии
Руссия, ки дар он љо вазъи яњудињои камбаѓал бисёр вазнин буд, шакл
гирифт. Асосгузори хасидия Исроил Бешт буд. Ў даъво дошт, ки
донишу олимии раввинњо ва риоя намудани расму маросимњои зиёд
даркор нестанд: бояд ба он кўшид, ки бевосита бо худи худо робита
барќарор кард. Ин робита њангоми намоз ба воситаи расидан ба
њолати ваљд (экстаз) барќарор мегардад. Аммо, тибќи аќидаи хасидия,
на њар кас метавонад бо худо робита барќарор намояд. Аксаран ба ин
таќводорони махсус-цадикњо ноил мегарданд. Бо њамин дар байни
цадикњо сулолањои махсуси «муќаддас» пайдо шуданд, ки дар асл онњо
аз ќаллобоне беш набуданд. Онњо бо њилаю найранг њамќабилањои
худро ѓорат менамуданд. Байни хасидњо ва раввинњо зиддияти сахт
пайдо шуда, баъдтар шиддати он паст гардид.
Њаракати дигари яњудиёни Германия номи маорифпарварї
(Гаскала)-ро гирифт. Ин њаракат низ мехост анъанањои диниро бекор
намояд ё фишори сахти ќонунњои диниро суст намояд. Яке аз
намояндањои

ин

њаракат

Моисей

Мендельсон

(1729-1786)

бо

тарафдоронаш буд. Њаракати Гаскала оќибат ба пайдоиши сионизми
буржуазии миллї, ки барќарор намудани давлати миллии яњудиро дар
Фаластин талаб мекард (Герцль, асри XIX) оварда расонид.

2. Маросимњои динию мазњабии яњудия. Одатњо,
идњо, амру нањйи яњудия
Чи тавре зикр шуд, аксари мардуми яњуд дар назди раввинњои
Талмуд мисли ѓулом буданд. Синагогањо ва обшинањои яњудї дар
ихтиёри онњо ќарор доштанд. Дар Талмуд тамоми њаёти њаррўзаи
яњудї то хурдтарин љузъиёти њаёти ў амру нањй шудааст. Дар Талмуд
613 амру нањй омадааст. Азбаски ин амру нањйњо њарљо-њарљо дар
Талмуд зикр гардида, ёфтани ин ё он масъала дар он душвор буд, дар
асри XVI аз рўи он як маљмўаи ќоидањою маросимњои динї бо номи
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Шулхан-Арух тартиб дода шуд, ки кори мардум ва раввинњоро осон
мекард. Ягон дине дар љањон вуљуд надорад, ки монанди яњудия ин
ќадар майда-чуйдањои зиёд дошта бошад. Бо вуљуди он, азбаски њаёт
аз њама гуна дин бойтар аст, њолатњои бисёре рўй медоданд, ки онњо
дар Талмуд зикр нагардидаанд. Дар ин њолат мушкилоти ба вуљуд
омадаро худи раввин њал мекард.
Чи тавре ќайд гардид, тамоми њаёти яњудї тобеи амру нањйи
динї мебошад. Инњо-хўрдани хўрок, чи тавр пўшидани либос,
мондани ришу мўйи сар, тартиби гузаронидани рўз, хондани намоз,
риояи идњо, кадом корњоро кардану кадом корњоро накардан ва ѓайра
мебошанд. Алакай дар рўзи 8-уми таваллуди худ бача бояд хатна
карда шавад. Дар шањрњо яњудиён ќассобони (шойхетњо)-и хосси худро
доранд, ки онњо њайвонњоро ба тариќи динї мекуштанд. Дар ин њолат
гўшт «кошерн»-њалол аст. Дар акси њол, гўштњои дигар «треф»-њаром
мебошанд. Либоси мард бояд дароз ва аз матои якхела бошад. Сари
яњудї доимо ва њатто дар хобаш бояд пўшида бошад. Яњудї бояд риш
монад ва гесўњояшонро низ набояд кўтоњ кунад. Њангоми намоз аз
болои либосњо бояд «талес»-порчаи махсуси матоъро пўшад. Тањорати
яњудї низ маросимњои зиёде дорад.
Дар рўзи иди шанбе яњудї набояд ба ягон кор машѓул гардад.
Оташ гиронидан, хўрок тайёр кардан, ягон чизро бурдан, ба пул даст
расонидан ва ѓайра манъ аст.
Њар сол идњои пасха, шеббуот-50 рўз баъди пасха, рош-гашана(соли нав) дар тирамоњ, йомкипур-рўзи бахшиш, суккот иди 7-рўза дар
тирамоњ ва пурим (иди бањор) ид карда мешаванд.
Бачањо аз 5-6-солагї дар синагогањо матнњои Библия ва
Талмудро ба воситаи меламедњо (муаллимон) азхуд менамоянд. Зан
тибќи Талмуд ѓуломи мард аст. Зан бояд ба худо шукр гўяд, ки ў занро
ѓуломи мард офаридааст.
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VI. ДИНИ СИНТОИЯ ДАР ЯПОНИЯ
Аз ќадим то имрўз дар Япония ду дин вуљуд дорад: синтоия ва
буддоия. Синтоия-дини соф миллї буда, буддоия аз Хитою Корея
ворид гардидааст.
Тибќи китобњои мифологии японї, ки дар асрњои VII-VIII
навишта шудаанд, дар ибтидо фаќат осмону замин вуљуд дошта, онњо
аввал 3-худо, баъд ду ва баъд боз 5-љуфти худоњоро яке паси дигарї ба
дунё овардаанд. Дар бораи худоњои аввал чизе гуфта намешавад, вале
љуфти охири онњо иборат аз Идзанагї ва Идзанами зану шавњар буда,
Идзанагї њамчун офаридгор ба ќалам дода мешавад. Мањз ў
љазирањои Японияро офаридааст. Ў бо занаш аз боло истода бо найза
бањрро мекофт ва аз ќатрањои обе, ки аз нўги найзаи ў мечакиданд,
љазирањои Япония пайдо шудаанд. Баъд аз ин Идзанагї аз чашми чапи
худ

офтоб

Аматерасу

ва
яке

худозани
аз

офтоб-Аматерасуро

худоњои

муњимтарини

офарид.

японњо

ва

Худозан
аљдоди

императорњои Япония ба њисоб меравад, ба хусус аљдоди императори
аввалин Дзимму- тенно (тенно ва микадо-император). Идзанагї
худоњои дигари моњ, тўфон, шамол ва ѓайраро низ офарид. Худои
тўфон-Суса-но-во ба Аматерасу муќобил баромад ва аз осмон ба
замин ба вилояти Идзумо дар љазираи Хонсю, ки њоло дар он љо ба
Суса-но-во ибодат карда мешавад, ронда шуд.
Дар асрњои VI-VII буддоия ба воситаи муњољирони кореягї ба
Япония роњ ёфт. Дар замони император Нара буддоия дар Япония ба
ойини давлатї табдил ёфт. Роњибони буддоиро бодзу (аз њамин љобонзу) меномиданд. Дини худи японњо бошад «ками-но-мити» (айнанроњи ками), яъне «роњи худоњои (мањаллї)» ном гирифт. Ин ибора ба
забони хитойї «син-то» тарљума гардида, бо њамин ном дини
мањаллии японї њамчун «синтоия» дар кишварњои аврупої машњур
гашт.
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Дар зери таъсири дини буддої роњибони синтої низ ба сохтани
ибодатгоњњо машѓул шуданд ва муљассамањои худоњои худро низ
месохтанд. Пештар дар Япония љасадњои мурдањоро гўр мекарданд.
Акнун тибќи талаботи дини буддоия љасадњоро месўзониданд. Оќибат
њар ду дин бо якдигар наздик шуданд: дар дохили ибодатгоњи буддої
як кунљеро барои худоњои синтоия «ками» људо мекарданд ва дар
маъбадњои синтоия низ барои худоњои буддоия љой људо карданд.
Фарќ дар байни ду дин кам монд.
Дар асри XVI феодалњо дар муќобили якдигар аз мубашширони
ќатоликї истифода бурданї шуда, масењиятро ќабул ва ба мардум низ
ќабули онро бар кунониданд. Вале дар охири њамон асри XVI
феодалњои калон-Хидеёси ва Токугава ба рондани мубашширон ва
таъќиби масењиён сар карданд. Дар соли 1641 бошад дини масењї дар
Япония манъ карда шуд. Дар асри XVIII дар Япония њаракати дигарбозгашт ба дини бобої-синтоия пурзўр гашт. Дар солњои 1867-8
инќилоби

Мейдзи

њокимияти

дунявии

микадо

(император)-ро

барќарор сохт ва микадо синтоизмро аз нав ќувват дод ва њатто
кўшиш кард, ки буддоияро умуман манъ намояд. Аммо азбаски
буддоия дар байни омма таъсири калон дошт, ин ба ў муяссар
нагардид. Аз њамин рў, дар соли 1889 дар Япония озодии диндорї
эълон гардид.
Аз њамон ваќт сар карда синтоия-дини дарбори император эълон
гардид: идњо ва маросимњои дарбор синтої мебошанд, аммо дар њаёти
воќеї њар ду дин бо њам печидаанд. Чунончи, таваллуди кўдак ва
маросимњои он синтої мебошанд. Вале баъди марг њамаи маросимњо
ба дасти бонзњои буддоия ќарор доранд. Дар вилоятњои Идзумо ва
Сацума синтоия ва дар вилоятњои дигар буддоия ривољ доранд.
Синтоия ба ду равия људо мешавад: синтоияи расмии маъбадї ва
синтоияи сектантї (фирќагарої). Синтоияи маъбадї то охири љанги
дуюми љањонї дини давлатии Япония буд. Аркони асосии дини
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синтоияро таълимот дар хусуси њукми илоњї доштани ќудрати
император ташкил медод. Император аз насли худозан Аматерасу аст,
эълон медошт синтоия. Ќасри император-мавзеи муќаддас аст.
Секта, фирќаю равияњои синтої зиёд буда, онњо аз асри XIX сар
карда по ба арсаи вуљуд нињоданд. Аксари онњо бозмондаи
парастишњои содаи ќадима мебошанд. Масалан, фирќањои дзикко-ке,
фусо-кё, митаке-кё (кё-яъне фирќа) асосан ба парастиши ќуллањои
кўњњо марбутанд. Зеро тибќи аќидањои ќадимаи японњо ќуллањои
кўњњо љои истодани худоњо мебошанд.
Рўњу арвоњи мањаллї, худоњои мухталиф 8-милион ками (номи
умумии арвоњу худоњо)-ро ташкил медињанд. Дар Япония кўњњо ва
хусусан ќуллаи вулќони Фудзияма муќаддас мебошанд.
Маъбадњои синтої бо одї будани худ аз маъбадњои буддоия
фарќ мекунанд. Дар дохили маъбад дар маркази он рамзи худо-ойина,
шамшер ва ѓайра нигоњ дошта мешавад. Дар он инчунин гохеи (лентаи
сафеди коѓазї) ба љои дарахти муќаддасе, ки дар шохањои он ќитъањои
матоъ баста мешаванд, мављуд мебошад. Ба маъбадњои аз њама
машњури синтої дар Идзумо, Ямада, Изе дар рўзњои муайяни сол
дањњо њазор зиёратчиён меоянд.
Каннусњо-роњибони маъбадњои синтої љою вазифањои худро ба
фарзандонашон медињанд. Вале дар айни замон онњо ягон мансаби
дунявиро низ ишѓол карда меоянд. Каннусњо 8 дараља доранд.
Дараљаи аз њама баланд «саншу»-ро њатман бояд ашрофзода ишѓол
намояд.
Тарзи ибодати синтої бисёр одї аст: синтої бояд иборањои
намоз «порито»-ро гуфта истода, назру ниёз (биринљ, моњї, сабзавот
ва ѓайра) таќдим намояд. Иловатан дар синтоия маросимњои ба
шаманњо монанд мављуданд. Аз тариќи онњо каннусњо синтоињоро ба
дараљаи ваљд (экстаз) мерасонанд, то онњо бо худо робита барќарор
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намоянд. Ахлоќи синтоия низ бисёр одї аст: синтої бояд бечунучаро
ба император итоат намояд.
Дар соли 1945 америкоињо дар Япония директиваи људо кардани
синтоияро аз давлат эълон намуданд. Микадо дар январи соли 1946
изњоротеро чоп намуд, ки тибќи он доктринаи пештараи њукми
улуњият доштани император ва афзалият доштани японњо нисбат ба
халќњои дигар мањкум карда мешуд. Њозир дар Япония таассуби динї
вуљуд надорад. Диндорї озод аст.
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Ќисми сеюм. Динњои љањонї.
I. БУДДОИЯ.
1.Заминањои

иљтимоию иќтисодї ва таърихии
пайдоиш ва инкишофи буддоия

Буддоия яке аз он се динњои маъруфи љањонист, ки нисбат ба
динњои масењї ва ислом барваќттар по ба арсаи вуљуд нињод. Он дар
таърихи халќњои шарќ наќши калону босазо гузошт. Замони
пайдоиши буддоия тираю тор аст, зеро сарчашмањои хаттї аз он
замонњои дур боќї намондаанд. Сарчашмањои аввалини хаттїнавиштаљотњои шоњ Ашока (асри III то мелод) ба даврае мансуб
мебошанд, ки буддоия њамчун дин алакай бо њама атрибутњои худбутхонањою ањкому маросимњояш вуљуд дошт. Таърихи давраи аввали
пайдоиши буддоияро аз рўи њадисњои буддої омўхтан мумкин аст. Ин
њадисњо дар замонњои гуногун навишта шуда миќдорашон нињоят зиёд
мебошад. Як њолати аљоиби дини буддоия дар он аст, ки агар он дар
кишварњои осиёгї миллионњо одамонро фаро гирифта бошад, пас дар
худи Њинд баъд аз чанд аср гуфтан мумкин аст, ки он ба нестї расид.
Буддоия дар Њиндустон дар водии дарёи Ганга дар асрњои VI-V
то мелод пайдо гардид. Дар асрњои мазкур дар Њиндустон вилоятњою
давлатњои зиёде вуљуд доштанд. Дар ќисми Шимолу Шарќии Њинд, ки
Буддо дар он љо фаъолият дошт, 16 вилояту давлатњо мављуд буд.
Онњо бо якдигар љангида истода заминњои якдигарро ишѓол
мекарданд. Дар охирњои давраи зиндагии Буддо нињоят дар он
минтаќа ду давлати калон пайдо гардид бо номњои Магадња ва
Кошале.
То пайдоиши буддоия дар Њинд дини брањманї ќоим буд, ки аз
парастишоти ин дин чизи асосї назру ниёз додан буд, аммо
маросимњои дигари он асосан ба брањманњо мансуб буда, ба оммаи
мардум алоќае надоштанд. Аз њамин рў, дар давраи брањманизм омма
аз дин дар масофаи дур ќарор дошт. Ѓайр аз ин љамъияти њиндуњо ба
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варнањо (табаќаю кастањо) људо карда шуда буд: брањманњо,
кшатрийњо, вайшњо, шудрањо ва махавњо. Ана дар байни ин ду табаќаи
ахир таълимоти Буддо муваффаќияти калон пайдо кард, зеро Буддо аз
худи ибтидо људо кардани љамъиятро ба варнањо ќабул надошт.
Буддоия ба инсон на њамчун ба намояндаи ин ё он варна, балки ба
шахсият мурољиат мекард. Барои он љинс, узви кадом ќабилаю варна
будан ањамият надошт. Дар буддоият кўшишњои њар як одам ба назар
гирифта мешуданд.

2. Ривоятњо дар бораи зиндагии Буддо ва пайдоиши
буддоия
Дар ќиссањои ќадимаи буддоия дар хусуси асосгузори ин динБуддо ривоятњои воќеие оварда мешаванд, ки тибќи онњо Буддо
шахсияти таърихї буда, дар асрњои VI-V аниќтараш таќрибан дар
соли 560 то мелод дар шимолу шарќи Њинд ба дунё омада таълимоти
худро пањн мекардааст. Вале аќидаю ривоятњо дар хусуси солњои
зиндагии Буддо мухталифанд. Тибќи ривояти мактаби тњеравадаБуддо дар солњои 640-544, вале тибќи тањќиќотњои илмї дар асоси
маълумотњои сарчашмањои юнонї оиди таърихи ба тахт нишастани
шоњ Ашока замони зиндагии Буддо ба солњои 566-486 то мелод рост
меояд.
Буддо аз авлоди Шакья дар шањри Капилавастуи назди кўњњои
Њимолой дар оилаи яке аз шоњони кишварњои шимоли Њиндустон ба
дунё омад. Ў Сиддартња ном дошта, баъдтар бо номи Гаутама машњур
гашт. Вале дар њадисњо бештар бо лаќабњои Шакьямуни (ќаландаре аз
авлоди Шакья), Татагата (Олї), Комил ва ѓайра машњур аст. Шоњ
Суддходана писараш Сиддартњаро аз рўзњои аввали њаёташ бо
зиндагии серу пур ва шукўњу шањомат фаро гирифт, то ў дар
зиндагияш ягон ѓаме надошта бошад. Аз њамин сабаб шоњзодаи љавон
умуман аз вуљуд доштани ѓаму андўњ, азобу машаќќат, беморињо,
заъфу пирї бехабар буд. Сиддартња аз њудуди ќасру боѓњои азими худ
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набаромада, бо айшу нўш рўз мегузаронид. Ў бо зане, ки дўсташ
медошт, хонадор шуд ва соњиби писар низ гардид.
Баъдтар, тибќи ривоятњо дар 29-солагияш чор вохўрї дар њаёти
ў боиси таѓйири куллии аќидавию рўњонияш гаштанд: ў боре пири
фартут, шахси бемори дар азоби сахт ќарор дошта, баъд мурдае, ки
барои гўр кардан мебурданд, дида, фањмид, ки дар дунё беморињо,
пирї ва марг насиби њамаи инсонњост; вохўрии чоруми ў бо роњиби
гадое буд, ки ихтиёран аз њамаи сарвату лаззатњо даст кашида, оромии
рўњиро дар гўшанишинї дарёфта буд. Сиддартња ба ќароре омад, ки
ба њамин роњиби гўшанишин пайравї кунад. Ў боре ба тарзи махфї
оила, ќасри падар ва зиндагии пурдабдабаро тарк намуда ба љангал
рафт ва ба зоњиди гўшанишин табдил ёфт. Сиддартњо 7-сол дар љангал
ба худазобдињии ихтиёрї ва азият додани љисми худ машѓул буд, то бо
ором кардани рўњи худ даст ёбад ва њаќиќати њаётро бифањмад. Аммо
на таќводории сахт, гуруснанишинї, азияти сахт ин зоњиди љавонро
ќонеъ нагардониданд. Ў фањмид, ки ин роњ роњи дурусти њаёт нест.
Нињоят, пас аз фикру андешањои дуру дароз Гаутама њаќиќатро дарёб
кард. Тибќи ривоятњо, боре шабона ў дар зери дарахти бодњи ё анљирдарахти дониш нишаста дар фикр ѓўтавар буд, ки дар тафаккури
Гаутама нохост илњому равшание пайдо гардид, ва тамоми њаќиќати
зиндагї дар он лањза барояш ошкор шуд. Аз њамин лањза сар карда
Сиддартња (Гаутама) ба Буддо (шахси ба илњому равшанї фарогир
шуда) табдил ёфт.
Гаутама ба хулосае омад, ки њам зиндагии пурдабдаба ва њам
зиндагии пур аз азоби ихтиёрї аз роњи дурусти њаёт дуранд. Роњи
дурусти њаёт дар миёнаи он ду роњ воќеъ мебошад. Ин роњ-роњи чуќур
рафтан дар донистани њаќиќат, роње, ки ба оромию илњом расидани
рўњ мадад мерасонад, мебошад.
Њаќиќати мазкурро кушода, Буддо ба пањн кардани аќоиди худ
аввал дар Банорас, баъд дар Урувела ва баъд дар пойтахти Магадња72
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шањри Раджагрињи сар кард. Оњиста-оњиста дар назди ў гурўњи калоне
аз шогирдонаш љамъ омаданд. Гаутама як ќисми онњоро барои
тарѓиби аќидањояш ба гўшаю канорњои Њинд мефиристод ва бо як
ќисми дигарашон худаш њамроњ сафар карда таълимоташро
мекард.

Тибќи

ривоятњо

ў

40-соли

њаёташро

дар

пањн

сафарњо

гузаронидааст. Дар солњои охири њаёти Буддо гурўњњои тарафдорони
таълимоти ў њам дар Магадња, њам дар Кошале ва њам дар вилоятњои
Шимолу Шарќи Њинд зиёд буданд. Баъд аз ин Буддо вафот кард ва
љасади ўро шогирдонаш, тибќи одатњои њиндї оташ зада сўзониданд.

3. Љањонбинї ва таълимоти буддоия дар давраи аввали
пайдоиши он
Дар давраи аввали пайдоиши худ буддоия нафаќат системаи
динї, балки бештар системаи фалсафї-этикї буд. Асоси љањонбинии
буддоияи он давраро «чор њаќиќати олї», ки њангоми омадани илњом
ба Гаутама (Буддо) ошкор гардида буданд, ташкил менамояд. Буддо
дар бораи он чор њаќиќат њанўз дар баромади аввалини худ дар
Банорас хабар дода буд. Он чор њаќиќати олї инњоянд: таълимот оиди
ранљу азият, сабабњои ранљу азият, ќатъ гардонидани азият ва роњњои
ќатъ гардонидани ранљу азият.
Тамоми њаёти инсон тибќи таълимоти Буддо, аз ранљу азият
иборат аст. «Таваллуд ин машаќќат аст, пирї азият аст, беморї ранљу
азоб аст, њамроњ будан бо шахси номатлуб ранљ меорад, фироќи шахси
мањбуб машаќќат аст, чизи матлубро ба даст наовардан азоб аст».
Сабаби асосии ин њама ранљу азоб тибќи аќидаи Буддо алоќаи дўстї
доштан бо њаёту њастї мебошад. Ин алоќаи дустї бо њаёт ба он оварда
мерасонад, ки инсон њар дафъа такрор ба такрор аз нав тавлид ёбад.
Ќатъ гардонидани ранљу азоб бо роњи барњам задани алоќаи дўстї бо
њаёт ва пурра нест кардани њама гуна хоњиш ба даст оварда мешавад.
Инсон дар худ њама гуна кўшиши вуљуд доштан, њамагуна хоњиш,
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шавќу раѓбат ва њама гуна алоќаю њавас ба касею чизе, ки надошта
бошад, мебояд пахш намояд.
Кас чи тавр метавонад њама гуна шавќу раѓбат ва хоњишњои
худро нест созад? Дар ин бора њаќиќати олии чорум чунин таълим
медињад: барои ќатъ намудани азият риояи роње, ки аз 8-љузъ иборат
аст, мадад мерасонад. Он аз «дини порсоёна, љасорати порсоёна,
суханони порсоёна, амалњои порсоёна, тарзи њаёти

порсоёна,

кўшишњои порсоёна, афкори порсоёна, мушоњидањои порсоёна»
иборат мебошад. Агар кас дар њаёти худ талаботњои ин роњи 8-љузъаро
риоя намояд, дар нињояти кор комил мегардад, ба арњат (шахсияти
муќаддас, валї) табдил меёбад ва ба нирвана фурў меравад. Нирвана,
тибќи таълимоти буддоия ин дараљаи охирини олии њолате мебошад,
ки њар як донишманд бояд барои ба он расидан кўшиш намояд.
Нирвана њолати саодату оромию хомўшию наљоти абадист.
Мафњуми нирванаро худи буддоињо њар хел шарњ медињанд:
нестшавии пурра ё аз ин олам ба олами донистанашавандаи ѓайр
гузаштан; баъзењо аќида доштанд, ки инсон дар ваќти зиндагияш ба
нирвана мерасад, дигарон чунин мешумориданд, ки инсон фаќат
баъди марги љисмаш ба нирвана мерасад. Вале дар њар сурат,
дурусташ он аст, ки нирвана маънои ќатъ гардидани силсилаи, ба
аќидаи њиндуён, азнавтаваллудшавињои њама гуна љисми зинда
мебошад. Ин силсилаи азнавтаваллудшавињои беохирро буддоињо
«сансара» меноманд. Тибќи аќидаи буддоињо њамаи љисмњои зинда
баъди машаќќатњо аз нав таваллуд меёбанд. Яъне марг инсонро аз
ранљу азоби њастї наљот намебахшад, зеро баъди марг боз
азнавтаваллудшавї љой дорад. Аз ин доираи пуразоби сансара, яъне
азнавтаваллудшавињои беохир бо як роњ халос шудан мумкин аст ва
он њам бошад расидан ба дараљаи «арњат»-зоњиди муќаддас, валие, ки
њаќиќатро дониста аст. Аз рўи аќидаи брањманї љисми зинда њангоми
азнавтавлидшавї метавонад ба худ шаклњои мухталифро гирад, яъне ў
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метавонад њамчун њайвон, рустанї, љин ё Худо тавлид ёбад. Аммо
шакли олии азнавтавлидшавї-њамчун инсон тавлид ёфтан аст. Чунки
аз ин шакл фаќат инсон метавонад ба њолати бењтарини олї-нирвана
гузарад. Худи Буддо, ба аќидаи буддоињо то њамчун Гаутама тавлид
ёфтанаш чандин азнавтавлидёбињоро аз сар гузаронидааст. Ў дар рўи
замин дар шакли одамони каста ва касбу кори гуногун, дар осмон
њамчун баъзе худоњо, аз он љумла-Брањма зиндагї карда буд. Ў дар
байни одамон аввалин шуда ба илњому рўшної расид. Аз ин рў дигар ў
аз нав тавлид намегардад. Марги Буддо-ин бевосита ба нирвана
гузаштани ў мебошад.
Роњи ягонаи дастёбї ба њолати арњат ва ба воситаи он ба њолати
нирвана гузаштанро буддоия дар кўшишњои бошууронаи худи одам ва
риояи роњи 8-љузъа медид. Њељ кас ва њељ чиз инсонро ба ѓайр аз
худаш аз сансара наљот дода наметавонад. Дар ин роњ инсон бояд ба
худоњо умед набандад. Буддо вуљуди худоњоро инкор намекард. Вале
мегуфт, ки онњо низ аз сансара наљот наёфтаанд. Дар назари Буддо
инсоне, ки ба дараљаи ноил шудан ба илњому рўшної расидааст, аз
худоњо боло меистад.

4. Этикаи буддоия
Тибќи ањкоми ахлоќии буддоия инсон бояд 5 амали зеринро
анљом надињад: ягон љонвари зиндаро накушад, моли ягон касро
нагирад, ба зани каси дигар даст нарасонад, дурўѓ нагўяд, шароб
нанўшад. Ин панљ ањком ба мардуми одї дахл доранд. Вале агар касе
мехоњад, ки дини худро ривољ дињад, дар ин њолат он 5 ањком ба худ
шакли љиддии дигарро мегиранд. Амри ягон љонвари зиндаро
накуштан ба он табдил меёбад, ки ягон њашароти майдатарини ба
чашм базўр менамудагї низ бояд кушта нашавад. Аз ин рў обро
полоида баъд нўшидан мумкин мегардад, ки бо об ягон њашароти хурд
фурў бурда нашавад; ба коркарди замин машѓул шудан лозим нест,
зеро њангоми шудгор кирмњо ва њашароти дигарро куштан имкон
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дорад. Манъи даст расонидан ба зани бегона ба дараљае расонида
мешавад, ки кас умуман бояд ба амали љинсї машѓул нагардад. Манъи
гирифтани моли ѓайр ба дараљаи умуман надоштани њељ гуна мол
бурда расонида мешавад; манъи шаробнўшї-умуман то ба њадди
нињоят кам кардани хўрокхўрї расонида мешавад. Умуман иљрои
талабњои мазкур маънои њаёти зоњидона ба сар бурдан ва тарки дунё
карданро дорад.
Яке аз њукмњои муњими буддоия-муњаббат ба њамаи чизу касони
зинда аст, аммо муњаббати буддоия фаъол нест. Масалан, агар нафаре
нафареро кушад, кушанда бояд љазо дода нашавад. Буддої бояд дар
нисбати бадї орому ботањаммул бошад ва фаќат бояд дар он кори бад
иштирок нанамояд, аммо ба он монеъ нагардад.

