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Ба хотираи мусаффои волидайнам 
Мирзомух^иммад ва Зебонисо эх;до мешавад

ПЕШГУФТОР

Хирад чашми цон аст, чун бингарй, 
Ту бе чашм шодон ца^он наспарй.

(Фирдавсй)

Омузандаи азиз, х,оло ту расидй ба чое, ки дар кдтори 
донишхои дигар илме омузй, ки онро фалсафа унвон кардаанд. 
Ин вожа, яъне мафхум, ба ту номаълум ва нофахмост. вале аз 
чумлаи баъдинаи хдмин пешгуфтор маънии вожагии онро хохй 
донист, аммо мухтавои илмии онро минбаъд, дар раванди 
омузиши мавзуъ аз бар мекунй.

Юнонзамин фалсафаро мухдббат ба хирад гуфт ва ин гуф- 
торро аввалин маротиба ба маънии мазкур файласуфи Юнони 
Бостон Пифахор (нимаи дувуми асри VI -  ибтидои асри V то 
мил од) истифода карда будааст. Пифахор фалсафаро дар 
чустучуйи дарёфти хакикат маънидод мекардааст.

Аз он замон бештар аз дувуним хазор сол сииарй шуд. Тули 
ин асрхо инсоният мудом ва муттасил пажухиш мекард, чадал 
менамуд, мактабхо гущоиш медод, ранч мебурд, ба маънихо 
умк мезад, чон месупорид, то хирадро пайдо ва аз бар намояд. 
Кадом хирадро чустучу дошт инсоният? Оё чунин хирад хает? 
Агар бошад, чй аст он? Чаро ачдоди миллати мо вожахои хирад 
ва хирадманд, х,икмат ва %аким офариданд ва чаро хайате аз 
фарзандонашонро щким  унвон карданд? Чаро Рудакии Самар
канду Фирдавсии туроби Туе, Саъдиву Хофизи Шероз, Носири 
Хусрави хоки Кубодиёну Хайёми Нишопурзамин, Буалии Бухо- 
рову Мавлои Балх, чаро шумори зиёди харфхои дигари забо- 
намон, ки сархарфи исми теъдоди зиёди хирадмандони милла- 
гамон хастанд, дили мардуми оламро рабуданд ва чаро олам- 
гир гаштанд? Ба хамаи ин ва саволхои дигар чавоб чунин аст, 
ки онхо дар рох,и дониш, дар рохн хирад, дар рохн гушодани 
хикмати олам ва одам захмат кашида, умр ба cap бурданд, аз 
худ мероси гаронбахо ба ояндагони минбаъда бокй гузоштанд 
на арзишхои ин мерос дар хидмати башар буд, хает ва шубхае
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пест бар он, ки абадй хохад монд. Хдмин тарик, эшон луцмаи 
пони хешро ба захват дар рохд дониш пайдо мекарданд. Онхо 
тавассути эчоди худ олам ва оламиёнро гирифтанд, оламиён 
х,лмеша бо онхо буданд ва абадй бо онхо хоханд монд. Чун 
мебинй, онхо олам ва оламиёнро на ба шамшер, балки ба шеър, 
ба маънй, ба илм таслиму тасхир карданд. Хирад омухтанду 
хирадманд буданд, хикмат омухтанду хаким буданд. Файласуф 
буданду мухаббат ба хирад, ба илм, ба хикмат, ба дониш дош- 
ганд ва ба авлоди башар чунин васият карданд:

То ца^он буд аз сари одам фароз,
Кас набуд аз рох,и дониш бениёз.
Мардумони бихрад андар у;ар замом 
Рози донишро ба %ар гуна забои 
Гирд карданду гиромй доштанд.
То ба санг -  андар уамебингоштанд.
Дониш андар дил чароги равшан аст,
В-аз у,ама бад бар тани ту цавшан аст!

( Рудакй)

Ин хашт мисраъ шеъри маликушшуаро Абуабдуллохи Ру
дакй, ки хазор сол мукаддам эчод шудааст, як чахон маънии 
фалсафй дорад. Кдбл аз хама, инсонхоро хдцоят мекунад, то аз 
“рози дониш” бебахра намонанд.

“Рози дониш”- и Абуабдуллохи Рудакй яке аз кисматхои 
умдатарини омузиши фалсафа ба шумор меравад, ки дар 
атрофи он баъдтар харф хохем зад.

Аз овардани мисраъхои шеър манзурамон таълими адабиёт 
ноег, вале шеър манбаъхои эчод дорад, ки онхо сарчашмахои 
омузиши илми фалсафа низ мебошанд. Барой он ки бисёр 
мунтазир накунем ва нагузорем, ки атрофи манбаъхо ба фикр 
фурУ рафта бошед, чавобро ифода мекунем ва мегуем, ки 
манбаъхои мазкур - олами атроф, чомеа, якчоя бо тамоми 
хусусиятхои хоси худ, ки дар узвияташ хастем, инсон, ки ягона 
махлуки сохнбтафаккур ва сохибнутк аст ва кулли маънихои 
нтдагй аз сиёсат то ба хукук, аз ахлок то ба зебоипарастй, аз 
шик то ноумедй, аз зиндагй то ба марг, яъне аз олами чисмонй 
к> ба олами маонй ва олами чон (рух) мутааллик ба уст, 
манбаъхои омузиши фалсафа ба шумор мераванд.
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А гар мушаххастар, яъне, дакдктар гуфта бошем, чунин 
мешавад, ки мавзуи фалсафа аз омузиши усулхои хосу ом и 
пайдоиш ва рушди олами мухит, яъне оламе, ки моро манзили 
зист додааст, инсон ва чомеаи инсонй, ки дар ин олам пайдо 
гаштаву рушд кардааст ва мавчудияти хам чисмонй дорад ва 
Хам маънавй, ки он офаридаи худи уст ва нихоят усулхои маъ- 
рифати вокеиятхои номбаршуда, яъне донистани ин вокеиятхо, 
нборат аст.

А з гуфтахои боло ва маънвдодхо, хоху нохох чунин бар- 
меояд, ки фалсафа бар асоси мавзуъхои баррасиаш хама соха- 
х,оро дар бар мегирад ва бар заминаи натичахои илмхои соха
той гуногун дар бораи оламу чомеаву одам ва маърифати он 
Чавоб мегуяд. Ин ифода маънии онро дорад, ки фалсафа, ба 
цавле, илмест муттахидкунанда, ки тавассути он инсон чахон- 
бишш хешро ташаккул медихад.

Ч ун фалсафа ташаккуддихандаи чахонбинй бошад, пас, вай 
мехвар, асоси бунёди сохтмони фарханги инсонист ва рахнамои 
тамоми илмхост. Аз ин лихоз фалсафа хамчун илми рахнамо 
(методологи) ба илмхои дигар хидмат мекунад ва рахнамоилм 
6а шумор меравад.

Баъди хама ин “розу ниёз” ба азизони донишомуз иброз 
доштанй хастем, ки хох сарнишини хавопаймо бошиву хох 
габиби чаррох, хох мухандис бошиву хох вазир, хох бонкдор 
бошиву хох сохиби дафтару хисоб, фалсафа рахнамои ту аст.

Бинобар ин фалсафаро тамоми донишомузони чахон 
Цамчун яке аз илмх,ои мухимтарини чомеашиносй дар кулли 
Макотиби олй меомузанд. Дар хамин асос ин фан ба барномаи 
омузиши хатмии макотиби олии Чумхурии Точикистон низ 
Дохил гардидааст ва аз омузандагон, кабл аз хама, донишчуён 
гаксзо карда мешавад, ки ин илмро низ ба хубй биомузанд, то 
“бинохои обод”, ки “зи борону аз тобиши офтоб нагардад 
1;ароб”(ик,тибос аз “Шохнома”- и безаволи Фирдавсии хаким) 
сохта бошанд ва ба мардум хидмати арзанда пешкаш намоянд.

Барномаи таълимии макотиби олй, аз чумла Донишкадаи 
Нолия ва иктисоди Точикистон, бахри аз бар кардани фалсафа 
64 соати таълимй чудо кардааст, аз чумла 32 соат дарси назарй 
(лексионй) ва 32 соати дигар барои дарсхои амалии мустакило- 
Чаи донишчуён хамрохи устодон. Азбаски соатхои мукаррар- 
1Цуда хеле кам мебошанд, аз шогирдон хохиш карда мешавад,
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го онх,оро босамар истифода кунанд ва донишхои хуб ач бар 
мамоянд.

Тачрибаи корй ва таълим дар макотиби олй нишон меди 
\ад, ки аз бар кардани фалсафа барои донишчуён хеле мушкил 
буда, такозо менамояд, то китобхои ёрирасони тафсиркунаидаи 
м,1съалах,ои гуногун вучуд дошта бошанд. Ба хамин хотнр му- 
аллиф дар назди худ вазифа гузошт, то чуник китоби ёрирасон- 
ро дар шакли саволу чавоб тахдя ва пешкаши донишомузои 
гардонад.

Мухтавои китоб аз масъалах,ое иборатанд, ки онхо ба ки- 
I обх,ои дарсии таълими фалсафа дар макотиби олии Федерат
сияи Россия дохил шудаанд. Чун маълум аст, баъд аз парешон 
| ардидани Иттифокд Ч,умх,урих,ои Советии Сотсиалистй, ки 
дар он фалсафа ба як навъ илми идеолога табдил ёфта буд, дар 
пыроити нави бавучудомада так,озо карда мешуд, то мавзуи он 
м а приди тачдиди назари олимони соха карор гирад. Бинобар 
и и олимони марказхои илмии Россия ба халли ин масъала 
шуруъ карданд ва дере нагузашта чанд теъдод китобхои дарсй 
на ёрирасони муаллифони гуногун тахдя гардида аз чоп баро- 
маданд, ки аз онхо макотиби олии Федератсияи Россия исти
фода мекунанд.

Дар китобх,ои руйичопомадаи солх,ои охир фанни фалсафа 
\ам таркибан ва х,ам мазмунан тагйири чиддй хурдааст.

Чун медонем, баъзе чумх,урих,ои собик ИЧ.СС то х;ол аз 
|. и гобх,ои дарсии дар марказх,ои илмии Федератсияи Россия чоп 
на интишоргардида судмандона истифода мекунанд, зеро дар 
'1умх,урих,ои мазкур то ба х,ол заминаи тачрибавии тах,ияи ки- 
н>б\ои дарсии чавобгу ба тахлили хамачонибаи сох,а ба вучуд 
маомадааст чунки х,амаи он омилхо, ки таъминкунандаи чунин 
ммина мебошанд, дар ин чумхурих,о мукаммалан ба вучуд 
паомадаанд.

Ба х,амагон маълум аст, ки х,атто худи Федератсияи Россия, 
i-арфи назар аз илми пешрафтааш ва тачрибаи тулонимуддат 
пар <х|)аридани китобх,ои дарсй, ба илми муосири кишварх,ои 
м у  амаддин, ба мисли ИМА, Британияи Кабир, Олмон, Фа- 
роиса ва гайра эх,тиёч дорад ва аз хдмаи он дастовардх,ои ил- 
мим марказх,ои номбурда фаровон истифода менамояд. Барои 
ч Vi inп истифодабарй, пеш аз хама, заминаи аз забонх,ои гуногун 
мрчума кардани манбаъхои эчодшуда такозо карда мешавад,
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ки ба он иктидори на хама кишвархо мерасад. Агар чунин за- 
мина мавчуд набошад, ё олимони дар сатхд баланд донандаи 
чандин забони хоричй набошанд, 1гшми кишвари омилхои маз- 
курро надошта, хеле акиб монданаш мумкин аст.

Мисоли рушани гуфтаи боло кишварамон - Точикистон 
мебошад, ки заминаи бояду шояди мазкурро, мутаассифона, 
надорад. Зиёда аз 20 сол аст, ки дойр ба сохахои гуногуни илми 
муосир кишвари мо аз марказхои пешрафтаи илм китоб 
намехарад. Маънии ин гуфта аз он иборат аст, ки миллати мо 
аз дастовардхои илми муосир бебахра монда истодааст.

Масъалае, ки дар боло ба он ишора кардем, мавзуи мукдд- 
димаи ин китоб нест, вале чунин ишораро зарур донистем, то 
ба сари максади мухтавои китоби иншокардаамон бирасем.

Барои саволу чавоби масъалахои дар китоб овардаамон мо 
велосипедро аз нав ихтироъ накардем. Кушиш кардем, то аз 
чанд китоби дарсй ва адабиёти солхои охири дар Россия ва То
чикистон чоп ва интишор гардида самаранок истифода намоем, 
то донишомузон аз дастовардхои фалсафаи муосир бархурдор 
бошанд.

Бояд кайд кард, ки китобхои дар Россия чоп ва интишор- 
гардидаро аз худ кардан, хазм кардан ва ба забони модарй -  
форсии точикй гардонидану ифода кардан низ кори хеле 
захматталаб ва пурмашаккат аст.

Сабаби дар шакли саволу чавоб таълиф кардани китоб дар 
он аст, ки вакти мутолиаи матнхои фалсафй аксари дониш
омузон масъалахои мохиятан мухдмро аз матн чудо карда 
наметавонанд. Вакте матнро дар саволу чавоб меоваред, гузо- 
риши савол таваччухи хонандаро ба худ чалб мекунад ва чавоб- 
ро бо дикдат мутолиа менамояд. Дар натича масъалахои мо
хиятан лозимиро ба осонй аз бар карданаш имконпазир ме- 
гардад.

Саволу чавоб дар асоси китобхои дарсии олимони сохдб- 
тачрибаи Россия, ба монанди А. Г. Спиркин, ки китоби дарсии 
фалсафаи у чандин дафъа такрор ба такрор чоп ва тавсияи таъ- 
лим гардид, китоби дарсии хайати муаллифони зери тахрири В.
Н. Лавриненко ва В. П. Ратников чопшуда, ки он ба фонда 
тиллоии китобхои дарсии таълими фалсафа дар Россия дохил 
гардвдааст, китоби дарсии дучилдаи таълими фалсафа, ки дар 
зери рохбарии Н. С. Саидов ба забони точикй соли 2011 ба чоп
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расидаанд, китоби дарсии асосхои фалсафаи олимон А. Рахи
мов ва К,. Расулов, китоби мукдддимаи фалсафаи Ш. Абдуллоев 
ва гайра, тахия карда шуд.

Дар омода кардани мухтавои китоб х,амчунин аз мавсуаи1, 
(энсиклопедияи) фалсафии чопи Москва ва теъдоди муайяни 
китобхои илмии академй низ судмандона истифода намудем.

Азбаски китобро дар шакли саволу чавоб тахия кардем, 
лозим донистем, ки онро бо нишон додани ицтибосхои зиёд 
мушкилфахм нагардонем. Бинобар ин таъкид мекунем, ки хид- 
мати баёни фалсафа ба теъдоди зиёди олимони. соха алокдманд 
аст, ки мо онро кадри хазми шахсии худ ва ба забони осон- 
фахми точикй ифода кардем. Ин хидмат ва кисмати кор ба 
муаллиф тааллук дорад.

Бо умеди он ки ин махсули капами муаллиф, то андозае, ба 
омузандагон кумак хохад кард, лозим донистем, ки онро ба 
табъ расонем ва дастраси хохишмандон гардонем.

Ба хонандагон барор дар тахсилу кор таманно мекунем ва 
хохишмандем, то хар мулохизае пайдо кунанд, ба нишонаи 
зерин бифиристанд: Донишкадаи молия ва вдгисоди Точикис- 
тон, кафедраи фанхои гуманитарй.

Арзи сипоси каблиро бо ду мисраъ аз “хираднома”-и хаким 
Абулкосими Фирдавсй ба анчом мерасонем, ки гуфтааст:

Хирад разнимою хирад дилкушой,
Хирад даст гирад ба х,ар ду сарой.

1 Мо ба маънии ифодакунандаи истилох,и “энсиклопедия” вожаи дар забони 
арабй пазируфташудаи “мавсуа”-ро истифода кардем. Фикр мекунем, ки агар 
вожаи мазкур минбаъд ба х,амин маънй мавриди истифода царор гирад, 
хубтар мешуд, зеро истифодабарии капимаи мураккаби “дорулмаориф”, 
“доиратулмаориф”, ё “дойиратулмаориф”, ки ^амаашон низ арабиасос буда, 
дар тарчумаи точикй “гирдоварандаи дониш” мешавад, боз *амон истило^и 
дар забони арабй пазируфташудаи мавсуаро дар назар дорад, вале дар 
талаффуз ва истифодабарй душвортар аст. Дигар он ки истифодаи мафх;уми 
мазкур х,ам дар забони арабй ва *ам форсй дар як шакл анчом мепазируфт, ки 
ин х,ам аз истифодаи дурусти вожа шах,одат медод. Албатга, бисер хуб мешуд, 
агар ба чойи х,ама вожатой мазкур калимаи “донишнома”-ро ба маънии 
мафх;уми “энсиклопедия” истифода мекардем.

Мулохизае, ки овардем ба диди шахсии мо тааллук дорад, аммо кабули 
карор салох,ияти муассисах,ои марбутаи давлатй ба шумор меравад.
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ЧАНД СУХ АН ДАР ВАСФИ ФАЛСАФА

Фалсафа яке аз кадимтарин илмхои гуманитарй ба шумор 
меравад ва асрхост, ки арзи вучуд дорад. Дар ин мудцати 
тулонй дар атрофи хдлли масъалахои фалсафй теъдоди хеле 
зиёди андешахо, тамоюлхо, макотиб ва равияхо ба вучуд 
омаданд. Азбаски андешахо гуногунмаънй ва аз хамдигар 
фарккунанда мебошанд, ба омузанда пайдо кардани хакикати 
маънй хеле душвор буда, аз у захмати калон талаб менамояд, то 
дарк кунад, ки сухан дар бораи чй меравад ва чиро омухта 
истодааст? Бинобар ин омузандаро мебояд, то огоз аз харфхои 
аввалини матни фалсафа ба он бисёр бо таваччух муносибат 
кунад ва донад, ки матни фалсафа матни таърих ё адабиёти 
бадей ва ё матни рузнома нест, яъне фалсафа матни махсус ва 
лахни хоси хешро дорад ва ифодахои он, пеш аз хама, 
донистани забони хубй ифода, малакаи муайяни донишхои 
илмхои сохахои гуногунро такозо мекунад, ки он, умедворем, 
аз чониби омузандагон дар мактабхои тахсилоти умумй хал 
гардидаву акнун омухтани фалсафа барои онхо осон мешавад.

Фалсафа тупи мавчудияти худ хам хамду ситоиш шуни- 
дааст ва хам накду тахдир. Онхое, ки зехни дарки фалсафаро 
надоштанд, ё сабри захмат кашидан пешаашон набуд, 
фалсафаро накду тахкир мекарданд ва мафхуми фалсафаро ба 
мънии “сафсата” истифода мекарданд. Байни мардуми ноогох 
ифодахое, ба мисли: “Ин кадар фалсафагуйй мекунй”, яъне “Ин 
Кадар сафсатахонй мекунй” барин гуфторхои тахкдромез вучуд 
доранд. Чунин ифодахо, албатта, беасос нестанд. Заминаи онхо 
дар он аст, ки, дар хакикат, фалсафа илмест сангин, ба зудй ба 
дарки маънии он расидан имконнопазир. Чунон ки зикр 
кардем, андешахои гуногунмаънй, тамоюлхо, макотиб ва 
равияхои зиёд, ки хар як бо андешаи худ масъалахои 
фалсафиро маънидод мекунад, ба омузанда душворихои 
зиёдеро ба вучуд меоварад, ки дар натича баъзехо ифодахои 
мазбурро дар “васфи” фалсафа истифода кунанд. Албатта, 
чунин муносибат дар шуури омма вучуд дорад. Мардуми зиёй
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нисбат ба фалсафа андешахои куллан фаркдунанда ва барои 
фалсафа бояду шоядро пазиро буда, онро хамчун бехтарин 
илми инсонй муътабар медонанд. Акнун бубинем, то чй васфу 
андешахо рочеъ ба фалсафа аз чониби мардумони мутамаддин 
дар замонхои гуногун гуфта шудааст.

Давраи Антика замоне буд, ки афкори хеле чолиби фалсафй 
ба вучуд омад ва хдмаи онхоеро, ки кулли донишхои 
замонашонро аз бар кардаву рочеъ ба оламу одам андешаронй 
мекарданд, файласуф мегуфтанд. Мафхуми фалсафа, тибки 
гувохии мутафаккирони Антика, дар эчодиёти Пифахор (асри
У1 то мил од) вучуд доштааст ва алломаи давраи Антика 
Афлотун (427-347 то милод) мафхуми фалсафаро хамчун 
истилох барои ифодаи хамин маънй истифода карда будааст. 
Дар ин давра фалсафаро хамчун як илми мугтахвдкунандаи 
кулли донишхои инсонй медонистанд. Файласуф -  донандаи 
донишхо, инсони хирадманди даврон махсуб меёфт. Бехуда 
нест, ки мутафаккирони ин давр хатто орзу мекарданд, то дар 
сари кудрати давлатй низ файласуфонро бубинанд. Онхо чунин 
акдца доштанд, ки агар дар сари кудрати давлатй файласуфон 
бошанд, хама мушкилоти чомеа ба хубй халлу фасли хешро 
пайдо мекунанд. Чунончи, аллома Афлотун мегуяд: "... Ба 
кдтори махбубони худованд ба касе ичозат нест, чуз он ки 
файласуф буд... ва саъй мекард ба маърифат”.

Дар Асрхои Мнёна, ки дар хаёти маънавии инсоният 
идеологияи динй хукмфармо буд ва мавзуи асосии бахсу чадал 
танхо масъалаи мутааллик, ба Худованд буд, фалсафаро дар 
хамин асос васф мекарданд ва вазифаашро низ дар хамин 
замина муайян менамуданд. Аз чумла, Августини Мукаддас 
менигорад, ки “... танхо фалсафаи масехияти мо фалсафаи 
хд к.икдтнигор аст, агар ба ин унвон мухаббат ба хирад ифода 
мегардида бошад” ё Фомаи Аквинй чунин фармудааст: 
“...мавзуи баррасии хама гуна фалсафа дилбохта будан ба 
маърифати Парвардигор аст”.

Вакте аз давраи хукмронии идеологияи динй, ки тафаккури 
Нисон асосан ба маънидоди Парвардигор ва махсули “эчоди” 
DH машгул буд, ба давраи Эхё мегузарем, мебинем, ки 
муносибат ба илм, ба озодии инсон ва умуман инсонпарварй 
мак,оми хоса пайдо мекунад. Акнун хама ахли мутакаддими зиё 
мукдррароти асримиёнагиро зери танкдд мегирифтанд, инсон

11



ва ривочи илмро ситоиш мекарданд, ба фалсафа низ муносибат 
дигар шуд. Чунончи, файласуфи машхури давраи Эх,ёи Фаронса 
Мишел Монтен онх,ое, ки нисбат ба фалсафа беэътиной зохир 
мекарданд, зери танкид карор дода мегуяд: “Ачиб аст, ки дар 
даврони мо фалсафа хдтто барои инсонхои мутафаккир ба 
сухани форигулмаънй табдил ёфтааст, вале,... дар хдкдщат 
бошад, ба чуз фалсафа азизтар, дилписандтар, фараховартар 
ва... шухлахнтар чизеро пайдо кардан номумкин аст” .

Чун маълум аст, асрхои ХУ11 -  ХУ111 замони баркарорй 
ва рушди низоми сармоядорй махсуб меёбад. Дар ин давра, 
тибки такозои низоми нав, хама сохатой илм ва махсусан, 
сохахои илмхои табиатшиносй пайваста инкишоф меёфт. Дар 
миёни илмхои дигар фалсафа низ макоми муайяни хешро дошт. 
Яке аз файласуфони ин давраи пешрафти инкилоби илмй 
Иохан Фихте (1762 -  1814) дар васфи фалсафа чунин менигорад: 
“ ... хар касе, ки даъво ба рушди умумии маънавияташ дорад, 
лозим аст, ба таври умумй бошад хам, бидонад, ки фалсафа 
чист”.

Хулоса, дар васфи фалсафа метавон хеле ва хеле зиёд сухбат 
кард, аммо бо овардах,ои боло иктифо мекунем, то гузарем ба 
саволу чавоби маънидоди масъалахои фалсафй.

12



САВОЛУ ЧАВОБ ДАР  
М АВЗУЪ ^ОИ ФАЛСАФА

БОБИ 1. ФАЛСАФА ВА МАВЗУИ ОМУЗИШИ ОН

Фалсафа чист?
Фалсафа калимаи юнонй буда, аз “филео” ва “софиа” 

тркиб ёфтааст ва маънии лугавиаш мухаббат ба хирад 
мсбошад. Ин калима хамчун мафхуми илмй барои ифода 
|'ардани сохаи бисёр мухими илмхои гуманитарй, ки яке аз 
шаклхои шуури чомеа низ мебошад, истифода карда мешавад, 
я ьне фалсафа унвони илм аст ва ин илм фалсафа ном дорад, ки 
• h i  таълимот дар бораи усулхои умумии хастй ва маърифат, дар 
бораи шинохти инсон ва муносибати он ба олами мухит, дар 
бораи конунхои умумитарини пайдоиш ва рушди хастй, чомеа 
на тафаккур ба шумор меравад.

2. Мо дар саволн боло вожаи мафхумро истифода кардем. 
Ьинобар ин лозим мешавад пурсои шавем, ки мафхум чист?

Мафуум калима, истилох,ест барои ифода кардани вокеияти 
муайян (хох вокеияти моддй бошад, хох вокеияти маънавй). 
Масалан, мафхуми арзиш, мол, пул, амалиёти бонкй, материя, 
рух, шуур, нахустасос ва гайра.

3. Мафхуми конун чиро ифода мекунад?
Конун гуфта робитахои зарурй, мохиятан мухим, устувор 

на такрорёбандаи миёни ходисахоро мегуянд. Конунхо 
робитахои вокеии ашёву ходисахои оламро ифода менамоянд 
на хусусияти объективй, вокей доранд. Конунхо аз руйи ичрои 
иачифаашон конунхои сохахои муайяни илм, масалан, 
конунхои физики, кимиёвй ва гайра, конунх,ое, ки ба якчанд 
создай илм тааллук доранд, масалан, конуни нигахдории 
энергия ва хамчунин конунхои умумитарин мешаванд, ки ба 
онхо конунхои диалектика, ба монанди конуни гузариши
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микдору сифат, ягонаги ва ба дам зидхо, инкори инкор дохил 
мешаванд.

4. Конуният чист?
Конуният гуфта мафхуми дарбаргирандаи мухтавои 

конунро мегуянд. Тафовут дар он аст, ки мафхуми конун 
мушаххасиеро ифода мекунад, вале конуният аз раванди 
робитахо, яъне хамон робитахое, ки дар таърифи конун 
овардем, робитахои зарурй, мохиятан мухим, такрорёбанда, 
устувор ва вокеан мавчудаи ходисахои олам, хаёти чомеа ва 
маърифат, ки дар асоси он пайдоиш, тагйирёбй ва рушди 
ходисот маънидод карда мешаванд, ифода мекунад.

4. Кадом мутафаккир аввалин маротиба мафхуми 
фалсафаро ба маънии дарёфти хакикат истифода карда буд?

Мафхуми фалсафа ба ин маънй аввалин маротиба аз 
чониби мутафаккири Юнони Кадим Пифахор (нимаи дувуми 
асри VI -  ибтидои асри V то мил од) истифода шуда буд.

5. Максади асосии илми фалсафа аз чй иборат аст?
Мак,сади асосии илми фалсафа аз маърифат ва дарёфти 

хакикат дар бораи олам, инсону чомеа ва олами маънавй 
иборат аст, ки вай, дар айни хол, ташаккулдихандаи чахонбинй 
низ мебошад.

6. Чахонбинй чист?
Агар чавобро дар шакли чамъбастй ва мухтасар ифода 

кунем, дар он сурат чахонбиниро хамчун мафхуми 
ифодакунандаи тасаввуроти умумии инсон дар бораи олами 
хастй, ки дар асоси мачмуи донишхои устуравй, динй ва 
фалсафй ба вучуд омадаву ташаккул меёбад, таъбир кардан 
мумкин аст. Ин таъриф мухтавои сатххои таърихии 
чахонбиниро дар бар мегирад. Одатан, хама гуна таъриф аз 
ифодаи мохияти куллии мафхум иборат мешавад ва тамоми 
чонибхои мавзуъро дар бар шрифта наметавонад. Бинобар ин 
мафхумхои гуногун аз чониби мухаккикон дар шаклхои 
гуногун таъриф карда мешаванд ва дар ин раванд кадом як 
ягонагиро пайдо кардан душвор аст. Дар ин масъала хидояти 
муаллиф аз он иборат мешавад, ки омузанда ба аз ёд кардани
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гаъриф мавдуд нашуда, онро батафсил меомузад. Таъриф 
хамчун як мадхале, воридшавие шуда метавонад. Чунончи, мо 
дар таърифи мазкури мухтасари чахонбинй се сатхи таърихан 
ташаккулёфтаи чахонбиниро ифода кардем. Агар ин таърифро 
хамчун мадхал пазируфта бошем, пас, аз мо такозо карда 
мешавад, ки хар як шакли таърихии чахонбиниро дар 
алокдмандй бо даврахои ташаккулёбиаш биомузем.

7. Чахонбиниро усулан ба кадом сатххо таксим мекунанд?
Чахонбиниро, чун дар таърифи мухтасари дар боло оварда

кайд кардем, усулан ба се сатх, так;сим мекунанд: 1) чахонбинии 
устуравй; 2) чахонбинии динй ва 3) чахонбинии фалсафй.

8. Чахонбинй боз ягон шакли дигари таксимбандй дорад?
Чахонбиниро дар алокдмандй ба равияхои фалсафй ба: 1) 

чахонбинии материалиста (моддагарой) ва 2) чахонбинии 
идеалист (рухгарой) низ таксимбандй менамоянд.

9. Чахонбиниро боз чй гуна таксимбандй кардан мумкин
аст?

Чахонбиниро хамчунин дар алокамандй ба сохахои 
мушаххаси илм низ таксимбандй мекунанд. Масалан, 
чахонбинии физикй, сиёсй, хукукй ва гайра. Бояд донист, ки 
чунин таксимбандихо хусусияти нисбй дошта, нисбати ягон 
равия ва ё сохаи илм сурат мегиранд. Дар сатхи умумиятдошта 
бошад, хамон се сатхе, ки дар боло зикр кардем, дуруст аст.

10. Фалсафа дар ташаккули чахонбинй кадом макомро 
шнгол мекунад?

Фалсафа дар ташаккули чахонбинй хам чун илми омузандаи 
усул ва конуниятхои оламу инсону чомеа ва хаёти маънавии он, 
дар асоси вазифахои ичрокунандааш, макоми мехвариро ишгол 
мсиамояд.

11. Мумкин аст, ки фалсафаро хамчун чахонбинй муаррифй 
нунем?

Бале, фалсафа яке аз шаклхои таърихан ташаккулёфтаи 
чахонбинй мах,суб меёбад, вале на хамаи шаклхои он. Бинобар
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ин фалсафаро хам хамчун чахонбини ва хам хамчун мехвари 
чахонбинии шаклхои дигар маънидод кардан мумкин аст.

12.Кадоме аз мафхумхои зерин: “чахонбини” ё “фалсафа” 
мафхуми умумитар ба шумор меравад?

Мафхуми чахонбини нисбат ба мафхуми фалсафа умумитар 
мебошад, зеро мафхуми чахонбини хам чахонбинии фалсафй ва 
хам шаклхои дигари чахонбиниро дар бар мегирад.

13. Фалсафа доираи мавзуъхои гуногунро меомузад. Оё 
мумкин аст, ки масъалаи асосии омузиши фалсафаро муайян 
кунем?

Бале, фалсафа доираи мавзуъхои гуногунро меомузад, вале 
дар байни онхо масъалае хает, ки онро масъалаи асосии 
омузиши фалсафа карор додаанд. Мохияти ин масъаларо 
пурсиши чй аввалин аст: олами моддй ё олами рууй, яъне модца 
аввалин аст ё рух, муайян менамояд. Чун баъдтар хохем дид, 
олами хастй худ аз мачмуи вокеиятхои моддй ва мачмуи 
вокеиятхои маънавй (рухй) иборат аст. Дар олам чизи дигаре 
нест ва шуда наметавонад. Бинобар ин муайян кардани 
масъалаи муносибати рух ба хасгй, хамчун масъалаи асосии 
омузиши фалсафа эътироф гардидааст. Масъалаи асосии 
фалсафа ду чихат дорад -  чихати онтологй ва чихати 
гносеологй. Аввала, мавзуи хастиро барраей менамояд ва 
таълимот дар бораи хастй ба шумор меравад. Дувумй мавзуи 
маърифати хастиро мавриди барраей карор медихад ва 
таълимот дар бораи маърифат ба шумор меравад, ки хар яке ач 
онхоро минбаъд батафеил тахкик хохем кард.

14. Дар фалсафа чанд равняй асосй таърихан ташаккул 
ёфтааст?

Дар таърихи фалсафа дар асоси чигунагии халли масъалаи 
асосии фалсафа ду равняй асосй -  материализм (модцагарой) ва 
идеализм (рухгарой) ташаккул ёфтааст, ки тамоми акндахо дар 
нихояти амр шомили хамин ду равия мегарданд.

15. Асоси ба вучуд омадани равиихои материалист 
(модцагарой) ва идеалистй (рухгарой) аз чй иборат аст ё ба чй 
алокамандй дорад?
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Асоси ба вучуд омадани равияхои номбаршуда, чун дар 
боло зикр кардем, ба халли масъалаи асосии фалсафа 
алокамандй дорад, яъне аз эътироф ва маънидод кардани 
нахустасоси олам хар ду равняй мазкур ба вучуд омадааст. 
Чунончи, мутафаккироне, ки нахустасоси оламро аз модда ва 
заминахои моддидошта маънидод мекунанд, ба равняй 
материалиста (моддагарой) дохил мешаванд ва онхое, ки 
нахустасоси оламро аз рух, идея ва заминахои рухидошта 
маънидод мекунанд, ба равняй идеалиста (рухгарой) дохил 
мешаванд.

16. Материализм ва идеализм таърихан дар як шакл ва ё дар 
шаклхои гуногун вучуд доранд?

Хам материализм ва хам идеализм дар шаклхои гуногуни 
таърихан бавучудомада арзи вучуд мекунанд ва хар яки онхо 
хусусиятхои хос дорад.

17. Шаклхои таърихан бавучудомада ва ташаккулёфтаи 
материализм кадомхоянд?

Материализм аз шаклхои таърихан бавучудомадаи зерин 
иборат мебошад:

1. Материализми (моддагароии) Юнони Бостон, ки 
нахустин шакли материализм буда, мавчудияти оламро бе 
алокамандй ба шуур ва аз нахустасосхои моддй маънидод 
менамояд. Ин шакли материализмро материализми содалавх 
низ мегуянд. Намояндагони машхури ин шакли материализм 
Фалес, Анаксимен, Анаксимандр, Гераклит, Левкипп, 
Демокрит махсуб меёбанд.

2. Материализми механиста, ки дар даврони Нави Аврупо 
гашаккул ёфта, максади асосиашро ба омузиши табиат 
бахшидааст. Омузиши табиатро дар асоси конунхои, дар хамон 
давра маъмули табиатшиносй -  механика ба рох монда будааст 
ва дар олам ба вучуд омадани хама гуна тагйиротро дар асоси 
харакати механикй маънидод мекардааст. Намояндагони 
машхури ин шакли материализм Г. Галилей, Ф. Бэкон, %  Локк, 
Ж. Ламетри, К. Гелветсий буданд.

3. Материализми диалектикй, ки инкишофи оламро дар 
доираи робитахои байнихамдигарии мутакоб 
ва ходисахо маънидод мекунад. Ин шакли

17



саромадони фалсафаи марксиста К. Маркс ва Ф. Энгеле 
тааллук дорад.

4. Материализми босубот (мураттаб), ки хама ходисоти 
оламро, чи ба табиат алокамандй дошта бошад ва чи ба инсону 
чомеа, дар асоси усули моддагарой тахкик менамояд. Ин шакли 
материализм низ ба фалсафаи марксистй алокамандй дорад.