5. Пайдоиши таѓйиротњо дар таълимоти буддоия
Дар асри III то мелод таълимоти буддоия дар давлати Магадња,
ки аксари Њиндро дар бар мегирифт, дини асосї гардид ва мавќеи
брањмоињо суст мешуд. Шоњони сулолаи Маурья, ки онњо аз кастањои
поёнї баромада буданд, баъди рондани юнониён (с.324 то мелод)
љонибдорони буддоия шуданд. Онњо ба сабабњои маълум брањманњоро
дастгирї намекарданд. Аз њамин сабаб шоњи сеюми сулола Ашока
баъд аз таъќиби кўтоњмуддати буддоињо буддоияро

дини давлатї

эълон кард.
Мањз дар давраи њукмронии Ашока маъбадњои буддої кушода
шуда, ступа-хазинањои нигоњдории муќаддасоти буддоия сохта
мешуданд.
Аз Њиндустон буддоия ба хориљи Њинд-Цейлон (асри III то
мелод) ва баъдтар ба Њиндухитою Индонезия пањн гардид. Буддоия
хусусан дар замони кушонињои бузург ба Осиёи Миёна ва баъд ба
Хитой дар замони њукмронии Канишка (78-123) роњ ёфт.
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Пањншавии буддоия ба тамоми Њинд ва ба хориљи он ба
мазмуни дин бетаъсир намонд. Ин таѓйиротњо ќисман худ ба худ ва
ќисми дигарашон дар анљуманњои буддої ба буддоия дохил карда
шуданд. Ду анљумани аввал аз рўи ривоятњо-якумаш њамоно баъд аз
вафоти Буддо ва дуюмаш гўё баъд аз 100-соли вафоташ баргузор
гардидаанд. Анљумани сеюм дар замони Ашока ва чорум дар замони
Канишка сурат гирифта будаанд. Њанўз дар анљумани дуюм мубоњиса
дар хусуси сахтгирона будани риояи устав мерафт. Умуман дар
натиљаи бањсњои гуногун дар буддоия зиёда аз 30 равия пайдо гардид.
Људоии калон дар буддоия дар ќарибињои асри I то мелод пайдо шуд.
Дар ин ваќт буддоия ба ду мазњаби калон људо шуд: њинаяна ё
тњеравада (аробаи хурд, роњи борик) ва мањаяна (аробаи калон, роњи
васеъ). Тибќи ривоятњо ин људої дар анљумани чорум тасдиќ гардид.
Тарафдорони њинаяна буддоияи аввалия талаб мекарданд, ки устав
бояд ба тарзи ќатъї риоя карда шавад ва худашон тартиботи
буддоияи давраи аввалро риоя мекарданд. Тарафдорони мањаяна
бошанд, аз таълимоти Буддо дур шуда буданд.

6. Мањаяна. Аасосгузори мањаяна Нагарљун (асри I) аз оилаи
брањманњои љануби Њиндустон баромада буд. Таълимоти мањаянї ба
брањмания баъзе гузаштњо кардааст. Асоси ин таълимот чунин аст:
тибќи таълимоти буддої њар як шахс метавонад бо кўшишњои
пайгиронаи худ ба нирвана расад, вале тай кардани ин роњ барои
одамони одї бисёр душвор аст. Барои оммаи мардум бошад, роњи
осон, роњи васеъ (мањаяна) лозим аст. Дини бехудо барои оммаи
мардум дастнорасу нофањмо аст. Барои мардум худо ё худоњо зарур
мебошанд. Тибќи ин таълимот акнун Гаутама Буддо барои мањаянињо
аз муаллим ба худо табдил ёфт ва парастиши Буддо оѓоз гардид.
Аќидае пайдо шуд, ки Буддо ин яке аз буддоњост. Аз ин рў ба њайъати
буддоњо худоњои брањманиро, дар кишварњои дигар бошад, худоњои
мањаллиро дохил намуданд. Шумораи худоњо аз њисоби арњатњо низ
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зиёд гардид. Миќдори буддоњо акнун ба 995-1000 нафар мерасид. Дар
байни онњо якчанд Буддо мавриди эњтироми махсус ќарор доштанд:
Будда Шакямунї (асосгузори буддоия), Будда Майтрея-Буддои оянда,
ки њамчун њукмрони олам Буддоро иваз хоњад кард; Будда-ОчирваниБуддои 1000-ум; Будда-Манзушири (доно); Адибудда-Холиќи олам;
Будда-Амитаба-соњиби бињишт.
Ба

ѓайр

мепарастиданд.

аз

буддоњо

мањаянињо

Бодисатвањо-махлуќоте

бодисатвањоро

буданд,

ки

бо

низ
роњи

худтакмилдињї ва нест кардани хоњиши мављудияти худ ба нирвана
расидаанд. Вале онњо муваќќатан дар дунё ба хотири ёрї расонидан ба
махлуќоти дигар боќї мондаанд. Яке аз бодиствањои машњур
Авалокитешвар буд.
Навигарии дигаре, ки Нагарљун ба мањаяна дохил кард, бисёр
муњим буд. Мутобиќи он акнун нафаќат роњбарони буддої, балки
мардумони одї низ метавонистанд ба нирвана бирасанд.

Азбаски

фаќат ба як ваъда, ки буддої ба нирвана мерасад ва маънои ин
мафњум барои омма он ќадар њам маълум набуд, барои љалб кардани
омма ба ин мазњаб мафњуми љаннат ба он дохил карда мешавад, ки он
дар буддоияи аввал аслан вуљуд надошт. Акнун буддоињои ботаќво
баъди марг бо кишвари Сукњавати (замини бахт) меафтоданд, ки дар
он боѓњои мўъљизаосо љой дошта, шахсони порсо дар он бињишт љой
мегирифтанд. Дар бињишт Будда-Амитаба њукмронї мекард. Тибќи
мазњаби мањаяна буддоии порсо ба бињишти Сукњавата рафта, баъд
фаќат як бори дигар зинда мешуду сипас ба нирвана ноил мегардид.
Дар радифи бињишт дар таълимоти Мањаяна дўзах низ пайдо гардид,
ки дар он гунањкоронро анвои азоб интизор буд. Бо њамин дар
Мањаяна аз таълимоти фалсафї-ахлоќии буддоияи аввал чизи каме
боќї монда буд.
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7. Пањн шудани буддоия ба кишварњои дигар
Пањн шудани буддоия дар кишварњои хориља бештар якљоя бо
фаъолияти тољирони њиндї сурат мегирифт. Дар асри III то мелод он
ба Цейлон ва аз он љо то асри V ба Бирмаву Сиам ва аз асри V ба
Индонезия роњ ёфт. Буддоия ва брањманизм дар Индонезия то асри
XIV вуљуд доштанд

ва баъд ислом љои онњоро гирифт. Дар ин

кишварњои ёдшуда мазњаби буддоияи њинаянї, яъне буддоияи давраи
аввал њукмрон гардид. Дар Хитой бошад мазњаби њинаяна, ки њанўз
дар асри I мелод ба он љо роњ ёфта буд, дар асри V љои худро ба
мазњаби мањаяна дод. Аз Хитой буддоия дар асри IV ба Корея ва аз он
љо дар асри VI ба Япония роњ ёфт. Буддоия њанўз дар давраи Ашока
дар Непал пањн шуд ва баъд он шакли буддоияи туббатиро гирифт.
Њозир бошад буддоињо дар Непал камтар аз 10% ањолии онро ташкил
медињанд.
Кишвари асосие, ки буддоия дар он инкишоф ёфта нињоят
мустањкам гардид, ин Туббат буд. Буддоия ба Туббат дар асри VII роњ
ёфт дар шакли мазњаби њинаяна. Ва он дар ин кишвар муддати дароз
њамчун дини ањли дарбор боќї монд.
Буддоия аз асри IX сар карда дар байни мардуми одии Туббат
низ акнун дар шакли мазњаби мањаяна роњ ёфт. Пањнкунандаи он
Падма Самбава (асри VIII) бо љонибдоронаш буд. Ў дар баробари ин
аз сењру љоду, даъвати рўњ, фолбинї, дуохонї низ васеъ истифода
мебурд. Ў барои бештар љалб кардани омма нафаќат ваъдаи бињишти
Сукњавата, балки дўзахи сўзонро низ барои гунањкорон ваъда дод. Ва
дар њаќиќат њам омма ба буддоия рў овард. Акси ин њол њам дар байни
баъзе ќабилањо љой

дошт. Чунончи, дар замони њукмронии шоњ

Лангдарм (асри Х) буддоия мавриди таъќиб ќарор гирифт. Аммо
буддоињо дар соли 925 он шоњро кушта ѓалаба ба даст оварданд.
Буддоия дар асри XI дар Туббат ѓалабаи пурра ба даст овард ва он дар
шакли равияи тантризм ривољ ёфт. Асосгузори тантризм њамон Падма
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Самбава ба њисоб меравад. Аммо намояндаи машњури он роњиб ЉуАдиша мебошад, ки ў дар асри XI аз Њинд ба Туббат омада буд.
Тантризм ё низоми тантрњо таълимоти тасаввуфї буда, дар он аз
таълимоти буддоияи ибтидої ќариб чизе боќї намонда буд. Тантризм
дар љои аз њама олї Адибудда-мављуди олии беибтидою беохирро
мегузорад. Буддоњо тибќи тантризм ба 3 гурўњ људо мешаванд: одамї,
мушоњидавї ва бешакл. Тантристњо ба мушоњидаю дуоњои сењрнок
(даранї) диќќати калон медињанд ва ба аќидаи онњо донистани даранї
азнавтавлидшавї ва расидан ба нирванаро метезонад ва осон месозад.
8. ЛАМАИЗМ
Дар асрњои XI-XII Туббат бо маъбадњои буддої саросар фаро
гирифта

шуд.

Дар

он

маъбадњо

роњибони

зиёде-ба

забони

туббатї«лам»-њо зиндагї мекарданд. Аз ин љо мафњуми ламаизм
пайдо шуд, ки он барои ифодаи мазњаби буддоияи туббатињою
муѓулњо истифода мегардад. Дар ин давра аз санскрит ба забони
туббатї китобњои дини буддоия тарљума карда мешаванд.
Дар натиљаи инкишофи буддоия дар асрњои минбаъда оќибат
дар Туббат ду гурўњи рўњонии ламњо дар сари ќудрат ќарор
гирифтанд, яке бо сардории панчен-лама ва дигарї бо сардории
далай-лама. Дараљаи рўњонияти панчен-лама нисбат ба дараљаи
далай-лама баланд буд, зеро панчен-лама аз насли азнавтавлидшудаи
Буддо-Амитаба,

аммо

далай-лама

аз

насли

азнавтавлидшудаи

бодисатва ба њисоб мерафтанд. Њамин тавр, панчен-лама падари
рўњонии далай-лама шуморида мешуд. Аммо ќудрати дунявї дар
дасти далай-лама ќарор дошт. Аз њамин сабаб њам ў дар љањони
буддоия нисбат ба панчен-лама маъруфтар буд ва таъсири бештаре
дошт. Ќароргоњи далай-лама дар ќаср-маъбади Потала дар шањри
муќаддаси Лњаса дар Туббат воќеъ буд. Ќароргоњи панчен-лама дар
маъбади Дашихлумбо дар наздикии шањри Шигатсе љой дошт. Аз
соли 1952 Туббат ба њайъати Хитой дохил аст. Далай-лама дар моњи
марти соли 1958 баъди шўриши бемуваффаќона ба хориља гурехт.
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Туббат ба яке аз марказњои пањншавии минбаъдаи буддоия ба
кишварњои њамсоя табдил ёфта буд. Ба Муѓулистон буддоия њанўз дар
замони њукмронии Хубилай роњ ёфта буд. Баъд таъсири он суст
гардид. Аммо аз охирњои асри XVI сар карда ашрофони муѓул
ламњоро аз Туббат даъват карда оварда, маъбадњо месохтанд ва
буддоияро љорї менамуданд. Буддоињои муѓул кўшиш карданд то
одамони азнавтавлидшудаи муќаддаси худро, ки онњоро хубилган ё
геген (муќаддас) меномиданд, дошта бошанд. Дар асри XVII
хубилганњои маъбади Ургин машњур буданд. Хутухт (богдо-гегенволии бузург)-и маъбади Ургин азнавтавлидшудаи олими буддої
Даранатї ба њисоб мерафт. Шахсияти муќаддас будани ўро дар њамаи
кишварњои буддоии ќисми шимол эътироф менамуданд. Ў аз рўи
мартабаи рўњонї пас аз панчен-лама ва лалай-дама дар љои сеюм
ќарор дошт. Дар соли 1911 пас аз инќилоб дар Хитой хутухтаи
маъбади Ургин дар Муѓулистон ба сари ќудрат омад. Дар соли 1924
дар натиљаи инќилоби халќї богдо-геген аз сари ќудрат дур карда
шуда, Муѓулистон Љумњурии халќї эълон шуд. То солњои 1980 дар
Муѓулистон 1 дацан (маъбад) вуљуд дошт.
Дар асри XVIII буддоия дар шакли ламаия дар байни бурятњо
пањн гардид. Миќдори дацанњо (маъбадњо) дар асри XIX дар Бурятия
ба 34-адад расид. Буддоияи ламаия дар асри XVIII дар Тува низ пањн
гардид. Дар ибтидои асри ХХ дар Тува 20 маъбад ва зиёда аз 3-њазор
лам мављуд буд. Бо вуљуди он ламаия натавонист эътиќодоти
шаманиро аз шуури мардуми Тува пурра дур намояд.
Барои њамаи ин кишварњои шимолї Туббат маркази буддоия ба
њисоб меравад. Пойтахти он шањри Лњаса муќаддас буда мардуми
бисёр ба он љо ба зиёрат мераванд. Аксари мардуми ин шањр роњибон
мебошанд. Забони туббатї муќаддас ба њисоб рафта, адабиёти зиёди
буддої бо ин забон мављуд аст; аз он љумла Ганљур дар 108 љилд ва
шарњи он- Данљур дар 225 љилд. Дар Муѓулистон роњибон аввал
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забони туббатиро омўхта, баъд бо он забон ба омўзиши таълимоти
буддоия машѓул мегарданд. Дар њар маъбад њар рўз хурал (ибодат)
баргузор мешавад. Дар рўзњои муайян идњои бодабдаба гузаронида
мешаванд. Иди асосї «цам» ном дорад, њангоми гузаронидани ин
љашн мардум либосњои дањшатнок пўшида раќс мекунанд ва гўё бо ин
деву љинњоро метарсонанд. Парастиши њаррўзаи ламаияњо аз такрори
ибораи зерин иборат аст: «Ом мани падме хум!» (аё эй дурдонаи болои
нилуфар). Ин ибора дар вараќу сангњо ќад-ќади роњњо навишта
мешавад. Вараќњои навиштаљот доштаро ламаистњо ба осиёбњои
дастї, бодї, обї андохта майда мекунанд ва њар даврзании санги осиё
такрори бисёркаратаи он дуо ба њисоб меравад. Роњибон дар
кишварњои буддої хеле зиёданд. Њар оила кўшиш мекунад, ки аќаллан
як писари худро дар маъбад роњиб созад. Дар Туббат аз чор як њиссаи
мардони кишварро ламњо ташкил медињанд. Як ќисми онњо дар
маъбадњо зиндагї мекунанд. Роњибон ба ѓайр аз роњибї боз касбу
кори гуногун низ доранд: яке-духтур, дигарї мусиќачї, саввумїмуаллим ва ѓайра. Дар маъбадњо њайкалу суратњо ва то 1000 њайкали
Буддо мављуд аст.
Дар Бирма, Камбоља ва Таиланд буддоияи њинаянї дини
давлатї аст. Дар Таиланд шоњ њамзамон раиси буддоия низ ба њисоб
меравад. Њамаи мардон дар маъбад курси махсуси шогирдиро адо
мекунанд. Барои ин кормандони давлатї рухсатии 4-моњаи пулакї
мегиранд. Мактабњо дар кишвар ба дасти рўњониёни буддої ќарор
доранд. Дар Камбоља низ њар мард бояд муддате дар маъбад шогирд
бошад. Дар Бирма буддоия дини аксарият мебошад, вале дар кишвар
динњои дигар низ вуљуд доранд. Дар Шри Ланка сингалњо, ки
аксарияти сокинони кишварро ташкил медињанд-буддої, аммотамилњо-дини њиндуия доранд.
Дар Япония буддизм бо синтоизм чунон бо њамдигар печидаанд,
ки дар баъзе њолатњо муайян намудани элементњои аслии ин ё он равия
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душвор аст ва маълум нест, ки он равия буддої аст ё синтої. Аз
давраи асримиёнагї чанд равия дар дини мардуми японї боќї
мондааст-«нитирен» ва «Сока-саккай», ки аъзоёни он ба њаёти сиёсии
кишвар

фаъолона

дахолат

меварзанд.

Яке

аз

он

љараёнњои

асримиёнагї «дзен» мебошад. Таълимоти он-фурўравї дар худ ва
дарёфти њаќиќат бидуни истифодаи аќл диќќати ањли зиёи Япония ва
Аврупову Амрикоро ба худ љалб намудааст.
Дар анљумани буддоињо, ки дар шањри Коломбо (Цейлон) дар
соли 1950 шуда гузашт, «Иттињоди бародаронаи умумиљањонии
буддоињо» ва Кумитаи иљроияи он марказаш дар Рангун (Бирма) ва
баъдтар дар Бангкок (Таиланд) созмон дода шуданд. Кумита дар
сиёсати умумиљањонї фаъолона иштирок меварзад.
Ступа-аз забони санскритї-ќулла, ќўрѓонњои болои ќабрњо дар
Њинди ќадим. Тибќи ривоятњо, баъди сўзонидани љасади Буддо
хокистараш ба 8-ќисми баробар људо карда шуда, њар кадоми он дар
сохтмонњои алоњида, ки ступа ном доштанд, гузошта шуданд. Баъдтар
дар ступањои маъбадњо реликвияњои буддої, тилло, нуќра ва ѓайраро
њамчун дар хазина мегузоштанд.
Дини буддоия дар таърихи маданияти инсонї маќоми хосса
дорад. Наќши мусбии ин дин дар он зоњир мегардад, ки инсони дар
ранљу машаќќат ќарордоштаро тасалло медињад. Аз тарафи дигар,
омўзиши китобњо ва ањкоми ин дин ба зиёд шудани саводнокї ва
баланд шудани сатњи маърифату донишњои хонандагон оварда
мерасонад. Вале, аз љониби дигар, таълимоти буддоия дар хусуси пеша
кардани сабру тањаммул дар ќиболи мушкилињои зиндагї ва
муќобилият накардан ба зулму бадї мардумро аз муборизаи фаъол
барои расидан ба њаёти бењтар дур мегардонид.
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II. Дини масењї
1. Сарчашмањои дини масењї. Библия
Дини масењї дини дуюми љањонї пеш аз њама бо таърихи
сокинони

Аврупо

алоќаманд

аст.

Масењият

яке

аз

динњои

пањншудатарин дар љањон ба њисоб меравад. Аз рўи маълумотњо дар
солњои 70-уми асри ХХ дар љањон 1024 миллион одамон (асосан дар
Аврупову Америка) пайравони ин динанд. Дини масењї низ ягона
нест, он ба як ќатор мазњабу равияњои бо њам муќобил људо шудааст.
Яке аз масъалањои муњиму душвори дини масењї мавзўи асли
пайдоиши ин дин мебошад. Мутобиќи анъанањои масењї чунин
њисобида мешавад, ки масењият дар Фаластин мавзеи зисти Исои
Масењ пайдо шудааст. Аммо маълумотњои мављуда аз он дарак
медињад, ки масењият дар байни яњудиёни дар Осиёи Хурд ё Миср
зиндагї мекардагї пайдо шудааст. Ба ин он фактњо шањодат
медињанд, ки яке аз сарчашмањои асосии масењият Апокалипсис (соли
68 навишта шудааст) ва китобњои дигари Ањди љадиди масењиён ба
забони юнонї навишта шудаанд. Далели дигари дар Фаластин пайдо
нашудани масењият он аст, ки муаррих Иосиф Флавий дар асари худ
тамоми њаводиси дар кишвари Яњудияи солњои 66-73-љой доштаро
батафсил зикр намуда, дар хусуси масењият чизе намегўяд. Агар дар он
замон масењият дар Фаластин вуљуд медошт, Флавий бешубња дар
баробари ёд намудан аз равияњои саддукейњо, фарисейњо, сикарињо,
зелотњо ва ессейњо чанд сухане дар бораи масењиён низ мегуфт.
Тањќиќоти файласуфи немис Бруно Бауэр дар солњои 1840-1842
нишон медињанд, ки масењият

дар ибтидои зоњир шудани худ аз

синтези идеяњои динї-фалсафии шарќї (яњудї) ва ѓарбї (эллинї-римї)
иборат буд. Олимони дигар чунин мењисобанд, ки симои Христос аз
сифатњои худоњои шарќї-Осирис, Митра, Дионис ва пайѓамбарони
яњудиён тартиб дода шудааст. Ва мављудияти худи Иисус низ њамчун
шахсияти таърихї аз љониби олимон шубњанок дониста шудааст.
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Далели муњками дигари дар Осиёи Хурд пайдо шудани
масењиятро дар Апокалипсис пайдо менамоем. Муаллифи он ба њафт
љамъияти масењиён дар Осиёи Хурд мурољиат намудааст. Ин бори
дигар собит месозад, ки мањз Осиёи Хурд мањди пайдоиши масењият
будааст.
Сарчашмањои омўзиши дини масењї асосан ба ду гурўњ људо
мешаванд: масењї ва ѓайримасењї. Сарчашмањои масењї дар навбати
худ ба се гурўњ људо мешаванд: китобњои ќонунии «Ањди љадид дар
Библия, китобњои динии ѓайриќонунї (апокрифњо, мазмунњои аз
Таврот гирифташуда, ки калисо онњоро эътироф намекунад) ва сеюмасарњои њомиёни дини масењї.
Китобњои ќонунии Ањди љадид аз асарњои зерин иборат
мебошанд:
1) чор евангелия (хушхабар): «аз Матфей», «аз Марк», «аз Лука»
«аз Иоанн». Мазмуни онњо аз тавсифи њаёти заминии асосгузори
масењият Иисус Христос, мавъизањояш, мўъљизањо, марг (чормех
карда шуданаш) ва зинда гаштанаш иборат мебошанд. Аз рўи
мазмун се евангелияи аввал бо њам мувофиќ буда, дар баъзе
љойњо аз якдигар фарќ мекунанд. Вале евангелияи Иоанн аз он се
фарќи куллї дорад.
2) Зиндагиномаи (сирати) апостолњо (валињо), ки муаллифи он
Лука дониста мешавад. Дар он зиндагиномаи тарѓиботчиёни
аввалини дини масењї оварда шудааст.
3) Рисолањои апостолњо, ки ба љамъиятњои мухталифи масењї
фиристода шудаанд, аз он љумла 14 рисола аз апостол Павел ва 7
рисола аз апостолњои дигар- Йаков, Пётр, Иоанн, Иуда.
4) Апокалипсис ё «Вањйњои» Иоанни Фаќењ, муаллифи евангелияи
чорум.
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Калисо чунин мењисобад, ки асарњои дар боло ёдшуда аз љониби
апостолњо бо илњоми худовандї навишта шудаанд. Яъне, њарчанд ки
онњоро одамон навиштаанд, вале онњоро бо талќини рўњи муќаддас
навиштаанд, бинобар ин њар як калимаи онњо њаќиќат мебошад.
Њангоме, ки муаррихон асарњои мазкурро мавриди омўзиши
амиќ ќарор доданд, маълум шуд, ки аз љумлаи он китобњо
барваќттаринашон «Апокалипсис» (Вањй) мебошад. Он дар солњои 6869 ба зудї пас аз марги

ќайсари Рум-Нерон дар замони шўриши

яњудиёни Фаластин бар зидди Рим навишта шудааст. Аз «Вањй»
инчунин маълум мегардад, ки алакай дар солњои 60-ум якчанд
калисоњои масењї-7-то бо љамъиятњои худ дар Осиёи хурд-шояд мањди
масењият мављуд будаанд. Аз ин асар бўи нафрати сахт нисбат ба
онњое, ки яњудиёнро ѓулом карда буданд, меояд. Пешгўї карда
мешавад, ки ба зудї ѓуломдорон нест хоњанд шуд.
Рисолањои апостолњо бошанд пас аз «Вањй» пайдо гардида,
замони навишта шудан ва муаллифонашон низ мухталиф аст. Онњо
дар ибтидо ва то миёнањои асри II навишта шудаанд.
Калисо чунин мешуморад, ки евангелияњо аз њама барваќттар
навишта шудаанд, аммо тањќиќотњо собит сохтанд, ки

онњо дар

миёнањои асри II навишта шуда, хатогињои зиёди љуѓрофию таърихї
низ доранд.
Евангелияњо дорои хабарњои бо њам муќобил низ мебошанд.
Масалан дар евангелияњои Матфей ва Лука насабномаи Иисус аз
подшоњ Давид оварда шуда, аз рўи хабари Матфей он насаб аз 28
насл, вале аз рўи хабари Лука аз 42 насл иборат аст. Матфей бобои
падарии Иисусро Йаков, аммо Лука бошад ўро Илия гуфтаанд.
Аз рўи ривояти Матфей-падару модари Иисус дар шањри яњудии
Вифлеем зиндагї карда, баъди таваллуди кўдак ба Миср рафта… баъд
ба Назарет кўчидаанд, аммо Лука менависад, ки падару модари Иисус
њама ваќт дар Назарет мезистанд ва дар ваќти таваллуди Иисус дар
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Вифлеем ќарор дошта, боз ба Назарет баргаштаанд. Чунин нољўрињо
дар матнњои евангелияњо зиёд ба назар мерасанд.
«Сирати апостолњо» низ таќрибан дар миёнањои асри II навишта
шудааст.
Чи тавре зикр шуд, гурўњи дигари сарчашмањоро китобњои динии
ѓайриќонунї ташкил медињанд. Ин гурўњи китобњоро калисо рад
намекунад, вале онњоро китобњои аз рўи илњоми худовандї навишта
шуда намешуморад. Шумораи онњо дар аввал хеле зиёд буда, то
замони мо фаќат номњои баъзењояшон ва аммо як ќисмашон дар
шакли

пурра омада расидаанд. Аз љумлаи онњо асарњои зеринро

номбар кардан мумкин аст: Евангелияи Никодим, Нахустевангелияи
Йакови яњудї, Китоб оиди таваллуди Мария, Китоби Юсуфи Наљљор,
Сират, Пастири Герма, Таълимоти 12 апостолњо. Аксари китобњои
динии ѓайриќонунї дар замонњои пеш дар натиљаи душмании
гурўњњои бо њам мухолиф нест карда шуда буданд. Баъзе аз ин
китобњо, масалан «Таълимоти 12 апостолњо» дар нимаи аввали асри
II, яъне хеле барваќттар нисбат ба китобњои динии ќонунї навишта
шуда, таърихи марњалаи аввали љамъиятњои масењиро дар бар
гирифтааст.
Чи тавре ёд гардида буд, гурўњи сеюми сарчашмањоро асарњои
њомиёни дини масењї ташкил медињанд. Ќимати ин асарњо дар он аст,
ки муаллифон ва солњои навишта шуданашон аниќ аст. Ба ин гурўњ
китоби Юстини файласуф (таќр. то соли 150); асари Иринейи Лугдунї
(таќр. с. 180) дохиланд. Ин ахир аз чор евангелияи ќонунї ёд карда аз
љињати динї собит карданї мешавад, ки чаро онњо мањз чортоянд;
китоби Тертуллиани Карфагенї (асрњои II-III), асари Ориген (асри
III): «6-китоб ба муќобили Цельс» (Цельс масењиятро танќид карда
буд), асарњои Клименти Александриягї (асри III), Евсевийи Кесарийгї
(асри IV) ва асарњои дигар.
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Гурўњи дигари сарчашмањои дини масењиро маводи нави
бостоншиносї ташкил медињад. Дар Миср дар 50-километрии шимоли
Луќсор дар соли 1946 навиштаљотњои зиёде дар папирусњо бо забони
ќибтї, ки ба асрњои III-IV мансубанд, ёфт гардиданд. Дар таркиби ин
бозёфтњо «Евангелияи Фома» ва «Евангелияи Филипп»-ро ёд намудан
мумкин аст, ки аз рўи мазмуни худ ба он чор евангелияи расмї
наздиканд. Дастнависњое, ки аз Хирбет-Кумрон дар соњили Бањри
мурда ёфт шуданд, ба равияи ессейњо марбут буда, баъзе љињатњои
њаёти давраи аввали масењиёнро равшан месозад.
2. ЗУЊУРИ МАСЕЊИЯТ
Маълумоти ќадимтарин дар масъалаи зуњури масењият ба соли
64 мансуб аст. Он дар асари Тацит (ибтидои асри II) «Анналњо»
оварда шудааст. Дар он хабаре оиди аз љониби Нерон, ќайсари Рум
кушта шудани масењиён, ки ў онњоро дар оташ задании Рим гунањкор
карда буд, оварда шудааст: «Дар Тиберия прокуратор Понтий Пилат
Христаро, ки ин ном (масењият) аз номи ў гирифта шудааст, кушт. Дар
ваќташ ин хурофоти зарарнок (масењият) пахш карда шуда буд, аммо
акнун боз ба боло баромад. Он нафаќат дар Яњудия, ки асли
баромадаш аз он љост, балки дар Рим низ, ки ба ин љо агар аз њама
атроф њамагуна чизњои ќабењу зишт биёяд, тарафдорони худро пайдо
мекунад, пањн гардидааст». Як гурўњи олимон чунин аќида доранд, ки
порчаи овардашуда баъдњо аз тарафи котиби масењие ба асари Тацит
илова карда шудааст. Зеро худи Тацит дар асараш дар ин бораи чизе
нагуфтааст.
Шањодати дигари зуњури масењиятро дар асари Иосиф Флавий
«Ќиссањои ќадимаи яњудињо» дармеёбем. Дар он сухан аз мавъизањои
Иисус, ќатл ва азнавзиндашавияш дар замони њокимии Пилат дар
Фаластин меравад; «Дар наздикии ваќти зикршуда Иисус ном инсони
донишманд, агар ўро умуман инсон номидан мумкин бошад, мезист.
Он корњои аљоибро созмон медод. Ў Христос… буд». Аз рўи
тањќиќотњои олимон, ин порчаро ба асари Флавий баъдтар дохил
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кардаанд ва он дар асли китоб вуљуд надоштааст. Сохта будани
хабари мазкурро маълумотњои дар тарљумаи арабии асари Флавий
омада тасдиќ менамоянд. Дар он љо Иисуси кушташуда на худою
мўъљизакор, балки як инсони одї аст.
Чи тавре дар ибтидои њамин фасл ќайд намуда будем, дар
«Апокалипсис» (Вањй), ки ќисми асосии он ба соли 68 мансуб аст,
хабарњо оиди зуњури Мањдї (Христос) вуљуд доранд. Чи тавре
тањќиќотњои академик Р.Ю.Виппер (Возникновение христианской
литературы.-М.,-Л., 1946.-С. 103-107) нишон медињанд,Апокалипсис аз
ду асари якљоя карда шуда иборат буда, дар яке аз онњо ба сифати
Мањдї-агнетс (барра, марди њалиму бегуноњ) баромад мекунад, дар
асари дигар бошад-Христос. Он асаре, ки дар он Мањдї-агнетс, ёд
мешавад, ба соли 68 мансуб аст, вале он асаре, ки дар он ба сифати
мањдї-Христос ёд мешавад ба охирњои асри I ва аввалњои асри II
мансуб мебошад. Маълумотњои ин асар ба он далолат мекунанд, ки
дар миёнањои асри I идеяи асосии масењият-зуњури мањдї {и
наљотбахш} пайдо шуда, дар охирњои њамон аср ва аввалњои асри II
љойи он мањдї-агнетсро Христос мегирад.
Хабари њаќиќии воќеиро оиди зуњури масењият, ки дар дурустии
он ягон шубњае нест, мо дар мукотибаи байни Плинийи Хурдї бо
императори Рим-Троян дармеёбем. Плиний, ки волии вилояти
Вифиния дар Осиёи Хурд буд, дар соли 113 ба император мактуб
навишта пурсида буд, ки дар нисбати љамъияти масењиён чи чора
бинад, онњоро барои гуноњњои алоњидаашон љазо дињад ё њамаашонро
якљоя њамчун аъзои равияи хос? Троян ба ў љавоб дода буд, ки дар ин
масъала ба тарзи муътадил рафтор намояд ва фаќат ба онњое љазо
дињад, ки онњо дар хурофоти (масењияти) худ сахт истодагарї
мекунанд. Аз ин мукотиба маълум мегардад, ки дар аввали асри II дар
Осиёи Хурд масењиён хеле зиёд будаанд.
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Дар Талмуди яњудиён дар хусуси ќатли нафаре бо номи Иисус
бен

Пандира сухан рафтааст, аммо ў ба Иисуси дар евангелияњо

омада њељ алоќае надорад. Умуман њамчун шахсияти таърихї вуљуд
доштани Иисус шубњанок аст. Зеро дар сарчашмањои њамзамони ў дар
бораи чунин як шахсияти таърихї хабари воќеие мављуд нест.

Масењ-аз

забони иврит-«машиах» гирифта шуда, маънояш

«равѓан молида» мебошад. Одатан яњудиён ба сарњои подшоњон,
рўњониёни дараљаи аввал ва пайѓамбарон равѓани зайтун мерехтанд,
ки он рамзи ќаноатмандию саховатро дошт. Дар ин сурат худованд гўё
дар корњои онњо тавфиќ ато мекард.

а. Ќиссаи Исои Масењ,

аз рўи евангелияњо чунин аст: аз

љуфт шудани рўњи муќаддас бо духтаре бо номи Мария Иисус ба дунё
омад. Њокими Яњудия аз тариќи мунаљљимон хабари вилодати
Иисусро шунида фармуд, то њамаи навзодњои кишвараш кушта
шаванд. Модараш бо хешонаш ўро гирифта ба Миср бурданд ва баъди
чанд сол аз он љо баргашта омаданд. Баъди ба воя расидан Иисус
таълимоти худро дар байни мардум пањн карда истода, соњиби
дўстону љонибдорон гардид. Дар айни њол баъзе аќидањои ў ба як
гурўњ роњибони яњудии баландмартаба маъќул нашуд. Онњо дар фикри
куштани Иисус шуданд. Дар он ваќт Иерусалим дар дасти римињо
ќарор дошт. Шањр аз љониби синедрион-маќоми олии идораи
общинаи яњудиён идора мегардид. Љои исти Иисусро яке аз
шогирдони хоинаш бо номи Иуда фурўхт ва Иисусро дошта суд
карданд. Дар муњокима волии римї

он гуноњњоеро, ки ба гардани

Исо зада буданд, ќабул намекард. Он гуноњњо чунин буданд: аз роњи
рост задани омма, даъват барои напардохтани андоз ба императори
Рим, даъвои њукмрон гардидан бар халќи яњудї. Вале рўњонии дараљаи
аввали яњудиён Канафа бар ќатли Исо исрор варзид ва нињоят Пилат
низ розї шуд. Исоро дар хориљи Иерусалим дар теппаи Голгоф дар
сутуни шакли салибдошта чормех карданд. Баъди 6-соат ў алакай
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вафот карда буд. Рўзи дигараш њанўз офтоб набаромада, ўро аз сутун
озод карда дар кафане печонида, дар тобуте нињоданд ва тобутро дар
даруни ѓоре нињода, дањони ѓорро бо санги вазнине мањкам карданд.
Дар назди он ѓор ќаровулон гузоштанд, то шогирдонаш љасадашро
надузданд. Баъди гузаштани ду шабу як рўз шогирдонаш омаданд, то
љасади ўро шуста баъд ба хок супоранд, аммо онњо на ќаровулон ва на
љасадро пайдо карда натавонистанд. Дар њамин ваќт малоикае омада
ба онњо гуфт: «Христос зинда гардид!»
Баъди 40-рўзи ин њодиса Исо ба назди шогирдонаш баргашт. Ў
онњоро љамъ оварда ба Вифиния бурд ва гуфт: «Шумо шоњиди ман дар
Иерусалим… мешавед» ва пас аз ин ба осмон баромада нопадид
гардид. Баъд аз ин ду мард дар либоси сафед пайдо шуда, ба
шогирдони ў гуфтанд: «Ин Исо буд, ки аз назди шумо ба осмон рафт
ва ў њамин тавр замоне боз хоњад омад».
б. Шароитњои таърихии зуњури масењият.Аќоиди классикњои
марксизм дар хусуси пайдоиши дини христианї дигар аст. Энгельс
ќайд карда буд, ки сабаби асосии пайдоиши дини масењї ин
ташкилёбии империяи Рим аст. Ин империяи навташкилшуда ба дини
нави ба худаш мувофиќ эњтиёљ дошт.Истилои давлатњои мухталиф аз
љониби Рим, барќарор намудани режимњои сахт, ѓулом гардонидани
ањолии вилоятњо, андозњои вазнин, бењуќуќии одамон-њамаи инњо
нафаќат боиси рўњафтодагию ноумедии ѓуломон, балки мардуми озод
низ

мегардиданд. Шўришњои ѓуломон, кўшишњои чандинкаратаю

бенатиљаи мардум барои халосї ёфтан аз дасти римињо рўњафтодагиро
боз њам зиёдтар мегардониданд. Роњи халосї дар ин њолат кадом аст?
Чунин роњ ёфт шуд, менависад Энгельс, вале он роњи халосї дар ин
дунё нест. Роњи наљоту халосиро аз зулм дар ин дунё пайдо накарда,
мардумон маљбур буданд онро дар осмон (яъне дину он дунё)
бикобанд.
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Саволе ба миён меояд, ки барои чи ба одамон њатман дини нав
лозим шуд. Оё онњо наметавонистанд бо динњои куњан худро тасалло
дињанд?
Энгельс дар ин бора менависад, ки динњои кўњна ё ќабилавї ё
миллї буда, њар кадом вобаста ба шароитњои сиёсию љамъиятии њар
халќ инкишоф ёфтаанд. Аз њамин рў он динњо аз сарњадоти миллии
худ берун баромада наметавонистанд. Акнун як дини гирою печон, ки
ба талаботњои танги миллї мањдуд нагардида, талаботњои оммаи
халќњои мухталифи бенавои империяи Римро ќонеъ мегардонида
бошад, лозим буд. Ногуфта намонад, талаботњои мазкурро эњсос
намуда, њукуматдорони Рим чанд бор кўшиш карданд, ки барои
мардуми тамоми империя як дини алоњида љорї намоянд, ба монанди
парастиши император, парастиши худо «Рома», вале онњо муваффаќ
нагардиданд. Фаќат дар лашкари Рим парастиши худои офтоби
эронї- Митра васеъ пањн гардида буд. Вале ягонтои онњо дини љањонї
нашуданд. Зеро њар яке аз он динњо русуму одатњои мураккаби худро
доштанд, ки ба ин восита мардумонро аз якдигар људо мекарданд.
Одамони динњои гуногун дошта наметавонистанд якљоя

хўрок

бихўранд, бинўшанд, бо њам муомила намоянд. Дини љањонї мебоист
аз маросимњо озод бошад, одамонро аз якдигар људо насозад ва
пайравонашро тасалло дињад. Чунин дини каммаросиму одї, ки
ѓуломону мардумро тасалло мебахшид, дини масењї буд. Ба аќидаи
Энгельс, дини масењї дар ибтидо дини ѓуломону љабрдидагонмардуми тобеи империяи Рим буд.

3. Дини масењии яњудї
Пайдоиши дини масењї аз худи ибтидо ба тариќагароии дини
яњудї вобаста аст. Дар дини яњудияи асрњои I-II таълимоту ривоятњое
марбут ба омадани мањдии наљотбахш мављуд буданд. Барои яњудиёни
он замон, ки солњои дароз дар зери юѓи истисмори юнониёну римињо
ќарор доштанд, интизории омадани марди наљотбахш орзуи асосї буд.
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Дар асоси њамин орзуњою интизорї дар байни яњудиён равияњое пайдо
шуданд: намояндагони яке аз он равияњо зелотњо чунин мењисобиданд,
ки мањдии наљотбахше бо шамшер њамчун ќањрамони љанговаре омада
онњоро аз дасти римињо халос хоњад кард.
Таълимоти равияи ессейњои дини яњудї низ дар Фаластин њамин
гуна буд. Онњо њаёти таќводорона ба сар бурда, талаб мекарданд, ки
амвол бояд умумї бошад, кас бояд зан нагирад. Онњо ѓуломиро ќабул
надоштанд, вале дар њама масоили дигар тибќи талаботи дини яњудї
амал мекарданд.
Равияи дигари дини яњудї бо номи назорињо вуљуд дошт, ки он
равияи аз њама наздик ба масењият буд. Њатто дар евангелияњо чандин
маротиба калимаи «назорї» њамчун лаќаби Иисус оварда шудааст.
Дар он замон «назорї» гуфта, яњудиён касонеро меномиданд, ки онњо
пурра њаёти худро ба ибодати Худо бахшида буданд: онњо мўи худро
наметарошиданд, шароб наменўшиданд, ба љасади мурда даст
намерасониданд ва њаёти Иисус низ дар евангелияњо дар њамин шакл
тасвир гардидааст. Пайравони ў низ њамчун «назорї» ёд шудаанд.
Масалан, апостол (вали) Павелро њамчун «намояндаи куфри назорї»
ёд кардаанд. Инчунин дар Ќуръон пайравони Иисус Христос њама
ваќт чун «назорї» ёд шудаанд. Њамин тавр, ин далелњои ќавї касро ба
хулосаи ќатъї меоранд, ки пайравони равияи ибтидоии масењии
Христос мањз њамин назорињо будаанд.
Назорињо дар он замон бештар худро «мўъминон», «бародарон»,
«даъватшудагон» ва ѓайра меномиданд. Аммо душманонашон онњоро
«христиан» меномиданд. Фаќат аз нимаи дуюми асри II сар карда,
калимаи «христианњо» ба номи пайравони ин дини нав табдил ёфт.
Он факт, ки масењият аз яке аз равияњои дини яњудї пайдо
гардидааст, дар ин бора асари якуми дини масењї Апокалипсис
шањодат медињад. Дар он асло кас ба идеяњои асосии масењияти
баъдина аз ќабили сабру тањаммулу тоќату бахшоиш вонамехўрад, дар
он худои сегона ва рўњи муќаддас низ вуљуд надорад. Баръакс, он аз
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идеяњои дини яњудии љанговар саршор аст, дар он нафрати беандозае
нисбати золимоне, ки яњудиёнро ѓулом кардаанд, эњсос мешавад.
Њатто дар масењияти замони дер низ унсурњои дини яњудї зиёд
вомехўранд, чунончи шахсияти Иисус Христос њамчун яњудї ба ќалам
дода шудааст, љои фаъолияти ў Фаластин дар он замон ватани яњудиён
буд, њамаи касони дар евангелияњо зикршуда яњудиёнанд. Библия –
китоби муќаддаси яњудиён – њамчун китоби муќаддаси бо илњоми
Худованд эљодшуда аз љониби масењиён эътироф шудааст, худои яњудї
– Яњве дар масењият њамчун худо-падар омадааст; тарзи аз љониби
Худо офарида шудани олам дар масењият аз дини яњудї гирифта
шудааст, иди «пасха» низ аз яњудия гирифта шудааст. Дар дини масењї
дар ибтидо ду расми асосии яњудї – ид кардани рўзи шанбе ва хатна
кардан љорї буданд, вале баъдтар риояи онњо ќатъ гардид.
4. Људо шудани дини масењї аз яњудї
Њамин тавр, масењият дар ибтидо як равияи дини яњудї буд. Вале
аз охирњои асри I сар карда, унсурњои ѓайрияњудї ба миќдори зиёд ба
общинањои масењї ворид гаштан гирифтанд. Њамзамон аќоиду русуми
онњо низ ба масењият ворид мегардиданд, чунончи, аќоиди шарќї дар
хусуси маргу эњёи худоњо ба монанди худои Аттис. Парастиши худои
офтоби форсинажодон-Митра низ ба масењият дохил шуд. Масалан,
рўзи таваллуди Христос – 25 декабр дар рўзи таваллуди Митра, ки он
рўзи инќилоби зимистонии офтоб аст, муќаррар гардид.
Парастиши салиб, ки њамчун олати ќатли Иисус ба ќалам дода
мешавад, њаќиќате надорад. Зеро он доре, ки Иисус дар он чормех
карда шуда буд, шакли њарфи «Т»-ро дошт, на салибро. Салиб њамчун
рамзи динї аз замонњои ќадимтарин дар Хитой, Њиндустон, Африќо,
Америка, Австралия машњур буд, вале он чиро ифода мекард, маълум
нест. Салибро њиндуњои Америкаи Шимолї – рамзи чањор тарафи
дунё ё чор унсур (об, хок, бод, оташ) медонанд.
Ба миќдори зиёд дохил шудани унсурњою русумоти шарќии
ѓайрияњудї дар байни љамъиятњои масењї ихтилофу зиддиятњоро ба
94
https://bikhon.tj/

вуљуд овард. Мухолифати байни аќоиди яњудию ѓайрияњудии динї
оќибат ба танг карда баровардани мероси яњудї аз масењият оварда
расонид.
Пеш аз њама дар матни евангелияњо аќидаи душмани Иисус
будани яњудињо махсусан ќайд карда мешавад, њарчанде ки худи Иисус
аслан яњудї буд. Яњудиён дар марги Иисус гунањкор дониста
мешаванд. Дар евангелияњо Понтий Пилат, волии римињо њамчун
шахси инсондўст ба ќалам дода шудааст, њол он ки ў аз як золими
худсар беш набуд. Тибќи евангелияњо ў гўё метарсид мабодо шахси
бегуноњеро ба љазо гирифтор накунад, аз ин рў ба яњудињо мефармуд,
ки дар ќатли Иисус исрор нанамоянд. Ин лањза дар њамаи 4
евангелияњо оварда шуда маќсадаш гунањкор намудани яњудиён дар
ќатли Иисус мебошад.
Мањз бо њамин маќсад дар њар чори евангелияњо як персонаже бо
номи Иудаи хоин, яке аз 12 апостолњо, ки Иисусро дар бадали 30
тангаи нуќра ба яњудиён фурўхта буд, дохил карда шудааст. Алакай
худи номи Иуда дар номи як шахс ифода намудани номи халќи яњуд
(иудей) мебошад, ки ба ин восита халќи яњуд доѓдор карда мешавад.
Ана њамин тавр, ба таври ќатъї дини масењї њамчун дини
алоњида худро аз дини яњудї људо кард. Бо вуљуди ин људої дар матни
евангелияњо мазмунњои яњудї зиёд боќї мондаанд: чунончи, Иисус 12
апостоли худро барои тарѓибот бурдан фиристода мефармояд, ки:
«дар роњ ба назди мушрикон наравед, ба назди гўсфандони
ќурбоншудаи хонадони Исроил равед», яъне ба назди яњудиён. Дар
худи њамин љо њамаи ѓайрияњудиён ба «сагњо» монанд карда шудаанд.
Фаќат дар охирњои евангелия Иисус апостолњои худро барои
ташвиќоти дини худ «ба назди њамаи халќњо» мефиристад.
Њамин тавр, дини масењии ибтидої аз маљмўи аќоиди динии
яњудї ва эътиќодоти юнонию эронї иборат буд. Вале агар мо гўем, ки
масењият фаќат аз њамин унсурњои кўњна иборат буда, чизи наве
надорад, сахт хато мекунем.
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5. Идеяњои асосии дини масењї – пургуноњї ва наљот
Мафњуми нав ва идеяи асосию марказии тамоми масењият ин
идеяи пургуноњ будани инсон ва љониби дигари ин мафњум – идеяи
наљоти инсон мебошад.
Энгельс чандин маротиба таъкид намудааст, ки «идеяи марказии
масењият» мањз идеяи пургуноњист: «Масењият ба тори дилњои
бешуморе нохун зад, ки аз онњо мебоист акси садо меомад. Ба њамаи
арзу шикоятњо дар хусуси вазнинии зиндагии замона, фаќри моддию
ахлоќї, идеяи пургуноњии масењї чунин љавоб медод: оре, ин њамин
тавр аст ва дигар хел буда њам наметавонад; дар вайронии љањон ту,
њамаи шумо, вайронии шахсии дохилии ту ва шумо гунањкор аст! Оё
одаме вуљуд дорад, ки инро инкор намояд?»
Ба аќидаи масењият, љањон дар гуноњ ѓўтавар аст, њамаи одамон
аз рўи табиати худ гунањкор мебошанд ва гунањкории одамон бурда то
ба гуноњи Одаму Њавво расонида мешавад. Дар айни замон умеде ба
он аст, ки касе омада инсониятро аз гуноњ наљот мебахшад. Аз њамин
љо тасаввуроте дар хусуси худои наљотбахш пайдо мегардад.
Дар дини масењї мањз идеяи наљот – идеяи марказї ва аз њама
муњим гардид. Аз њамин рў, образи Иисус Христос, њамчун худои
наљотбахш мебоист ба фигураи марказии дини масењї табдил меёфт.
Масењињо имрўз Иисус Христосро як ном мењисобанд, вале дар матни
евангелияњо онњо дар алоњидагї омадаанд. Христос – тарљумаи
юнонии калимаи мошиах (мессия)-и яњудї мебошад, ки маънояш
«молидани равѓан» мебошад. Дар он замон ба сари касоне, ки ба тахти
подшоњї менишастанд, рўњонии дараљаи аввали давлат ба сари онњо
равѓани зайтун мемолид. Баъдњо равѓани зайтунро ба пешонаи шоњ
дар шакли салиб мекашидагї шуданд. Хулоса, Христос гуфта, мардум
шоњро медонистанд. Умуман дар евангелияњо номи Христос бисёр кам
ба назар мерасад. Њангоми суд кардани Иисус, ў дар љавоби саволи
рўњониёни яњудї: «Ту Христос њастї?», «Бале» - љавоб дод ў. Њамин
тавр, ў худро «равѓани муќаддас молида», яъне «шоњ» гуфт.
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Акнун масењиён роњи наљотро дар чї медиданд? Ба аќидаи онњо
бояд ягон инсони бузурге худро ба хотири харидани гуноњњо ва наљот
бахшидани инсоният ќурбон созад. Ин идеяи ќурбонї дар масењият
мавќеи марказиро ишѓол намуд. Ин идеяи ќурбонї дар шакли ихтиёрї
маргро ба хотири шуста шудани тамоми гуноњњои масењиён аз давраи
Одаму Њавво сар карда то имрўзу оянда ќабул кардани Иисус зоњир
мегардад. Ин марги ихтиёрии Иисус инсониятро аз гуноњ озод кард.
Барои аз гуноњ озод шудан кофист, ки инсон таълимоти Иисус
Христосро ќабул намояд. Азбаски њамин худќурбонкунї чизи асосї
аст, дар дини давраи аввали масењї дигар хел ќурбоникунию додани
назру ниёз вуљуд надошт.
6. Муносибати давлат бо дини масењї, ќонунигардонї ва
масењият
Аз рўи маълумотњои мављуда то ибтидои асри IV императорњои
Рим ба муќобили љамъиятњои масењї муборизаи сахт мебурданд.
Сардорону фаъолони онњо кушта мешуданд. Њамзамон як протсесси
дигар низ љой дошт – ба љамъиятњои масењї нафаќат ѓуломону
фаќирон, балки аз табаќањои болої низ баъзењо дохил шудан
гирифтанд ва акнун дини масењї фаќат дини ѓуломону мазлумон
набуд.
Дар ибтидои асри IV дар байни империя ва масењият иттињоди
мустањкам пайдо гардид. Сабабаш дар он аст, ки империяи Рим ба як
дини муттањидсози халќиятњои кишвар эњтиёљ дошт. Император
Галерий (293-311) дар соли 311 эдикте (маншуре) баровард, ки тибќи
он ба масењиён иљозат дода шуда буд ба дини худ пайравї намоянд,
«ба шарти он ки ба муќобили тартиботи љамъиятї ягон амале содир
нанамоянд». Ў инчунин фармуда буд, ки «масењиён барои саломатии ў
(Галерий), пешрафти давлату љамъият ва барои некўањволии худ дуо
кунанд». Њамин тавр, император Галерий ба хулосае омад, ки ба љои
мубориза бурдан ба муќобили масењият, бењтараш аз он ба манфиати
давлат истифода намояд. Хусусан, ки ин дин мардуми зиёдеро фаро
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гирифта буд. Бо њамин масењият ќонунї гардонида шуд. Баъзе олимон
аќида доранд, ки тибќи маншури Милан аз соли 313 аз љониби
император Константин (306-337) масењият њамчун дини давлатї ба
расмият шинохта шуда, таъќиботи масењиён манъ карда шудааст.
Аммо тањќиќотњо нишон доданд, ки маншури Милан на аз љониби
Константин, балки аз љониби иттифоќчии ў император Лициний
бароварда шуда буд. Ва дар он маншур сухан на дар хусуси
ќонунгардонии масењият, балки барќарор кардани калисои шањрдорї
ба номи Никомидий меравад. Худи Константин дини масењиро то
охири умраш ќабул накард, аммо масењиён ва динњои дигарро низ
дастгирї менамуд.

Фаќат бо маншурњои солњои 341-346 ва 356

пайравї ба динњои бутпарастї манъ карда шуда, масењият дини
давлатї гардид.
Баъд аз баромадани маншури мазкури Галерий масењият ба дини
давлатї табдил ёфта, ба он акнун ашрофони зиёд дохил мегардиданд.
Дини масењї ба кишварњои дигари аврупої роњ ёфт, дар асри IV
готњою вандалњо, асри V франкњо, асрњои VI-IX ќабилањои германї,
асрњои IX-X халќиятњои славянї онро ќабул намуданд. Дар асри X
ќариб тамоми Аврупо дини масењиро ќабул карда буд.
Дар Шарќ бошад дар асри IV масењият ба Кавказ роњ ёфт (грузинњою
арманињо), аммо дар Шарќ пеши роњи пањншавии онро дини зардуштї
ва баъд ислом гирифтанд.
Аз асрњои XV-XVI сар карда мубашширони масењї ин динро
нафаќат бо салиб, балки бо оташу шамшер ба Африќо ва кишварњои
дигар бурда пањн намуданд.
7. Ибодату маросимњо дар масењият. Таассуби динї
Ибодату расму русуми масењият дар давраи аввали пайдоишаш
бисёр њам сода буданд. Гуфтан мумкин аст, ки он ќариб њељ гуна
маросиме надошт. Мањз њамин надоштани маросимњо ба он мусоидат
кард, ки масењият бар динњои дигар ѓолиб ояд. Ягона расме, ки дар
ибтидо љорї буд, ба хотири асосгузори масењият Христос сари чанд
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ваќт бегоњињо љамъ шуда якљоя нон хўрдан ва матнњои диниро хондан
буд. Ин гуна шомњоро «шоми муњаббат» мегуфтанд.
Як каме баъд дар масењият маросими ду фарз пайдо шуд: ѓусли
таъмид

(крещение)

ва

хўронидани

нону

шароби

табаррукї

(причащение). Фарзи хўрдани нону шароби табаррукї (причащение)
маънои онро дорад, ки масењї гўё «љисму хуни Христосро» мехўрда
бошад. Ин расм аз маросимњои ќадимтарини инсоният – хўрдани
худои худ баромадааст ва аз тотемизм реша мегирад. Ѓайр аз ин, дар
ойини

митрапарастї

расми

хўрдани

нону

шароб

аз

љониби

парастандагони Митра вуљуд дошт.
Маросими хўрдани нону шароби табаррукї, ки соле як бор буд,
акнун њарњафтаина шуд. Баъди адои намозу ибодат дар калисо љисму
хуни худое, ки худро ќурбон карда буд, хўрда мешуд.
Расми фарзи ѓусли таъмид бошад, маънои шустани гуноњњоро
дошт. Њангоми ѓусл инсон, ки пургуноњ аст, аз гуноњ пок мегардад. Ба
ин ду фарз, баъдтар 5 фарзи дигар илова гардид ва бо њамин дар дини
масењї 7 фарз вуљуд дорад. Ин 7 фарз дар асри XIII дар анљумани
масењиёни калисои католикї дар шањри Лион ќонунан муќаррар
гардиданд ва баъдтар калисои шарќии православї низ онњоро ќабул
кард.
Баъдњо баъзе унсурњои дигар низ аз ќабили тарзи гўркунї,
боварї ба зиндагии рўњ баъди вафот, тарзи шамании рондани љинњо ва
ѓайра ба масењият дохил шуданд.
Баъди ќабули дини масењї мутаассибони зиёде низ пайдо
гардиданд.