5. Материализми бесубот (номураттаб, номуназзам), ки дар 
он дарки моддагарой дар масъалахои маънидоди хаёти чомеа 
ва раванди таърихй вучуд надорад. Ин масъаларо дар 
фалсафаи JI. Фейербах пайдо кардан мумкин аст.

Дар таърих як шакли дигари дорой хусусияти хоси 
материализми мазкур низ вомехурад, ки онро деизм (аз лотинй 
деус -  худо) меноманд, Мувофики таълимоти намояндагони ин 
шакли материализм, илова ба эътирофи олами моддй, 
мавчудияти Худо низ эътироф мегардад, вале вазифаи Он 
(Худо) хеле поён фароварда мешавад ва бо офаридани олами 
моддй ва ба вай додани такони аввалини харакат махдуд карда 
мешавад. Намояндагони ин шакл Ф. Бэкон, Ч Толанд, Б. 
Франклин, М. В. Ломоносов мебошанд.

6. Материализми вулгарй (дурушт), ки шуурро ба материя 
(модда) алокаманд карда дар ягонагй бо он маънидод 
менамояд. Намояндагони ин шакли материализм Фохт, 
Молешотт, Бюхнер буданд. Онхо чунин таълим медоданд, ки 
шуур махсули магзи cap мебошад, аммо он, яъне шуур, модда 
асг ва онро магзи cap, ба мисли он ки чигар аз худ захра чудо 
мекунад, чудо менамояд.

19. Шаклхои таърихан ташаккулёфтаи идеализм (рухгарой) 
кадомхоянд?

Ба шаклхои таърихан ташаккулёфтаи идеализм шаклхои 
зерин дохил мешаванд:

1. Идеализми объективй (вокей), ки хастии оламро дар 
асоси рух, идея, маънидод менамояд. Ин шакли идеализмро 
барои он идеализми объективй меноманд, ки намояндагони он 
асоси оламро аз созмондихандахои идеалй, рухии вокеан, яъне 
объективан вучуддошта, маънидод мекунанд. Намояндагони ин 
шакли идеализм дар фалсафаи антика -  Афлотун, дар фалсафаи 
Асрхои Миёна -  Фомаи Аквинй, дар фалсафаи классикии 
Олмон -  Гегел ба шумор меравад.
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2. Идеализми субъективй (мансуб ба шахе), ки хастии олам 
па хама гуна ходисоти онро ба шуури шахсии инсон, ба 
| х,сосоти шахсии инсон алокдманд мекунад. Намояндаи 
м.инхури ин шакли идеализм Ч,- Беркли мебошад.

Шохаи дигари канорагии ин шакли идеализмро, км хастй 
на хама ходисоти онро танхо ба шуур ва эхсоси як шахе, 
чунончи, “Ман” алокаманд мекунад, солипсизм (аз лотинй 
солус -  як, ягона ва нпсе -  худ, худам) мегуянд. Мувофики 
|.п,лимоти солипсизм, танхо бо итминон гуфтани он 
имконпазир аст, ки “М ан” ва эхеосоти ман вучуд дошта 
mi тавонанд. Яъне, Ман нестам, э^сосоти Ман нестанд, пас %ец 
чцз пест.

Дар доираи шаклхои мазкури идеализм боз навъхои андаке 
(|>,фк,кунанда, ба мнели ратсиопализм (эътимод ба ацл, 
щпгарой), ки тибци таълимоти вай, асоси хама гуна мавчудият 
ни маърифати онро акл ташкил мекунад, ба шумор меравад.

Яке аз чараёнхои шакли мазкурро панлогизм (аз юнонй пан 
\ама чиз ва логос -  акд, дониши мантикй низ гуфтан мумкин 

нет) мегуянд. Мувофики таълимоти ин чараён хама гуна 
мнвчудот тачассуми акл буда, конунхои ин мавчудият бошад, 
гнпассути конунхои мантик муайян карда мешаванд. 
М.пихуртарин намояндаи ин чараён файласуфи маъруфи асри 
\  IX Олмон Гегел мебошад.

Ч,араёни дигари идеалистии дар таърихи инкишофи афкори 
ф.итсафй ташаккулёфтаро ирратсионализм (аз лотинй 
прратионалис -  ноокилона, бешуурона) мегуянд. Ин чараён 
ч,1 ма гуна имконияти овдшона, бошуурона ва мантикии 
мп.рифатро инкор мекунад. Усули ягонаи маърифатро дар 
инстинкт (азбаркушш бешуурона), боварй (имон), вахй ва 
имсолн онхо мебинад. Хдстиро бошад, хамчун мавчуди 
дурушти бешуурона, ноокилона маънидод мекунад. 
Иммояндагони машхури ин чараён файласуфони Гарб С. 
1мн ркегор, А. Бергсон, М. Х^айдеггер мебошанд.
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20. Дар атрофи масъалаи нахустасоси хастй дар таърихи 
фалсафа кадом назарияхо ташаккул ёфтаанд?

Дар вдлли масъалаи нахустасоси2 хастй дар таърихи 
фалсафа, назарияхои зерин ташаккул ёфтаанд:

1. Назарияи фалсафие, ки монизм (аз юнонй монос -  як, 
ягона) ном дорад. Мувофики таълимоти ин назария, асоси 
оламро як мабдаъ, як нахустасос ташкил мекунад, ки ба он ё 
нахустасоси моддй ва ё нахустасоси рухй, идеалй дохил 
мешавад. Бинобар ин монизм, вобаста ба эътирофи 
нахустасосхои мазкур, ё монизми материалиста ва ё монизми 
идеалистй мешавад.

2. Дуализм (аз лотинй дуалис -  дуасоса). Назарияи дигари 
таърихан ташаккулёфта дар фалсафа буда, таълим медихад, ки 
нахустасоси оламро ду мабдаъ ташкил мекунад. Яке аз онхо 
мабдаи рухй ва дигаре мабдаи моддй. Чунончи, мутафаккири 
фаронсавй Р. Декарт аквда дошт, ки асоси хастиро ду мабдаи 
мустакили баробарвазн: рухй тафаккуркунанда (дар нихояти 
амр-Худованд) ва имтидод, яъне, ашёхои ба дарозо ч;ойгир- 
гардида, ки моддаро дар назар дорад, ташкил мекунад.

3. Плюрализм (аз лотинй плуралис -  бисёрасосй), ки якчанд 
ё теъдоди зиёди нахустасосро эътироф мекунад. Акидахои 
мутафаккирони Бостон, ки нахустасоси оламро аз хоку обу 
хавову огаш ва ашёи дигар маънидод мекарданд, ба ин назария 
дохил шуда метавонанд.

2 Мафхуми “нахустасос”-ро мо ба маънии “субстансия”-и аврупой истифода 
кардем. Мафхуми мазкур х,ам дар адабиёти ачдоди гузаштаамок ва хам дар 
тахкицоти муха^ицони муосири тоник тавассути вожаи “навх,ар” ифода 
гардидааст, ки, ба назари мо, начандон дуруст аст, зеро “чавхар” аз маънии 
мохият ша^одат медихад. Вацте нахустасос мегуем, аввалан, ба хонандаи 
точик маънии ифодашаванда фахмо мешавад ва дувум, нахустасос хамон 
хомилест, “борбардорест”, ки мохият низ ба он алокамандй дорад. Яъне, 
хамагуна м<циит заминаи, цомили, “борбардори” худро бояд дошта бошад. 
Бинобар ии нахустасос ифодакунандаи маънии субстансияи аврупоиро дорад, 
ки субстансия низ дар фалсафаи аврупой ба хамин маънй истифода карда 
мешавад.
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21. Маълум аст, ки х,ар як сохаи илм вазифахои муайянро 
ичро мекунад. Оё фалсафа хам вазифахои мушаххаси худро 
дорад?

Бале, фалсафа низ вазифахои мушаххаси худро дорад, ки 
онхо аз вазифахои зерин иборат мебошанд:

а) вазифаи ташаккулдихандагии чахонбиниро адо 
менамояд. Дар ин бора дар саволхои болотар чавоби муфассал 
дода будем. Бори дигар к,айд мекунем, ки фалсафа мехвари 
чахонбини махсуб меёбад. Чахонбиниро дар сатхи илмиаш 
танхо тавассути фалсафаи илмй ташаккул додан мумкин аст;

б) фалсафа вазифаи ташаккули тафаккури назариявй ва 
дарёфти хакикдтро низ ба ухда дорад, ки он низ яке аз 
вазифахои мухимтарини фалсафа ба шумор меравад;

в) фалсафа вазифаи интикодиро низ анчом медихад. Яъне, 
ба тамоми дастовардхои илмй ба чашми интикодй назар 
мекунад ва бахри боз хам рушд ва тавсеа ёфтани онхо даъват 
мекунад, ки он пажухишгаронро водор ба идомаи тахкикот 
менамояд. Фалсафа ин вазифаашро дар асоси эътирофи 
бекаронагии маърифат анчом медихад;

г) фалсафа вазифаи аксеологиро (аз юнонй аксиос -  
арзишмандй) ба ухда дорад, ки тибки ин вазифа, фалсафа ба 
хама ходисот, махсусан ходисахое, ки дар чомеа ба вукуъ 
мепайванданд, бар асоси арзишмандиашон бахо медихад ва 
баду некро тачзия мекунад. Дар хамин асос рохи дурусти 
инкишофи чомеаро хддоят менамояд;

д) фалсафа вазифаи ичтимоиро низ ба ухда дорад, ки тибки 
он метавонад чигунагии хастии чомеаро маънидод намояд ва 
бахри боз хам бехтар кардани мавчудият, бехтар кардани 
заминахои хастии моддй ва маънавии он рахнамо бошад;

е) вазифаи инсондустонаи фалсафа, ки ба вазифаи ичтимой 
робитаи ногусастанй дорад низ яке аз мухимтарин вазифахои 
фалсафа ба шумор меравад. Мувофики ин вазифааш, фалсафа 
барои дар чомеа ташаккул ёфтани арзишхо ва ормонхои 
инсондустона, максаду мароми эчобии созанда нисбат ба хаёт 
ва зиндагй мусоидат мекунад ва расидан ба сатхи волои 
фархангро таргиб менамояд. Ин вазифаи фалсафа дар сатхд 
имрузаи инкишофи чомеа, ки инсониятро ба хадди будан ё 
набудан расонидааст, ахамияти хеле калон дорад.
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ж) них,оят, фалсафа илми омузандаи усул ва конуниятхои 
умумитарини хастй буда, вазифаи методологиро ичро 
менамояд, яъне фалсафаро ба ин маънй рахнамоилм гуфтан 
мумкин аст, зеро вай барои тамоми илмхои сохахои дигар 
усули пажухиш ва маърифатро нишон медихад.

22. Методология чист?
Методология аз ду калимаи юнонй - метод ва логос таркиб 

ёфтааст, ки маъниаш таълимот дар бораи метод, усул мебошад. 
Таълимот дар бораи роххо ва коидахои тахкики олам ва 
маърифати он ба шумор меравад.

23. Метод гуфта чиро мегуянд?
Дар зери ин мафхум мачмуи коидахо, роххо ва тарзхои 

азбаркунии амалия ва назарияи вокеиятро мефахманд. Чун 
маълум аст, барои ичрои хар як амал, хатман рох ва усули 
муайян лозим аст. Агар роху усули дурусти ичро набошад, кор 
ба дурустй хал намешавад. Ба гуфти Ф. Бэкон, метод чарогест, 
ки рохи инсонро дар торикй рушан мегардонад. Ба ин масъала 
минбаъд, дар саволу чавоб дар атрофи мавзуи назарияи 
маърифат, таяаччухи бештар зохир хохем кард.

24. Азбаски фалсафа усул ва конуниятхои умумитаринро 
меомузад, шовд методхои махсуси худро низ дошта бошад ва 
онхо аз кадом методхои умумй иборат мебошанд?

Бале, фалсафа методхои худро дорад. Дар таърихи фалсафа 
ду методи хусусияти умумидошта ташаккул ёфтааст, ки онхо аз 
методхои зерин иборат мебошанд:

а) методи диалектикй -  таълимот дар бораи конуниягхои 
умумитарин ва усулхои инкишофи хастй ва маърифат буда, 
хама гуна тагйиротро дар доираи робитахои мутакобила ва 
байнихамдигарии олами хастй ва маърифат маънидод мекунад;

б) методи метафизики -  дар раванди омузиш ходисахои 
вокеиятро аз хамдигар чудо мекунад ва дар чудоии робитахои 
онхо тахк,ик,от мебарад. Ин метод ба илми механика ва 
х,аракати механикй такя мекунад, ки дар нихояти амр 
пажухишгарро ба такондихандаи аввалин оварда мерасонад, 
яъне харакат ботинй набуда, балки аз берун оварда мешавад.
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Дар асоси ин метод навобх,о танхо “ха” ё “не” шуда 
метавонанд.

25. Диалектика чй маънй дорад?
Диалектика калимаи юнонй буда, маънии лугавиаш хунари 

"оростани сухбат, бах,с мебошад. Маънии илмиаш таълимот дар 
бораи робитахои куллй ва инкишоф мах,суб меёбад, яъне хама 
тагйироте, ки дар олами хастй ба вукуъ мепайванданд, миёни 
хамдигар робитахои мутакобилаи ногусастанй доранд ва дар 
доираи хамин ба хамдигар алок,амандих,ои онхо хама гуна 
тагйир ва рушд арзи вучуд мекунад. Диалектикаро таълимот 
дар бораи инкишоф низ гуфтан мумкин аст.

26. Мафхуми метафизика чиро ифода мекунад?
Метафизика калимаи юнонй буда, маънии лугавиаш пас аз 

физика, фавкуттабий (берун аз табиат, пас ё болои табиат ва 
гайра) мешавад. Маънии илмиаш таълимот дар бораи 
“вокеоти” фавкулх,иссй, кадом як хдсгии эх,соснашаванда ба 
шумор меравад. Метафизикаро дар назария фалсафаи 
транстсендентй, яъне фавкутгабий меноманд. Масалан, 
мушкилаи тах,кики масъалахои марбут ба Худо ба метафизика 
иртибот дорад.

27. Оё методи диалектики танхо ба материализм тааллук 
дорад?

Не, методи диалектикиро хам материализм ва хам идеализм 
истифода мекунад. Масалан, материализми марксистй ба 
методи диалектикй асос ёфта буд ва идеализми объективии 
Гегел низ дар асоси хамин метод ташаккул ёфтааст.

28. Оё фалсафаро илм гуфтан мумкин аст?
Бале, фалсафа яке аз мухимтарин илмхои назариявии 

чамъбасткунандаи дастовардхои илмхои сохахои гуногун ва 
яке аз шаклхои шуури чомеавй ба шумор рафта, дар асоси 
тахлили хамачонибаи маълумоти илмхои сохахои алохида ва 
тахлилоти бевоситаи фалсафй нисбат ба олами хастй ва 
фарханги башарй ташаккул ёфтааст.
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29. Оё фалсафа бо дигар илмхо робита дорад?
Бале, фалсафа ба тамоми сохахои илм робитаи ногусастанй 

дорад, хдмчун асоси методологии онхо, хамчун рахнамоилм 
хидмат мекунад. И л м х ,о и  дигар бошанд, барои фалсафа хамчун 
сохахои омодакунандаи маводи тахлилй ба шумор мераванд. 
Фалсафа ва илмхои сохахои дигар такмилдихандаи хамдигар 
мебошанд ва дар робитаи байнихамдигарй рушд мекунанд.

30. Донишхои фалсафй ва муносибат ба онхо якранганд ё аз 
хамдигар фарк мекунанд?

Донишхои фалсафй гуногунранганд ва муносибат ба 
мавзуи фалсафа низ бо андешахои гуногун ифода мегарданд ва 
хусусияти плюралиста (бисёрандешй) доранд.

31. Оё назарияхои фалсафй аз хамдигар куллан фарк 
мекунанд ё онхо умумияте хам доранд?

Сарфи назар аз он ки назарияхо аз хамдигар фарк 
мекунанд, вале баъзе чихатхои умумй низ доранд, ки онхоро 
муттахиц мекунанд. Ба ин умумиятхои муттахидкунанда 
сохахои зерин дохил мешаванд:

а) тадкики масъалахои умумии хастй -  хастии моддй ва 
маънавй, хастии табиат, чомеа ва инсон;

б) баррасии масъалахои умумии маърифат -  оё олам 
донисташаванда ё донисганашаванда, хакдкат чист ва чй гуна 
ба даст овардани он мумкин аст;

в) тахкики масъалахои умумии мавчудият ва инкишофи 
чомеа -  масъалахои фалсафаи ичтимой;

г) масъалахои умумй ва мохиятан мухими омузиши инсон -  
фалсафаи антропологй, ки ибтидо ва интихои фалсафа ба таври 
умум ба хамин масъала бахшида мешавад.

32. Онтология чй маънй дорад?
Онтология калимаи юнонй буда, хам маънии лугавиаш ва 

хам илмиаш таълимот дар бораи хастй мебошад. Хдстй 
мафхумест, ки тамоми вокеияти моддй ва маънавиро дар бар 
мегирад.

24



33. Гносеология чиро ифода мекунад?
Гносеология низ калимаи юнонй буда, маънии лугавиаш 

таълимот дар бораи дониш мебошад ва дар маънии илмй 
назарияи маърифатро ифода мекунад.

34. Антропология чист?
Антропология аз калимаи юнонй буда, таълимот дар бораи 

инсон, инсоншиносй мебошад.

35. Догматизм чист?
Догма аз калимаи юнонй буда, маънии лугавиаш андеша, 

фикр, таълимот мебошад. Ин вожа дар илм барон ифода 
кардани таълимоте ё ягон кдсмати таълимоте ё чузъе аз 
таълимоте, ки хдмчун хдкикати мутлак, бе ягон далели 
исботкунанда, эътироф карда мешавад, истифода мегардад. Ба 
ин гуна “х,акикат” боварии динй ё кур-курона, боварй ба 
акидахои кадом як пешво, хизби рахбарикунандаи чомеа, 
хукуматхои гайридемократй ва гайра дохил мешаванд.

36. Оё донишхои гайриилмй низ мешаванд?
Бале, аз замонхои кддим то ба имруз дар чомеа ба ном 

донишхое амал мекунанд, ки онхоро донишхои атрофи илм 
мегуянд. Ба онхо донишхои зиддиилмй, донишхои дуругин, ки 
донишхои козиб хам мегуянд, ба монанди астрология, 
“илмхои” гайбу гариба (оккултй), сехр, чоду ва амсоли онхо 
дохил мешаванд.

37. Магар ба чунин падидахо, мисли донишхои козибе, ки 
дар боло кайд кардем, дар чомеа зарурате хает?

Бале, дар чомеа ба онхо зарурат хает. Чунончи, дар 
лахзахои мураккаби хаёт инсони ба душворй дучоргардида 
осонтарин рохи ба худ таскин бахшиданро дар мурочиат ба 
Худованд, ба хидмати ситорашиносу амсоли он мебинад ва 
мунтазири мехрубонии худовандй мешавад. Тавассути чунин 
мурочиаташ асаби худро ором мекунад, дилашро таскин 
мебахшад, яъне асабашро муолича менамояд. Бинобар ин 
мавчудияти донишхои атрофи илмй дар чомеа зарурат пайдо 
мекунанд ва одамон аз хидмати онхо истифода мебаранд.
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БОБИ 2. ФАРХДНГ ВА 
ПЕШОФАЛСАФАИ АХДИ БОСТОН

38. Ба марказхои фарханги ва пешофалсафии Бостон кадом 
минтакахои олам дохил мешаванд?

Ба ин марказхо Хдндустон, Чин, Миср, Бобулистон, Эрон, 
Юнон ва Рими Бостон дохил мешаванд, ки дар онхо нахустин 
афкори пешофалсафй дар шакли устура пайдо ва ташаккул 
ёфтааст.

39. Устура чист?
Устура, ки шакли чдмъаш асотир мебошад, ифодакунандаи 

ривоятхои афсонавй ба шумор меравад. Устура шакли 
нахустини чахонбинии инсон буда, дар он тасаввуроти 
афсонавй дар бораи олам, худоён, кахрамонхо, деву парихо, 
куввахои некиву бадй, рушноиву торикй ва гайра ба таври 
тасвири бадеиву хаёлй инъикос мегарданд.

40. Оё устура танхо ба даврахон ибтндоии инкишофи 
инсоният тааллук дорад?

Не, устура дар даврахои ибтндоии ташаккул ва инкишофи 
инсоният ба вучуд омада, мавчудияти худро то замони муосир 
нигох доштааст ва минбаъд низ нигох хохад дошт, зеро вай яке 
аз унсурхои тасвири бадей дар адабиёт ва хунар ба шумор 
меравад. Парвози хаёл ва тафаккури инсон ба истифода аз 
устура ниёз дорад.

41. Устура дар пайдоиши фалсафа чй гуна накшро 
бозидаасг?

Накши устура дар пайдоиши фалсафа аз он иборат аст, ки 
вай нахустзаминаи маънавии фалсафа ба шумор меравад ва 
хамон масъалахое, ки минбаъд фалсафа мавзуи баррасии худ 
карор медихад, дар шакли тасвирхои хаёлй дар устура гузошта 
шуда буданд.
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Устура дар хдма марказхои тамаддунии инсоният ба вучуд 
омада, мух,тавои он дар китобхои динии давр гирд оварда шуда 
буд. Чунончи, ривоятхои устуравии Х,индустони Кадим дар 
китоби динии давр “Ведахо” инъикос гардида буданд.

42. “Ведахо” гуфта чихоро меноманд?
Ведахо мачмуаи сурудахо ба шарафи худоён махсуб 

меёбанд. Калимаи “веда” аз забони хиндувони кадим дониш, 
донишварй тарчума мешавад.

43. Таълимоти динии Хиндустони Кадимро чй меноманд?
Таълимоти динии Х,индустони Кдцимро брахмания, яъне 

таълимоти брахманхо меноманд, ки он дар таълимоти худ ба 
Ведахо такя мекунад.

44. Адабиёти ба Ведахо марбута кадом мархиларо дар бар 
мегирад?

Адабиёти мазкур мархилаи аз хазораи дувум то асри VI то 
милодро дар бар мегирад.

45. Самхнтхо гуфта чихоро мегуянд?
Самхитхо гуфта мачмуахои кадимтарини Ведахоро 

мегуянд, ки онхо ба чахор самхит тахсим мешаванд: Ригведа, 
Ячуверда, Самаведа ва Атхарваведа.

4 6 .Б^исмати хотнмавии Ведахоро чй мегуянд?
Кдсмати хотимавии Ведахоро Упанишадахо меноманд, ки 

маънии лугавиаш нишастан дар пахдуи устод мешавад. Ин 
кисмати Ведахо рисолахои диниву фалсафиро дар бар мегирад, 
ки барои фалсафа ахамияти калон доранд.

47. Дар таълимоти динии “брахман” ва “атман”, кадом 
нащнро брахман ва кадом накшро атман мебозад?

Дар Упанишадахо брахман хамчун нахустасоси хастй накди 
мебозад, ки вай рухй чахонии бешахс ва умумиоламй, ибтидои 
рухй буда, аз вай олам ба тамомият ва унсурхояш ба вучуд 
меояд. Атман бошад, рухй фардй, ибтидои рухонии шахсии 
“Май” ба шумор меравад. Брахман ва атман дар ягонагй вучуд 
дошта, брахман дар фард худро мешиносад ва ба атман

27



мегузарад ва тавассути атман боз ба брахман инти кол мешавад, 
яъне брахман -  нахустасоси рухии олам, атман -  нахустасоси 
фард мебошад. Аз брахман -  нахустасоси олам атман ба вучуд 
меояд ва атман дар нихояти кор боз ба брахман интикол 
меёбад. Хамин тавр, онхо дар чараёни бахдмдигаргузарй вучуд 
доранд, ки онро дар ифодаи яке аз конунхои диалектика 
ягонагии бахамзидхо мушохвда кардан мумкин аст.

48. Мохияти таълимоти “сансара” ва “карма” аз чй иборат
аст?

Сансара таълимотест, ки мувофики он, инсон дар раванди 
хамешагии аз нав тавлидёбй буда, аз нав тавлидёбии он ба 
талаботи конунхои карма тааллук дорад. Тибки такозои 
конунхои карма инсон дар сурате аз нав тавлид меёбад, ки вай 
дар зиндагии пешинааш корхои наку карда бошад. Инсонхое, 
ки дар зиндагиашон корхои наку мекунанд, дар 
азнавтавлидёбии ояндаашон метавонанд ба сифати намояндаи 
варнаи (табакаи) болой, ки ба он брахманхо -  рухониён, 
кшатрихо -  чанговарон ва ходимони давлатй ё вайшихо -  
заминдорон, косибон ва точирон дохил мешаванд, тавлид 
ёбанд. Онхое, ки дар зиндагиашон ба корхои бад даст зада 
буданд, ба сифати намояндаи варнаи поёнй -  шудрахо тавлид 
меёбанд. Бинобар ин вазифаи асосии инсон худро озод кардан, 
ки онро мокша мегуянд, мебошад. Маънии худро озод кардан 
дар он аст, ки инсон аз хамагуна кайфиятхои зиндагй даст 
кашида, хамеша машгули такомули ахлокди худ бошад. Чунин 
аст мухтасари мохияти ин таълимот.

49. Мохияти фалсафаи мактаби “чарвака” аз чй иборат аст?
Чарвака мактаби фалсафии материализми ибтидой буда, 

даврахои кадим ва Асримиёнагии Хиндустонро дар бар 
мегирад. Ин таълимот акидахои брахман, атман, сансара ва 
кармаро ннкор мекунад. Нахустасоси оламро аз чахор унсур: 
хоку обу оташу хаво маънидод менамояд. Олами ухравй вучуд 
надорад. Олами мавчуда ягона олам аст. Марг нихояти 
зиндагй. Номи ин мактабро локаята низ мегуянд.

Мувофики таълимоти мактаби чарвака асоси назарияи 
маърифатро дониши хиссии олам ташкил мекунад, зеро вай 
олами моддии таъсиррасонанда мебошад.
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Асоси акидахои ахлокии чарвакаро кайфияти беохир -  
гедонизм ташкил мекунад. Таълим дода мешавад, ки инсон 
бояд аз хама неъматхои мавчуда истифода барад, аз зиндагй 
кайфият барад, зеро март хамаро интизор аст ва вай нихояти 
зиндагист.

50. “Ч,айнизм” чй ГУ’113 мактаби фалсафй ба шумор меравад?
Ч,айнизм чунин таълимотест, ки дар маркази таваччухи он

хастии инсон меистад. Асосгузори ин таълимот Махавира 
Вардхамана (асри VI то милод) мебошад. Инсон аз ду унсур: 
моддй ва рухонй иборат аст. То даме, ки унсури рухии инсон бо 
унсури модции вай якчоя аст, рух хамеша дар азобу азият буда, 
дар натичаи аз нав тавлидёбихо худро аз унсури моддй чудо 
мекунад ва озод мешавад. Акнун рух худро идора мекунад ва то 
ба нирвана -  зохндй мерасад, ки вай максади нихоии рух ба 
шумор меравад. Меъёрхои ахлокии чайнизм такозои даст 
кашидан аз сарватхои дунё, мочарохо, хавову хавасхо, 
хамчунин эхтиромгузорй ба хама мавчудоти зиндаро дорад.

51. Буддоия кай ва дар кучо ба вучуд омадааст?
Буддоия дар асри VI то милод дар Х^ндустони Бостон ба 

вучуд омадааст. Асосгузори буддоия шохписари хинду 
Сиддхартха Гаутама, ки минбаъд номи Буддоро мегирад, ба 
шумор меравад.

52. Мохияти таълимоти Буддоия дар чист?
Мохияти асосии буддоияро хастии инсон ташкил мекунад. 

Барои таъмини хастии инсон буддоия ба “чахор хакикати наку” 
такя мекунад, ки онхо хакдкатхои зерин мебошанд:

-  мавчудияти инсон аз рузи таваллуд то ба марг бо азият 
робитаи ногусастанй дорад;

-  азият сабаби худро дорад. Вай ба завки зиёди зиндагй, ки 
ба кушишхои зиёди аз нав тавлидёбй мебарад, алокамандй 
Дорад;

-  имконияти аз азият халосй вучуд дорад, ки вай ба рафъи 
сабаби азият, яъне, ба рафъи завки зиёди зиндагй вобаста аст;

-  рохи расидан ба озодй аз азият вучуд дорад, ки вай хам 
зиндагиро ва хам рохи зухдй ва худазиятдихиро инкор мекунад.
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Хулоса, аз азият озодшавии инсон максади нихоии буддоия 
мебошад ва чахор рохе, ки дар боло кайд кардем, мувофики 
таълимоти буддоия, чахор рохи миёнаи халосй аз азият ба 
шумор мераванд.

Ба меъёрхои ахлокии буддоия тахаммулпазирй, сабру 
токат, ба атрофиён зарар наовардан, каноат кардан ба хама 
гуна ночурихои зиндагй, яъне дар тахаммул нигох доштани 
хама гуна хохишу рагбатхо ва гайра, ки дар нихояти кор 
инсонро ба озодшавй -  нирвана мерасонад, дохил мешаванд. 
Нирвана холатест, ки инсонро аз хама гуна хавову хаваси 
зиндагй рахо мекунад ва инсон ба рушанй мебарояд.

53. Типитака чист?
Типитака, ки дар забони санскритй трипитака номида 

мешавад, маънии лугавиаш се сабат буда, аз мачмуаи матнхои 
буддоия ба забони иалй иборат мебошад.

54. Индуизм чист?
Индуизм (дини хиндувонй) дар асри V милодй дар 

Хиндустон ташаккул ёфта, дар замони хозира яке аз динхои 
хеле интишорёфтаи ин кишвар ба шумор меравад. Динн мазкур 
дар натичаи муборизаи миёни брахмания ва буддоия ба вучуд 
меояд. Муваффакдяти дани хиндувонй ба он алокамандй дошт, 
ки таълимоти вай ба манфиатхои хаёти маънавии тамоми 
кастахои (табакахои) Хиндустон чавобгу буд. Дини хиндувонй 
синтези (фушурдаи) динхои то ба хол амалкунанда дар 
Хиндустон буд ва хамаи он чи ба талаботи мардуми табакахои 
гуногуни чомеа мувофикат мекард, дар худ нигох дошт. 
Хамчунин вай дархои худро ба намояндагони тамоми динхову 
оинхои амалкунанда дар кишвар боз нигох дошт, 
тахаммулпазириро пеша кард, ки он сабаби асосии ба 
муваффакият сохиб шуданаш буд.

55. Худой дини хиндувонй чй ном дорад?
Дини хиндувонй дини бисёрхудой мебошад. Машхуртарин 

ва интишорёфтатарини худоёни дини хиндувониро се Худо -  
Брахма, Шива ва Вишну мегуянд. Ин худоёнро дар шакли чамъ 
тавассути вожаи тримурти -  се худо ифода менамоянд.
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56. Рамаяна чист?
Рамаяна достони эпикии (кахрамонии) Хиндустони Бостон 

ба шумор меравад ва чанд аср пеш аз милод дар шакли катбй 
арзи вучуд кардааст ва яке аз сарчашмахои фарханги 
Хиндустон дар давраи ташаккулёбии дини хиндувонй ба 
шумор мерафт. Кахрамони асосии ин достон шохписар Рама 
мебошад, ки сарнавишти зиндагии бисёр ачоиб дорад. Достони 
мазкур дар байни мардуми Хиндустон холо хам дар истифодаи 
мебошад.

57. Фалсафаи дини хиндувонй дар кучо дарч ёфтааст?
Ин фалсафа дар шаш мачмуа гирд оварда шудааст, ки 

онхоро: веданта, миманса, санкхия, йога, вайшешика ва нияя 
ташкил мекунанд. Хамаи мачмуахои мазкур ба Ведахо асос 
ёфтаанд ва дар нихояти кор аз мачмуаи брахмания иборат 
мебошанд. Мухтавои хамаи онхо аз хамдигар кам тафовут 
дошта, онхоро чустучуйи рохи начот ва расидан ба озодй 
муттахид мекунад.

58. Пайдоиши акидахои пешофалсафии Чини Бостон ба 
кадом асрхо алокамандй дорад?

Акидахои пешофалсафии Чини Бостон дар асрхои XVIII -  
XII то милод ба ташаккулёбй огоз мекунад. Дар ин давра дар 
Чин сулолаи Шан хукмронй мекард. Дар хамин давра 
тасаввурот дар бораи куввахои рушанй ва торикй ташаккул 
ёфта буданд, ки онхо нахустин афкори пешофалсафии Чини 
Бостон ба шумор мераванд.

59. “И тзиие” ё “Китоби тагйирот” чй гуна китоб аст?
Ин китоб дар асрхои XII-VI то милод арзи вучуд кардааст. 

Дар матнхои китоби мазкур асотири мардуми Чини Бостон 
гирд оварда шудаанд, ки дар онхо ду нахустасоси рухдш олам 
бо мафхумхои “Ян”- ифодагари нахустасоси рушной ва фаъоли 
чинси мард ва “Ин” - ифодагари нахустасоси торикй ва 
гайрифаъоли чинси зан таъбир карда шудаанд.
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60. “Шу тзин” ё “Китоби таърих” чй гуна китоб аст?
Китоби мазкур дар ибтидои асри I то милодй навишта 

шудааст, ки дар он таълимот дар бораи панч нахустасоси 
моддй -  об, оташ, чуб, охдн ва хок маълумот дода мешавад.

61. -  Конфутсий кй буд?
Конфутсий яке аз донишмандони Чини Бостон ба шумор 

меравад ва дар байни солхои 551-479-и то милод умр ба cap 
бурдааст. Яке аз равияхои хеле арзишманди фалсафаи Чини 
Бостон ба номи у машхур аст, ки онро фалсафаи Конфутсий 
мегуянд.

62. Дар маркази диккати фалсафаи Конфутсий кадом 
масъала меистад?

Дар маркази таваччухи фалсафаи Конфутсий масъалаи 
инсон ва одамият меистад. Чунин фалсафаро дар илм 
антропосентризм -  инсонмарказй мегуянд. Мохияти асосии 
фалсафаи Конфутсийро тарбияи инсони идеалй ташкил 
мекунад.

63. Акидахои Конфутсий дар кадом китоб чамъоварй 
шудаанд?

Дар китби “Лун юй”, ки ба точикй “Мусохибахо ва 
мухокимахо” тарчума мешавад.

64. Конфутсий дойр ба чомеа чй гуна акида дошт?
Чомеаро хамчун оилаи бузурги сарчамъ маънидод мекард. 

“Бинобар ин, - мегуфт Конфутсий, - муносибати хоким ба аъзои 
чомеа бояд ба мисли муносибати падар ба фарзандон бошад”.

65. Масъалаи назму тартиб дар фалсафаи Конфутсий кадом 
иацшро мебозиданд?

Дар тарбияи инсони идеалй, Конфутсий ба масъалаи назму 
тартиб ахамияти калон зохир мекард ва арзишхои мазкурро 
хамчун меъёр дар муносибатхои байни одамон маънидод 
менамуд. Таъкид мекард, ки назму тартиб асоси ягонагии 
худовандии чомеаро таъмин менамояд. Дар доираи назму 
тартиб коида ва меъёрхои муоширатиро низ дохил мекард.
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66. Акидаи Конфутсий “Рохи хайрулумури авсатхо, Рохи 
бехтарин” чй маънй дорад?

Хайрулумури авсатхо маънии онро дорад, ки хам дар кори 
идораи чомеа ва хам муносибатхои байнихамдигарии одамон 
бояд гузашткунихо вучуд дошта бошад, ба тундравихо чи дар 
умури идораи чомеа ва чи дар муносибати байни одамон имкон 
дода нашавад. Рохи хайрулумури авсатхо, ки онро дар русй 
“Золотая середина” мегуянд, бехтарин рохи хам идораи чомеа 
ва хам хамзистии одамон махсуб меёбад.

67. Идеологиям фалсафии Конфутсий то кай мавчудияти 
худро дар чомеаи Чин нигах дошт?

Ин идеология хамчун идеологияи хукмрон то таъсис 
ёфтани Чумхурии Мардумии Чин -  соли 1949 худро нигах 
дошт.

68. Конфутсий дар чандсолагй мактаби худро таъсис дода 
буд?