Ин

мутаассибон

олимону

рассомонро

мекуштанд,

намунањои бењтарини санъатро хароб менамуданд. Дар соли 415 дар
шањри Искандария, ки маркази маданияти эллинистї буд, бо
шўрангезию фитнаи роњибони масењї бо сардории патриарх Кирилл
китобхонаи ќиматтарину бойтарини онро оташ заданд ва ба тарзи
вањшиёна Ипатия – олимаи бузург, муаллифи чандин асарњои
математикї, астрономї ва фалсафиро куштанд. Аз љониби вестготњо
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дар соли 410 дар Рим хароб карда шудани намунањои олии санъату
илм ва аз љониби вандалњо дар соли 455 бештар хароб кардани
бозмондањои илму санъат (вандализм) оњанги динї доштанд. Онњо бо
ин аъмоли шуми худ гўё дараљаи баланди диндорї-масењияти худро
нишон доданї мешуданд, онњо намунањои олии санъатро кори дастони
шайтон медонистанд.
8. Људо шудани масењият ба Калисои ѓарбї ва Калисои шарќї
Пайдо шудани католитсизм
Дар соли 285 император Диоклетиан империяи Римро ба ду ќисм
– ќисми Шарќї, ки худаш дар он император буд ва ќисми Ѓарбї, ки
дар он рафиќаш Максимианро император гузошта буд, људо кард. Дар
асри IV бошад, император Константин империяи масењиро созмон дод.
Пойтахти он шањри Константинопол «Рими нав» номида шуд. Њамин
таќсимшавии сиёсию маданї ба Шарќу Ѓарб оњиста-оњиста ба људогии
динї ва ба он оварда расонид, ки калисоњои ѓарбию шарќї њар кадом
дар алоњидагї ва ба тарзи ба худ хос амал намоянд. Дар ѓарб – худи
Рим баъди бекор кардани ќудрати император ва пош хўрдани империя
(таќрибан соли 476) нуфузу обрўи епископи Рим, ки номи папаро
гирифт, нињоят афзуд. Калисои римї номи калисои католикиро
гирифт.
Дар шарќ бошад вазъият дигар хел буд. Дар ин љо империя ва
император барљой буда, патриархњои калисоњои Константинопол,
Антиохия, Искандария ва Иерусалим дар итоати императорњо ќарор
доштанд ва соњиби чунин нуфузи баланд – ба мисли нуфузи папа
набуданд. Бе ин њам дар асрњои VIII-IX императорњо барои боз њам
сусттар гардонидани ќудрати молии калисоњо – заминњои калисоњою
дайрњоро мусодира менамуданд. Аз њамин рў, калисоњои шарќии
ёдшуда дар ихтиёри императорњо буданд, на папаи Рим. Њарчанд папа
мехост онњоро дар итоати худ ќарор дињад, ин ба ў муяссар
намегардид. Оќибат људоии

сиёсии минтаќавї ва мухолифатњои

догматикї дар байни ду калисои асосї-шарќию ѓарбї дар соли 1054
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расман ба људої оварда расонид. Калисои ѓарбї (Римї-католикї) аз
Калисои шарќї (Юнону православї) људо гардид.
а. Фарќиятњои асосии байни ин ду калисо чунинанд:
1. Калисои ѓарбї дар ибтидо чунин мешуморид, ки асли баромади
Рўњи Муќаддас аз Худо-падар аст. Баъдтар ба ин ањком илова гардид,
ки «аз худо-писар низ». Ин ибора ба лотинї «филиокве» тарљума
мешавад, яъне асли баромади Рўњи Муќаддас њам аз Худо-падар ва
њам аз Худо-писар мебошад. Бо њамин эътироф мегардид, ки Худопадар ва Худо-писар баробаранд.
Калисои шарќї «филиокве»-ро ќабул надошт ва баромади Рўњи
Муќаддасро фаќат аз Худо-падар медонист. Ана њамин мухолифат
нуќтаи асосии зиддияти байни ду калисоро ташкил медињад.
2. Таълимоти Калисои ѓарбї дар хусуси хидматњои аз будаш зиёди
апостолњо (авлиёњо) дар назди худованд ва истифодаи калисо аз
хазинаи он хидматњо.
3. Амалияи индулгенсиядињї – мањв кардани гуноњњо. Калисои
католикї дар бадали мањв намудани гуноњњои шахс аз диндорони
масењї маблаѓ мегирифт.
4. Таълимоти католикї дар хусуси аъроф, ки тибќи он рўњњои
гунањкорон дар оташ сўхта, пеш аз даромадан ба бињишт аз гуноњ пок
мешаванд. Агар соњибони мурда ба калисо маблаѓ супоранд, мўњлати
мондани рўњи мурда дар аъроф кўтоњ карда мешавад.
5. Дар соли 1854 таълимот дар хусуси бегуноњ њомиладор шудани
Мария њамчун ањкоми динї аз тарафи калисои католикї эълон гардид.
Дар таълимоти православї Мария-модари Иисус њамчун олињаи покї
ба ќалам дода мешавад. Ин љо масъалаи фиќњї пайдо мешавад, ки
агар ў олиња бошад, Иисус писараш чї тавр дар нисбати ў наљотбахш
мешавад?
6. Дар соли 1870 калисои католикї ањкомро дар хусуси дар масоили
динї дурусткор ва хатонакунанда будани папа баровард, ки
православњо ба ин ањком розї нестанд.
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б. Дар ибодатњо фарќњои зерин мављуданд:
Њангоми ѓусли таъмид, католикњо обро мепошанд, православњо
бошанд дар об ѓўта мезананд.
Молидани равѓани њанут

аз љониби католикњо баъди ѓусли

таъмид ба пешонаи касони ба балоѓатрасида, православњо бошанд
равѓанро ба пешонаи кўдакон мемоланд.
Њангоми причащение

католикњо ба мардум фаќат нон

мехўронанд (нону шароб фаќат ба роњибон хўронида мешавад),
православњо ба њама нону шароб мехўронанд.
Католикњо њангоми иљрои ибодатњо аз забони лотинї истифода
мебаранд, православњо не.
в. Фарќњои њуќуќї:
Тибќи таълимоти католикњо њамаи рўњониён бояд муљаррад
бошанд, аммо дар православњо-фаќат роњибон;
«Католикњо» ќарорњои 21 анљумани умумиљањонї, православњо
бошанд ќарорњои 7 чунин анљуманро эътироф менамоянд.
Ѓайр аз ин дар мазњаби католикњо мансаби кардиналњо вуљуд
дорад, ки дар православњо ин чиз нест. Дар католикњо талоќ вуљуд
надорад.
Католитсизм аз калимаи юнонии «кафоликос» гирифта шуда,
маънояш «умумї», яъне калисои умумї, љомеъ мебошад.
Шумораи умумии католикњо дар солњои 70-уми асри XX 580
миллион нафарро ташкил медод. Дар Португалия, Испания, Италия,
Ирландия, Белгия, Австрия, Полша-пурра, дар Фаронса, Венгрия,
Чехославакия-ќариб пурра католитсизм њукмрон аст. Католикњо
ќисман дар Германия, Югославия, Албания, Швейтсария, Англия
зиндагї мекунанд. Шумораи католикњо дар Амрикои Лотинї, ШМА,
Канада, Африќо, Осиё ва Океания низ зиёд аст. Литвагињо ва латишњо
низ католик мебошанд.
9. Православњо. Дар шарќ ва љанубу шарќи Аврупо таълимоти
масењии Юнону православї пањн гардид. Юнонињо, булѓорињо, сербу
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черногорњо, аксари македонињо, руминњо то имрўз дар мазњаби
православї ќарор доранд. Масењият ба Русия дар асри X роњ ёфт.
Ѓусли таъмиди Русия дар замони княз Владимир дар соли 988 сурат
гирифт. Мазњаби православї русњо, белорусњо, украинњо, молдавану
кареливу комї, мордова, марї, удмурту халкњои дигари Сибирро фаро
гирифт. Дар Кавказ грузинњо, як ќисми осетинњо ва абхазњо низ
православ мебошанд.
Дар асри XVI патриархњои калисои рус кўшиш карданд, каме
њам бошад аз давлат истиќлолият ба даст оваранд. Вале Пётри I њатто
мансабњои патриархиро бекор карда, ба сардории синоди муќаддас
дар соли 1721 одамони худро таин намуд. Дар байни православњо низ
равияњо пайдо шуданд: старообрядњо ва никонианихо. Зиддияти байни
ин

ду

гурўњ

дар

старообрядињоро

майда-чуйдањо

таъќиб

мекард.

зоњир

Онњо

мегашт.

маљбуран

Њукумат

гурехта

дар

љангалњои Шимол, Заволжие ва Сибир пинњон мешуданд. Фаќат дар
соли 1905 равияи онњо ќонунї эълон гардид.
Дар асри XVIII дар Россия равияњое пайдо шуданд, ки дар
аќидањои

пайравони

онњо

оњангњои

норозигии

дењќонон

аз

помешикњо, мутлаќияти њокимияти царизм ва фишори калисо њис
карда мешуд. Яке аз он равияњо равияи «божьих людей» (одамони
Худо) буд, ки душманонашон онњоро «Христов» ё «Хлыстов»
меномиданд.

Онњо

таълимоти

расмии

догматикї,

маросимњои

калисоро ќабул надоштанд. Ба љои тоату ибодат ба Худованд онњо
расми «Радения»-ро љорї карданд, ки он иборат аз «Раќси экстазї»
буд. Яъне бо њам раќс карда истода худро ба дараљаи ваљд (экстаз)
мерасониданд.

Ва

дар

њолати

ваљд

баъзеи

онњо

пешгўињои

пайѓамбарона мекарданд.
Дар нимаи дуюми асри XVIII аз Христовњо равияи «скопцы»-њо
(ахта карда шудањо) људо шуд. Пайравони ин мазњаб барои он ки њељ
гоњ гуноњи љинсї содир нанамоянд, худро ахта менамуданд. Дар њамон
асри XVIII дар Россия равияњое пайдо шуданд, ки мехостанд
103
https://bikhon.tj/

таълимоти масењиро аз рўи аќл шарњу эзоњ бидињанд. Инњо равияњои
духоборњо, молоканињо ва йеговистњо буданд.
Аз миёнањои асри XIX сар карда ба Русия равияњои протестантї
аз ќабили штундистњо, меннонињо, баптистњо роњ ёфта, онњо як ќатор
равияњои соф русиро аз байн бурданд.
10. Реформатсия, зуњури протестантизм ва равияњои он
Дар соли 1517 дар шањри Виттенберги Германия профессори
илоњиёти Университети он Мартин Лютер (1483-1540) пешнињод кард,
ки маљлис ороста, дар он масъалаи индулгенсияњо муњокима карда
шавад.
Дар

ибтидо

маънои

индулгенсия

–

бахшидани гуноњњои

гунањкори тавбакарда ва озод кардани он аз љазо ба воситаи папаи
Рим буд. Вале чун папаи Рим Леви X барои сохтмони Маъбади Пётри
Муќаддас дар Рим ба маблаѓњои калон эњтиёљ дошт, ў вакилони худро
ба тамоми кишварњои аврупої барои фурўхтани индулгенсияњо
фиристод. Бо амри ў дар кишварњои мазкур индулгенсияњоро њамчун
мол мефурўхтагї шуданд. Касе, ки аз гуноњ пок шудан мехост
индулгенсияро, ки дар шакли справка буд, мехарид. Индулгенсияњоро
пулдорон барои худ ва хешу таборашон мехариданд. Он њатто номи
«тиљорати муќаддас»-ро гирифт. Мегуфтанд, ки папа метавонад дари
дўзахро баста дари љаннатро кушояд.
Дар 31 октябри соли 1517 Лютер ба муќобили ин амалияи
номатлуб 95 тезис навишта, онњоро дар дарвозаи калисои шањри
Виттенберг мехкўб кард. Ў амалияи индулгенсиядињиро мањкум карда
хоњишмандонро ба мубоњиса даъват намуд. Зеро, ба аќидаи ў касе, ки
индулгенсия харад, дигар на парвои худо дораду на парвои Христос.
Тарафдорони ў рўз то рўз зиёд мегардиданд. Ў Библияро бо дўстонаш
ба немисї тарљума карда, маънои онро ба мардум мерасонид. Зеро
Библия бо забони лотинї буда, мардум мазмуни онро намедонист. Ин
ва њаракатњои дигари ба ин монанд дар он замон номи реформатсия ва
протестантизмро гирифтанд.
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Калисои католикї ба муќобили њаракати мазкур баромад.
Император Карли V барои роњ надодан ба људої ќарор кард, ки
љонибдорони Лютерро нест намояд. Дар љавоб 6 нафар княз – волињои
Германия ва 14 шањри он ба муќобили ў «протест» (эътироз) баён
карданд. Ана њамин тавр, мафњуми «протестантизм» ва љонибдорони
ин њаракат пайдо гардиданд. Њаракати протестантї кўшише буд барои
баргаштан ба суннатњои аввалии масењият. Асоси реформатсияро
инкори он навигарињое, ки дар асрњои миёна ба масењият дохил
намуда буданд, ташкил медињад. Онњо кўшиш мекарданд, ки
таълимоти Библияро зинда гардонанд. Ба аќидаи протестантњо дар
калисо бояд њамчун каломи худо Библия њукмрон бошад. Худо бо
одамон ба воситаи Библия сухан мегўяд. Принсипи муњимтарини
протестантњо, ки аз католитсизм фарќ мекунад ин «хамду сано гуфтан
фаќат ба Худо» мебошад, на ба папа. Ба аќидаи онњо, рўњониён аз
мардуми одї фарќе надоранд. Худованд њамаро як хел даъват
менамояд. Протестантњо њокимияти папа, индулгенсияњо, миёнаравии
Мария, шафоати авлиёњоро ќабул надоранд.
Ќариб њамзамон бо Лютер дар соли 1523 роњиб Цвингли дар
шањри Цюрихи Швейтсария бо 67 тезис бар зидди таълимоти
католитсизм баромада низоми нави диниро пешнињод кард, ки
аќидањои ў

нисбат

ба

аќидањои Лютер

радикалитар буданд.

Шањрдории Цюрих барномаи ислоњотии Цвинглиро ќабул кард.
Акнун калисои Цюрих на тобеи папаи Рим, балки тобеи магистрати
шањр гардид. Дайру монастирњо бекор карда шуда, амволу заминњои
онњо дар корњои хайрия сарф карда шуданд, калисоњо аз љасадњои
шахсиятњои муќаддас, мењробњо, зангўлањо, иконањо, расмњо тоза
карда шуданд. Ба љои онњо дар калисоњо гуфтани мавъизањо,
сурудхонї аз рўи псалмањо, намозхонї љорї карда шуданд. Цвингли
дар соли 1531 дар љанг бо католикњо кушта шуд.
Кори Цвинглиро дар Женева њуќуќшинос ва роњиби франсуз
Жан Калвин давом дод. Аз соли 1541 то соли 1564 Калвин дар Женева
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калисои типи навро созмон дод, ки низоми сахти парњезкорона дошт.
Аз тамоми хушињои зиндагї-фаќат њаёти оилавї иљозат дода шуда
буд. Дар назди љамъият суруд хондан, раќс кардан, зиёд хўрдан,
нўшидан, костюмњои ранги сафеддошта пўшидан ва ѓайра манъ буд.
Агар касе ба калисо намерафт ё њаќиќатњои дини масењиро на ба
монанди Калвин маънидод мекард, дар оташ кушта мешуд. Баъд аз
марги Калвин низоми пешнињодкардаи ў мўътадилу мулоимтар карда
шуд ва он номи калвинизмро гирифт. Калвинињо аз фарзњо фаќат
крещение (ѓусли таъмид)-ро эътироф мекарданду, причащениеро не.
Агар дар Германияву Швейтсария аксари мардум аз католитсизм
рў ба протестантизм оварда бошад, дар Англия вазъият дигар хел буд.
Шоњи Англия Генрихи VIII католицизро њимоя мекард. Ў дар соли
1521 китоберо дар муќобили аќидањои лютеранї ба табъ расонид ва
барои ин кораш аз љониби папа бо тўњфаи олї-садбарги тиллої ва
дараљаи

фахрии «Њомии дин» сарфароз гардонида шуд. Аммо ин

њолат дер давом

накард. Дар соли 1571 парламенти Англия зери

роњбарии Малика Елизавета

«39 моддаро» дар хусуси тарзи нави

диндорї ќабул кард, ки мазмуни онњо ба калвинизм наздик буданд.
Тибќи он калисо ва роњибон дар тобеияти давлат ќарор дода шуданд.
Њамин
протестантї

тавр,

њаракати

созмон

дода,

реформатсия
аз

як

католитсизми

ќатор
римї

калисоњои
људо

шуд.

Муњимтарини онњо – лютерианї дар Германияю Скандинавия,
калвинизм – дар Швейтсария ва Нидерландия, пресвитерианї – дар
Шотландия, англиканї – дар Англия мебошанд. Љињати асосии њамаи
калисоњои зикршуда эътироф намудани фаќат Библия дар њамаи
корњои динї њамчун сарчашмаи мўътабартарини динї мебошад.
Протестантњо аз љумлаи 7 фарз фаќат дутояшро – ѓусли таъмид
ва хўронидани нону шароби табаррукиро эътироф менамоянд.
11.Контрреформатсия. Бо вуљуди он ки њаракати ислоњотталабии
динї (реформатсия) дар кишварњои Аврупо дар асри XVI ба
католитсизм зарбањои

сахти њалокатовар зад, аммо онро шикаста
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натавонист. Зеро иќтидори сиёсию иќтисодї ва њарбии калисо њоло
хеле пурќувват буд. Аз њамин рў калисои католикї баъд аз муддате ба
худ омада муборизаро ба муќобили протестантизм оѓоз кард. Яке аз
ќадамњои аввалини католитсизм ин ташкил намудани ордени
(ташкилоти) иезуитњо буд.
Устави ин орденро Игнатий Лойола тартиб дода, барои шиносої
ба папа пешнињод кард. Чун папа бо он шинос гардид, нињоят шод
шуд ва хитоб кард, ки «ин-нишонаи таќдири худовандист». Дар он
вазъияте, ки дар он айём калисои католикї ќарор дошт, як чунин
ташкилот нињоят зарур буд. Зеро дар кишварњои аврупої акнун касе
ба папа ва фармонњои ў эътибор намедод-на мардуми одї ва на
роњбарон. Аммо акнун аъзоёни ин ордени нав созмонёфта омода
буданд дилхоњ фармони папаро дар кадом љое, ки набошад, ба иљро
расонанд. Ўњдадорие, ки њар як иезуит ќабул мекард, чунин буд: «Њама
ваќт, зуд ва содиќона итоат намудан ба њамаи он фармонњое , ки
папањои њозира ва оянда мефармоянд». Лойола бошад ба њар як иезуит
мефармуд, ки: «ба њар як сардори худ њамчун ба Христос бингарад дар
дасти сардори худ чун љасади мурда дар дасти мурдашўй бошад ва ба
кадом тарафе хоњад, онро бигардонад».
Ордени иезуитњо дар соли 1540 аз тарафи папа тасдиќ карда шуд.
Иезуитњо бошанд дар њамаи љанбањои мубориза ба силоњи асосии папа
ва католитсизм табдил ёфтанд. Онњо њамчун воизони оташинсухан
бар зидди протестантњо баромаданд; мактабу таълим низ ба дасти
иезуитњо ќарор гирифт, ки онњо ба роњу услубњои
бачањоро дар рўњи

католитсизм тарбия

маккорона

мекарданд; иезуитњо

супоришњои мухталифи калисоро иљро менамуданд: дар дарбори
шоњону ашрофон ба љамъ кардани маълумотњои зарурї барои папа
машѓул мешуданд, супоришњои папаро дар хусуси нест кардани
ашхоси

барои

папа

номатлуб

иљро

менамуданд,

супоришњои

дипломатии заруриро иљро менамуданд; бо душманони католитсизм
дар майдони љанг мељангиданд. Хулоса иезуитњо барои католитсизм
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силоњи асосї шуда монданд. Њамин буд, ки католитсизм тавонист
сафњои худро нигоњ дорад. То солњои 70-уми асри XX шумораи
католикњо дар љањон зиёда аз 580 миллион нафарро ташкил медоданд.

12. Пайдо шудани љараёну мазњабњо дар протестантизм.
Баъдтар дар протестантизм як ќатор равияњои дигар низ пайдо
шуданд, ба монанди: баптистњо, квакерњо, методистњо, меннонињо ва
ѓайра.

а. Баптизм. Яке аз равияњои нињоят калону пањншудаи масењият
ин баптизм мебошад. Баптизм хусусан дар асри XIX дар ШМА ба
тарзи васеъ пањн гардид. Аз рўи маълумотњо дар ШМА аз аввали асри
XIX то соли 1890 шумораи баптистњо аз 56-345 нафар то ба 3717 969
нафар расида буд. Ба пањншавии босуръати ин љараён дастгирии моли
буржуазия ёрї расонид, хусусан дастгирии молии миллионер Љон
Рокфеллер.
Дар давоми асри XIX баптизм дар љањони масењият тез интишор
меёфт. Дар соли 1905 дар Лондон Конгресси якуми умумиљањонии
баптистњо шуда гузашт, ки дар он Иттињоди умумиљањонии баптистњо
созмон дода шуд. Дар Англия низ баптизмро намояндагони барљастаи
сиёсии давлат дастгирї менамуданд. Аз баптизм бо мурури замон
љараёнњои мухталифи динї људо шуданд.
б. Адвентистњои рўзи 7-ум
Дар солњои сиюми асри XIX пешгўии пайѓамбаронаи фермери
одї Уилям Миллер (1782-1849), узви яке аз љамъиятњои баптистии НюЙорк ба пайдоиши њаракати адвентистњо сабаб гардид. Библияро
омўхта истода Миллер њисоб кард, ки ба зудї дар соли 1843 дунё ба
охир мерасад ва Иисус ба сўи замин бозмеояд, вале дар он сол чизе рўй
надод. Миллер бо шогирдонаш, ки онњоро акнун «адвентист»
меномиданд, бори дигар њамаи арќомро њисоб намуда ба хулосае
омаданд, ки Христос 22 октябри соли 1844 омадааст, вале на ба замин,
балки ба љои махсуси осмон. Пешгўињои охирини онњо омадани
108
https://bikhon.tj/

Христосро дар соли 1995 муайян карда буд. Ба аќидаи онњо дар ин
мартабаи дуюми омадани Иисус олам бо оташ нест карда хоњад шуд ва
мўминон барои зиндагї замини нав пайдо хоњанд кард. Парњезкорон
дарњол зинда мегарданд, гунањкорон – баъди 1000 сол, баъзењо бошанд
абадї нест мешаванд. Онњо дўзаху бињишт, абадияти рўњ ва њамагуна
ваќтхушињоро инкор менамоянд. Онњо њоло аз пешгўињо дар бораи
омадани Христа даст кашидаанд.

в. Шоњидони Йегов. Дар соли 1827 дар ШМа аз адвентистњо
як гурўње људо шуд, ки аъзоёни он худро «муњаќќиќони Библия»
номиданд. Сардори ин гурўњ Љ. Руссель буд. Ў аз соли 1879 сар карда
то имрўз журналеро бо номи «Башня стражи» (Манораи посбонї) аз
чоп мебарорад. То соли 1931 гурўњи мазкур «Љамъияти Библиявї ва
рисолавии манораи посбонї» номида мешуд. Аз соли 1931 то имрўз ин
љамъияти динї «Шоњидони Йегов» номида мешавад. Ин ташкилоти
динї дар бисёр кишварњои Аврупо љамъиятњои худро дорад. Аз он
љумла он дар Тољикистон низ ба ќайд гирифта шуда буд, вале ба
сабаби баъзе аъмоли ношоистаи аъзоёни он фаъолияти ташкилоти
динии мазкур манъ карда шуда буд.

г. Панљоњгонањо. (Пятидесятники)
Дар охири асри XIX аз калисои методистї равияи наве бо номи
«њаракати ќудсият» људо шуд. Ба аќидаи асосгузори он Љон Уэсли
гузаштан ба њолати ќудсият дар як лањза рўй медињад. Онњо аз китоби
муќаддас мисол меоварданд, ки чи тавр дар рўзи Пятидесятнитса Рўњи
муќаддас ба шогирдони Христос тўњфањо дод: ба яке имон, ба дигарї –
хосияти табобаткунї, ба сеюмї – мўъљизаофарї ва ѓайра.
Дар 1 январи соли 1901 дар мактаби омўзиши Библия дар шањри
Топики штати Канзаси ШМА толибае нохост ба забони хитої сухан
гуфтан гирифт. Баъд аз вай эпидемияи глоссолалий (сухан гуфтан ба
забони ношинос, бегона њамаи мактабро фаро гирифт. Дар њамин
асос таълимоте пайдо гардид, ки тибќи он њангоме одам ба забони
барояш номаълум гап мезанад, бо дањони ў худи Рўњи муќаддас сухан
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мегўяд. Глоссолалия шањодати ѓусли таъмиди Рўњи муќаддас гардид.
Ба зудї роњбари мактаб Ч.Парњем тарѓиби таълимоти навро дар
штатњои љанубї оѓоз кард. Баъд аз якчанд сол Д.Сеймури негр,
шогирди Парњем дар давоми се сол идеяњои Пятидесятнитсаи
муќаддасро пањн кард. Ибодату намозњои дар њолати ваљд иљро
мекардагии ў, ки дорои глоссолалия низ буданд, мардуми зиёдеро аз
тамоми кишвар љамъ меовард. Њамин тавр, њаракати Панљоњгонањо
дар Амрикову Аврупо ва Африќо пањн гардид. Дар Русия низ равияи
Панљоњгонањо бо номи Масењиёни Инљил ва ѓайра вуљуд дорад.
«Пятидесятнитса»-рўзи панљоњуми пас аз пасхаи яњудиён мебошад.
Дар ин рўз Рўњи муќаддас ба назди апостолњо (авлиёњои дини масењї)
нузул карда, ба онњо тўњфањо таќдим намуда буд.
Шумораи равияњое, ки аз мазњаби протестантизм дар давоми
асрњо баромадаанд, дар љањони имрўза хеле зиёданд ва барномаи
мањдуди мактаби олї имкони фарогирии њамаи онњоро надорад.

110
https://bikhon.tj/

III. Ислом
1. Дину эътиќодоти пешазисломии арабњо
Нимљазираи Арабистон дар асрњои VI-VII ба минтаќањои
алоњида

таќсим шуда, нисфи ќисми шимолии он дар тобеияти

Византия ва нисфи дигараш-Ироќ дар тобеияти Эрони сосонї ќарор
доштанд. Дар љануб бошад Яман низ дар тобеияти Эрон, аммо дар
шимолу ѓарб Сурия, Иордания ва Миср дар дасти Византия ќарор
доштанд. Табиист дар он љойњое, ки дар тобеияти Эрон буданд, мисли
Ироќу Яман дини зардуштї ва љойњое, ки дар тобеияти Византия
ќарор доштанд – мисли Сурияву Фаластину Миср дини масењї нуфузи
бештар дошт. Дар ин љо як ќатор ќабилањои арабї низ аксаран дини
масењї доштанд.
Вале минтаќаи дар миёнаи Арабистон воќеъ буда, ки онро Наљду
Њиљоз меномиданд, ќабилањои араби ин ќисмати нимљазира динњои
бисёрхудоии мухталифи хосси худро доштанд. Ба ѓайр аз ќабилањои
кўчї дар ин ќисмат якчанд шањрњои хурд низ ба монанди Макка,
Тоиф, Ясриб бо ањолии муќимї вуљуд доштанд. Дар ин минтаќа
динњои хосси бутпарастї мављуд буданд. Њатто номњои ќабилањои
араб ва шахсони маъруфи алоњидаи он ќабоил аз бутпарастии онњо
дарак медоданд. Чунончи, Абду-Шамс, яъне «бандаи офтоб», Абду-лУззо, яъне «бандаи Уззо» (номи бут), Вањбу-л-Лот, яъне «тўњфаи алЛот» (худои офтоб), Абду-Вадд «бандаи Вадд» (номи бут). Арабњо
инчунин олињае дар Каъба бо номи Аллоњ доштанд. Чи тавре мебинем,
ќабилањои араб ва шахсони алоњида худро бандаи офтоб, моњ ва баъзе
бутњо донистаанд.
Арабњои тоисломї он буте, ки аз чўб, тилло ё нуќра дар шакли
инсон сохта шуда бошад, онро «санам», вале агар аз санги одї сохта
шуда бошад, «васн» меномиданд.
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Дар сураи 71 «Нўњ» ояти 23-и Ќуръони маљид ёде аз бутњои
замони ќадими арабњо рафтааст: «Ва гуфтанд: «Худоёнатонро
вомагузоред, Вадд ва Сувоъ ва Яѓус ва Яъуќ ва Насрро тарк макунед».
Агар номњои бутњои ёдшуда ба замони Нўњ мансуб бошанд, ояти
дигаре дар Ќуръони маљид аз бутњои замони зиндагонии пайѓамбар ёд
мекунад, чунончи дар сураи 53 «Наљм» оятњои 19-20 омадааст: «Оё Лот
ва Уззоро дидаед? Ва Манот он бути саввуми дигарро?»
Аз бутњои ёдшуда Вадд номи буте дар шакли мард буд ва
ќабилаи калб онро ибодат мекард. Яъуќ мавриди ибодати ќабилаи
њамдон дар Яман ќарор дошт. Он дар шакли асп буд. Яѓус дар шакли
шер тасвир мегардид.
Аз љумлаи бутњои тоисломї 4 бут дар нимљазираи араб нињоят
машњур буда, ќабилањои зиёде онњоро парастиш менамуданд,
барояшон назру ниёз меоварданд ва ќурбонињо мекарданд. Инњо Лоту
Манот ва Уззову Њубал буданд.
Лот – олињаи асосии арабњои шимол ба њисоб мерафт. Бобулиён
«Лот» гуфта «фасли тобистон», набатиён бошанд «офтоб»-ро дар
назар доштанд. Барои парастиши Лот маъбадњои зиёде вуљуд
доштанд. Яке аз маъбадњои машњури он дар шањри Тоиф дар 100километрии Макка воќеъ гашта, он аз харсанги сафеди чоркунља
иборат буд. Мардуми ќабилаи саќифи араб болои онро бо матоъ
пўшонида

буданд.