Дар 50-солагй. Дар ин мактаб шогирдони зиёд таълим 
гирифтаанд. Шогирдон хамаи он чиро, ки дар мусохиба 
устодашон мегуфт, кайд мекарданд. Хамин боис шуда буд, ки 
минбаъд “Китоби мусохиба ва мухокима” таълиф ёбад.

69. Дар масъалаи маърифат Конфутсий дар кадом акида 
буд?

Дар акидаи он, ки маърифат бояд аз донистани одамон 
иборат бошад. Донистан, - мегуфт вай, - “яъне донистани инсон 
аст”. Дар бораи маърифат баъзе афкори чолиб дорад, ки 
ахамияташонро то ба хол гум накардаанд. Масалан, “Бисёр 
чизро гуш мекунам, бехтаринашро интихоб мекунам ва ба вай 
иайравй менамоям”, “Хондан, вале аз бар накардан амалест 
бефоида”, “Назорат мекунам ва хама чизро дар хотир нигох 
медорам” ва гайра.

70. Даосизм чй гуна мактаби фалсафй мебошад?
Даосизм ё мактаби “дао” дар нимаи дувуми асри I то милод 

ташаккул ёфтааст. Асосгузори ин мактаб мутафаккири Чини 
Бостон Лао-тзи буда, намояндаи барчастааш Чжуан-тзи 
мебошад. Дар маркази ин таълимот мафхуми дао (рох) меистад.
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Дар ин таълимот дао - нахустасоси олам маънидод мегардад, 
ки ба он хама чиз дар олам вобастагй дорад. Чунончи, “инсон 
ба замин вобастагй дорад, замин ба осмон, осмон ба дао, аммо 
дао бошад, аз худии худ вобастагй дорад. Азбаски хама чиз ба 
дао вобастагй дорад ва худ аз худ ба вучуд омада, худ аз худ ба 
нестй меравад, хеч касро лозим нест, ки фаъолият кунад. Чунин 
холатро дар забони чинй “у вей” мегуянд, яъне, бефаъолиятй, 
фаъолият накардан. Мувофикд ин таълимот усули асосии 
рафтори инсон -  хифзи “меъёри ашё” мебошад, ки натичаи 
бефаъолиятй мебошад.

71. Легизм чй гуна мактаби фалсафй мебошад?
Легизм мактаби фалсафаи конунчихо мебошад, ки дар 

асрхои VI-II то милод ташаккул ёфтааст. Намояндагони 
машхураш Шан Ян, Шен Бухай, Шен Дао, Хан Фей ва гайра 
мебошанд. Агар фалсафаи Конфутсий дар умури идораи чомеа 
ба меъёрхои ахлокй ва тарбияи ахлокии одамон такя кунад, 
легизм дар ин умур ба конун такя мекунад. Намояндагони ин 
мактаб таълим медоданд, ки дар умури идораи чомеа ва сиёсат 
конун ва ахлок ба хамдигар мувофикат карда наметавонанд. 
Умури идора хам хавасмандкунй ва хам чазо доданро такозо 
мекунад, ки аз онхо чазодихй бартарй дорад.

72. Магар таълимоти мактаби легистхо набуд, ки дар Чин 
низами императории идора арзи вучуд кард ва то ибтидои асри 
XX мавчудияти худро иигох дошт?

Бале, чунин низоми идора бар асоси таълимоти мактаби 
легистхо ба вучуд омад ва муддати тулонй мавчудияти худро 
нигах дошт.

73. Ташаккулёбии афкори устуравии фалсафаи точику форс 
кай огоз гардидааст ва кадом мактабхои фалсафиро дар бар 
мегирад?

Дар адабиёти дар кишварамон ба тозагй чоп ва 
интишоргардида таърихи ташаккул ва рушди афкори 
пешофалсафии ачдодонамонро дар худуди беш аз ду хазор сол 
муайян кардаанд [нигар ба “Таърихи фалсафа. Кисми 1. 
Китоби дарсй”. - Душанбе, 2011. -  С. 24]. Тибки маълумоти дар 
адабиёти мазкур омада, нахустин мактабхои пешофалсафй аз
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ВИкмати хусравонй, зардуштия, зурвония, маздакия, ва гайра 
иборат будаанд. Чунончи, хикмати хусравонй аз оини 
Маздоясно то замони пайдоиши зардуштияро дар бар мегирад. 
Вай чахонбиние мебошад, ки арчгузорй ба донишро тараннум 
кардааст. Маънидод кардааст, ки дониш хам сухани воло ва 
хам андешаи созандаро ба вучуд меоварад. Сухан, дар хикмати 
хусравонй аввалмояи чахони моддиву маънавй буда, тамоми 
Чузъиёти олами вокеиро маънии инсонй мебахшидааст [дар 
хамон чо, 26].

Яке аз мактабхои фалсафии дигари ахди Бостон Зардуштия 
мебошад, ки он мактаби диниву фалсафй буда, ба номи 
асосгузораш -  Зардушт унвон шудааст. (Дойр ба замони 
зиндагии Зардушт ба “Таърихи фалсафаи точик”. -  Душанбе, 
2011. -  С. 159-162 мурочиат шавад). Афкорн Зардуштия дар 
Авесто гирд омада, бештар масъалахои ахлокй ва хикмати 
зиндагиро дар бар мегирад. Заминаи асосии ахлок ва хикмати 
зиндагии авесто аз ду мохият - рушной ва торикй иборат аст. 
Ин мохиятхо баробарвазн буда, нахустасосхои хастй маънидод 
карда мешаванд. Хдмин тарик, ибтидои Зардуштия ба 
дутопарастй (дуализм) асос ёфта, мавзуи баррасиаш муборизаи 
хамешагии миёни хар ду кувваи мазкур ба шумор меравад, яъне 
зиндагй, хастй аз ду нахустасоси ба хамдигар мукобил 
ташаккул ёфга, ин куввахо хамеша дар муборизаи шадиди 
байнихамдигарй мебошанд.

Мохияти рушной ифодакунандаи хама аъмол (корхо) ва 
афъоли (фаъолиятхои) нек, ба мисли “рафтори нек, гуфтори нек 
на пиндори нек” ба шумор меравад, А м м о мохияти торикй 
кфодакунандаи тамоми аъмол ва афъоли бад, зишт махсуб 
меёбад. Тачассумгари аъмол ва афъоли нек Ахуромаздо буда, 
I ачассумгари аъмол ва афъоли бад Ахриман мебошад.

Дар маънидоди мохияти инсон бошад, зардуштия таълим 
медихад, ки вай аз уисурхои моддй (биологй) ва рухонй 
(маънавй), ки мабдаи асосй махсуб меёбад ва офаридгораш 
Ахурамаздо мебошад, иборат аст. Чисм бе рух хеч як 
мохиятеро асосгузор нест, миранда аст, аммо рух бошад, 
лбадист, ки баъди ба нестй омадани (мурдани) чисм боз ба 
Ахурамаздо мепайвандад.

Рочеъ ба чигунагии чомеа бошад, зардуштия ба адолати 
нчтимой бештар таваччух кардааст ва идораи умури онро дар
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дасти инсонх,ои пок, адолатпеша ва окил дидан мехост, то 
чунин х,окимон хамеша дар тадбири таъмини зиндагии шоистаи 
мардум бошанд.

Акидахои Зардуштия ва арзишхои волои ин мактаби 
пешофалсафй, на танхо барои инкишофи афкори минбаъдаи 
фалсафаи ахди Бостон, балки дар замони муосир низ ахамияти 
худро гум накардаавд ва, чун арзишхои умумиинсонии такозои 
хамешагй мебошанд, ахамияти худро минбаъд низ гум 
нахоханд кард.

Баъди иншои чумлахои мазкури ифодакунандаи афкори 
зардуштия, беихтиёр ба cap хохише меояд гуфта бошем, ки чи 
арзишхои воло, ки ачдодон ба мо мерос мондаанд, ки холо хам 
к,оидахои меъёрии фарханги воломакоми хама оламиён ба 
шумор мераванд ва наомухтани онхо, ба назари мо, гунохест 
азим.

Таълимоти дигаре, ки дар ахди Бостон арзи вучуд кардааст, 
мактаби Зурвония мебошад. Маънии вожаи “зурвон” дар 
забони точикй замони беохир, абадй мебошад. Зурвон -  замони 
беохир, нахустасос, мабдаи пайдоиши олами беохири моддй 
махсуб меёбад, ки аз он, минбаъд, тамоми аносири (унсурхо, 
чизхову ходисахои) олам арзи вучуд менамоянд.

Мувофики таъхшмоти зурвония аз олами моддии аз зурвон 
пайдо шуда, падидахои моддии аввалин ба монанди обу хавову 
хок ва оташ пайдо мешавад, ки онхо, дар навбати худ, 
бавучудоварандагони заминахо, ба мисли тариву сардй ва 
гармиву хушкй мегарданд. Сипае, аз бавучудомадагони ахирй 
хастии зинда ба мисли чонварон ва инсон арзи вучуд мекунанд. 
Тибки ин таълимот, бавучудомадагон интихои худро низ 
доранд, ки баъди дувоздах хазор соли кайхонй фаро мерасад ва 
хама чиз боз ба хамон зурвони абадй бозгашт менамояд.

Зурвония, чунон ки аз масъалагузорихояш маълум 
мешавад, афкори тоза ва чолиберо ба пешофалсафаи ахди 
Бостон дохил кардааст, ки он барои инкишофи минбаъдаи 
афкори фалсафй ахамияти калон дошт.

Таълимоти дигари диниву фалсафии дар асрхои IY-V 
милодй ташаккулёфта Маздакия мебошад. Ин таълимот ба 
номи асосгузораш - Маздаки Бомдод унвон карда шудааст. Дар 
ин таълимот низ нахусгасосхои офариниш аз рушной ва торикй 
иборат буда, дар натичаи омехташавии тасодуфии онхо
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асосхои олами моддй -  об, оташ ва хок арзи вучуд кардаанд, ки 
минбаъд аз унсурхои номбаршуда сифатхди некиву бадй ба 
вучуд омадаанд ва онхо байни хамдигар дар муборизаи 
хамешагй мебошанд ва ин мубориза то он даме, ки олами 
моддй вучуд дорад, амали худро идома медихад, зеро олами 

"моддй, тибки таълимоти маздакия, сабаби вучуд доштани 
корхои бад ва бенизомй ба шумор меравад.

Маздакия таълим медихад, ки омили рушной офарандаи 
хама гуна корхои нек буда, торикй ба вучуд оварандаи хама 
корхои бад ба шумор меравад.

Дар акдцахои алокаманд ба чомеаи маздакия, масъалахои 
адолат ва баробарии ичтимой макоми марказиро ишгол 
менамояд. Арзишхои номбаршуда, кабл аз хама, так,симоти 
баробари неъматхои моддиро дар назар дорад. Чунин таксимот 
дар холе татбик шуданаш мумкин аст, ки агар моликият 
хусусияти чамъиятй дошта бошад. Маънидод карда мешавад, 
ки Худованд неъматхои моддиро барои он офаридааст, ки онхо 
миёни бандагон баробар таксим карда шаванд.

Хулоса, нешофалсафаи ахди бостони ачдодонамон аз 
афкори гуногунранги дорой хусусиятхои фалсафй иборат буда, 
омузиши он ба хар фарди толиби илм бебахра нахохад буд.

Пешофалсафан Мисри Кадим

74. Кадом давлат дар таърих аввалин давлат ва аввалин 
империя дар руйи Замни буд?

Аввалин давлат ва аввалин империя дар руйи Замин 
империяи Миср буд. Бо чунин саволгузорй огоз кардани 
баррасии пешофалсафа дар ин минтака аз он иборат аст ишора 
кунем, ки Мисри Кадим низ яке аз марказхои тамаддуни 
башарй ба шумор меравад ва холо дар асрхои IV-Ш то милодй 
дар он чо низ тамаддуни башарй дар сатхи муайян рушд карда 
будааст. Арзишхои моддй ва маънавии ин минтака, ба мисли 
ахроми бузургчусса, мучассамахои хайвоноти гуногун, мероси 
хунари хайкалтарошй, мероси маънавии то замони мо расида, 
ба мисли ривоятхои дар “Суруди уднавоз”, “Гуфтугуйи фарди 
дилмонда бо рухи худ” гирдовардашуда, устурахо дар бораи 
Худоён, подшохони давр ва кахрамонхои гуногун, ки 
чахонбинии устуравии хамондавраинаро ташаккул медоданд,
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ба шумор мераванд. Дар мероси мазкури ба даврони мо расида 
гояхоро ба мисли нобудии хаёти ухравй, дузаху бихишт, 
абадияти чонро пайдо кардан мумкин аст. Мисриён дар 
асотири мазкур таргиби хаёти индунёиро кардаанд, заминро 
асоси олами хастй тасвир кардаанд, ба дунёи ухравй бовар 
надоштаанд. Нахустасоси оламро аз об маънидод мекардаанд, 
сохти чомеавии давронашонро хамчун сохти беадолат тасвир 
кардаанд, ки хамаи ин ва андешахои дигар аз сатхи муайяни 
рушди хаёти маънавии мисриёии Бостон шаходат медиханд.

75. Кадом устура дар тасаввуроти динии мисриёии кадим 
макоми мухим дошт?

Устура дар бораи Осирис ва Гор.

76. Осирис кй буд?
Осирис худой тачассумгари накукорй буд ва уро мисриёни 

кадим “худой накукор” мегуфтанд.

77. Исида кй буд?
Исида олихаи хосилхезй, обу ободнй ва шамол, сехру 

бахрнавардй, хохар ва хамсари Осирис буд. Мухакдикони 
фарханги Мисри Бостон собит кардаанд, ки дар анъанаи 
мисриёни кадим издивочи бародару хохар раво будааст. 
Хулоса, хама он чи мисриёни Кадим ба вучуд оварда будаанд, 
низ яке аз заминахо ва пешофалсафаи ахди Бостон ба шумор 
мераванд, ки омузиши муфассали онхо аз ахамият холй нахохад 
буд.

Фарханг ва пешофалсафаи Месопотамия (Байнаннахрайн)

78. Кадом шакли хат шакли кадимтарин дар руйи Замин
махсуб меёбад?

Кадимтарин шакли хат хати мехии шумерй мебошад, ки 
дар миёнахои хазораи чахоруми то милод ба вучуд омадааст.

79. Месопотамия гуфта кадом минтакаро мегуянд?
Месопотамия дар забони арабй Байнаннахрайн ифода 

шудааст, ки дар забони форсии точикй низ дар хамин шакл 
истифода мешавад. Ба ин ном сарзамини миёни дарёхои Дачла
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ва Фуротро ифода мекунанд, ки дар он яке аз хадимтарин 
марказхои тамаддуни башарй ташаккул ёфтааст. Яке аз 
шахрх,ои калонтарин ва марказхои тамаддунии ин минтак,аро 
Бобул меноманд. Ин минтака дар каламрави Чумхурии Ироки 
имруза чойгир шудааст ва шахри Бобул яке аз шахрхои сайёхии 

"кишвари мазкур махсуб меёбад.

80. Хамураипй кй буд?
Хдмураний яке аз подшох,они Бобулистон дар хдзораи 

дувуми то милод буд, ки дар давраи хукмронии вай Бобулистон 
аз шахраки кучак ба маркази калонтарини иктисодиву сиёсй ва 
фархднгии Осиёи Наздик табдил меёбад.

81. Дар давраи подшохии Х,амураппй кадом санади машхур 
кигобат мешавад?

Дар ин давра санади дар таърихи Бостон машхур, ки бо 
номи “Мачмуаи конунхо” ё “Крнунхои Х,амураппй” машхур 
аст, дар сутуни думетрии сангй бо хати мехй китобат мешавад, 
ки яке аз ёдгорихои таърихии Бостон ба шумор меравад.

82. Гилгамеш чй гуна ёдгории таьрихй мебошад?
Гилгамеш достони устуравй буда, дар нимаи аввали 

хазораи аввали то милодй таълиф гардидааст. Дар маркази 
ривояти достон Гилгамеш - хокими шахри шумерии Урук 
хамчун инсони бо худо размкунанда тасвир мешавад, ки вай 
даъвои човидонй дорад. Дар достон мавзуи хаёт ва марг, 
фочиаи хастии хшсон хамчун чахонбинии устуравй тасвир 
мешавад. , ;

Сарфи назар аз он ки на дар Бобулистон ва на дар Мисри 
Кадим фалсафа, ба чуз баъзе унсурхо, ба вучуд наомад, 
мурочиат ба таърихи кухани ин манотик инсонро бо гановати 
хаёти маънавии мардумони марказхои мазкур шинос менамояд 
ва сарвати мазкур ба инсон халовати зиёд мебахшад.
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БОБИ 3. ФАЛСАФАИ АНТИБА

83. Антика ё атика гуфта чиро мегуянд? -  Маънии лугавии 
дар ду калима хдм кухда мешавад, вале одат шудааст, ки дар 
зери мафхумхои мазкур тамаддун, фалсафа ва умуман фарханги 
Юнон ва Рими Бостон фахмида шавад.

Вожаи антика, ки аз лотинй (антикуус -  кадим) мебошад, 
дар даврони Эхе дар Аврупо пайдо ва истеъмол шудааст, ки ба 
забони точикй шояд аз тарикд забони русй гузашта бошад. 
Аммо вожаи атик, аз арабй (атийк- кухна, кадим), ки ба забони 
точикии форсй дар катори теъдоди зиёди калимахои дигари 
арабй бевосита гузаштааст.

84. Фалсафаи ангика кай ба вучуд омадааст?
Фалсафаи антика дар асрхои VII- ибтидои асри VI то милод 

ба вучуд омада, то асри V милодй мавчудияти худро нигох 
доштааст.

85. Давраи аввалн фалсафаи антикаро чй мегуфтанд ва 
чаро?

Давраи аввали фалсафаи антикаро давраи эллинй мегуф
танд, ки он ба таъсисёбй ва инкишофи чомеаи гуломдории 
классикии Юнонй асри VII -  IV то милодй мувофикат мекунад. 
Дар ин давра чомеаи обшинагй аз байн рафта, чойи онро 
чомеахои шахрй мегирифтанд ва полисхо (шахр-давлатхо) 
таъсис меёфтанд. Полис гуфта шахрхоеро меномиданд, ки дар 
онхо шакли тамоман истисноии давлат, яъне шахр-давлатхо ба 
вучуд меомаданд. Мафхуми эллинй юнонй тарчума мешавад, 
яъне давраи ташаккулёбии пешофалсафаи юнонй дар назар аст.