Арабњо

онро

бисёр

эњтиром

карда,

азим

мепиндоштанд ва барояш њадяњо меоварданд.
Манот бошад буте буд дар шакли харсанг ва дар роњи байни
Маккаю Ясриб ќарор дошт. Он олињаи марг ба њисоб мерафт.
Зиёратчиён барои он ќурбонї мекарданд ва њадяњо меоварданд.
Номњои ин ду бут њатто дар Тољикистони имрўзї низ
машњуранд. Масалан, њангоми сўњбат аз баъзењо мешунавем: - фалонї
ба Лоту Манот ќасам хўрд, ки фалон корро иљро мекунад, яъне он
одам барои иљро кардани коре ќасамњои сахт хўрда будааст.
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Уззо – олињаи занона дар водии Њароз дар дурии 150 км аз
Макка дар роњи Ироќ воќеъ гашта буд.
Ѓайр аз ин дар дохили Каъба низ бутњои зиёде мављуд буданд, ки
азимтарину номдортарини онњо Њубал ном дошт. Њубал аз аќиќи сурх
дар шакли инсон сохта шуда, дасти росташ шикастагї буд.
Ќурайшиён, ки масъули нигоњубини Каъба буданд, дасти рости
шикастаи ўро аз тилло сохта буданд.
Дар назди Њубал хазинае барои ќабули назру ниёзу њадияњо ва
мавзее барои ќурбонї кардан вуљуд дошт. Ќабилањое буданд, ки ба
хотири Њубал то сад шутур ќурбонї мекарданд. Нафари махсусе аз
љониби Ќурайшиён барои муњофизату нигоњубини он ва риояи тартиб
људо карда шуда буд. Арабњо ба назди Њубал барои њалли
мушкилоташон (таваллуди кўдак, зангирї, сафари бобарор) ва ѓайра
меомаданд, бо пилтачўбак, сангчањо ва ѓайра фол медиданд.
Ба ѓайр аз бутпарастї як ќисми арабњои тоисломї динњои
яккахудоиро низ ќабул карда буданд, ба монанди динњои яњудия,
масењият ва зардуштия. Яњудиёни он замон дар мавзеъњои гуногуни
нимљазираи Арабистон – Яман, Бањрайн, Њиљоз (Водию-л-ќуро,
Таймо, Хайбар, Фадак, Ясриб) мезистанд. Азбаски яњудия дини хос ба
миллати яњудист, халќњои дигар онро нињоят кам ќабул мекарданд. Бо
вуљуди он як гурўње аз сокинони Яман дини яњудиро ќабул карда
буданд. Дини насронї бошад, дар байни арабњо бештар пањн гардида
буд. Дар мавзеъњои гуногуни Нимљазираи Араб љо-љо дайрњо бо
роњибонашон ба назар мерасиданд. Дар соли 525 њабашињо аз
Њабашистон омада, Яманро фатњ намуданд ва бо њамин дар он дини
масењї пањн карда шуд.
Дар баробари ин, дини зардуштї низ дар Яман, Уммон, Бањрайн
ва Ироќ ривољ дошт.
Яке аз љуѓрофиёни маъруфи арабизабон Ибни Руста (асри X) дар
китоби худ «Китобу-л-аълоќа-н-нафиса» дар бораи динњои ќабилањои
араби пешазисломї маълумоти муњиме овардааст. Ў навиштааст:
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«Ќабилањои рабиа, ѓассон ва як ќисми ќузоа дини насронї ва ќабилаи
кинда дини яњудї доштанд. Тамимиён – дини маљусї (оташпарастї,
зардуштї) доштанд. Аз љумлаи онњо Зурора ибни Адаси Тамимї
духтари худро ба занї гирифта, баъд пушаймон гардида буд. Аъзоёни
ќабилаи Ќурайш бошанд, таълимоти зиндиќиёнро ќабул карда буданд.
Ќабилаи бану Њанифа дар давраи љоњилия (нодонї, яъне
пешазисломї) илоње (олињае) сохта буданд аз њайс (маъљуни сахтест аз
хурмо, равѓан ва панир) ва солњои зиёде онро парастиш менамуданд.
Вале замоне дар ќабилаашон гуруснагии шадиде пеш омад ва онњо
илоњи худро шикаста хўрданд. Марде аз бани тамим дар њаќќи онњо
шеъре гуфт:
Бану Њанифа парвардигори худро бихўрданд,
Дар давраи беандешагию гуруснагии шадид.
Онњо аз парвардигорашон њазар накарданд,
Ва аз оќибати бади ин корашон наандешиданд.
Аз ин тавсифи кўтоњи Ибни Руста вазъи ногувори динии
Нимљазираи

Арабистони

пешазисломї

баръало

намудор

аст.

Минтаќањо ва вилоятњои зисти ќабилањои арабро дину эътиќодоти
мухталиф аз њам људо месохтанд. Гуногунии аќидањои динию мазњабї
боиси људої ва парокандагии сиёсии ќабилањои араб мегашт.
Љамъияти он замони аъроб барои муттањиду якдину якмаром сохтани
тамоми арабњо ба як дини ягонаи яккахудої эњтиёљ дошт. Чунин дин
ислом буд, ки дар аввалњои асри VII дар Макка пайдо гардид. Он
мардумро ба парастиши худои ягона-Аллоњ даъват кард, ки дар ин
даъват идеяи иттињоду муттањид сохтани арабњо нињон буд. Пайдо
шудани ислом дар Нимљазираи Арабистон зарурати ногузири таърихї
буд. Ислом њамаро баробару бародар дониста, мардумро ба сарфи
назар кардан аз дањњо бутњою худоњои бисёр ва ба парастиши худои
ягона даъват намуд. Ин даъват барои муттањиду якмаром сохтани
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мардуми араби Нимљазираи Арабистони асри VII воќеан даъвати
пайгамбарона ва таќаддумї ба хисоб меравад.
2. Муњаммад – асосгузори дини ислом

а. Зиндагиномаи Муњаммад. Асосгузори ин дини нав – ислом
сокини Макка Муњаммад ибни Абдулло буд. Аз рўи маълумотњои
мављуда ў дар соле, ки дар таърихи араб бо номи «омму-л-фил» (соли
фил) – соли 570 машњур аст, ба дунё омад. Дар ин сол њокими њабашии
Яман Абрања, ки масењї буд, ба Макка њуљум оварда мехост онро
вайрон созад. Азбаски дар лашкари ў фил низ вуљуд дошт, арабњо он
солу он њуљумро «соли фил» номиданд.
Падараш Абдулло ибни Абдулмутталиб аз оилаи ашрофони
Макка ва модараш – Омина бинти Вањб буданд, ки онњо њамагї дар
њудуди як-ду моњ бо њам зиста, баъд аз ин Абдулло барои тиљорат ба
Шом (Сурия) сафар кард. Баъди дар сафар бемор шудан ў ба Ясриб
(Мадина) бозгашта дар он љо вафот кард. Омина, ки њомиладор буд,
Муњаммадро ба дунё овард. Рўзи аниќи таваллуди ў маълум нест, вале
он рўзро бештари муњаќќиќон 12-уми рабеулаввали (20 август) соли
570 дар Макка гуфтаанд.
Муњаммадро тибќи одати он замон то 5-солагияш дояаш Њалима
ва баъд аз он бобояш Абдулмутталиб тарбия мекарданд. Ба зудї
модараш баъди бозгашт аз сафари Ясриб, ки бо Муњаммад дар давоми
як моњ дар он љо монда буданд, вафот кард. Баъд аз ин дар 8-9
солагиаш бобояш Абдулмутталиб низ вафот намуд ва тарбияи
Муњаммадро ба Абутолиб вогузор кард. Ў дар синни 12-солагиаш бо
амакаш Абутолиб бо ќофилаи тиљоратї ба Шом сафар кард. Ў дар ин
сафар бо роњиби масењие вохўрда сўњбат дошт. Ин сафар љањонбинии
ўро васеъ намуд. Абутолиб мисли Абдулмутталиб сарватманд набуд.
Муњаммад баъдтар дар љанги чорсолаи байни ќабилањои Ќурайшу
Њавозин иштирок дошт. Баъд аз ин ў бештар ба чўпонї шуѓл
меварзид. Ў гўсфандони Абутолибу мардуми Маккаро мечаронид ва
аз ин кораш баъдњо бо хурсандї ёд карда мегуфт: «Њељ кас ба
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пайѓамбарї нарасид, љуз ин ки чўпон буд. Мўсо, ки мабъус (њамчун
пайѓамбар фиристода шуд), чўпон буд, Довуд низ чўпон буд. Ман низ
гўсфандони касони худро мечаронидам».
Муњаммад дар синни 25-солагиаш бо зани беваи сарватманд
Хадича бинти Хувайлид шинос гардид. Хадича ўро барои тиљорат бо
молњои худ бо ќофилае ба Шом фиристод. Дар ин сафар низ
Муњаммад бо роњиби масењии настуримазњабе сўњбат дошт ва аз ин
сафар нисбат ба дигарон бо фоидаи бештаре баргашт. Баъди бозгашт
амакаш Абутолиб Хадичаро барои Муњаммад хостгорї кард. Хадича
розї шуд ва бо њамин зиндагии Муњаммад хуб гардид.
Аз Хадича ду писару чор духтар ба дунё омад. Њар ду писарон бо
номњои Ќосиму Абдулло, бо лаќабњои Тайибу Тоњир њанўз дар
кўдакиашон вафот намуданд. Духтаронаш – Зайнаб, Руќайя, ва
Уммкулсуму Фотима ном доштанд. Дертар писари дигари Муњаммад –
Иброњим аз зани дигараш низ дар кўдакиаш вафот кард.
Њам марги фарзандон ва њам бисёрхудої – бутњои мухталиф ва
динњои

мухталиф

(масењї,

тафаккуру андеша кардан

яњудї,

зардуштї)

Муњаммадро

ба

маљбур месохтанд. Ў дар ду фарсахии

Макка ба болои кўње, ки дар он љо ѓоре бо номи Њиро вуљуд дошт,
аксар ваќт ба он љо рафта, ба тафаккур дар масоили мазкур машѓул
мегашт. Дар љустуљўи њаќиќат ў бештар ба хулосае меомад, ки аз он
сангњои бо ном муќаддас аз ќабили Лоту Манот ва Њубалу Уззо ба
мардум на фоидае мерасаду на зарар. Пас њаќиќат ќуљост?

б. Мабъас. Солњо мегузаштанд ва Муњаммад низ чињилсола
шуд. Дар соли 610 ў мисли њарваќта ба ѓори Њиро рафта њангоми
тафаккур онљо ба хоб рафт. Хоб дид, ки фариштае бо вараќае наздаш
омада гулўяшро фишор дод ва гуфт: «Иќраъ» (бихон). Гуфт: «Чи
бихонам?» Фаришта боз ду бори дигар гулўи ўро зер карда хонданро
аз ў таќозо кард ва аз Муњаммад мешунид, ки «чї бихонам?» Фаришта
гуфт: «Иќраъ бисми раббика-л-лази халаќ…», яъне «Бихон ба номи он
парвардигорат, ки оламро офарид…» Ваќте ки фаришта аз ў дур шуд
116
https://bikhon.tj/

ва Муњаммад бедор гашт, дар дилу зењнаш он 5 ояти сураи ал-Алаќ
наќш баста буд. Ў тарсону ларзон ба хона баргашт ва аз Хадича хоњиш
кард то болои ўро бо чизе бипўшонад. Баъд аз ором шудан ќиссаи
хобашро ба занаш наќл кард ва гуфт: «Ба ман чї мешуда бошад?»
Баъд илова намуд, аз он метарсад, ки ба роњи хато рафта коњин
(фолбин) нашавад. Хадичаи мењрубон ўро дастгирї кард ва умедвор
сохта гуфт, ки ў пайѓамбари ин уммат хоњад гардид.
Дар таърих ин давраи њаёти Муњаммад бо номи «мабъас»
маъруф аст, яъне аз љониби худованд бо рисолати пайѓамбарї ба
назди ќавм фиристода шудани ў. Ин њодиса дар соли 610 љой дошт ва
ин сол соли зуњури ислом аст.
Аввалин касе, ки ислому рисолати Муњаммадро ќабул кард,
зављааш Хадича ва баъди ў писарамакаш Алї ва писархондаш Зайд
ибни Њориса буданд. Баъд аз онњо Абубакру Усмон ва се-чор нафари
дигар низ пинњонї исломро ќабул карда махфиёна дар дарањои Макка
намоз мехонданд.
Баъди гузаштани се сол аз мабъас Муњаммад хешу таборони
худро аз ќабилаи Ќурайш ба тарзи ошкоро ба ќабули рисолати
пайѓамбарии худ, шинохтани худои ягона ва тарки парастиши бутњо
даъват кард. Онњо нафаќат ин даъватро ќабул накарданд, балки ба
муќобили ў шўриданд. Душмании онњо бар мусулмонон зиёда гашт ва
љамъияти

мусулмонон

бо

ишораи

Муњаммад

ба

Њабашистон

муњољират намуданд. Бори аввал ёздањ марду чор зан ва бори дуюм ба
ѓайр аз занону кўдакон њаштод мард ба Њабашистон муњољират
намуданд.
Душмании Ќурайш ба муќобили Муњаммад рўз ба рўз дар
тазоюд буд. Дар ин байн амакаш Абутолиб ва баъд занаш Хадича низ
вафот карданд. Сипас дар соли 620 Муњаммад ба Тоиф дар 100километрии Макка сафар карда, ба мардуми онљо исломро арза дошт,
аммо онњо ќабул накарданд. Пайѓамбар аз ин ноумед нагашта дар
айёми њаљљу зиёрати Каъба аз љониби ќабоили араб ў ба назди онњо
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рафта ќабули исломро аз онњо таќозо кард. Азбаски яке аз амакњояшАбулањаб аз паси ў рафта, он ќабилањоро аз роњ мезад, онњо низ
ќабули исломро рад намуданд.

в. Меърољ. Дар соли 621 њангоме ки Муњаммад дар хонаи
духтари амаки худ Умм-Њонї хоб буд, ба меърољ рафт. Дар он шаб ба
назди пайѓамбар фаришта Љабраил бо маркабе, ки Буроќ ном дошт
омада дастур дод, ки пайѓамбар бар Буроќ бинишинад. Буроќ бо
суръати тир ўро аввал ба кўњи Сино, ки дар он љо худо бо Мўсо сухан
гуфта буд, бурд. Аз он љо тибќи ривоятњо ба зодгоњи Исо – Байтулањм
ва аз он љо ба Байтулмуќаддас овард, ки ў дар он љо бо пайѓамбарони
мозї Иброњиму Мўсову Исо дар маъбади Сулаймон намоз гузошт.
Пас аз ин боз ба Буроќ савор шуда, рў ба осмон овард. Дар шаш осмон
Муњаммад бо Нўњу пайѓамбарони мозї-Њоруну Мўсову Иброњим ва
Довуду Сулаймон ва Идрису Яњёву Исо мулоќот кард ва дар он љо
малаку-л-мавт Азроилро низ бидид. Баъд, аз осмони њафтум низ
гузашта, пас аз таййи масофоти зиёд ба маќоми худо наздик гардид,
нуре ва чизњоеро мушоњида намуд, ки аќл аз тасвири онњо ољиз аст.
Баъд Љабраил ўро ба љониби бињишт бурд. Аз он љо пас баргашта ба
Байтулмуќаддас ва аз он љо ба Макка омад.
Аксари муњаќќиќон бар онанд, ки ин меърољи пайѓамбар рўњї
будааст на љисмонї. Бо вуљуди он, ваќте ки пайѓамбар ќиссаи
меърољро дар миён гузошт, њатто як ќисм аз онњое, ки ислом оварда
буданд, бовар накарданд ва баъзењояшон аз ислом рў гардониданд.

г. Ањди Аќаба. Дар њамин соли 621 њангоми њаљ аз ањли Ясриб
12 нафар ба Макка омаданд. Дар наздикии Макка дар мавзеи Аќаба
онњо бо Муњаммад ањд бастанд, ки онњо дигар касеву чизеро бо худо
баробар нахоњанд донист, дуздию зино намекунанд, духтаронашонро
намекушанд ва ѓайра. Муњаммад њангоми бозгаштани онњо нафареро
Мусъаб ном њамроњашон фиристод, то ў ба онњо исломро таълим
бидињад. Њамин тавр, ислом дар Ясриб ќувват мегирифт. Акнун дар
соли 622 миќдори њољиёни мусулмони Ясриб ба 73 марду ду зан расида
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буд. Пайѓамбар дар дили шаб боз дар мавзеи Аќаба бори дигар бо
ясрибиён ањд баст. Муњаммад ба онњо гуфт: «Шумо аз манеду ман аз
шумоям. Бо њар ки љанг кунед, мељангам ва бо њар ки сулњ кунед, сулњ
мекунам». Ясрибиён бошанд чунин гуфтанд: «Паймон мебандем, ки
дар рўзњои сахтию фарохї ва роњату ранљ фармонбардори ту бошем.
Њар куљое бошем, бидуни тарсу бим аз сарзаниши касон, њаќиќатро
изњор дорем».

д. Њиљрат. Чун ќурайшиён аз паймони охири Аќаба хабар
ёфтанд, муќобилияту душманиро дар нисбати мусулмонон зиёда
гардониданд. Аз ин рў, Муњаммад ба мусулмонони Макка фармуд то
дар алоњидагї оњиста-оњиста ба Ясриб муњољират намоянд. Тибќи
дастур, онњо ин корро анљом додан гирифтанд. Ќурайшиён бо њар роњ
ба ин кор монеъ мешуданд. Оќибат онњо ба хулосае омаданд, ки
пайѓамбарро нобуд созанд. Чун ин нияти онњо бар Муњаммад маълум
шуд, ў ба љои худ дар хонааш Алиро гузошта, худ бо Абубакр аз тарси
таъќиби ќурайшиён на ба шимол ба сўи Ясриб, балки баръакс ба
тарафи љануби Макка ба ѓори Савр рафта се рўз онљо монданд, то
ќурайшиён ором гиранд. Баъди ором шудани онњо Муњаммад бо
Абубакр ва як нафар роњбалад аз бероњањо ба сўи Ясриб дар 16-уми
июли њамон соли 622 роњ пеш гирифтанд. Баъд аз чанд рўзи ранљи
сафар пайѓамбар ба мавзеи Ќубо дар ду фарсахии Ясриб расида, чор
рўз дар он љо зиндагї кард. Дар њамин љо Алї низ омада расид. Дар
Ќубо пайѓамбар тањкурсии масљидеро бунёд кард. Баъд аз он ба
Мадина рафт. Бузургони Ясриб њар кадом пайѓамбарро ба фаромадан
ба манзилњояшон даъват мекарданд. Шутури пайѓамбар ба мавзее, ки
мутааллиќ ба ду ятим буд расида, он љо бихуфт. Муњаммад пурсид, ки
ин замин моли кист. Гуфтанд, ки моли Сањлу Суњайл – ду ятим.
Замини мазкурро Муњаммад бо пули наќд харида, фармуд то дар ин љо
масљиду хонаи пайѓамбарро созанд. Њангоми сохтмон ў дар хонаи
Абуаюби Ансорї зиндагї мекард. Баъди итмоми сохтмони масљиду
манзил Муњаммад ба манзили худ даромада ќарор гирифт.
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Мусулмононе, ки аз Макка кўчида омада буданд – «муњољирин»
ва мусулмононе, ки дар Ясриб ба онњо кўмак мекарданд – «ансор»
(ёридињандагон) ном гирифтанд. Ансор ба муњољирин, ки амволи
худро наоварда буданд, дар зиндагї ёрї мерасониданд.
Е. Муносибат бо яњудиён. Љангњои Бадр ва Уњуд. Муњаммад бо
яњудиён, ки миќдоран дар дењоти Ясриб зиёд буданд, ќарордоди сулњу
дўстї баст ва муносибатњои байнињамдигарї муайян гардиданд. Дар
Мадина ў Ойиша духтари Абубакрро, ки 10-11 сола буд, ба занї
гирифт. Ясрибро акнун баъди омадани муњољирин бештар «Мадинатур-Расул», яъне «Шањри пайѓамбар» (баъдтар фаќат «Мадина»)
меномидагї шуданд. Дар Мадина хондани намозу додани закот вољиб
шуд ва барои даъват ба намоз гуфтани азон љорї гардид. Дар соли
дуюми њиљрат байни мусулмонони Мадина, ки дар худуди 350 нафар
буданд ва ќурайшиёни Макка, ки дар њудуди 900-1000 нафар буданд,
дар мавзеи Бадр љанги сахт рўй дод ва ањли Макка шикасти сахт
хўрда, баъзе кушта, баъзе асир шуданд ва баъзењо гурехтанд. Ањли
Макка соли дигар бо тайёрии пухта дар њудуди се њазор нафар ба
Мадина њуљум оварданд. Дар теппаи Уњуд дар наздикии Мадина онњо
бо мусулмонон бо сардории Муњаммад, ки 700 нафар буданд, љангида
ѓолиб омаданд.
Баъдтар чанд љанг бо яњудиёни Мадина рух дод, ки дар натиља як
ќисми онњо ронда шуда, заминњои онњо ба муњољирин таќсим карда
дода

шуданд.

Дар

Мадина

пайѓамбар

якчанд

бевањоеро,

ки

шавњарњояшон кушта шуда буданд ё аз шавњар људо шуда буданд, ба
занї гирифт. Аз љумлаи онњо Савдаро њанўз дар Макка ба занї
гирифта буд. Баъд Њафса духтари Умар, Зайнаб ва Умм-Саламаро ба
хотири нигоњубин намудани фарзандони ятиммондаашон ба занї
гирифт. Пайѓамбар фаќат аз Хадича чор духтар дошт. Аз занони
дигараш фаќат Марияи ќибтия аз пайѓамбар писаре зод, ки ўро
Иброњим ном карданд. Иброњим дар дунимсолагияш вафот кард.
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Дар соли 8-и њиљрї/630 Муњаммад бо лашкари Мадина ба Макка
њуљум карда онро гирифт. Баъд аз ин лашкарњои исломї ба гирду
атроф њуљум бурда, ќабилањои мухталифи арабро тобеъ мекарданд ва
исломро пањн менамуданд. Муњаммад дар синни 63-солагї дар соли
632 дар Мадина даргузашт. То њангоми вафоти пайѓамбар ислом
њамчун дин дорои расму русуми худ шуда нисбатан комил гашта буд.
Дар давоми тамоми солњои рисолату баъсати Муњаммад (610632) ба ў ба воситаи Љабраил оятњою сурањо аз Ќуръони маљид нозил
мегардиданд. Пайѓамбар онњоро ба мусулмонон меомўзонид ва онњо
низ он сурањоро њифз менамуданд. Протсесси нозил шудани оятњою
сурањоро «нузули вањй» меноманд. Дар Мадина пайѓамбар якчанд
котиб дошт, ки онњо оятњою сурањоро баъди нозил шуданашон сабт
менамуданд.
3. Таърихи мухтасари ислом ва Хилофати араб баъд аз вафоти
Муњаммад
а) Хулафои рошидин (632-661)
Баъд аз вафоти пайѓамбар падарарўси ў Абубакр (632-634)
халифа, яъне љонишини ў интихоб гардид. Ў њам роњбари динї ва њам
дунявии давлати навтаъсисёфтаи исломї ба њисоб мерафт. Њамоно
баъди вафоти пайѓамбар дар байни ќабилањои араб њаракати «ридда»,
яъне бозгашт аз ислом ва рў овардан ба динњои ќадимаи худ сар шуд.
Баъзеи он ќабилањо изњор медоштанд, ки онњо исломро ќабул доранд,
аммо пардохтани закотро не (онро дар ибтидо «садаќа» мегуфтанд).
Аммо Абубакр ба тарзи ќатъї талаби онњоро рад кард ва дастањои
пурќуввати лашкари исломро ба муќобили онњо равона намуда, як
ќисмашонро нест кард ва ќисми дигарашонро боз ба ислом
баргардонид.
Абубакр идораи Хилофатро пеш аз маргаш ба падарарўси
дигари пайѓамбар Умар ибна-л-Хаттоб (634-644) супурд. Умар
халифаи сахтгиру ташкилотчии моњир буд. Мањз ў дастањои њарбии
лашкарњои мусулмононро ба муќобили ду давлати пурзўри љањони он
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замон-империяњои ба сабабњои љангњои бисёрсолаи байнињамдигарї
харобу заифшуда-Византия ва Эрон равона намуд. Мањз Умар соли
њиљрати пайѓамбарро аз Макка ба Мадина таърих ќарор дод ва аз он
сол то ба имрўз солшумории њиљрї дар Арабистони Саудї идома
дорад. Бори аввал «девон»-и (рўйхати дастањои љанговарон, ки аз
хазина ризќи худро мегирифтанд) аскаронро тартиб дод ва ин амалро
љорї намуд. Дастањои фиристодаи ў Сурияву Фаластину Мисрро аз
дасти Византия ва Ироќро аз дасти Сосониён бо зўри силоњ кашида
гирифтанд.
Дар соли 644 ѓуломи эронї Абулуълуа Умарро бо ханљар зада
кушт. Баъди кушта шудани Умар, ду карат домоди пайѓамбар Усмон
ибни Аффон (644-656) халифа интихоб гардид. Усмон бар суннати
Абубакру Умар рафтор накард. Ў ба њамаи вазифањои даромадноки
давлатї хешу таборони худро таин мекард ва аз байтулмол (хазина)
низ маблаѓњоеро барои худ ва хешу таборонаш мегирифт. Ин сиёсати
хатои ў ба љанги гражданї оварда расонид, ки дар натиљаи он ў кушта
шуд. Яке аз хизматњои асосии Усмон ба ислому мусулмонон ин
љамъоварии Ќуръон буд. Дар замони ў Ќуръон пурра љамъоварї
гардида, дар он шакле, ки он имрўз вуљуд дорад, гирд оварда мураттаб
карда шуд. Нусхањои зиёди дигари мављуда, сањифањои алоњидаи дар
дасти шахсони алоњида ќарор дошта, нест карда шуданд, то ихтилофе
пайдо нагардад. Аз њамин сабаб њам Ќуръонро имрўз Ќуръони усмонї
мегўянд. Баъд аз тартиб додани Ќуръони усмонї чанд нусха аз он
навишта шуда ба шањрњои асосии Хилофат фиристода шуданд, то аз
рўи онњо мусулмонон фаъолияти динии худро амалї созанд.
Баъд аз кушта шудани Усмон писархонд ва домоди пайѓамбар
Алї ибни Абитолиб (656-661) халифа интихоб гардид. Ў њукми худро
дар Сурия, ки Муовия ибни Абисуфён дар он љо волї буд, љорї карда
натавонист. Алї пойтахти Хилофатро ба Куфа (Ироќ) интиќол дод, то
бо ёрии ироќињо Муовияро шикаст дињад. Алї якчанд маротиба бо
Муовия љангид. Ин љангњо љангњое буданд, ки мусулмонон ба
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муќобили

мусулмонон

мафњумњои

муњими

мељангиданд.
сиёсиву

динї

Дар

њамин

пайдо

љангњо

шуданд.