86. Фалсафаи эллинй -  юнонй кадом давраро дар бар 
мегирад?

Ин фалсафа давраи таъсисёбиаш аз асри VII то асри V то 
милодиро ва давраи ташаккулёбии фалсафаи классикиаш асри 
IV то милодиро дар бар мегирад.
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87. Фалсафаи эллинистиву римй кадом асрхоро дар бар 
мегирад?

Ин фалсафа аз асри Ш  то милод то асри V милодиро дар 
-бар мегирад, ки вай давраи эллииизми огози асрх,ои III-1-ро ва 
давраи ахири эллинизми асрх,ои I-V милодиро низ ба худ 
шомил мекунад.

88. Кадом хусусиятх,оро фалсафаи даврони эллинистии 
кадим доро буд?

Хусусиятх,ои хоси фалсафаи ин давра аз инх,о иборат 
буданд:

-  космологизм, яъне кушиш бахри дарки мох,ияти табиат, 
коинот ва олам дар шакли умум;

-  онтологизм, яъне таълимот дар бораи хдстй;
-  хушбинй дар масъалахои назариявиву маърифатй.

89. Пеиюфалсафаи антикаро чй гашкил мекунад?
Пешофалсафаи антикаро устура ташкил мекунад, ки вай 

шакли аввалини тафаккури инсони ибтидой мах,суб меёфт.

90. Кадом асарх,ои устуравии антикаро медонем?
Ба асарх,ои устуравии антика “Теогония”, “Зах,матх,о ва 

айём”-и Гесиод, “Одиссея” ва “Иллиада”-и Гомер дохил 
мешаванд, ки онх,о ёдгорнх,ои катбии бисёр мухдми таърихи 
Юнонй Бостон ба шумор мераванд. Тавассути ин асар^ои 
устуравй мо метавонем ба хдёти маънавии мардумони Юнонй 
Бостон шиносой иайдо кунем. Мух,тавои асарх,ои Гомер куллан 
фалсафаи устуравй мебошад ва ба ривоятх,ои устуравй такя 
мекунад. Яке аз машхуртарин х,икматх,ои устуравиаш бо 
ифодаи “Мо хама — обу замин” таъбир гардидааст. Гомер 
саволи пайдоиши оламро нагузоштааст. Ин масъаларо хонанда 
дар асарх,ои Гесиод дучор мешавад. Гесиод асотири давраи 
зиндагиашро хамчун як мачмуаи ягонаи таърихи шачараи 
худоёни олимпй бисёр мохдрона ба калам додааст, ки 
мухтасари онро овардан аз ах,амият холй нахохдд буд: 
Чунончи, ривоят мешавад, ки аввал олам дар холати 
Номуайанй будааст. Минбаъд аз хдмин Номуайянй Гея ба 
маънии Замин ва якчоя бо он ибтидои торикй (Эрос ва Эреб) ва
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Шабонгох. хамчун тачассуми торикй тавлид мегарданд. Аз 
нздивочи ибтидои торикй — Эросу Эреб ва Шабонгох рушной 
умуман -  Эфир ва Руз хамчун тачассумгари рушной арзи вучуд 
мекунад. Гея, яъне Замин, Осмонро -  гунбази фалаки ба чашм 
аён, кухх,о ва гирдоби бахрхоро ба вучуд меоварад ва гайра. 
Чунин буд ривоят дар бораи “Теогония”, яъне таълимоти 
устурави дар бораи найдоиши олам.

Баъд аз ин пайдоиши худоён огоз мегардад, чунончи, аз 
издивочи Гея ва Уран (Замин ва Осмон) Укёнус, хамчунин 
девхои якчашмаву азимчуссахо, ки тачассумгари куввахои 
гу ногу ни кайхонй буданд, тавлид меёбанд. Аз Кронос -  яке аз 
азимчуссахо, наели нави худоён огоз мешавад. Писари Кронос
-  Зевс дар мубориза барои хокимият узви мардинаи падарашро 
мебурад, ки он аз дурий баланди осмон ба бахр меафтад ва 
мавчи бенихоят калони бахрро бармехезонад ва аз кафки дар 
мавчхои бахр бавучудомада Афродита -  худой мухаббат бо 
тамоми зебоии ба худ хоси худовандиаш пайдо мешавад. 
Олихаи тачассумгари адолат - Дике ва Зарурат, ибтидои хама 
гуна таваллудшавихои заминй ва издивочхо гардида, занонро 
ба мардон ва мардонро ба занон барои издивоч мефиристад ва 
худаш Амурро хамчун худой нахустин ба дунё меоварад.

Пас аз ин, силсилаи “таърихии” накдхои устуравй огоз 
мегардад ва Гесиод, тавассути онхо, хонандаро ба наели 
охирини худоён, авлоди Зевс мерасонад, ки аз онхо таърихи 
ишкварзии худоён бо занхои заминй ва таваллудёбии 
^ахрамонхои афсонавй cap мешавад. Киссахои ачоибу гароиби 
ишкварзии худоён бо занхои заминй дар достонхои Гомер 

Иллиада” ва “Одиссея” суруда шудаанд.

91. Кадом холати парвози тафаккурро холати гузариш аз 
устура ба фалсафа маънидод кардан мумкин аст?

Чунон ки, аз гуфтахои боло дарк кардем, мухтавои 
устурахо аз ривоятхои афсонавй иборат буда, натичаи парвози 
хаёли инсонхои бостонй махсуб меёфтанд, вале мухим он аст, 
ки онхо минбаъд, заминаи ташаккули тафаккури акдонй 
гардиданд. Акнун парвози тафаккури инсон тадричан бо 
ифодахои бошууронаи акдонй ганй гардида, заминахои 
тафаккури тачридкунанда (умумиятдиханда, абстраксияку- 
нанда) ва тахлили рушд мекард, нахустин донишхои тафаккурй
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сурат мегирифтанд, ки онхо бо мафх,умх,о ифода мегардиданд. 
Хдмаи ин ба он далолат мекард, ки гузариш аз устура, аз 
ривоятхои афсонавй ба мантик, ба тафаккури а клони шуруъ 
гардида истодааст. Албатта, он чи дар боло ифода гардид 
раванди тулонии таърих буд, ки инсон бояд х д м а и  онро аз cap 

' мегузаронид. Бинобар ин дар хама манотики фарханги инсонй 
аввал парвози тафаккур дар шакли устура ташаккул ёфта, 
тадричан ба тафаккури акдонй гузаштааст.

Вакте гузариш аз устура ба мантик мегуем, хамин чизро дар 
назар дорем, ки акнун саволхо ва чавобх,о дар бораи оламу 
одам хусусияти бошууронаи мантикд пайдо мекунад, ки он 
раванди ташаккули фалсафаро ибтидо мебахшад.

Сабаби дигар аз он иборат аст, ки ривоятхои устуравй 
конеъкунандаи талаботи маънавии одамони чомеаи ибтидой 
буданд, вале вакте дар чомеа так,симоти мехнат хамчун раванди 
вок,еии инкишоф ба вучуд омад ва чомеа ба табакахои гуногун 
бо манфиатхои аз хамдигар фаркдунанда дар онхо таксим 
гардид, инсон аз чомеаи авлодй озод шуд, устура дигар ба 
талаботи чомеаи ташаккулёфтаи нав чавобгу буда 
наметавонист. Дигар он ки вай хамчун омили ба низом 
овардани чомеаи нав низ хидмат карданаш имконнопазир буд. 
Акнун зарурати ба миён омадани сохаи чавобгу ба талаботи 
бавучудомада та^озо карда мешуд, ки вай тавонад, аз як тараф, 
чахонбинии мувофики дархости аъзои чомеаро ташаккул дода 
тавонад, аз тарафи дигар, дар асоси на устура, балки кадом як 
донишхо ташаккул ёфта бошад. Албатта, донишхои сохахои 
муайян ин вазифаро ичро карда наметавонистанд. Бинобар ин 
сохаи маънавие лозим буд, ки дар асоси донишхои муайян 
тавонад оламро маънидод намояд ва чахонбинии аъзои 
чомеаро, дар хамин асос рахнамои кунад. Х,амин гуна сохаи 
маънавй танхо фалсафа шуданаш мумкин буд, ки ин унвонро, 
ба маънии имрузааш, бъдтар сохиб гардид.

Еайр аз ин, дар ин давра зарурате ба вучуд омад, то муайян 
карда шавад, ки миёни инсони бошуур, боакл, сохибирода ва 
олами мухлт чй айният ва чй тафовут вучуд дорад? Дар чавоб 
ба ин савол инсон ба дарки хакдадте расид, ки вай хамчун 
падидаи сохибаклу сохибтафаккур метавонад кушиш ба харч 
дихад, то олами мухиташро дониста гирад ва маънидод намояд. 
Хулоса, дар тафаккури пешофалсафаи инсон, тадричан майлу
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хох,иши дар асоси мантики окилона маънидод кардани олами 
му хит, чигунагии он, чй гуна пайдо шудан ва аз чй иборат 
будани олам ба миён омад.

Бори дигар таъкид мекунем, ки дар устура, дар шакли 
афсонавй бошад хам, масъалаи пайдоиши олам матрах гардида 
буд. Фалсафа бошад, кори худро аз чустучуйи чавоб ба 
масъалаи мазкур огоз кард ва хамчун заминаи баррасии мавзуъ 
акидаи нахустасоси оламро чун ибтидои омузиши масъала 
карор дод.

92. Тафаккури устуравй кадом хусусиятхоро дошт?
Хусусиятхои асосии тафаккури устуравй аз муносибатхои 

зерин иборат буданд:
-  маънидоди тамоми ходисахои олам дар асоси фаъолияти 

куввахои фавкуттабий;
-  набудани хадци муайян миёни вокеиятхо ва тахайюл 

(хаёлот);
-  бахо додан ба хама гуна ходиса аз назари фоидаоварй ё 

зарароварии онхо, муносибати дустона ё душманона доштани 
онхо;

-  набудани майли баррасии назариявй нисбат ба ашё ва 
ходисахои олами вок,ей, яъне ашё ва ходисахои олам чй гуна 
хастанд ва аз чихо иборатанд ва гайра [нигар ба Философия: 
учебник для вузов/ под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников. -  
С. 62].

93. Оё дар устура барои ифодаи мохияти масъала мафхумхо 
истифода мешуданд ё не?

Дар устура барои ифода кардани мохияти масъалахо 
мафхумхо истифода намешуданд, зеро тафаккури мантикй холо 
ташаккул наёфга буд.

94. Мохият дар устура тавассути истифодаи кадом усул 
анчом мепазируфт?

Дар устура ифодаи мохият тавассути рамзхо, накшхо 
(образхо) анчом мепазируфт, ки онхо тачассумгари куввахои 
хам ичтимой ва хам табий буданд.
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95. Дар устура сурати олам, яъне тасаввурот дар бораи олам, 
чй гуна шакл мегирифт?

Тасаввурот дар бораи олам дар асоси такрор ба такрор 
тавлид ёфтани он (тавлиди тачдидй) ташаккул меёфт, ки чунин 
шаклгирии тасаввуротро дар фалсафаи муосир генетизм -  
тавлидёбии тачдидй меноманд.

96. Мафхуми нахустасос чиро ифода мекунад ва дар илми 
аврупой ба кадом вожа таъбир карда мешавад?

Нахустасос мафхумест, ки ба он пайдоиш ва инкишофи 
олами мухит алокаманд карда мешавад. Нахустасос, мувофики 
таълимоти равияхои гуногуни фалсафй, метавонад аз 
заминахои моддй ё заминахои рухй, идеалй иборат бошад. 
Нахустасосро дар фалсафаи аврупой ба вожаи “субстансия" 
ифода мекунанд, ки вай, дар айни хол, нахустсабаби ба вучуд 
омадани хама чиз низ мебошад.

97. Андешаи нахустасосро барои тахлили фалсафии олами 
мухит файласуфони кадом мактаб аввалин маротиба пешннход 
карда буданд ва дар хамин асос оламро тафсир мекарданд?

Андешаи нахустасосро аввалин маротиба файласуфони 
юнонии мактаби милетй (Милет номи шахр) Фалес (охири асри
VII - нимаи якуми асри VI то милодй) Анаксимен (асри VI то 
милодй), Анаксимандр (асри VI то милодй) ва Гераклита эфесй 
(Эфес номи шахр -  зодгохи файласуф) пешниход ва дар тахлили 
олами мухит истифода карда буданд.

98. Пешниход кардани андешаи нахустасос чй маънй дошт?
Пешниход кардани андешаи нахустасос маънии муайян 

кардани асоси умумии олами мухитро дошт, вале на дар шакли 
мафхуми умумй, балки дар шакли ашёи мушаххаси моддй. 
Чунончи, Фалес обро, Анаксимен хаворо, Гераклит бошад, 
оташро нахустасоси олами мухит мехисобид.

99. Пешниход кардани андешаи нахустасос ва 
нахустсабабият чй ахамият дорад?

Ахамияти пешниход кардани ин андешахо дар он аст, ки 
тавассути онхо хам ба ривоятхои устуравй хотима дода шуд ва

45



хам тафаккури устуравй ба мантик, ба тафаккури мантики, ба 
мафхумхои ивазкунандаи рамз табдил ёфтанд.

100. Магар бар асоси нахустасосхои пешниход кардан 
мутафаккиронн юнонй таркиби олами мухит ва арзи вучуду 
инкишофи онро маънидод кардан мумкин аст?

Дар чавоб ба ин савол лозим аст таъкид кунем, ки 
андешахои мазкур андешахои нахустини кушиш ба тафсири 
пайдоиш ва инкишофи олам буданд. Албатта, чунин маънидод 
кардани натурфалсафа (табиатро аз худии худ тафсир кардан) 
тазодхои зиёди дохилии худро дошт, зеро саволхое ба вучуд 
меомаданд, ки чаро ба ин ё он модда ва ё ба мачмуи унсурхои 
моддй хатман бояд афзалият дода шавад? Магар дар асоси 
онхо олами мураккаби мухит имкони маънидод карданаш хает 
ва гайра. Ба ин ва саволхои дигар дар маънидоди минбаъдаи 
мавзуъхои фалсафй чавобхо пайдо мскунем. Х,оло бо он иктифо 
мекунем, ки андешаи нахустасоси олам аз аввалин андешахои 
мантикии чустучуйи чавоб ба теъдоди зиёди масъалахо дар 
хусуси олами атроф буд.

101. Боз кадом навоварихо дар андешахои мутафаккиронн 
фалсафаи давраи огозини Юнон ба вучуд омада буданд?

Дар андешахои мутафаккиронн мазкур ибтидои дарки 
робитахои диалектикиро низ пайдо кардан мумкин аст. 
Чунончи, Гераклит тавассути оташе, ки ба хайси нахустасос 
пазируфта буд, онро чунин маънидод мекард, ки хама 
равандхои дар олам ба вукуъ меомада аз пайваста ва дар 
хамохангии муайян даргирандагй ва ба хомушй расидани оташ 
анчом мепазиранд. Пайдоиш ва неетшавии ашё аз ягонапш 
мутазоди онхо шаходат медихад, Гераклит дар бораи кайхон 
мухокимаронй карда, хама мавчудоти онро танхо дар ягонаши 
оддй, хамохангии мутазодхо маънидод намекунад, балки дар 
муборизаи хамешагии онхо тафсир менамояд. Муборизаи 
байнихамдигарии ходисоти оламро хамчун заминаи созандаи 
хам хаёт ва хам тамоми хастй ба калам медихад. Гераклит 
чунин мухокимаронй мекард, ки ходисоти дар олам 
бавукуъпайванданда бар асоси муборизаи бахамзидхо анчом 
ёфта, хусусияти доимй доранд ва шабехи чараёни беохири об 
дар нахрхо мебошанд. Вай дар ин хусус мегуфт, ки “хама чиз
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дар чараён аст”, “ба як чараёни об ду маротиба дохил шудан 
имконнопазир аст”, зеро то он ки маротибаи дувум даромадан 
мехохед, оби макони муайяни нахр чорй шуда меравад ва шумо 
ба оби дигар медароед. Хулоса, андешахои мазкур аз пай 
бурдани мавчудияти муборизаи бахамзидхо, дар ягонагй 
мавчудияти худро нигох доштани онхо, ба харакат овардан ва 
хамеша дар харакат будани олам шаходат медихад, ки он ба 
пайдоиши аввалин андешахои дарки робитахои куллй ва 
диалектикаи инкишофро дар назар дорад.

102. Оё дар байни мутафаккирони мактаби милетии Юнон 
нафароие низ буданд, ки андешаи фарккунанда аз нахустасосхои 
моддй доштанд?

Бале, буданд. Чунончи, барои бартараф кардани тазодхои 
мавчуда дар андешаи муаллифони нахустасоси моддии 
мушаххас, мутафаккири мактаби милетй Анаксимандр ба 
чунин андеша расида буд, ки нахустасоси оламро кадом як 
асоси моддй ташкил карда наметавонад. Бинобар ин у 
нахустасоси тачридии (абстрактии) умумигардонидашудаеро 
бо номи апейрон -  мохияти бехудуд, бекарона пешниход карда 
буд.

103. Боз кадом мутафаккир нахустасоси тачридй 
(абстрактиро) пешниход ва барраей карда буд?

Мутафаккири дигаре, ки а кидай боз хам бештари 
тачридиро пешниход карда буд, риёзиётшинос ва файласуфи 
Юнонй Бостон Пифахор ва пайравонаш буданд. Пифахор ва 
пайравонаш нахустзаминаи умумии оламро дар асоси адад, 
шумора маънидод мекарданд.

104. Чунон ки маълум аст, адад гуфта рамзи шумораро 
мегуянд. Магар адад хам нахустзаминаи олам шуда метавонад?

Бале, адад рамзи ифодакунандаи шумораи ашё ва ходисахо 
мебошад. Аммо, бояд аз хотир набарорем, ки мо дар атрофи 
чустучуйи нахустасоси олам дар даврони Бостон сухан мекунем 
ва хар андешае, ки дойр ба ин масъала дар хамон давра ба миён 
омада буд, барраей менамоем, то дониста бошем, ки илм бо 
кадом душворихо ба хакикат мерасидааст?
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105. Магар чунин мутафаккир ба мисли Пифахор ва 
хамакидагонаш наметавонистанд дарк кунанд, ки олам аз адад 
таркиб ёфта наметавонад?

Дигарбора таъкид мекунем, ки х,оло мо таърихи ибтидои 
ташаккули афкори фалсафиро баррасй карда истодаем, ки 
зиёда аз дувуним хазор сол мукаддам руйи кор омада буданд. 
Албатта, аз мутафаккиронн он давра чавоби комилан дурусти 
ба саволхои ба миён мондаи фалсафиро такозо кардан 
начандон дуруст аст, зеро сухан дар бораи аввалин афкори дар 
ин чода ба вучуд омада меравад. Барои сатхи имрузаи илм 
мухимаш аз он иборат аст, ки хох дуруст бошад, хох нодуруст, 
вале гузориши масъала, ки нахустасоси оламро чй ташкил 
медихад ва кушиши он, ки ба ин савол бошуурона муносибат 
карда, акидахои муайян пешниход шудааст, чолиби диккат аст.

106. Пифахор ва хамацидагонаш ададро нахустасос эълом 
дошга, чй тавр аз адад таркиб ёфтани оламро маънидод 
мекарданд?

Кабл аз хама, онхо ба робитаи байни ададхо ва таносуби 
байнихам дигарии онхо ахдмият медоданд ва ин таносубро 
созмондихандаи мохияти асосии табиат маъшщод мекарданд, 
Чунончи, хар як чиз ва ходисахои олам дар мавчудият, харакат 
ва тагйирёбихову инкишофаш бо ададхо ифода карда 
мешаванд. Бинобар ин гшфахорихо муносибатхои ададиро 
хамчун мохияти асосии олам  тафсир мекарданд ва “хама чиз 
адад аст” мегуфтанд.

107. Маърифати оламро Пифахорихо чй тавр маънидод 
мекарданд?

Азбаски нахустасос а з  адад ва муносибатхои ададй иборат 
шуморида мешуд, маърифат хам ба хамин акдда такя мекард ва 
бар асоси дарки адад в а  муносибатхои ададй тафсир карда 
мешуд.

108. Магар бо акидаи дар асоси аввалин нахустасосхои 
моддй ва тачридй (абстрактй) маънидод кардани олам интикол 
аз устура ба фалсафа куллан ба охир мерасад?

Азбаски ба ин даврони инкишофи тафаккур низ бисёр 
унсурхои устуравй алокамандй дошт, холо истилохоти
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ифодакунандаи мохияти чахонфахмии фалсафа муайян 
нагардида буд, хамчунин холо барои исботи афкори хакикатан 
фалсафй заминаи чунин афкорро бо далелхои муътамад исбот 
кардан вучуд надошт, акидахои мутафаккирони ин давраро ба 
пуррагй фалсафа гуфтан хусусияти нисбй дорад, зеро акидахои 
мазкур бо олоишхои устуравй ва омилхои дигари дар боло 
номбаршуда омехтагй дошт. Фалсафаи ин давраро низ 
пешофалсафа - протофалсафа (протофалсафа аз юнонй протос - 
аввал) яъне аввалин афкори фалсафй маънидод кардан ба 
хакикат дуруст мебуд.

109. Пас, аз кадом давра гузариш аз пешофалсафа, ки дар 
истилохоти илмй протофалсафа мегуянд, ба фалсафа шуруъ 
мешавад?

Дар чавоб ба саволхое, ки дойр ба ин масъала дар боло 
гузоштем, ба саволи матрахшуда чавоб хает, вале, азбаски 
раванди зехнй муттасилияти ногусастании рушди худро дорад, 
онро ба кадом як лахзаи таърихи ва замонй муайян кардан 
амрест мухол. Бинобар ин ба саволхои гузошта мо кушиш 
карда истодаем, ки раванди мазкур хамачониба тафсир карда 
шавад. Чунончи, хадами дигари нисбатан боэътимодтарро дар 
ин бора мо дар инкишофи минбаъдаи афкори фалсафии 
мутафаккирони мактаби Элея (номи макон -  шахр), ки 
асосгузораш Ксенофан (тахминан дар соли 570-н то милодй 
таваллуд ёфтааст) ба шумор меравад. Намояндагони барчастаи 
ин мактаб Парменид (тахминан соли 540-и то милодй таваллуд 
ёфтааст) ва Зенони элей (480-430 то милодй) ба раванди 
гузариш аз донишхои пешофалсафй (протофалсафй) ба 
донишхои фалсафй боз як кадами чиддй гузоштанд. Онхо 
кушиш карданд, ки аз мафхумхои холо ба дурустй муайян 
нашуда, ба мафхумхои мантикии тафаккурии тасаввуроти 
фалсафй гузаранд ва мафхумхои нав ба вучуд оваранд. 
Чунончи, Парменид барои ифода кардани олами вучуд аввалин 
маротиба мафхуми “хастй”-ро истифода кард.
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110. Бо истифодаи мафхуми “хастй” Парменид чиро тафсир 
кардан мехост?

Бо мафхуми “хастй”, ки Парменид онро аввалин маротиба 
истифода кард ва, гуфтан мумкин аст, ба мухокимаронихои 
фалсафй дохил намуд, тамоми олами вучудро дар ягонагии 
бисёршаклааш ифода кардан мехост.

111. Парменид мафхуми “хасгй”-ро дохил карда, чунин 
мухокимаро пеша кард, ки таносуби хастй ва нестй аз чй иборат 
бошад?

Дар чавоб ба ин савол Парменид чунин мегуфт, ки: хастй 
хамаи он чи хает, аммо нестй хеч чиз нест. Яъне, хастй хает, 
аммо нестй нест.

112. Оё Парменид кушиш кардааст, ки хастй ва нестиро бо 
далслхо исбот намояд?

Бале, Парменид рочеъ ба ин масъала низ кушиш ба харч 
додааст. Чунончи, у мегуяд, ки хастиро метавон бо фикр ифода 
кард, вале ифодаи нестй тавассути фикр номумкин аст. Нобудй 
(нестй) бо тафаккур ифоданашаванда, донистанашаванда, ба 
тафаккур дастнорас аст. Бинобар ин онро нестй, нобудй 
меноманд.

113. Аз саволи боло чунин бармеояд, ки хастй ва тафаккур 
дар вахдоният (ягонагй) мебошанд?

Бале, тибки маънидоди Парменид, “хамон чизе, ки хает, 
хам тафаккур ва хам хастй мебошад”[Антология мировой 
философии. Т.1.4.1. -  М.: Мысль, 1969. -  С. 295].

114. Ба аломатхои хастй Парменид чихоро дохил мекард?
Ба аломатхои хастй Парменид чунин хусусиятхо, ба 

монанди: ягонагй ва абадиятро дохил мекард. Абадияти хастй 
ва ягонагй, ба акидаи Парменид, бо хамдигар алокамандии зич 
доранд. Хастй на гузашта дорад ва на оянда, ки он 
ифодакунандаи ягонагии дар вахдоният вучуддошта мебошад.
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115. Хастй, ба андешаи Парменид, дар харакат аст ё 
бехаракат?

Дар чавоб ба ин савол бояд гуфт, ки хастй, аз назари 
Парменид, хастии ягона, таксимнашаванда ва абадй буда, 
бехаракат аст, зеро вай тагйирнаёбанда мебошад. Хастие, ки 
тагйир намеёбад, харакат хам намекунад, яъне харакат вучуд 
надорад. Хар он чизе, ки вучуд надорад, дар борааш фикр 
кардан хам мумкин нест.

116. Акидаи фалсафии Зенони элей аз чй иборат аст?
Мутафаккири номбурда дар атрофи масъалаи харакат 

мухокимаронй карда харакатро инкор мекард. Вай акида дошг, 
ки харакатро дар фикр тасаввур кардан мумкин нест, зеро фикр 
дар бораи имконияти харакат ба зидцият оварда мерасонад. 
Хар он чизе, ки дар бораи вай фикр кардан мумкин нест, вучуд 
дошта наметавонад. Зенон исботи бехаракатиро дар мисоли 
апорияхои (аз юнонй душворй) худ “Дихотомия”, “Ахиллес ва 
сангпушт”, “Найза” ва гайра исбот карданй мешуд.

117. Апорияхои Зенонро чй гуна маънидод кардан мумкин
асг?

Пеш аз муайян кардани чавоби апорияхо зарур аст 
маънидод кунем, ки Зенон харакатро дар доираи диалектикаи 
таносубаш бо фазо ва вакт масъалагузорй кардааст, дар доираи 
зиддиятнокии он дар мафхумхо барраей кардааст. Масалан, 
найзаро мегирем, ки он дар вакти аз камон баромаданаш дар 
хар як лахзаи муайяни вакт чойи муайянеро дар фазо ишгол 
мекунад. Чун хар як лахза таксимнашаванда мебошад, пас, вай 
хамеша дар лахзахои вакт, макони муайянро дар фазо ишгол 
менамояд ва вазъи чойгиршавии худро иваз карда 
наметавонад. Агар найза дар хар як лахзаи муайяни вакт 
бехаракат бошад, пас, умуман бехаракат аст. Азбаски вакт аз 
мачмуи лахзахои алохида иборат асг, пас, харакати найза бояд 
аз мачмуи холатхои оромй ташаккул ёбад. Агар харакат гуфта 
мачмуи холатхои оромиро мегуфта бошем, дар он сурат вай 
харакат набуда, балки оромии доимй мебошад, яъне харакат 
харгиз o f o 3 намеёбад. Албатта, хамаи ин тафсирот маънии 
иокей надорад. Чушш мухокимаронй танхо аз он шаходат 
медихад, ки Зенон махорати калони мухокимаронй ва чадал
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карданро доштааст ва тавассути дар мухокимаронихои 
мухолифаш пайдо кардани зиддиятхо голиб меомадааст. Дар 
хамаи ин гуна хунари мухокимаронй мухим он аст, ки Зенон, ба 
гуфги Арасту, ихтироъкунандаи диалекта будааст. Диалектика 
низ, албатта, ба маънии хунари гирифта бурдани чадал, 
мухокимаро дорад. Апорияи дигар, ки “Ахиллес ва сантуш т” 
номида мешавад, низ барои исботи бехаракатй бахшида 
шудааст, яъне Ахиллеси тезгард харгиз ба сангаушти еустгард 
раеида наметавонад ва гайра.

118. Кадом мутафаккиронн Юнонй Кадим нахустасоси 
мутааддидаро пешниход кардаанд?

Нахустасоси мутааддидаро (бисёрасосаро) дар таълимоти 
атомистии Левкипп (асри У то милод) ва Демокрит (460-370 то 
милод) пайдо кардан мумкин аст.

119. Левкипп ва Демокрит асоси мутааддидаро чй гуна 
маънидод мекарданд?

Пеш аз хама, бояд гуфт, ки асосгузори акидаи атомистй 
Левкипп ба шумор меравад. Мувофики таълимоти у асоси 
хастиро атомхо -  заррачахои хурди таксимнопазир ташкил 
мекунанд ва онхо бешуморанд. Атомхоро Левкипп хамчун 
заррачахои таксимнопазир, тагйирнопазир ва бесифат 
маънидод мекард, ки онхо аз хамдигар танхо бо бузургй ва 
шакл фарк мекарданд. Атомхо, мувофики акидаи Левкипп, дар 
холати абадии харакат вучуд дошта, дар натичаи бархурди 
хамдигарй ва омезишёбиашон ашёи гуногуни оламро ба вучуд 
меоваранд.

Дар бораи хаёти шахсии Левкип маълумоте вучуд надорад. 
Бостониёни давр гуфтаанд, ки вай дуст ва устоди Демокрит 
будааст. Тахмин зада мешавад, ки зодгохи мутафаккир шояд ё 
шахри Милет, ё Элей ва ё Абдер бошад.

Сарфи назар аз нобудии маълумот ва камбуди он, эътироф 
шудааст, ки Левкипп асосгузори акидаи атомистй мебошад ва 
ин акидаро минбаъд шогирдаш Демокрит ривоч додааст.

Асоси мутааддидаи оЛамро Демокрит низ аз атомхо иборат 
медонист. Вай чунин таълим медод, ки аз омезиши атомхои 
гуногун ашёи мухталиф ба вучуд меояд. Хдстиро Демокрит аз 
хастии атомхо иборат медонист. Дар мукобили хастй, нестй
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буд, ки онро Демокрит хамчун хало, яъне чойи холй маънидод 
мекард.

120. Дастин Демокрит низ бехаракат буд ё дар харакат?
Азбаски Демокрит асоси хастиро аз атомхои мутааддида 

маънидод мекард ва атомхо хамеша дар харакат буданд, пас, 
хастй дар харакат буд, пайдо мешуд ва ба нести меомад. 
Демокрит атомхоро на танхо хамчун сабаби. пайдоиши ашё 
медонист, балки мохияти онхо низ тафсир карда мешуданд, ки 
танхо тавассути тафаккур онро фахмидан мумкин аст. Бинобар 
ин аз атомхо унсурхои гуногуни олами хастй ба вучуд меоянд 
ва ба нобудй мерасанд, аммо мохият, ки тагйирнопазир 
мебошад, хусусияти хамешагй дорад ва нест намешавад. Пас, 
олам ягона ва нестнашаванда мебошад. Хулоса, мувофики 
таълимоти Демокрит атомхо абадй хастанд, вале 
омезишёбиашон муваккатй.

Мухаккикони соха, таълимоти атомистии Левкипп ва 
Демокритро хамчун куллаи материализми Антик,а маънидод 
мекунанд, ки он ба чунин бахогузорй мувофикдт мекунад. Дар 
чамъбасти гуфтахои боло бояд таъкид кард, ки акидаи 
атомистии Левкипп ва Демокрит дар рушди минбаъдаи афкори 
фалсафй ахамияти калон дошт.

121. Софистхо гуфта кадом мутафаккироиро мегуянд?
Пеш аз хама, кайд мекунем, ки дар нимаи дувуми асрн V го 

милодй демократияи гуломдории даврони Антика ба сатхи 
муайяни рушди худ мерасад. Бисёр корхои чомеавй дар 
мурофиахои судии ошкоро, мачлисхои алокаманд ба халли 
масъалахои чомеа халлу фасл карда мешуданд, ки иштироки 
фаъолона дар онхо тафаккури бамаънй, сухани равон ва 
мантикй ва рафтору муносибати мувофикро тацозо мекард. 
Яъне, риторика (санъати сухан) ба яке аз унсурхои 
аввалиндарачаи сохаи хаёти маънавй табдил меёфт. Хамин 
гуна вазъияти дар чомеа ба вучуд омада заминае буд, ки 
мударрисонро талаб мекард. Мударрисоне, ки одамони 
хохишмандро ба санъати сухан, ба хунари бахс, боваркунонй 
меомузониданд. Чунин мударрисон пайдо шуданд, ки онхоро 
дар хамон давра ба калимаи забони юнонии кадим “софистэс”, 
яъне сохибмаърифат, устоди калом, эчодкор, сохибхирад
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мегуфтанд. Дар он вакт адвокатхо (мухомиён) набуданд. Дар 
мурофиаи судй, ба к,авли Афлотун, касеро бахри дарёфти 
хдкикат коре набуд ва мухим он буд, ки чонибе аз чонибхо, бо 
истифода аз хунари дар боло зикргардида, чонибхои 
иштироккунандаро, махсусан судяхоро, конеъ карда тавонад. 
Софистхо бошанд, одамонро меомухтанд, то онхо тавонанд дар 
мунокишахо голиб бароянд.

122. Софистхо дар рушди афкори фалсафй накше бозидаанд?
Бале, онхо дар рушди афкори фалсафй, дар инкишофи 

хаёти маънавй накдш мусбат бозидаанд. Онхо заминагузорони 
назарияи санъати сухан ва суханварй буданд. Бинобар ин 
хидмати онхо дар рушди мантик хеле калон мебошад.

123. Софистхо боз дар кадом масъалахои фалсафй бештар 
накш бозидаанд?

Софистхо боз ба масъалахои инсон, чомеа ва маърифат 
таваччух кардаанд, ки бе иштироки масъалахои мазкур 
фалсафаи Антика мукаммалй пайдо намекард. Чунончи, онхо 
дар масъалаи маърифат (гносеология) саволхоро ба монанди: 
акд ба олами мухит чй гуна муносибат дорад? Оё тафаккури 
инсон метавонад оламро дониста гирад барин саволхоро 
мегузоштанд ва кушиш мекарданд, ки ба онхо чавоб даханд. 
Масалан, дар масъалаи маърифати олам, софистхо донистани 
оламро инкор мекарданд. Бинобар ин мумкин аст, ки онхоро ба 
аввалин намояндахои чараёни агностики дохил намоем. Вале 
агноститсизми онхо хусусияти релятивй (нисбй будани 
донишро) дошт, зеро инкори маърифат танхо маърифати олами 
вокеиро дар назар дошт. Аммо онхо хакдкати субъективиро 
эътироф мекарданд, яъне хар кас хакдкати худашро дошт ва 
касе ё тарафе касе ё тарафи дигареро дар чараёни бахс маглуб 
мекард, ха кика т дар чониби хамон кас ё тараф мешуд. Чунин 
муносибат аз он шаходат медихад, ки тавассути истифодаи 
санъати сухан шири сафедро низ ба сиёхй баровардан мумкин 
буд. Ин гуна муносибат ба меъёрхои ахлокй низ таъсири манфй 
мерасонид, зеро баду нек меъёре надошт.
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124. Софистхоро ба чанд гурух гаксим мекунанд ва 
намояндаи гуруххои мазкур кихо буданд?

Онхоро ба ду гурух, таксим мекунанд: калонсолон ва 
хурдсолон. Ба мутафаккирони софисти калонсол Протогор, 
Горгий, Гиппий, Продик, Антифонт ва гайра дохил мешуданд.

" Ба софистони хурдсол Алкидам, Трасимах, Критий ва 
Калликро дохил кардан мумкин аст.