чанд

Чунончи,

тарафдорони Алиро «шиату Алї», яъне љонибдорони Алї номиданд,
ки баъдтар он номи яке аз мазњабњои калони исломї гардид. Дар
њангоми љангњои байнињамдигарї аз худи лашкари Алї як гурўњи
дигаре ба муќобили Алї баромаданд, ки онњо «хориљї», яъне
«хурўљкунандагон» ном гирифтанд. Алї дар соли 661 аз тарафи
хориљие бо номи Абдуррањмон ибни Мулљам кушта шуд.
Ин чор халифаи ёдшуда дар таърихи ислом бо номи «хулафои
рошидин», яъне халифањои ба роњи рост раванда маъруфанд. Баъд аз
сари Алї писараш Њасан хост халифа шавад, аммо ба воситањои
гуногун Муовия ўро аз ин маќсадаш бозгардонид.
б) Хилофати Уммавињо (661-750)
Њамин тавр, Хилофат ба дасти Уммавињо ќарор гирифт. Муовия
ва халифа Усмон аз њамин ќабилаи уммавия баромада буданд.
Уммавињо аз соли 661 то соли 750 дар Хилофати араб њукмронї
карданд. Пойтахти хилофати онхо шањри Димишќ дар Сурия буд.
Мањз дар замони хилофати Уммавињо лашкарњои араб ба чањор тараф
њуљум бурда, давлатњои зиёдеро ба тасарруфи худ дароварданд. Онњо
тамоми давлатњои дар шимоли Африќо ќарор доштаро ишѓол намуда,
дар соли 710 ба воситаи гулўгоњи Гибралтар ба Испания њуљум
намуданд.

Онњо

Испанияро

гирифта

ба

ќаламрави

франкњо

даромаданд ва дар онљо дар наздикии мавзеи Пуатье аз лашкари шоњи
франкњо Карли XII шикасти сахт хўрданд. Дар шимолу шарќ
Хуросону Мовароуннањрро гирифта, арабњо то ба сарњадоти Чин пеш
рафтанд. Як лашкари араб то ба Синд дар Њиндустон расида он
вилоятро ишѓол намуд. Территорияњои васеъро забт намуда, арабњо
дини худ исломро пањн менамуданд, вале мардуми мањаллї, ки
исломро ќабул мекард, боз њам бењуќуќ боќї мемонд. Дар ибтидо дар
Осиёи Миёна касони ислом ќабулкардаро «мавло» (љамъ-маволї)
меномиданд. Њангоми дар байни худи арабњо дар соли 747 пайдо
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шудани ихтилофот мавлоњо низ сар бардоштанд. Ба њаракати зидди
уммавиёни мавлоњои Осиёи Миёна Абумуслими хуросонї сардорї
кард. Абумуслим ќудратро аввал дар Осиёи Миёна ба даст оварда
сипас, Хилофатро аз дасти Уммавињо гирифт. Ў ба Ироќ њуљум
оварда, дар соли 750 Хилофатро ба дасти Аббосиён-сулолаи нав дод.
в) Хилофати Аббосиён (750-1258)
Асли баромади Аббос ва сулолаи Аббосиён аз Аббос таѓои
пайѓамбар буд. Маркази хилофати Аббосиён аввал дар Куфа ва баъд
дар шањри Баѓдод ќарор дошт. Дар се асри аввали њукмронии
Аббосиён Хилофат ба ављи тараќќиёти маданию иќтисодии худ расид.
Аммо њамзамон дар асрњои IX-X дар як ќатор вилоятњои Хилофат
њаракатњои истиќлолхоњї сар шуданд. Чунончи, дар асри IX яке аз
шохањои сулолаи Уммавињо дар Испания мустаќилона њукмронї
мекард. Сулолаи Тулунињо дар Миср ва Сомонињою Саффориён дар
Мовароуннањру Хуросон низ ба сари худ буданд. Дар як ќисми Эрону
Ироќ сулолаи дайламињои бувайњї ба сари кор омада, сулолаи мазкур
дар соли 945 Баѓдодро гирифт ва халифањоро ба бозичаи дастони худ
ќарор дод. Дар асри X ба муќобили халифањои аббосї њаракати
шиагарої ављ гирифт. Ин њаракат дар шимоли Африќо пањн шуда,
баъд Мисру Сурияро низ фаро гирифт. Худи бувайњиён њам аслан
шиамазњаб буданд, вале ба хотири он ки шиамазњабони дигар љои
онњоро нагиранд, равияи шиаро ривољ надоданд. Дар соли 1045
салљуќињои суннимазњаб Баѓдодро гирифтанд ва халифањоро дар зери
итоати худ ќарор доданд. Дар соли 1258 Њалоќухони муѓул Баѓдодро
гирифта, халифаи охирини аббосиро кушт.
Дар Миср бошад, султонњои мамлук ба сари ќудрат расида
буданд. Султон Бейбарси мамлук барои ба султонии худ њукми
шаръии ќонунї додан дар соли 1261 таѓои зиндамондаи халифаи
охирини аббосиро ба Миср бурд. Халифаи мазкур бо ќуввањои мисрї
дар њамон сол хост Баѓдодро ишѓол намояд, аммо дар љанг кушта шуд.
Мамлукњои Миср аз авлоди халифањои аббосї нафари дигареро ёфта,
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дар Миср халифа сохтанд, вале ў њељгуна ќудрате надошт. Халифаи
охирини аббосии мисрї Мутаваккили III-ро Салимпошшои турк
баъди ишѓол кардани Миср дар соли 1517 бо худ ба Стамбул бурд то
мисли султонњои мамлук ќонунию шаръї будани њукмронии худро бар
мусулмонон собит созад. Дар соли 1918 њамаи давлатњои арабї аз
дасти туркхо озод карда шуданд. Дар соли 1924 бошад Маљлиси
Бузурги Миллии Туркия дар Анќара ќонуне баровард, ки тибќи он
Хилофат расман барњам дода шуд. Халифаи охирини туркњои усмонии
мусулмонон- Абдулмаљиди II аз тахт фароварда, Туркия бо сардории
Камол Отатурк республика-давлати дунявї эълон гардид. Бо њамин
Хилофати араб, умуман Хилофат ва њукмронии халифањо , ки аз соли
632 оѓоз гардида буд, баъд гузаштани 1292 сол дар соли 1924 хотима
ёфтанд.
4. ТАЪЛИМОТИ ИСЛОМ
Аз худи ибтидо 5 рукни

(сутуни) асосии ислом муайян

гардиданд. Дар забони тољикї онњоро «аркони ислом» ё «бинои
мусулмонї» меноманд. Чунончи, дар китобњои таълимии дини ислом
мехонем: «аркони ислом» кадом аст ё «бинои мусулмонї» бар чанд
аст? Аркони ислом аз 5 рукн иборат мебошад: калимаи шањодат,
намоз, рўза, закот, њаљ. Њар касе, ки ин панљ рукнро эътироф ва
талаботи онро иљро ва риоя намояд, мусулмон ба њисоб меравад. Худи
калимаи «ислом» маънои худро таслим намудан ба худованду таќдири
илоњиро дорад.
а. Калимаи шањодат иборат аст аз гуфтани ибораи «Ашњаду ан ло
илоња иллаллоњу ва ашњаду анна Муњаммадан абдуњу ва расулуњу»,
яъне, гувоњї медињам нест худое ба љуз Аллоњ ва гувоњї медињам, ки
Муњаммад бандаву расули худо мебошад. «Расул», яъне «фиристода»
«пайѓамбар». Маънои калимаи шањодат эътироф намудани яккаю
ягонагии худованд ва Муњаммадро пайѓамбари фиристодаи Аллоњ
донистан аст.
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б. Рукни (сутуни) дуюми ислом салот (намоз) аст. Њарчанд њамаи 5
рукнњои ислом бо њам вобастаю муњим мебошанд, вале намоз яке аз
рукнњои муњимтарини ислом ба њисоб меравад. Худи пайгамбар низ
намозро

«имоду-д-дин»

(сутуни

дин)

гуфтааст.

Муаллифи

«Чањоркитоб» Аттори Нишопурї фармудааст:
Рўзи мањшар, ки љонгудоз бувад,
Аввали пурсиш аз намоз бувад.
Сабаби бузургдошти намоз дар он аст, ки шахси мусулмон дар як
рўз 5 маротиба тањорат карда, худро пок месозад ва дар як шабонарўз
5 маротиба намоз хонда, худоро борњо ёд менамояд. Намози аввал«бомдод» дар бомдод то баромадани офтоб хонда мешавад. Он аз ду
намоз иборат аст: ду ракъат намози суннат ва ду ракъат намози фарз.
Навбати намози дигар дар нисфирўзї фаро мерасад, ки онро намози
зуњр ё пешин меноманд. Дар ваќти пешин таќрибан соати 13 аввал 4
ракъат намози суннат баъд 4 ракъат фарз ва дар охир ду ракъат суннат
хонда мешаванд. Намози дигар – аср аст, ки бо ба назардошти
фаслњои зимистону тобистон аз соатхои 16 то 18 хонда мешавад. Он аз
4 ракъати намози фарзї иборат мебошад. Намози чорум – шом аст, ки
баъди ѓуруби офтоб њангоми говгум хонда мешавад. Он аз се ракъат
намози фарзї ва ду ракъат намози суннат иборат мебошад. Намози
панљум намози хуфтан аст, ки шабона пас аз гузаштани 2 соат аз шом
хонда мешавад. Он аз 4 ракъат намози фарзї, 2 ракъат суннат ва 3
ракъат витри вољиб иборат аст. Намоз ќоидаю шартњои нињоят зиёде
дорад, ки аз овардани онњо сарфи назар карда шуд.
3. Рукни сеюми ислом савм (рўза) аст, ки он дар моњи рамазон
соле як бор фаро мерасад. Азбаски таќвими моњњои арабї њиљрии
ќамарї аст, рамазон њар сол ёздањ рўз пеш меравад. Шахси рўзадор аз
дамидани субњи содиќ то фаро расидани шом аз хўрдану ошомидан ва
лаззоти шањвонї мебояд худро нигоњ дорад. Доштани рўза аз соли 624
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фарз гардид. Аз доштани рўза касони ба сафари дур баромада,
беморон, њомиладорон, занони кўдаки ширмакдошта, шахсони пири
заиф озоданд. Агар касе бо сабабе доштани рўзаро ќатъ гардонад,
бояд баъди иди рамазон он рўзњоро рўза дорад ва бояд каффораи онро
низ бидињад, яъне ба шаст мискин таом дињад ё ду моњи дигар рўза
дорад. Агар кас дар моњи рамазон нафањмида чизе хўрад ё ошомад,
рўзааш намешиканад. Њар як шахси рўзадори миёнањол барои тамоми
аъзоёни оилааш то кўдаки навзод бояд садаќаи фитр бидињад, ки
миќдори он дар Тољикистон барои як нафар таќрибан баробар ба
нархи 2 кг гандум муќаррар гардидааст. Садаќаи фитр ба ятимону
муњтољону фаќирон аввал ба хешу табор баъд ба дигарон дода
мешавад.
4. Рукни чањоруми ислом закот аст. Закот андозест, ки барои пок
кардани мол соле як бор ба мустањиќќон дода мешавад. Додани закот
ба шахси мусулмони болиѓи молаш ба нисоб расида фарз аст. Моли
шахс њамон ваќт ба нисоб расида њисоб мешавад, ки ў оилаашро аз
љињати моддї пурра таъмин намуда, боз валюта (доллар, евро), пули
зиёдатї ё 90 г тилло, нуќра ё чорвои зиёд дорад. Дар ин њолат ў аз
њамаи он чизњои ёдшуда барои пок кардани мол бояд закот бидињад.
Масалан, дар њолате, ки шахс 20 мисќол тилло дошта бошад (1 мисќол
= 4,2 г.), яъне 84 г. Аз ин бист мисќол шахси соњибнисоб бояд соле ним
мисќол тилло закот дињад, яъне 2,12 г.
Закоти пулу еврою долларро низ аз рўи нархи тилло муайян
кардан имкон дорад. Закот аз чорво «закоти савоим» ном дорад.
Закоти гов аз 30 сар аст. Аз 30 то 40 сар гов закоти он додани як сар
гўсолаи яксола аст. Соњиби нисоб метавонад закоти молашро ба
фаќир (касе, ки молаш ба нисоб нарасидааст), мискин (касе, ки таоми
якрўза дораду халос), шахси дар сафар будаю бенаво, шахси ќарздор
бидињад.
5. Рукни панљуми ислом њаљ аст. Адо кардани њаљ ба шахси
мусулмон њамон ваќт фарз мегардад, ки ў болиѓу тандуруст бошад,
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нафаќаи барои зану фарзандонаш гузошта шуда то аз њаљ баргашта
омаданаш расад ва худаш маблаѓи харољоти сафар ва буду боши онро
дошта бошад. Њаљ 3 амали фарзї дорад: бастани эњром, истодан дар
Арафот ва тавофи зиёрат. Агар кас ба њаљ раваду яке аз ин се амал
иљро нагардад, њаљљи ў ботил аст. Њољиёни Тољикистон, ки ба воситаи
њавопаймо рост ба Љидда ва аз он љо рост ба Макка мераванд, аз ин рў
ѓусл ва нияти њаљ карда, эњромро дар Душанбе баста, баъд ба
њавопаймо савор мешаванд. Эњром аз ду порчаи алоњидаи матои
сафеде иборат аст, ки бо яке аз миён поён ва бо дигарї аз миён боло
печонида мешаванд. Он порчањо бояд дўхта нашуда бошанд.
Агар њољиён аз тариќи Мадина ба воситаи автобусњо ба Макка
њаракат карданї бошанд, дар ин сурат дар баромади Мадина миќоти
(љои ѓусл кардану пўшидани эњром) бо номи Зул-Њулайфа воќеъ
гардидааст, ки њољиён дар он љо таваќќуф намуда, эњром мепўшанд ва
ба сўи Макка рањсипор мегарданд.
Баъди пўшидани эњром суханони ќабењ гуфтан, љангу љидол манъ
аст. Инчунин пўшонидани сар, гирифтани нохун, мўи сар ё бурут ё
кўтоњ намудани онњо мумкин нест. Њангоми дар роњ наздик шудан ба
Маккаю Каъба «талбия» бояд хонд, ки он иборат аст аз такрори
иборањои зерин: «Лаббайка аллоњумма лаббайк. Лаббайка ло шарика
лака лаббайк! Иннал-њамда ван-неъмата лака вал-мулк, ло шарика
лак!», яъне «ана ман дар пеши туам эй парвардигор! Ту шарик надорї.
Њамду неъмат ва мулк њама аз туст, ту анбоз надорї!»
Баъди дар Макка љой гирифтан, њољї ѓусл карда ба Каъба рафта
њафт маротиба гирди Каъба давр мезанад. Њар дафъа њангоми аз назди
њаљару-л-асвад (санги сиёњи муќаддас, ки дар яке аз чор кунљи Каъба,
љануби он насб шудааст) гузаштан, агар имкони бўсидан ё даст
расонидан ба он бошад, он корро иљро мекунад, агар чунин имкон
набошад, дастро ба тарафи он дароз карда бўсида «бисмиллоњи
Аллоњу акбар» мегўяд.

Баъди адои тавофи ќудум ду ракъат намоз

гузорида ба сўи Сафову Марва, ки њоло ду теппаанд дар дохили Њарам
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ва дар муќобили якдигар воќеъ шудаанд, меравад. Њољї мебояд њафт
маротиба байни Сафову Марва «саъй», яъне равуо намояд – 4
маротиба аз Сафо ба Марва ва 3 маротиба аз Марва ба Сафо.
Сипас дар Макка истиќомат карда, њољї рўзи 8-уми зулњиљља, ки
явму-т-тарвия-обдињї (дар ќадим дар ин рўз ба шутурњо об медоданд)
ном дорад, ба Мино, ки таќрибан дар 10 километрии Макка воќеъ аст,
меравад. Шабро дар он љо рўз карда, сањари рўзи 9-уми зулњиљља њољї
аз Мино ба Арафот меравад. Дар њар љои Арафот њољї истад, фарз
иљро мешавад. Њангоми намози пешин ду намоз – пешину аср бо як
азону ду иќомат якљоя хонда мешаванд.
Пас аз ѓуруби офтоб њољї аз Арафот ба Муздалифа, ки дар байни
Арафоту Мино воќеъ гардидааст, меравад ва шабро дар Муздалифа
мегузаронад. Дар ин љо низ ду намоз – шом ва хуфтан бо як азону
иќомат якљоя гузорида мешаванд. Њољї инчунин дар Муздалифа 50-60
дона сангчаи баробари нахўд ва аз он калонтар барои љамрањо
(шайтонњо)-ро задан љамъ оварда, бо худ мегирад.
Чун рўз шуд, њољиён аз Муздалифа рўзи 10-уми зулњиљља рўзи
иди азњо (ќурбон) ба Мино баргашта, тибќи имконият дар давоми як
рўз ба Макка рафта, дар Каъба «тавофи зиёрат»-ро мегузаронанд.
Њамин рўз рўзи ќурбонї кардан аст ва дар њамин рўз њољї бояд ба
мавзеи љамрањо рафта, ба сўи љамраи Аќаба, ки љамраи калон низ
номида мешавад, њафт санг андозад. Баъди иљрои ќурбонї њољї њуќуќ
пайдо менамояд, ки мўйсари худро тарошад ё ќайчї занад ва аз эњром
хориљ гардида, либос пўшад.
Баъд аз ин дар давоми ду рўзи дигар баъди пешин ба мавзеи
љамрањо, ки аз Мино дар дурии 4-5 км воќеъ аст, рафта ба сўи њар се
љамрањо 7-сангї њаво медињад. Пас аз ин њољї ба Макка баргашта бо
либосњои худ «тавофи видоъ»-ро анљом медињад. Он фаќат аз тавоф-7
маротиба дар атрофи Каъба давр задан иборат аст, саъйи Сафову
Марва надорад. Бо њамин њаљ ба анљом мерасад.
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5. Ќуръон – китоби муќаддаси мусулмонон
Ислом ба ќатори он динњои љањоние медарояд, ки онњо китобњои
муќаддаси худро доранд ва пайравонашон «ањлу-л-китоб» (яъне
соњиби китоби муќаддас ба монанди динњои яњудия ва масењият)
номида мешаванд. Ќуръон оят ба оят ё дар шакли сурањои алоњида ба
Муњаммад нозил мешуд ва пайѓамбар онњоро њифз карда, ба
љонибдорони худ мерасонид. Онњо низ дар ибтидо он оятњою сурањоро
азхуд карда дар хотираи худ нигоњ медоштанд ва њангоми намоз аз
онњо истифода мекарданд. Дар Мадина бошад, Муњаммад якчанд
котиб дошт, ки баъди омадани «вањй» пайѓамбар оятњою сурањоро ба
онњо дикта мекард ва котибон онњоро сабт менамуданд. Ин оятњою
сурањо ба пайѓамбар дар њудуди солњои 610-632 нозил шуда буданд.
Вале баъд аз вафоти пайѓамбар дар љанг бо Мусайлимаи «каззоб»
(фиребгар, дурўѓгў)-и пайѓамбартарош дар Ямома дар соли 633
сањобањои бисёре, ки сурањои зиёдро азёд медонистанд, кушта шуданд.
Умар ибни ал-Хаттоб диќќати халифа Абубакрро ба ин њолати
ногувор љалб кард ва хатари аз байн рафтани сурањоро ба ў фањмонид.
Аз љониби дигар, хатари аз ёдњои сањобањо рафтани сўрањо низ љой
дошт. Абубакр пас аз ин ба Зайд ибни Собит, котиби пайѓамбар
фармуд, то ў Ќуръонро дар шакли як китоби алоњида аз донандагони
сўрањо (сањобањо), соњибони мусњафњо ва аз он чи ки худаш медонад,
тартиб дињад. Зайд бо ёрии њокимони давр дар асоси он чи ки
сањобањо дар ёд доштанд, навиштањо (мусњафња)-и шахсони алоњида ва
он чи ки худаш медонист, нусхаи аввалини Ќуръонро тартиб дод, ки аз
он халифањо-Абубакру Умар истифода мекарданд. Он нусха дар дасти
духтари Умар-Њафсаи зани пайѓамбар нигоњ дошта мешуд.
Њангоми аз нав љамъоварию љо ба љо кардани сурањо дар
даврањои њукмронии халифа Усмон, сурањои дарозро дар аввал ва
баъд рафта – рафта дар охир сурањои кўтоњро љой доданд. Баъд аз
мураттаб сохтани нусхаи асосии Ќуръон дар замони Усмон сањифањои
зиёде, ки дар дасти баъзе сањобањо ва дигарон ќарор доштанд ва дорои
130
https://bikhon.tj/

баъзе ихтилофоти љузъї буданд, нест карда шуданд, то онњо дар байни
мусулмонон мухолифату муноќишае барнахезонанд.
Ќуръон аз 114 сура иборат аст. Он бо сураи кўтоњи фотиња, яъне
кушодани китоб оѓоз меебад. Аз рўи љои нозил шудан сурањо ба ду
гурўњ – маккагї (солњои 610-622) ва мадинагї (622-632) људо мешаванд.
88 сура дар Макка ва 26 сура дар ал-Мадина нозил шудаанд. Шумораи
оятњои Ќуръон 6226-то мебошад. Дар љамъоварию љо ба љо кардани
матни Ќуръон яке аз котибони Муњаммад-Зайд ибни Собит наќши
муассир дошт. Ў бо супориши Абубакру Умар дар давоми ду сол
Ќуръонро љамъ овард. Ќуръонро барои осон кардани хондану азбар
намудани он ба 30 љузъ ё пора људо менамоянд. Худи калимаи Ќуръон
дар забони арабї ба маънои «хондан» ё «чизи мехондагї» аст.
Ду нусхаи ќадимтарини Ќуръон, ки бо њуруфоти арабии куфї
дар замони халифа Усмон навишта шудаанд, яке дар Тошканд ва
дигарї дар Ќоњира нигоњ дошта мешаванд. Мегўянд, ки нусхаи дар
Тошканд буда, њамон асли нусхаи Ќуръони Усмон аст, ки њангоми
кушта шуданаш он дар дасташ буд ва дар чанд сањифаи он гўё хуни
Усмон рехтааст.
Дар китобњои динии ѓайриисломї њолате ќайд шудааст, ки
пайѓамбарони пешин њар кадом мўъљизае доштаанд: Сулаймон забони
њайвоноту паррандагонро медонист ва деву љинњо дар зери фармони ў
ќарор доштаанд; Юсуф хобњоро даќиќан пешгўї мекард; асои Мўсо
њангоми зарурат ба аждањо табдил меёфт; Исо њатто кўрони
модарзодро бино ва мурдањоро зинда мекард. Аммо мўъљизаи
пайѓамбари охирин Муњаммад, ба навиштаи Шайх Муњаммад
Мустафои Мароѓї: «Мўъљизаи бузурги Муњаммад ба љуз Ќуръон чизе
набуд ва Ќуръон мўъљизаи аќлї аст». Тањќиќотњои олимони
ќуръоншинос ваќтњои охир дар Ќуръон баробарињои мўъљизаосоеро
пайдо намудаанд. Чунончи, доктор Ториќ ас-Судон дар ин китоб
баробарињои зеринро ошкор сохтааст: дар Ќуръони маљид 24
маротиба калимаи мард ва 24 бор зан ёд гардидаанд; дунё ва охират
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њар кадом 115 маротибагї, мушкилот ва сабр-114 маротибагї ва ѓайра
ёд шудаанд.
Fайр аз ин моњ 12 бор, рўз 365 бор зикр гаштаанд (зеро як сол
иборат аз 12 моњ ё 365 рўз мебошад. Ториќ дар тањќиќи худ боз ба
таносуби обу хушкї, ки дар Ќуръон омадааст ва он таносуб ба
натоиљи илмии замони њозира рост меояд, ишора намудааст: дар
Ќуръон «бањр» 32 бор ва «замин» 13 бор ёд гардидаанд).
1.Бањр (об+барр (хушкї, замин)=32+13=45;
2. Бањр (об) 32х 100=3200=71, 11111111%;
45

45

3. Барр (хушкї, замин) 13х 100=1300=28, 88888888%.
45

45

4. 71, 11111111 +28, 88888888=99, 99999999=99 (100 %).
Он таносубу баробарињою фоизњое, ки аз Ќуръони маљид оварда
шуданд, дар њаќиќат ба мўъљиза наздик мебошанд.
6. Асосњои динию њуќуќї ва иљтимоии Хилофат
Њадис. Сарчашмаи асосии динию њуќуќї ва иљтимоии давлати
Хилофатро

аввалан Ќуръони маљид ташкил медод. Fайр аз ин,

њангоме ки пайѓамбар зинда буд, кадом масъалаи иљтимоию диние, ки
пайдо намешуд, њалли он ба ў њавола мегардид. Бо вуљуди дар Ќуръон
омадани ояти «алявму акмалту лакум динакум» (имрўз дини шуморо
комил, яъне пурра гардонидам), дар зиндагии њаррўза масъалањои
зиёде пайдо мешуданд, ки њалли худро талаб менамуданд. Барои њалли
масоили мазкур баъд аз сари пайѓамбар, уламои мусулмонон аввал ба
Ќуръон мурољиат мекарданд. Агар њалли онњоро дар Ќуръон пайдо
намекарданд, дар ин сурат ба рафтору гуфтор (суннати) пайѓамбар, ки
он рафтору гуфторро

баъд њадису суннат мегуфтагї шуданд,

мурољиат мекарданд. Агар масъалањои мазкур дар ин ду сарчашма низ
њалли худро намеёфтанд, уламо рў ба ќиёсу иљмоъ меоварданд. Онњо
ба Ќуръону њадис ё ба ин ё он рафтору гуфтори пайѓамбар дар
масоили ба ин масъалањои њалталаб монанд, мурољиат намуда,бо ќиёс
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он масъалањоро њал мекарданд. Сањобањо ва уламои маъруфи дин
љамъ шуда, масоили њалталабро

њаматарафа муњокима намуда ба

тариќи иљмоъ, яъне якљоя шуда дар њалли онњо ба хулосае меомаданд
ва ин амалро «иљмоъ» меномидагї шуданд. Сарчашмањои мазкур,
яъне Ќуръон, њадис, иљмоъ ва ќиёс шариати исломиро ташкил доданд.
Њамин тавр, дар љамъияти мусулмонон фанни наве пайдо шуд бо
номи њадис. Муњаддисон аксар сањобагон буданд, ки ёддоштњои худро
оиди суннати пайѓамбар, рафтору гуфтори ў наќл менамуданд. Дар
аввал сањобањо њадисњоро ба тарзи шифоњї (дањонакї) ривоят
мекарданд ва дар ягон љо сабт наменамуданд. Бо мурури ваќт
сањобањо вафот мекарданд ё дар љангњо кушта мешуданд ва зарурати
сабти њадисњо ба миён омад. Сабти њадисњо асосан аз нимаи дуюми
асри VIII сар шуд.
Баъд аз сари сањобањо њадиснависиро шогирдону шиносњои онњо
идома доданд ва онњо њадисњои худро то ба сањобањо бурда
мерасониданд. Ин табаќаи муњаддисњо «тобиин» ном гирифтанд. Чун
ин табаќа низ аз байн рафт, шогирдони онњо «табау тобиин»
(пайравикунандагон ба тобиин) ном гирифтанд. Бо мурури замон дар
Хилофат миќдори њадисњо нињоят зиёд шуда рафт. Зеро гурўњњои бо
якдигар мухолиф дар муќобили якдигар аз номи пайѓамбар њадисњои
сохтаю дурўѓ вазъ мекарданд. Барои њамин эњтиёљ ба наќди (танќиди)
њадис пайдо шуд. Њамзамон маљмўањое бо номњои «Сањињ» (дуруст)
эљод гардиданд. Муаллифони «Сањињњо» њадисњои дурустро аз
њадисњои сохта људо карда мегирифтанд. Дар олами ислом 6 маљмўаи
њадисњо (Суњоњи ситта), ки аксари муаллифони онњо аз мардумони
Хуросону

Мовароуннањранд,

маъруфанд.

Маъруфтарину

мањбубтарини онњо ал-Бухорї ва «Сањињ»-и ў мебошад. Ал-Бухорї аз
ањли Бухоро буд (ваф. с.870). «Сањињ»-и Муслими Нишопурї (ваф. с.
875), шогирди ў низ дар олами ислом маъруф аст. Ѓайр аз ин дар байни
мусулмонон маљмўањои њадисњои Абудовуд ас-Сиљистонї (ваф. соли
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889) Тирмизї (ваф соли 898), ан-Нисої (ваф. соли 915) ва Ибни Моља
(ваф. соли . 887) низ машњур мебошанд.
Њар як њадис аз ду ќисм иборат аст: иснод ва матн. Дар иснод
силсилаи номњои гўяндагони њадис оварда мешавад. Чунончи, фалонї
аз номи фалонї ва ў аз фалонї ривоят кард… Пас аз ин матни худи
ривоят дар ин ё он масъала оварда мешавад. Мунаќќидони њадис
талаб мекарданд, ки дар силсилаи њадис мебояд њама одамњои поку
парњезгор бошанд ва силсила аз љињати замонї канда нашуда бошад.
Ал-Бухории мазкур солњои зиёде дар кишварњои арабї гашта,
њадисњо љамъ меовард. Ў зиёда аз 600 њазор њадисро мавриди омўзишу
танќид ќарор дода, аз байни онњо ў њамагї 7563 њадисро сањењ, яъне
дуруст донист ва ба китоби «ас-Сањињ»-и худ дохил кард. Агар аз ин
шумора њадисњои такроршуда бароварда шаванд, њамаги 4000 њадиси
сањењ боќї мемонаду халос. Барои ин кор ў 16 соли њаёти худро сарф
намуд. Ќариб њамаи мусулмонон ба ѓайр аз шиањо ба њадисњо-суннати
пайѓамбар пайравї менамоянд. Шиањо маљмўаи хосси њадисњои худ
«Ахбор»-ро доранд.
7. Ташкилёбии љараёнњои динию сиёсї дар ислом. Шиањо
Яке аз масъалањои асосие, ки баъд аз вафоти пайѓамбар пайдо
шуд ва каме баъдтар дар замони хилофати Алї (656-661) он тезутунд
гардид, масъалаи ќудрат буд. Азбаски худи Муњаммад пеш аз вафоташ
дар ин масъала чизе васият накарда буд, тарафдорони Алї (Шиат Алї
ва аз њамин љо асли баромади калимаи шиа аст) чунин мењисобиданд,
ки он се нафар халифањои аввалии ќаблї (Абубакр, Умар ва Усмон)
ба ноњаќ ба сари ќудрат омада буданд, зеро ягонтои онњо бо
пайѓамбар хеши њамхун набуданд. Дар назари онњо фаќат Алї, ки
хеши њамхуни пайѓамбар (писарамак ва домод) буд, њаќќи халифа
шуданро дошту халос ва баъд аз сари ў бояд фарзандонаш, ки аз
Фотима, духтари Муњаммад ба дунё омада буданд, халифањои давлати
мусулмонон мебуданд. Аммо таќдири Алї ва фарзандонаш ба тарзи
дигар њал гардид. Алї бо даъвогари дигари тахти хилофат-Муовия
134
https://bikhon.tj/

чандин сол љангид. Ана дар натиљаи њамин љангњои шадиди
байнињамдигарии мусулмонон дар њамон нимаи дуюми асри VII дар
љамъияти мусулмонон љараёнњои шиаю суннї ва хориљињо пайдо
шуданд.
Њамин тавр, дар ислом љараёни шиа пайдо шуд. Њарчанд Алї
кушта шуда бошад, њам вале љонибдорони (шиаи) Алї дар Ироќу
Эрон ва шимоли Африќо дар Хилофат зиёд буданд. Онњо Алиро имом
(пешво) номида чунин мењисобиданд, ки баъди Алї бояд писари
калонии ў Њасан, ки набераи пайѓамбар аст, халифа шавад. Вале ба
Муовия муяссар гардид коре созад, ки Њасан ба фоидаи ў аз хилофат
даст кашад. Њасан шарт гузошт, ки баъд аз сари Муовия халифа хоњад
шуд. Аммо ў худ ба зудї вафот кард. Бародараш Њусейн бо зиёда аз
сад нафар аъзоёни оилааш ва љонибдоронаш бо даъвати шииён ба сўи
Куфаи Ироќ равона шуд. Дар мавзеи Найнаво, ки њоло дар он љо
шањри Карбалои Ироќ воќеъ аст, дастаи калони савора аз љониби
халифаи уммавї-Язид ба Њусейн њуљум овард. Он даста Њуссйнро
кушта, сарашро аз тан људо карда, ба Димишќ ба назди Язид
фиристод. Язид он сарро ба Найнаво баргардонид ва сари Њуссйнро
дар он љо гўрониданд. Ќабри Њуссйн то имрўз дар Карбало мазор
буда, мавриди зиёрати шииён ќарор дорад. Ба аќидаи шииён имоми
сеюм Њусейн шањиди аъло буда, њар сол ба ин муносибат мотами «шоњ
Њуссйну воњ Њусейн» гузаронида шуда, дар аснои он шииён худро бо
занљирњои оњанин ва њатто кордњо зада љисмњои худро хуншор
месозанд.
Њамин тавр, дар асоси аќидаи шииён, ки халифа ё имоми
мусулмонон фаќат аз љумлаи авлодони пайѓамбар буда метавонад,
таълимот дар бораи имомњо пайдо шуд. Баъд аз 3 имоми ёдшуда –
Алї, Њасан ва Њусейн аз љумлаи авлодони ин имомњо шахсони зерини
дигар аз љониби шииён њамчун имом эътироф шудаанд: имоми чорум –
Алї ибни Њусейн Зайнулобидин, панљум – Боќир, шашум – Љаъфари
Содиќ, њафтум – Мўсо ибни Љаъфар имоми Козим,
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њаштум – имом

Ризо, нўњум – Муњаммадтаќї, дањум – Њодї, ёздањум – Њасани Аскарї,
дувоздањум – Мањдї.
Имоми охирин, ки Мањдї лаќаб дорад, писари имом Њасани
Аскарї буда, дар соли 255/868 дар Сомаррои Ироќ ба дунё омада буд
ва Муњаммад ном дошт. Њангоми вафоти падараш дар соли 260/873
Муњаммад њамагї 5-сола буд. Аз рўи ривоятњо Муњаммад њанўз дар 910 солагияш вафот карда буд, вале ба аќидаи шииён ў «ѓайбат» карда,
рўзе бо шамшер баргашта омада давлати одилонае фароњам хоњад
сохт. Шиањое, ки ин 12 имомро мепарастиданд, шиањои 12-имома ном
гирифтанд. Аксари мардуми шиаи Эрон шиањои 12-имомаанд.

а. Шиањои исмоилї
Як каме баъдтар дар Хилофат дар байни шиањо – шиањои
исмоилї пайдо шуданд. Онњо аз он сабаб «исмоилї» номида шуданд,
ки Исмоил-писари Љаъфари Содиќро имоми худ медонистанд. Имоми
шашум Љаъфари Содиќ (ваф. 765) вориси худ на писари калониаш
Исмоил, балки писари чоруми худ Мўсои Козимро (ваф. 799) таин
кард. Аммо як ќисми шииён имом Исмоилро вориси Љаъфар
мењисобиданд. Исмоил њанўз дар замони зиндагии падараш вафот
кард. Аз ин рў, он ќисми шииён Муњаммад – писари калонии
Исмоилро имоми худ ќарор доданд. Муњаммади мазкур барои халос
шудан аз таъќиботи халифањои аббосї ба вилояти Дамованди Эрон
гурехта, дар он љо бо зану фарзандони худ махфиёна умр ба сар
мебурд. Писарони ў низ њар замон љои зисти худро иваз мекарданд, аз
ин рў аксари љонибдоронашон намедонистанд, ки њоло «имоми
замонашон» кадом яке аз писарони Муњаммад аст ва онњо дар куљо
умр ба сар мебаранд. Таърихи исмоилиён то асри X давраи «сабр» ном
дорад. Онњо дар њар љои хилофат гурўњњои махфии худро созмон дода
буданд. Яке аз марказњои муњими онњо дар шањри суриягии Саламия
воќеъ буд.

б.Исмоилињои ќарматї.

Баъд аз марги Муњаммад ибни

Исмоил њаракати исмоилињо ба ду шоха људо шуд. Як ќисми
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исмоилињо ўро имоми охирини худ, яъне пайѓамбари њафтум – баъди
Одам, Иброњим, Нўњ, Мўсо, Исо ва Муњаммад медонистанд ва чунин
мењисобиданд,

ки пайѓамбарњо

аз

7-то

бояд зиёд набошанд.

Пайѓамбари њафтум Муњаммад ибни Исмоил (ал-ќоими ал-Мањдї) аз
гуноњ тамоман пок буда, як каме пештар аз рўзи ќиёмат пайдо
мешавад бо шариати тамоман нав. Ин шохаи исмоилињоро «њафтгона»
ё «њафтимома» номиданд. Вале аз нимаи дуюми асри IX сар карда
онњоро ба номи сарвари навашон Њамдон ибн ал-Ашъаси Ќармат
ќарматї номиданд. Ќарматињо бар зидди ќуввањои халифањои аббосї
бисёр сахт мељангиданд, вале ба сабаби камии ќувва шикаст хўрда ба
сўи Бањрайну Форс аќиб нишастанд. Дар соли 930 дастаи калони
ќарматињо Маккаро ишѓол намуда, боигарињои Каъбаро ѓорат карда
мардуми зиёдеро куштанд. Онњо Њаљару-ул-асвад (санги сиёњи
муќаддас)-ро аз девори Каъба канда бо худ бурданд. Дар Бањрейндавлати ќарматињо мардуми одї аз тањорату панљ ваќт намоз озод
карда шуда буданд.Масљид вуљуд надошт. Давлати исмоилињои
ќарматї аз њисоби њуљуму ѓорати њамсояњо ва истифодаи мењнати
ѓуломони зиёд њаёти серу пур дошт. Ин њолатро Носири Хусрав дар
«Сафарнома»-и худ ќайд кардааст. Мардум ба давлат њељ гуна андоз
намесупорид. Давлати ќарматињоро дар соли 1029 султон Мањмуди
Fазнавї барњам дод. Вале аќидањои исмоилињои ќарматї дар атрофи
Бањрайн солњои зиёде боќї монданд.

в. Исмоилињои фотимї. Исмоилињое, ки дар соли 909 дар
Африќои Шимолї ба сари ќудрат омаданд, ворисони Муњаммад ибни
Исмоилро имомњои худ медонистанд ва номи «исмоилињои фотимї»ро (аз номи духтари пайѓамбар – Фотима) гирифтаанд. Таърихи ба
сари ќудрат омадани онњо чунин аст: дар асрњои IX-X тарѓиботчиён аз
Саламия овоза андохтанд, ки Мањдии наљотбахши охирзамон акнун
пайдо шуда, он имоми исмоилї-Убайдулло мебошад. Имоми мазкур
кўшиш кард аз шўриши ќарматињо дар Сурияю Ироќ дар солњои 900902 истифода намуда, ќудратро дар он љойњо ба даст гирад. Аммо
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Убайдулло шикаст хўрда ба Миср ва аз он љо ба Маѓриб гурехт. Дар
он љо мардуми мањаллї-берберњо, ки аз сиёсати сулолаи њукмрони
Аѓлабињо норозї буданд, дар зери таъсири даъвати исмоилињо шўриш
бардоштанд ва Аѓлабињоро чаппа карда, Убайдуллоро имому мањдию
халифаи худ эълон намуданд. Фотимињо дар соли 969 Мисрро низ
гирифтанд. Дар охирњои асри X аксари ќаламрави Маѓриб, Миср,
Фаластин, Сурия ва Њиљоз ба дасти исмоилињои фотимї ќарор гирифт.
Мањз дар замони хилофати фотимиён (909-1171) ќарматињо аз
фотимиёни исмоилї људо шуданд. Албатта, бо вуљуди људої, дар
байни ин ду гурўњ алоќањое вуљуд доштанд, аммо гап дар сари он аст,
ки

ќарматињо

ќудрати

фотимињоро

дар

болои

худ

эътироф

намекарданд. Ќарматињо, чи тавре зикр шуд, давлати худро дар
Бањрайн созмон доданд.

г. Исмоилињои друзї. Дар асри XI як гурўњи исмоилињо бо
сардории Исмоил ад-Дарозї аз исмоилињои дигар дар Лубнон људо
гардид. Пайравони ў то имрўз дар Лубнон зиндагї карда меоянд ва
онњоро «друзњо» меноманд. Таърихи пайдоиши равияи исмоилии
«друз»-њо ба номи халифаи фотимии Миср-Њаким (996-1021) сахт
алоќаманд мебошад. Дарозї бошад яке аз дарбориёни наздики ў буд.
Њаким ба рафтору гуфтор ва фармонњои аљибу

бемаънии худ дар

Миср машњур буд. Чунончи ў фармон дода буд, ки тољирон дар Миср
фаќат шабона ба тиљорат пардозанд. ё ин ки масалан фармуда буд, ки
тўфлидўзон тўфлињои занона надўзанд. Дар замони њукмронии Њаким
таќрибан 18 њазор сокинони Миср ба ќатл расонида шуда буданд. Бо
амри ў мардуми зиёде маъюб карда шуда, ба онњо Њаким маблаѓњои
зиёде низ медод.
Њаким дар мазњаби худ низ устувор набуд. Ў гоње худро шиї ва
гоње суннї нишон медод. Вале дар солњои охири њаёташ Њаким дар
зери таъсири аќидањои дарбории ба ў наздиктарин-исмоилии туркДарозї ба хулосае омад, ки ў бояд имоми њафтуму нотиќ бошад.
Дарозї дар соли 1017 дар масљиди љомеи калонтарини Ќоњира асари
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худро ба диќќати мардуми љамъомада пешнињод кард. Дар ин асар аз
љумла гуфта мешуд; «љони Одам, ки аз аќли љањонї судур кардааст, ба
љисми халифа Њаким даромадааст». Азбаски мардуми Миср аз зулми
Њаким ба љон расида буданд, ин «њаќиќати» пешнињод намудаи
Дарозиро на ин ки ќабул накарданд, балки онњо ба љондорону
тарафдорони ў дарафтода онњоро пора-пора карданд. Ба Дарозї
муяссар шуд, ки бо ёрии Њаким ба Шом гурезад ва ў дар онљо барои
таълимоти нави худ тарафдорон пайдо кард. Таълимоти Дарозї
хусусан дар бобати улуњият доштани Њаким дар байни сокинони
кўњистони Лубнон тарафдорони зиёд пайдо намуд.
Амали Дарозиро баъди чанд сол Њамзаи эронї дар масљиди
љомеи Ќоњира такрор кард ва ў њам мавриди тањќиру лаънати мардум
ќарор гирифт. Њаким Њамзаро низ ба Лубнон ба назди Дарозї
фиристод ва ў дар он љо ба яке аз ёварони наздики Дарозї табдил ёфт.
Худи Њаким одате дошт, ки шабона дар харе савор шуда дар
атрофу акнофи шањр мегашт. Боре шабона ў аз яке аз чунин
сафарњояш бознагашт, аммо љўяндагон хар ва либосњои ўро пайдо
намуданд. Њаќиќати амри ў то њол маълум нест. Шояд душманонаш
камин гирифта ўро нест карда бошанд ё ў худаш то охири њаёташ дар
љое пинњон шуда бошад. Дар њар њолат ин њодиса боиси он гардид, ки
друзњо њам дар таълимоти худ оиди таљассуми рўњи Одам дар љисми
Њаким таѓйирот дохил намоянд.

д. Исмоилињои низорї (њашишї).

Дар нимаи дуюми

асри XI исмоилињо равияи низорињоро созмон доданд, ки он баъдтар
номи «њашишиён»-ро гирифт. Дар асри XI халифаи фотимии Миср-алМустансир писари калонии худ Низорро аз њуќуќи гирифтани тахти
Хилофат баъд аз сари худ мањрум кард ва меросхўри худ писари
хурдияш ал-Мустаълиро таин намуд. Ба зудї Низор кушта шуд, аммо
мухолифони давлат дар муборизаи худ аз номи Низор истифода
бурданд. Ин њаракат нафаќат ба муќобили њукумати фотимињо, балки
дар мавзеъњои гуногуни хилофати Аббосиён ба муќобили зулми
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салљуќиён низ равона карда шуда буд. Асосгузори он марде бо номи
Њасани Саббоњ буд. Њасан дар соли 1081 аз Ќоњира ба Исфањон омада
идеяњои исмоилии худро, ки ба муќобили зулми салљуќињо равона
карда шуда буд, пањн мекард. Ин идеяњо зуд дар байни феодалону
дењќонони эронии аз зулми салљуќињо ба танг омада њамовозї пайдо
карданд. Дар соли 1090 исмоилињо бо сардории Њасани Саббоњ дар
кўњњои назди Ќазвин ќалъаи мустањкаму дастнораси Аламутро ба даст
дароварда, онро ба нуќтаи такягоњии худ табдил доданд. Баъд аз ин
исмоилињо дар Ќањистон (Кўњистон) ва чанд мавзеи дигар мустањкам
љой гирифта, як давлати теократие созмон доданд. Ин давлат аз соли
1090 то соли 1256 побарљой буд. Сардорони ин давлатро «Шайху-лљабал» (Шайхи кўњ) меномиданд. Дар ибтидо Њасани Саббоњ дар
муќобили салљуќиён аз фидоиёни худ истифода мекард. Фидоиён аз
љумлаи фаќирони љавон гирифта шуда ба тарзи махсус тарбия карда
мешуданд. Аќидае мављуд аст, ки тибќи он Њасан ба фидоиёни худ
њашиш (афюн) дода, баъд онњоро барои ќатли саркардањои салљуќї
мефиристод. Аз њамин сабаб онњоро дар таърих «њашишиён»
(аврупоиён-«ассасини») ном мебаранд. Фидоиён дилхоњ

супориши

шайхро иљро мекарданд. Бо супориши шайхњо амирону султонњои
зиёди салљуќї ва њатто вазири номдори Салљуќиён-Низомулмулк аз
љониби фидоиён кушта шуданд. Аз ќудрати давлати исмоилињо он чиз
дарак медињад, ки дар њуљумњои аввали худ муѓулњо натавонистанд
онро шикаст бидињанд. Ин кор ба муѓулњо бо сардории Њалокухон
фаќат дар соли 1256 муяссар гардид. Дар ин сол муѓулњо ќалъаи
Аламутро гирифтанд ва исмоилињои зиндамонда ба минтаќањои
дастнораси кўњї ва кишварњои дигар (Њиндустон) гурехтанд. Онњо
урфу одатњои худро то имрўз нигоњ дошта меоянд. Исмоилињои
низорї Оѓохони I-ро, ки дар соли 1838 аз Эрон ба Њиндустон рафта
буд, имоми худ донистанд.
Исмоилињо дар Бадахшони чи Тољикистон ва чи Афѓонистон
зиндагї карда истодаанд. Имоми замону зиндаи 49-уми онњо имрўз
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шоњзода Карим Оѓохони IV мебошад, ки исмоилињои тамоми љањон ба
ў назру ниёз пардохт менамоянд.

8. Шиањо-имрўз. Фарќњои асосии мазњаби шиа аз ањли
суннат
Мазњаби шиа имрўз дар Эрон мазњаби давлатї аст. Шиањо дар
Эрон тибќи омори расмї 85% фоизи ањолиро ташкил медињанд. Дар
Ироќу Лубнону Яман низ шиањо зиндагї мекунанд ва онњо дар
давлатњои мазкур камтар аз нисфи ањолиро вале дар Яман бошад
шиањои зайдї 20-25 фоизи ањолиро

ташкил медињанд. Дар

Афѓонистон њазорањо ва як ќисми андаки бадахшониён мазњаби шиа
доранд. Њамагї, миќдори умумии шиањо дар љањон дар њудуди 120-150
миллион нафар мебошад.
Таълимоти мазњабии ањли ташайюъ (шиа) бо мурури замон аз
мазњаби ањли суннат хеле дур шудааст: Он фарќњо чунинанд:
1.

Шиањо њадисњоро эътироф намекунанд. Онњо маљмўањои
хосси њадисњои худро доранд, ки «Ахбор» номида
мешаванд.

2.

Шиањо хилофати се халифаи аввали рошидї-Абубакру
Умару

Усмонро

эътироф

наменамоянд ва

онњоро

ѓосибони тахти Хилофат мешуморанд.
3.

Њангоми тањорат пойњои худро намешўянд, балки масњ
мекунанд.

4.

Дар

охири

азон

љумлаи:

«Ашњаду

анна

Алиян

валиюллоњ» (Шањодат медињам, ки Алї валии худост)-ро
илова менамоянд.
5.

Дар охири намоз њар шиї алоњида барои худ дуо
менамояд, вале ањли суннат-барои њама.

6.

Мазњабњои чоргонаи ањли суннатро ќабул надоранд.

7.

Бештар ба рафтору гуфтори Алї ибни Абитолиб
пайравї мекунанд.
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8.

Се намози бегоњї-асру шом ва хуфтанро якљоя карда
мехонанд.
9. АЊЛИ СУННАТ ВА ЉАМОАТ

а. Мазњабњои ањли суннат.Мусулмонони

љањон, ки

шумораи онњо дар њудуди таќрибан 1, 5 миллиард мањсуб мегарданд,
асосан ќариб њама дар мазњаби ањли суннат ќарор доранд. Чи тавре
зикр шуд, аз ин шумора 120-150 миллиони онњоро шииён ташкил
медињанд. Суннињо ин номро ба сабаби љиддан пайравї намудан ба
суннатњои (рафтору гуфтори) пайѓамбари мусулмонон гирифтаанд ва
онњо худро «ањли суннат ва љамоат» меноманд.
Вале дар тўли таърих мазњаби ањли суннат ва љамоат низ
бетаѓйир намондааст. Дар асрњои VIII-IX дар он чор мазњаб пайдо
гардид. Ин мазњабњо бо номњои асосгузорони онњо номида шуданд.
Мазњаби њанафї аз номи асосгузори он Имоми Аъзам Абуњанифа
Нуъмон ибни Собит (699-767) гирифта шудааст. Ин мазњаб дар љањон
аз

њама

пањншудатарин

Бошќирдистон,

мебошад.

Мардуми

Осиёи

Миёна,

Тотористон, Туркистони Шарќї, Афѓонистон, як

ќисми Њиндустон, Покистон, Бангладеш, Туркия, Сурия, нисфи Ироќ,
як ќисми Эрон аксари Миср , Балкан, Индонезия, Хитой ва як ќатор
давлатњои дигар дар мазњаби Абуњанифа ќарор доранд. Аз рўи баъзе
маълумотњо њанафиён зиёда аз нисфи мусулмонони љањонро ташкил
медињанд. Хизмати бузурги Абуњанифа дар он аст, ки ў аввалин шуда
фиќњи исломї (њуќуќи исломї)-ро кор карда баромад.
Шофеиён дар мазњаби Имом Шофеї (ваф. 820), моликиён дар
мазњаби имом Молик (ваф. 795) ва њанбалиён дар мазњаби имом
Њанбал (ваф. 855) ќарор доранд. Њар чори ин мазњабњо мазњабњои ањли
суннат ва љамоат дониста шуда, байни њамдигар баъзе фарќњои љузъї
доранд.

Масалан,

њанбалињо

њангоми

намоз

мисли

њанафињо

дастњояшонро на дар зери ноф, балки баробари сандуќи сина
мебанданд. Ё ки, онњо

дар намоз пойњои худро васеъ

гузошта

њангоми тамом шудани хондани сураи фотиња бо овози баланд якљоя
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«омин» мегўянд ва монанди инњо. Дар фиќњи ањли суннат ин њар чори
мазњабњо як хел ќувват доранд ва агар касе хоњад аз як мазњаб ба
мазњаби дигар гузарад, ихтиёр дорад ва касе гунањкор намегардад. Аз
мазњабњои мазкур мазњаби њанбалї бештар дар Арабистони Саудї ва
моликї – дар Африќои Шимолї, (Тунис, Маѓриб, Алљазоир, Миср,
Либия) шофеї-дар Мисру

Урдуни, Индонезия, Сурия ва нисбатан

камтар дар Кавказ пањн гаштаанд.

б. Сўфизм. Яке аз љараёнњои калони исломї – сўфия ё ба тарзи
дигар тасаввуф мебошад. Решаи њардуи ин калимањо аз сўф, яъне
пашм гирифта шудааст. Зеро сўфињо либосњои даѓали пашмї пўшида,
бо

таќвою

парњезкорї

ва

рўзадорию

намозгузорињо

рўз

мегузарониданд. Дар ибтидо ин амалњои онњо оњангњои иљтимої низ
доштанд, яъне онњо ба тарзи ба худ хос бар зидди сарвату чизпарастии
табаќањои болоии љамъият ба тарзи бешуурона бо роњи парњезкорї ва
даст кашидан аз сарвату худнамої эътироз мекарданд. Яке аз сўфињои
аввалин Абуњошим (ваф. 776) буд, ки дар наздикии Куфа мезист.
Иброњими Адњам (ваф. 782) писари њокими Балх ба зуњду зоњидї дода
шуда, њамоно либосњои аз шоњию парча будаи худро ба либоси
пашминаи чўпонон иваз кард. Шайх Шаќиќи Балхї (ваф. 810) низ аз
бањри 300 дењаи худ баромада сўфии машњур шуд. Яке аз сўфиёни дар
таърих машњури Хилофати араб-Мансури Њаллољ (858-922) буд, ки ў
дар Баѓдод мезист. Сўфиёнро метавон ба ду гурўњ људо кард: гурўњи
муътадилон, ки ба гўшанишинию таќво машѓул буданд; гурўњи дуюм
гурўњест, ки ба эњсосоту ваљд дода шуда, этикаю психологияи хосси
худро кор карда баромад. Сўфї мебоист нафсу љисми худро азобу
машаќќат дињад, кам хўрад, кам хоб равад, бештар ба зикру муроќиба
пардозад, ба лаззоти љисмонї машѓул нагардад, пашмина пўшад, ба
корњои дунё машѓул нагардад, динро ва тариќаи устоди худро омўзад
ва ба он пайравї намояд. Оњиста-оњиста дар байни сўфиён шайхњою
муридњо пайдо шуданд. Шайхњо амалияю таълимоти хосси худро
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доштанд ва он сол ба сол такмил меёфт. Шайх таълимоти худро ба
тарзи шифоњї ба муридони худ мефањмонид.
Дар асрњои X-XIII сўфињо гурўњњо ташкил карда, дар бораи
аќоиди худ китобњо таълиф намуданд. Таълимоти сўфињо барои ба
њаќиќат расидан, ба худо ќаробат пайдо кардан, яъне расидан ба
дидори њаќ ба дараљањои зерин људо карда шудааст: дараљаи аввал –
тайёрї – шариат аст. Дар ин дараља сўфї мебояд тамоми ќонуну
ќоидањои шариатро азхуд намуда, бемайлон онњоро риоя намояд.
Дараљаи якум шариат бошад, дараљаи дуюм тариќат аст (аз тариќ –
роњ). Дар ин дараља сўфї бояд тариќату шайхи (пири) худро интихоб
намояд. Ў муриди пир шуда, ихтиёри худро пурра ба дасти ў, тибќи
амри-«мурид дар дасти шайхи худ бояд чун мурда ба дасти мурдашўй
бошад», месупорад. Ў тариќаи шайхи худро пурра азбар намуда, ба ў
пайравї менамояд.
Пас аз тай кардани ин марњала сўфї ба марњалаи сеюм –
маърифат мегузарад. Дар ин зина сўфї ориф, яъне донанда (олим)
мешавад. Ба воситаи гўшанишинию таќво, азоб додани нафсу бадани
худ, машќњои тарбияи ирода ў метавонад аз роњи расидан ба ваљд ба
Худо наздик гардад. Дар ин марњила сўфї бояд аз вартаи њаёту дунё ва
фарќ гузоштан байни некию бадї боло биљањад. Марњалаи чоруми
зинаи олии сўфињо расидан ба њаќиќат мебошад. Дар ин зина сўфї дар
худ њамагуна њавасу шавќу раѓбатро ба касе ва чизеро мекушад ба љуз
аз як орзу – расидан ба висоли худованд, озод шудан аз љисми худ, гум
кардани «Ман»-и худ ва мунњалл гардидан дар худо. Мансури Њаллољ
дар њолати ваљд «Ана-л-њаќ» - ман њаќ, яъне худо њастам, мегуфт, то
кушта шуд.
Сўфињоро дарвеш низ меноманд. Онњо дар љамъомадњояшон ба
зикр, доиразанию чархзанї машѓул шуда, худро ба дараљаи ваљд
мерасониданд. Гурўњњое буданд, ки намоз намехонданд ва ба љои
намоз ба зикр машѓул мегардиданд. Онњо калимаи «њу» -«вай», яъне
худоро зиёд такрор менамуданд. Сўфизм равияву љараёнњои зиёде
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дорад (наќшбандия, чиштия,

ќодирия, кубравия, суњравардия ва

ѓайрањо).

в. Вањњобия.

Дар асри XVIII дар байни њанбалињои

Арабистони Саудї дар минтаќањои Наљду Њиљоз љараёни вањњобия бо
сардории Муњаммад ибни Абдулвањњоб (1703-1791) пайдо гардид. Ў
талаб мекард, ки мусулмонони њаќиќї бояд ба исломи тозаю аввалаи
замони зиндагии пайѓамбар бозгарданд. Зиёрати мазорњо ва њатто
зиёрати ќабри пайѓамбар аз љониби Абдулвањњоб ширк, яъне он
мазорро ба худо шарик кардан эълон гардид. Касоне, ки мазорњоро
зиёрат мекарданд, кофир њукм карда шуда мањкум ба ќатл
мегардиданд.

Намози вањњобињо низ аз мазњабњои дигарон фарќ

мекунад: онњо фаќат намозњои фарзиро мехонанд, суннатро не.
Тањораташон низ дигар аст. Онњо рўю дасту дањону бинию пойро
якборї мешўянд. Њангоми намоз дар охири сураи фотиња бо овози
баланд «омин» мегўянд. Вањњобињо аввал дар Наљд, баъд дар Њичоз
ѓалаба ба даст оварданд. Њозир дар Арабистони Саудї аз мардуми одї
то шоњон мазњаби вањњобї доранд. Он мазњабе, ки имрўзњо дар
Тољикистон бо номи «салафињо» пайдо шудааст, дар асл њамон
мазњаби вањњобї аст.

г. Бобия ва бањоия. Дар миёнаи асри XIX тољири шерозие
дар Эрон бо номи Мирзо Алї Муњаммад худро «Боб»-«дар» ба
маъное, ки ў дар байни одамон ва худо њамчун даре мебошад, эълон
намуд. Ва одамон гўё ба воситаи ин дар метавонистанд ба назди Худо
роњ ёбанд. Мардуми камбаѓали шањр ба ў гаравиданд. Ў ба њама гуна
фаъолияти тиљоратї озодии пурра эълон кард, лекин ин озодї барои
эронињо буд. Боб њамаи мардумро баробару бародар медонист. Ў
худро вориси пайѓамбар эълон карда мегуфт, ки вазифаи ў ба мардум
расонидани таълимоти нав аст. Барои ба љониби худ бештар љалб
намудани мардум, Боб эълон кард, ки панљ ваќт намоз хондан лозим
нест.Њаракати бобињо, ки минтаќаи васеъро фаро гирифта буд,
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берањмона пахш карда шуд. Худи Боб дар соли 1847 ба њабс гирифта
шуда, дар соли 1850 якљоя бо

сардорони дигари шўриш ба ќатл

расонида шуд. Бо ќатли Боб шўриш поён наёфт. Нафаре бо номи
мулло Муњаммад Алї худро вориси Боб эълон намуда, ба таври фаъол
ба мубориза бархост. Аммо исёни ў ва исёнњои дигар дар соли 1852
њама аз љониби њукумат пахш карда шуданд.
Дар шўриши Боб баъзе талабњои прогрессивї низ дар хусуси
даровардани ислоњот ба њаёти маишии мардум аз ќабили нест кардани
нобаробарии њуќуќии занон, бекор кардани бисёрзанагию баъзе
расмњои дигари динї пеш гузошта шуда буданд. Ин иќдомот бо
ташаббуси яке аз роњбарони шўриши Боб-Зањро хонум пеш гузошта
шуда буданд. Ин њаракат як каме баъд идомаи худро пайдо кард. Яке
аз пайравони Боб бо номи Мирзо Њусайни Алї бо лаќаби Бањоулло бо
бародараш Яњё бо лаќаби «Субњи Азал» аз Тењрон гурехта ба Баѓдод
рафтанд. Бањоулло таълимоти Бобро аз нав такмил дода «Китоби
Аќдас»-ро њамчун китоби муќаддаси бањоия ба мардум пешнињод
намуд. Ў низ мисли Боб њамаро баробар эълон кард ва мегуфт, ки ба
самароти замин њама баробар њаќ доранд. Вале ў истифодаи зўрї,
муборизаи ошкороро эътироф намекард. Ў мегуфт, ки бояд якдигарро
бахшид, дўст дошт, ба бадї набояд муќобилият кард. Ана ба сабаби
њамин тањаммулпазирї бањоия дар Эрон ва кишварњои дигар пањн
гардид. Бањоулло дар соли 1892 вафот кард. Ањкоми њуќуќию шаръии
исломро Бањоулло мулоим ё бекор карда буд. Ў љињодро бекор ва
судхўриро иљозат дода буд. Таълимоти ў аз лаќаби худаш «бањоия»
ном гирифт. Он бештар дар байни зиёиёни Эрон тарафдорон пайдо
кард. Ин таълимот ба талаботи мардуми одї мувофиќ набуд. Бањоия
аз њамаи динњо чизе гирифтааст. Гумон меравад онро гурўњњои
манфиатдоре- шояд сањюнињо барои аз дохил вайрон кардани ислом
бофта бароварда бошанд. Хоссатан, ки маркази бањоињо дар Тел-Авив
ќарор дорад.
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д.Мањдавия-аслан

њаракати миллї – озодихоњї буда

дар

шимоли Африќо дар зери ниќоби исломї рўй дод. Њаракати аз њама
машњури зидди мустамликавии динї њаракати мањдавия дар Судон дар
солњои 1881-1898 буд. Сардори ин њаракат дарвеш Муњаммад Ањмад
дар соли 1871 дар яке аз љазирањои дарёи Нил бо номи Абба љой
гирифта, аз он љо дарвешони худро ба њар кунљу канори Судон бо
супоришњо мефиристод. Ў дар соли 1881 худро «мањдии охирзамон»,
ки мебояд ба њаракати динии зидди мустамликавии мусулмонони
Африќо роњбарї намояд, эълон намуд. Зеро ба аќидаи ў, хўљаинони
онњо сарватмандони турку мисрї мусулмонони дурўѓин буда, ба
ѓорати мардум машѓуланд ва аз фармудањои Ќуръон дур мебошанд.
Дар хусуси мустамликадорони аврупоии ѓайри дин њољати гап њам
нест. Ин њаракат Судони Шарќї ва масоњати калонеро дар Шарќ то
Бањри Сурх фаро гирифт. Шўришчиён дар ноябри соли 1883 лашкари
англисию мисрии генерал Хиксро ва дар соли 1884 лашкари генерал
Бекерро шикаст дода, дар соли 1885 пойтахти Судон шањри Хартумро
гирифтанд. Њаракати мањдавия ќариб 20 сол идома ёфта бо душворї
аз тарафи ќуввањои империалистии англисию мисрию франсавї дар
соли 1898 пахш карда шуд.

е. Њизби Тањрир-Њизби ифротии сиёсию динї буда дар соли
1952 дар Урдунн аз љониби шайх Таќиуддини Набњонї (1909-1977) дар
њамкорї бо Абдулќадими Заллум, Асъад Биюзї ва Раљаб Биюзї таъсис
дода шуд. Њарчанд њизби мазкур аз љониби давлати Урдунн сабти ном
нагардид, муассисон ба љалб намудани мардум ба сафњои њизби худ ва
кушодани шўъбањои он дар кишварњои арабї-Сурия, Лубнон ва
шањрњои Фаластин ба фаъолияти густурда пардохтанд. Баъдтар
шўъбањои њизби тањрир дар Миср, Индонезия, Туркия, Ўзбекистон ва
давлатњои ѓарбї-Англия ва Германия кушода шуданд. Бо вуљуди
фаъолияти густурдаи ин њизб мардуми кишварњои арабї ба он
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таваљљўњи калоне зоњир нанамуданд ва касоне, ки ба он шомил шуда
буданд, мавриди љазоњои сахт ќарор гирифтанд.
Барномаи њизб асосан сиёсї буда, маќсади асосии он ба даст
даровардани ќудрат бо роњи љињоду зўрї мебошад. Њизби тањрир
чунин мешуморад, ки љањони имрўза њама «дорулњарбу дорулкуфр»
аст ва бояд барои ба «дорулислом» баргардонидани онњо љињод кард.
Ба аќидаи тањририён, ки дар барномаи њизби онњо («Манњаљ њизбу-ттањрир» ва «Низоми ислом») зикр гардидааст, нафаќат давлатњои
ѓарбї дорулкуфру дорулњарбанд, балки давлатњои имрўзаи исломї низ
чунин мебошанд. Аз ин рў бояд аввал дар давлатњои мусулмонї
низоми исломии хилофатро љорї карда, онњоро ба дорулислом
баргардонид. Баъд аз ин мебояд рў ба кишварњои ѓарбї оварда бо
роњи љињод онњоро низ ба дорулислом табдил дод.
Дар њар кишвар роњбари ба ном вилоятї кор мебарад. Асоси
сохтори њизбиро дар мањалњо «халќа» ташкил медињад, ки он аз 5-8
нафар аъзо иборат мебошад. Дар њалќа аъзоёни нав, ки «дорис»
(дарсхон) ном доранд, ба таълимоти њизб шинос мегарданд. Касе, ки
ба онњо дарс медињад, «мушриф» ном дорад. Сохтори њизби тањрир ба
ташкилоти махфии нимњарбї монанд аст. Баъди ба итмом расидани
таълим, дорис ба њизб дохил гардида барои садоќат ба њизб ќасам ёд
мекунад. Баъд аз муддате чун узви нав наѓз кор кунад, ба ў дараљаи
«наќиб» дода шуда, ў ба кори роњбарї ба ташкилоти њизбии ноњиявї
таин мегардад. Дар вилоят роњбар «масъул» ва муовини ў «мусоид»
номида мешаванд. Роњбарони љумњуриявї «муътамид» ном доранд, ки
бевосита ба котиби генералии њизб тобеъ мебошанд.
Ба њизби тањрир љавонони аз 18 то 30 сола ќабул карда
мешаванд.
Њизби тањрир аз рўи маълумотњо аз љониби Усома ном урдунї,
ки дар яке аз донишкадањои Тошканд тањсил мекард, дар соли 1986 ба
Ўзбекистон роњ ёфтааст. Аќидаи дигаре њам вуљуд дорад, ки
ташкилоти ин њизбро донишљўи дигари урдунї бо номи Салоњиддин
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дар соли 1995 дар Тошканд созмон дода, баъд фаръњои онро дар
Самарќанду, Ќўќанду, Намангон, Андиљону Фарѓона кушодаанд.
Аз Ўзбекистон њизби тањрир ба Ќазоќистону Ќирѓизистон ва
Тољикистон роњ ёфт. Ба Тољикистон њизби тањрир дар соли 1998 роњ
ёфта, дар соли 1999 фаръњои он дар Хўљанду Исфара ва ноњияи Б.
Fафуров кушода шуда буданд. Баъдтар ин њизб ба шањри Душанбе ,
ноњияи Рўдакї, Њисору Шањринав роњ ёфт. Аз соли 2000-ум сар карда
маќомоти њифзи њуќуќи љумњурї бо њизби тањрир муборизаи сахт
бурда истодааст. Садњо нафар ба њабс гирифта шуда, ба мўњлатњои
гуногун аз озодї мањрум карда шудаанд. Аз як ќатор боздоштшудагон
компютеру асбобњои табъу нашр барои чопу зиёд кардани вараќањо ва
китобњо мусодира карда шуданд.
Њизби тањрир аз њисоби аъзогии аъзоёни њизб, ки аз 3 то 20
фоизи маоши аъзоёни њизбро ташкил медињад ва маблаѓњои дигар
фаъолият дорад. Чунончи маълум гардид, ки њизби тањрири
Тољикистон аз хориљи кишвар маблаѓњо дарёфт менамояд. Дар соли
2003 масъули бахши молии њизби тањрири Тољикистон Абдувањњобов З
(соли тав. 1976), ки дар шањри Хуљанд боздошт гардид, ба номи ў дар
20 январи соли 2002 аз шањри Нью-Йорк аз банки «Морган Чейтс» ба
«Альфа банк»-и шањри Москва ва аз он љо ба банки «Эсхата»-и ш.
Хуљанд маблаѓи 5995 доллар ворид гардида, Абдувањњобов онро
гирифта аст. Бори дуюм 29 январи соли 2003 боз ба воситаи банкњои
мазкур ин дафъа маблаѓи 5280 доллар ворид гардид, вале ба сабаби
дар њабс ќарор доштан, номбурда маблаѓро гирифта натавонист. Аз
хонаи ў матбааи калон бо таљњизоти зиёд ва адабиётњои гуногуни
марбут ба њизби тањрир мусодира карда шуданд. Њизби тањрир ба
Русия ва Украина низ роњ ёфт. Агар дар ибтидо њукуматдорони Русия
ба фаъолияти ин њизб он ќадар ањамият намедода бошанд, баъд аз
амиќ омўхтани барнома ва фаъолияти ин њизб характери экстремистї
доштани он маълум гардид. Бинобар ин, Вазорати адлияи Русия дар 19
феврали соли 2003 њизби тањрирро ба рўйхати њизбњои террористї
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дохил намуд. Ин чунин маъно дорад, ки маќомоти њифзи њуќуќи Русия
ба муќобили њизби тањрир мубориза хоњанд бурд.
Њукумати Германия фаъолияти њизби тањрирро дар ќаламрави
кишвар манъ нанамудааст, вале дар 15 январи соли 2003 бо ќарори худ
њамаи ќароргоњњои њизби тањрирро дар кишвар баст.
Аз миёнањои соли 2009 ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
дар хусуси манъ кардани фаъолияти њизби тањрир дар ќаламрави
љумњурї њамчун њизби ифротї баромад.

ж.Салафия.

Дар тўли се соли ахир (2007-2009) дар љумњурї

гурўњњои љавононе пайдо шудаанд, ки онњо худро «салафї» меноманд.
Номи худро гўё онњо аз «салафи солењ» (гузаштагони накўкор)
гирифтаанд. Тибќи мазмуни њадисе-касоне, ки дар се ќарни аввали
ислом зиндагї кардаанд, «салафи солењ» номида мешаванд. Вале дар
асл салафињои имрўза ба он «салафи солењ»-и асрњои VII-IX кору
алоќае надоранд. Салафињо дар Тољикистон дар зери таъсири
доирањои махсуси сиёсию динии хориљии Арабистони Саудї ва
Амороти Араб пайдо шудаанд. Яке аз назариётчиёни асосии ин равия
Носириддини ал-Албонї (асри XX) мебошад. Мабдаи асосии
назариявии салафињоро инкори њамаи мазњабњои ањли суннат ва
хусусан –шиа ташкил медињад. Ал-Албонї њамчун вањњобињо талаб
мекунад, ки бояд ба исломи тозаи се асри аввали он бозгашт. Нафаќат
дар ин масъала, балки дар масоили дигари фаровон аз ќабили зиёрат
накардани мазорњо, Ќуръон нахондан дар сари ќабрњо, хайру садаќа
накардан ба арвоњи гузаштагон ва ѓайрањо низ салафиён мисли
вањњобиён амал менамоянд. Тарзи номгузории салафиёну вањњобиён
як хел аст: дастњояшонро монанди њанафиён на дар зери ноф, балки
дар болои сина мебанданд, пойњояшонро васеъ мегузоранд, њангоми
«вало золлиин» гуфтани имом ба овози баланд «омин» мегўянд, вале
азбаски вањњобиён дар таърих ба сабаби хунрезињои бисёр ва ќатли
мардуми зиёди бегуноњ худро бадном карда буданд, барои фарќ
гузоштан аз онњо худро салафї номиданд.
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Дар ибтидои пайдоиши салафия дар Тољикистон

маќомоти

марбутаи ќудратї ба ин факт эътибори љиддї надоданд. Гуфтанд, ки
«салафињо ќонунњои мављудаи давлатро риоя мекунанд. Даъвои онњо
асосан рољеъ ба усулњои ибодат аст (то њол) даъват барои сарнагун
кардани сохти давлатдорї аз љониби онњо сар назадааст. Барои як
идея намешавад одамро мањкум кард». Ба сабаби ана њамин гуна
сањлангории маќомоти ќудратї дар љумњурї ва хусусан дар маркази он
шањри Душанбе дар як ќатор масљидњо кор ба тањќири якдигару
занозанї байни њанафиёну салафиён кашид. Равияи нав боиси
нооромию ташаннуљ дар байни мусулмонон ва омили људоиандозї
гардид. Гузашта аз ин, дар матбуот маќолањое ба табъ расиданд, ки
муаллифони онњо ки будани асли салафињо, барнома ва маќсаду
мароми ояндаи онњоро кушода доданд. Ин буд, ки Вазорати адлияи
љумњурї дар соли 2009 салафияро равияи ифротї дониста, фаъолияти
онро дар ќаламрави љумњурї манъ кард.

е. Љамоати таблиѓ.Муассиси ин ташкилот шайх Муњаммад
Илёси Кондењлавї (13031885-6-13641944-5) мебошад. Кондењла яке аз
дењањои вилояти Сањорнуфўри Њиндустон буда, Илёс дар он ба дунё
омада, тањсили ибтидоиро дар њамин љо гирифтааст. Баъд ба Дењлї
рафта дар мадрасаи бузургтарини њанафиён Девбанд, ки дар соли 1868
таъсис ёфта буд, тањсил кард. Баъди хатми тањсил бо љамоае иборат аз
устодони

мадраса,

њамшањрињо,

писару

хешовандонаш

љамоаи

таблиѓро созмон дод. Аъзоёни ин љамоат вазифаи худро дар таблиѓи
фазилатњои ислом ба њар касе, ки ба ў наздик шудан мумкин бошад,
мебинад. Ба аќидаи аъзоёни ин «Љамоат» фаъолияти онњо аз ояи зерин
маншаъ мегирад: «Кунтум хайру умматин ухриљат

линноси…..»

(Сураи 3 Оли Имрон, ояи 110)-«Шумо бењтарин уммате њастед аз
миёни мардуми падидомада (, ки амр ба маъруф ва нањй аз мункар
мекунед ва ба Худо имон доред)».
Муассиси љамоати таблиѓ барои фаъолияти он риояву таблиѓи 6
асл (принсип)-ро зарур донистааст:
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1.Калимаи таййиба: «Ло илоња илло-л-Лоњу Муњаммадун-Расулл-Лоњ»,
2. Ташкил ва барпо доштани намозњо,
3. Илм ва зикр,
4. Икроми њар мусулмон,
5. Ихлос,
6. Хурўљ ва баромадан дар роњи худованд.
Тарзи корбарияшон ин тавр аст: якчанд нафар аз аъзоёни љамоат
худро барои таблиѓи исломї бурдан дар ягон дењае вазифадор
месозанд. Дар рўзи муайяне бо худ рахти хобу хўрокии сабук гирифта
ба он дења мераванд. Дар он љо бошишгоње ёфта, чанд нафар барои
танзифи бошишгоњ машѓул мешаванд. Дигар аъзоён зикргўён дар
кўчаю бозори дења гашта мардумро барои шунидани мавъиза ба љои
муайян даъват менамоянд. Чун мардумон љамъ шуданд, ба мардум аз
фазилатњои ислом сухан гуфта, баъди интињои сухан мардумро ба
гурўњњо људо мекунанд. Ба як гурўњ тарзи тањорат, ба гурўњи дигар
сўраи фотиња, ба гурўњи сеюм-тарзи адокунии намоз ёд дода мешавад.
Баъди дар давоми 3 ё 5 ё 7 рўз ёд гирифтани аркони ислом, аз байни
њамин гурўњњо чанд нафаре аъзои «Љамоат» шуда, њамроњи аъзоёни
пешина ба таблиѓ машѓул мешаванд.
Њар узви љамоати таблиѓ бояд ба шайхе байъат кунад. Яъне
шайхеро пешвои худ ќарор дода, ба ў савганди вафодорї ёд кунад.
Мабодо агар узви љамоати таблиѓ бимираду

дар њаёташ ба шайх

байъат накарда бошад, ў кофир мурдааст. Дар ин модда

моњияти

реаксионии љамоати таблиѓ зоњир мегардад, зеро шайх метавонад ба
муриди худ супоришњои зиддидавлатї бидињад ва мурид бояд онњоро
иљро намояд.
Љамоати таблиѓ дар Њинд, Покистон, Бангладеш, Сурия,
Урдунн, Фаластин, Лубнон, Миср, Судон ва Ироќу Њиљоз пайравони
худро дорад. Љамоати таблиѓ ба Тољикистон низ роњ ёфт. Дар соли
2006 фаъолияти он дар Тољикистон манъ карда шуд. Бо вуљуди он
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«Љамоат» фаъолият мебурд. Чунончи дар моњи марти соли 2009 дар
вилояти Хатлон 46 нафар ва дар моњи апрел дар яке аз масљидњои ш.
Душанбе 124 нафар «таблиѓчиён» дастгир карда шуданд. Баъд аз
тафтиш аксари

онњо љавоб дода шуда, як ќисми ками онњо ба

мўњлатњои аз 3 то 6 моњ аз озодї мањрум карда шудаанд.
Таблиѓчиён худро аз сиёсат канор гирифтан мехоњанд. Вазифаи
худро дар таблиѓи фазилатњои ислом мебинанд, вале њангоми таблиѓ
хоњ-нохоњ ба масоили сиёсї бархўрд менамоянд.
Маркази Љамоати таблиѓ дар мањаллаи Низомиддини шањри
Дењлї ќарор дорад.
Дар масъалањои молиявї-њар як узви «Љамоат» бояд худаш
масрафи худро бипардозад. Сарчашмаи дигари молии «Љамоат» аз
њисоби кўмакњои мухталифи шахсону ташкилотњои алоњида иборат
мебошад.

Баъзе

сарватмандон

ба

мепардозанд.

153
https://bikhon.tj/

доиёни

алоњида

маблаѓњо

ХУЛОСАЊОЕ ОИДИ КУРСИ «ТАЪРИХИ ДИНЊО»
Аз он чи ки дар ин курс мавриди диќќати донишљўён пешкаш
гардид, маълум мешавад, ки дин яке аз падидањои хеле муњими
идеявию иљтимої дар њаёти инсоният будааст. Муњимии дин пеш аз
њама дар он зоњир мегардад, аз њамон рўзе, ки инсон худашро њамчун
одам шинохт, дин бо ў њамроњ будааст. Динњо, эътиќодоту
тасаввуротњои динї фарогири њама гуна љамъиятњои инсонї сарфи
назар аз ќабилаю ќавмият, нажоду љинсу миллат будаанд. Тибќи
марњилањои инкишофи инсон маросиму тасаввуротњои динии ў низ
тараќќї мекарданд. Агар дар даврањои ќадимтарини таърихи худ
инсон эътиќодоту тасаввуротњои динии содае мутобиќи тафаккуру
фањмиши содаи худ дошта бошад, баъдњо мутобиќи пешрафтњои
иќтисодию иљтимоию аќлонї маросиму эътиќодоти динии инсон низ
мураккабтару печидатар мегардиданд.
Омўзишу тањќиќи таърихи динњо нишон дод, ки динњо (хусусан
динњои ибтидої) мисли халќњо дар дунё пайдо мешаванд, баъзе аз
онњо таѓйир меёбанд, нест мешаванд ё њамчун унсуре дар маросимњои
динии халќе боќї мемонанд. Новобаста ба ин бояд дар назар дошт, ки
тасаввуроту эътиќодоти динї нињоят сахтљон мебошанд ва дар тўли
таърихи мављудияти худ њар дин кўшиш менамояд то маросиму
идеяњои асосии худро нигоњ дорад. Фаќат дар зери таъсири сахти
берунї баъзе маросимњои динї метавонанд таѓйир бипазиранд ё
мураккабтар гарданд.
Дар хусуси наќши дин дар љомеаи инсонї бањои якхела додан
душвор аст. Аз як тараф наќши дин дар густариши ахлоќи њамида дар
љомеа калон бошад, аз тарафи дигар инквизиция дар кишварњои ѓарбї
њазорон одамонро дар оташ сўзонида, нест кард. Ё гирем љангњои
салибиро, ки дар зери байраќи дин онњо ба куштори мардуми зиёд
сабаб гардиданд. Њатто имрўз ташкилоти реаксионии динї ал-Ќоида
ба ташкили таркишњои зиёд дар гўшаю канорњои олам ба ќатли
мардуми зиёди бегуноњ сабаб гардида истодааст.
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Наќши динњо дар ривољу пешрафти санъат, адабиёт ва
густариши саводнокї дар олам бемисл аст. Мањз идеяњои динї (аз
буддоия сар карда) боиси пайдо гаштани намунањои волои санъати
њайкалтарошї ва рассомї гардиданд.
Наќши дин дар таќдири инсон низ дуљониба аст: аз як тараф дин
бо идеяи њаёти бофароѓат дар он дунё тасаллобахши инсони одию
фаќир аст. Аз тарафи дигар, инсон бадбахтї ва фаќирии худро аз
таќдир дида, барои бењтар кардани сатњи њаёти худ кўшиш намекунад.
Дин дар таърихи њаёти башарият наќши калон дошт ва дорад.
Наќши он натанњо дар таърихи тамаддуни инсоният, балки дар њаёти
иљтимоии халќњо бисёр муњим аст. Фаќат бояд дар назар дошт, ки
дараљаи диндории баъзе халќњо аз халќњои дигар фарќ карда меистад.
Худи диндорї низ дар љањони имрўза њархела мебошад. Дар баъзе
кишварњо пояњои диндорї ба сабаби пешрафтњои азими илмию
техникї каме суст гардидаанд, дар баъзе кишварњои дигар бошад
наќши дин њозир њам муассир аст.
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РЎЙХАТИ
САРЧАШМАЊО ВА АДАБИЁТИ ЗАРУРЇ
Барои пешгуфтор ва динњои ибтидої
1. Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 12.-С. 142; Т. 5.-С
103.
2. Маркс К., Энгельс Ф., Ленин В.И. О религии. М., 1975.
3. Маркс К. и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. XX.-С. 328; Т. 3.-С. 25.
4. Мутафаккирон дар бораи дин Тартибдињандаи маљмўа ва
муаллифи муќаддима И.А. Галицкая. Тарљумаи М.Њ. Бачаев.Душанбе, 1965.
5. Токарев С.А. Ранние формы религии и их развитие.-М., 1964.
6. Хайтун Д. Е. Тотемизм. Его сущность и происхождение.Сталинабад, 1958.
Барои динњои Њиндустон
1. Боги, брахманы, люди. Четыре тысячи лет индуизма.-М., 1969.
2. Гусева Н.Р. Джайнизм.-М., 1968.
3. «Законы Ману».-М., 1960.
4. Ильин Г.Ф. Религия древней Индии.-М., 1959.
5. Ольденбург Г. Будда, его жизнь, учение и община.-М., 1905.
Барои динњои Чин ва Япония
1. Арутюнов С.А. Светлов Г.Е. Старые и новые боги Японии.М., 1968.
2. Василев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае.-М., 1970.
3. «Мифология и верования народов Восточной и Южной
Азии».-М., 1973.
4. Юань К.Э.Мифы древнего Китая.-М., 1965.
Барои динњои Мисри ќадим
1.Матье М. Древнеегипетские мифы.-М., Л., 1956.
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в
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и
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2. Ковалёв

С.И.Основные

вопросы

происхождения

христианство.-М., 1964.
3. Кубланов М.М. Новый Завет, поиски и находки.-М., 1968.
4. Кубланов М.М. Возникновение христианства.-М., 1974.
5. Миловидов В.Ф. Старообрядчество в прошлом и настоящем.М., 1969.
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5. Беляев Е.А. Арабы, ислам и Арабский Халифат в раннее
средневековые.-М., «Наука», 1966, второе издание. (280 стр).
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8. Ал-Бухорї. Сањењи ал-Бухорї. Љилдњои 1-3.-Душанбе, «Эрграф», 2004-2008 Аз арабї тарљумаи М.Умаров ва Ф. Бобоев.
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государство Саудидов в Аравии (1744\ 45-1818),-М., 1967.
10.Муњаммад Њусейни Њайкал. Зиндагонии Муњаммад Тарљумаи
Абулќосими Поянда. Тањиягарон А.Асроров, Х. Азимов, бе солу
љои нашр.
11. Ат-Табарї. Таъриха-р-русул вал-мулук. Тањќиќ Абулфазл
Иброњим. Љилдњои I-X.-Ал-Ќоњира, 1960-1969 (бо забони арабї).
12. Ќуръони маљид.Аз арабї тарљумаи Муњаммадљон Умаров.
2008.
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тамаддуни исломии «Бухоро», 2001 (бо алифбои форсї).
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1. Абдуллозода Ш. Асосњои диншиносї.-Душанбе, 2000.
2. Комилов Р. Таърихи мухтасари Аден.-Душанбе, 1995.
3. Крывелёв И.А. История религий. Очерки в двух томах.-М.:
«Мысль», т. I, 1975. 414 стр, т. II, 1976 (420 стр).
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4.Токарев С.А. Религия в истории народов мира. Издание третье,
исправленное и дополненное.-М.: Издательство

политической

литературы, 1976 (575 стр); чопи наваш-1985.
5. Њакимов Н., Њомидова Ќ. Мухтасари таърихи динњо.Душанбе, 2005.
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