125. Мунаккидони машхурн софистхо кихо буданд?
Машхуртарин мунаккдцони софистхо Афлотун, Арасту, 

Сукрот буданд. Чунончи, Афлотун софистхоро инсонхои 
дуруггуй, фиребгар ва инсонхое, ки бахри ба даст овардани 
манфиат хакикатро мефурушанд ва мардумро низ ба хамин чиз 
меомузонанд, мегуфт. Афлотун аввалин шахсе буд, ки ба 
калимаи “софистэс”, яъне “хирадманд” маънии ношоям, 
мазамматкунанда дода буд ва онхоро риторхо (шахсоне, ки 
суханпардози бемаънй буданд, сухандонии шаклй мекарданд 
дар Юнон ва Рими Бостон риторхо мегуфтанд) меномид. 
Бинобар ин ба риторика низ хамчун санъати сухан муносибати 
манфй дошт. Ифодахои Сукротро иктибос оварда Афлотун 
к,айд мекард, ки ба риторика шарт нест, ки хакдадти холро 
донад. Ба риторика мухим он аст бовар кунонад, ки нодонон аз 
донохо бештар медонанд.

Мутафаккири дигаре, ки софистхоро танкид карда буд, 
Арасту мебошад. Арасту дойр ба танкдци софистхо асаре бо 
номи “Дойр ба рад кардани софистхо” навишта буд ва дар он 
ба софистхо чунин таъриф низ дода буд, ки софистхо -  онхое 
хастанд, ки хирадтарошони ду руган, на хирадмандони вокей 
мебошанд ва софист шахсест, ки аз дуругбофй манфиат мечуяд, 
на аз хиради вокей [нигар ба Аристотель. Соч., т. 2. - С. 536].

Арасту дар асари номбаршуда усулхое, ки аз он софистхо 
истифода мебурданд, ошкор мекунад. У менависад, ки софистхо 
бисёр тез сухан мекарданд, то мухолифонашон мазмуни сухани 
онхоро фахмида натавонанд, суханро, касдан дароз мекарданд, 
то мухолифонашон мантик,и мухокимаронии онхоро дуруст 
дарк карда натавонанд, дидаву дониста мухолифонашонро 
асабонй мекарданд, то онхо ба газаб биёянд. Ба газаб ки 
омаданд, дар суханронии чавобй ба эхсос дода мешаванд ва 
мантики суханашон гум мешавад. Чунин хол ба софистон
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имкон медих,ад, то голиб бароянд ва гайра. Х,амаи ин ва дигар 
рафтору кирдори софистон усулхои зохирии истифодаи онхо 
буданд.

Сукрот бошад, хамеша бо софистхо дар бахс буд, хакдкати 
вок,еиро химоят менамуд ва таълим медод, ки накукорй ва 
бадкорй хакикатхои вокей мебошанд. Сукрот химоятгари 
накукорй буд ва бар зидди дуруг, иоймол кардани хакикат, ки 
пешаи софистхо буд, мубориза мебурд.

126. Сукрот кй буд?
Сукрот яке аз хамасрони Демокрит буд. У хеч что 

нанавиштааст. Х,ама он чизе, ки дар бораи Сукрот менависанд, 
аз забони хамасронаш мебошад. Сукрот навиштанро бад медид 
ва мегуфт, ки навиштан донишро руякй мегардонад, ба 
бардоштани дониши амик халал мерасонад. Бинобар ин у 
бештар ба мусохибаи зинда ахамият медод ва хотираашро 
мустахкам мекард. Эътимодаш ба хотира буд.

127. Чаро Сукротро намояндаи методи диалектикаи 
субъективнк маърифат меноманд?

Барои он ки вай мусохиби хунарманд, устоди мусохиба буд, 
дар чараёни мусохиба маърифати хакикиро пайдо кардан 
мехост ва методи диалектикаи субъективии маърифати Сукрот 
низ ба хамин алокамандй дорад. Дигар он ки Сукрот дар 
чараёни пайдо кардани хакдкат ба таври мунтазам мафхумхоро 
истифода мекард. Чунин истифодабарии мафхумхо, яъне 
мунтазам истифодабарии мафхумхо, то Сукрот мушохида 
намешавад. Сукрот ба он эътибор медод, ки агар мафхумхо 
набошанд, дониш хам намешавад.

128. Дар маркази таваччухи фалсафаи Сукрот чй меистад?
Дар маркази таваччухи фалсафаи Сукрот инсон ва 

худшиносин вай меистад. Дар зери худшиносии инсон, ки он бо 
ифодаи “худро бишинос” дар иештоки даромадгохи 
ибодатхонаи Апполон дар Делфа хамчун шиор навшита шуда 
буд, шиори Сукрот низ буд. Шиори дигари Сукрот “Ман 
медонам, ки Ман хеч чизро намедонам” буд. Худшиносй, дар 
фалсафаи Сукрот, маънии худшиносй хамчун хастии чомеавй
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ва ахлокй ба шумор мерафт. Хулоса, мухтавои асосии фалсафаи 
у масъалахои ахлокй буданд.

129. Инсонро Сукрот чи гуна барраей мекард?
Инсонро Сукрот хамчун хастии ахлокй барраей мекард. 

Бинобар ин фалсафаи у инсоншиносии (антропологизми) 
ахлокй мебошад.

130. Сукротро ба кадом чараёни идеализм дохил кардан 
мумкин аст?

Вакте уро дар асоси методи истифодаи мафхумхо тахдак 
мекунем, ба назар мерасад, ки вай намояндаи идеализми 
субъективй мебошад, аммо вак,те у мегуяд, ки дар олам гайр аз 
чизхои эхеосшаванда боз мохиятхои доимо вучуддошта низ 
хастанд, Сукрот ба идеализми объективй алокаманд мешавад. 
Сукрот хамчунин оламро донистанашаванда эълон мекунад, ки 
ин акида низ уро ба идеализм мекашад. Азбаски дар фалсафаи 
идеалистам Сукрот муносибатхои субъективона бештар ба 
назар мерасанд, уро ба чараёни идеализми субъективй дохил 
кардан мумкин аст.

131. Сукрот чй гуна шахсияти таърихи буд?
Сукрот тачассумгари хакикат ва ахлок буд. У дар асоси 

тухмати яке аз хамасронаш, ки Мелет ном дошт ва дар 
мусохиба аз чониби Сукрот маглуб гардида буд, бо чурми он 
ки гуё Сукрот худоёни полиеро пазиро нест, муттахам карда 
мешавад ва хукми катл мегирад. Баъди 30 рузи дар махкама 
нишастан ва интизори марг будан ба наздаш хешовандон, 
хамсараш ва се нафар писаронаш меоянд. Сукрот бо онхо 
худохофизй мекунад ва дар хузури шогирдонаш захр меоиюмад 
ва ба абадият меравад. Катли Сукротро дар таърих марги 
инсон не, балки кушта шудани хакикат маънидод менамоянд.

132. Афлотун кй буд?
Донистани рузгори Афлотун аз ахамият холй нахохад буд. 

Бинобар ин лозим донистем чанд сатр дар бораи рузгораш низ 
нависем. Афлотун (427-347) яке аз машхуртарин файласуфони 
даврони Антика ба шумор меравад. Вай аз авлодони 
ашрофзодаи Афина буда, номи аслиаш Аристокл мебошад.
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Афлотун бошад, ладаби у, ки аз калимаи “платюс” -  “васеъ”, 
“китфхои васеъ дошта” тарчума мешавад. Аристокл чавони 
хамачониба истеъдоднок будааст. Устодонаш Кратил ва 
Сукрот буданд. Баъди кушта шудаки Сукрот хеле мутаассир 
мешавад ва Афинро тарк мекунад. Давоми зиёда аз дах сол дар 
кишвархои гуногун сафар мекунад ва нихоят ба дарбори 
Дионисии Калонй мегалтад. Дионисй баъди чанд вакт уро ба 
гуломй мефурушад ва ба дасти харидори румй меафтад, ки вай 
уро боз ба Афина меоварад. Дар Афина мактаби худро 
мекушояд, ки бо номи Академия машхур аст. Мактаби 
Афлотун дар боге чойгир шуда буд, ки номи кахрамони 
даврони бостон Академро дошт. Бинобар ин мактаби 
Афлотунро минбаъд Академия мегуфтагй шуданд. Ин 
Академия 915 сол мавчудияти худро нигох дошт. Афлотун дар 
Академия ба фанни математика (риёзиёт) ахамияти калон 
медод. Бинобар ин дар даромадгохи Академия навишта шуда 
буд, ки: “ХаР ки геометрияро надонад, ба Академия нахохад 
дохил шуд!” Афлотун дар синни 80-солагй дар рузи таваллудаш 
дар шабнишинии издивочй вафот кардааст.

Афлотун теъдоди зиёди асархоро эчод кардааст, ки хамаи 
онхо то ба имруз расидаанд. Асархои Афлотун дар шакли 
мусохибахои бадей навишта шудаанд.

133. Афлотун намояндаи кадом равняй фалсафй мебошад?
Афлотун фалсафаи муназзами хосй худро дорад. Уро ба 

таври умумй намояндаи барчастаи идеализми объективии 
даврони Антика мешуморанд. Фалсафаи Афлотун чонибхои 
гуногунро сохиб мебошад, ки онхо дар рушди минбаъдаи 
афкори фалсафй ахамияти калон доштанд. Таркиби фалсафаи 
Афлотун аз онтология (таълимот дар бораи хастй), теология 
(таълимот дар бораи Худо -  илохиёт), космология (таълимот 
дар бораи олам), космогония (таълимот дар бораи пайдоиши 
олам), психология (таълимот дар бораи рух, чон, маънавияг, 
равон), гносеология (таълимот дар бораи маърифат), этика 
(таълимот дар бораи ахлок) ва сотсиология (таълимот дар 
бораи чомеа) иборат аст. Тахкики гояхои асархои Афлотун аз 
он шаходат медиханд, ки онхо, дар нихояти амр, таълимот дар 
бораи идеяхо, накшхо мебошанд.
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134. Чаро фалсафаи Афлотуи таих;о дар доираи идеализм 
сураг гирифт?

Маълум аст, ки ба хар як инсон дар ибтидои ташаккули 
тафаккур чизе ё ходисае таъсир мегузорад. Афлотун, вакте 
Сукроти хаким дар Рум хамчун яке аз шахсиятхои абаркудрати 

' давр дар сохаи зехн маъруфият дошт, 28-сола буд ва яке аз 
шогирдони Сукрот ба шумор мерафт. Ба устодаш Сукрот 
эхтироми фоика дошт. Ноодилона ба катл махкум кардани 
Сукрот ва ба дунёи охират рафтани у барои Афлотун фочиаи 
мудхиш буд. Баъди ин фочиа Афлотун ба худ савол медихад: 
“Оё оламе, ки ба муътабартарин инсон хукми катлро раво дида, 
тавассути он андешаи адолат ва хакикатро поймол кард, олами 
хакикд буда метавонад?” Ба ин савол Афлотун чавоби манфй 
медихад ва мегуяд: “На, харгиз”. Бо ин саволу чавоби худ ба 
худ Афлотун олами мухитро хамчун олами хастии 
тайрихакдкй, нохак маънидод мекунад ва минбаъд дар 
чустучуйи олами хак мешавад ва чунин оламро на дар хастии 
моддй, балки дар хастии маънавй пайдо мекунад. Яке аз 
сабабхои умдатарини дар доираи идеализм мондани фалсафаи 
Афлотун хам дар хамин аст.

135. Олами Афлотун чй гуна олам аст?
Ба ин савол Афлотун чунин чавоб мегуяд, ки гайр аз олами 

оддии мавчуди нохак. яъне олами махсусшавандаи мавчуди 
гайрихакикй боз олами мохиятхои мусаффо вучуд дорад. 
Олами мохиятхои мусаффои худро Афлотун ба мафхуми “идея” 
(эйдос) ифода кард. Олами Афлотун олами фавкуттабий буда, 
на ранг дорад, на буй, на ягон аломате дорад, на мохияти 
эхсосшаванда, балки мохиятест эхсоснашаванда, хастии дар 
хакикат мавчуд, ки танхо тавассути тафаккур онро дарк кардан 
мумкин аст.

136. Олами фавкуттабиии Афлотун чй гуна хосиятхоро 
дороет?

Олами Афлотун олами идеяхо, ки на танхо аз салтанати 
мохиятхо, балки аз салтанати мохиятхои накукор иборат аст, 
яъне олами идеалии Афлотун на танхо олами мукобил ба олами 
махсусшаванда, балки олами наку, олами хайр бар мукобили 
олами зулм, олами шар мебошад. Дар нихояти амр, дар болои
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хама идеяхо, ба андешаи Афлотун, идеяи Хайр меистад, ки вай 
сарчашмаи хакикат, манбаи мувозинат, хамохангй ва зебоии 
конеъкунандаи хама гуна такозои накукорихои воло мебошад. 
Идеяи Хайр ба Офтоб шабохат дорад. Аммо Офтоб, дар олами 
махсусша ванда, Офтоби махсусшаванда буда, дар олами 
идеалй идеяи Хайр мебошад. Хулоса, олами идеяхо, мувофики 
таълимоти Афлотун, хастии олами хакдкй, яъне олами абадй ва 
тагйирнопазир ба шумор меравад.

137. Идеализми объективии Афлотун чиро ифода мекунад?
Маълум аст, ки идеализми объективй вокеона, новобаста 

ба шуури инсон вучуд доштани рух, тафаккур, идеяро таълим 
медихад ва онхо нисбат ба олами моддй аввалин махсуб 
меёбанд. Дар эчодиёти Афлотун мо метавонем ду шакли 
мавчудиятро пайдо кунем: якум, идеализми объективии 
мушаххасгардонидашуда, ки онро Афлотун худой холики 
кайхон меномад, яъне мавчудиятро ба худо вобаста мекунад; 
дувум, идеализми объективии номушаххас, ки он аз идеяхо 
иборат аст ва дар макоми волотарини идеяхо идеяи Хайр 
меистад. Хусусияти дигари идеализми Афлотун аз он иборат 
аст, ки вай идеализми хазмшуда, бошуурона ба шумор меравад.

138. Мафхуми “идея” дар фалсафаи Афлотун чиро ифода
мекунад?

Пеш аз хама бояд гуфт, ки Афлотун ба олами 
махсуешавандаи гайри вокей, олами хакикй ва вокеии идеалиро 
мукобил мегузорад. Олами идеалии Афлотун абадй ва 
тагййрнаёбанда буда, хамеша хает, нест намешавад ва тавлид 
намеёбад. Хастй, яъне олами идеалии мавчуд, аз мачмуи 
бахамомадаи заминахои маънавй иборат аст, ки унсурхои 
созмондихандаашро идеяхо ташкил мекунанд. Маънии лугавии 
калимаи “идея” -  зохир, намуди берунй, намудор, сифат, накды, 
шакл, намуд, иавъ мебошад. Хамчун унсури созмондихандаи 
мачмуи бахамомадаи олами идеалиро бештар Афлотун бо 
калимаи "эйдос” низ ифода мекунад. Шояд байни онхо кадом 
як тафовуте чой дошта бошад, аммо дар забони хамондавраина 
хар ду вожа ба як маънй истифода мешуд. Мо низ хар ду ин 
вожаро ба як маънй истифода мебарем. Хулоса, идея ё эйдоси 
Афлотун хамон калима ё мафхуме, ки тафаккури инсон эчод
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кардааст ва Афлотун онро ба маънии ифодакунандаи унсурх,ои 
мачмун олами маънавии бахдмомада истифода мекунад, ки 
онхо, мувофики таълимоти Афлотун, х,амчун вокеиятхои 
объективй вучуд доранд. Идеализми Афлотун, чун дар боло 
зикр кардем, идеализми ахлокй мебошад ва дар мукобили 
олами махсусшаванда ва гайрихакикй меистад. Бинобар ин 
идеяи хама идеяхо идеяи Хайр мебошад, ки он тачассумгари 
сарчашмаи хакикат, муназзам, хамоханг, зебо буда, 
конеъкунандаи талаботи накукорихои воло мебошад.

Идеяхои Афлотун дар парокандагй набуда, балки дар 
тобеиятй ва тобеияти тобеият вучуд доранд. Идеяхо 
метавонанд дар шакли умумияти бештар ё умумияти камтар 
вучуд дошта бошанд. Масалан, гусфанд ва гов ба хамдигар 
тобеият дошта, дар мачмуъ ба идеяи чорпо тобеъ мешаванд ва 
байни хамдигариашон тобеияти тобеият пайдо мекунанд. 
Аммо, азбаски олами идеяхо хеле бисёр мебошад, Афлотун 
онхоро дар шакли пирамида ифода карда наметавонад.

139. Оё дар фалсафаи Афлотун олами моддй уму ман 
инъикос наёфтааст?

Дар фалсафаи Афлотун дар мукобили олами хастй, ки 
олами идеяхо мебошад, олами гайрихастй (нобудй) меистад. 
Дар зери мафхуми олами гайрихастй Афлотун олами моддиро, 
ки “хора” низ мегуяд, ифода мекунад. “Хора” кадом як фазо, 
“кадом як намуди диданашаванда, бешакл, ламснашаванда” 
буда, вай дар ягонагии худии худ вучуд дорад ва дар айни 
замон мурунат дошта, метавонад шаклхои гуногунро гирад. 
Хулоса, материяи Афлотун бечон, донистанашаванда ва 
такрибан гайрихастй мебошад. Сарфи назар аз он ки материяро 
Афлотун чунин маънидод кардааст, вале вай манбаи тавлиди 
бисёрй, фардй, ашёй, тагйирёбандагй, фавтиданй ва тавлидёбй, 
зарурати табий, зулм ва ба нестй оварандаи озодй махсуб 
меёбад. Материя -  хора - “модар”, ’’гизодиханда”, “сабабияти 
мусоидаткунанда” маънидод карда мешавад, яъне Афлотун 
гайр аз идеяхо боз мавчудияти ибтидои мустакили дигарро -  
материяро пазируфтааст. Бинобар ин Афлотунро идеалисты 
шакли дуалистй низ гуфтан мумкин аст. Аммо олами Афлотун 
оламест, ки тавлид мешавад, як мудцат худро нигох медорад. 
доимо тахаввул мекунад ва доимо нест мешавад. яъне оламе, ки
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муваккатан ба вучуд меояд, дар нестшавй абадият дорад, абадй 
нест мешавад.

Барои он ки ходисоти дар олами гайрихдстй 
бавучудояндаро маънидод кунад, Афлотун мавчудияти рухй 
кайхониро дохил мекунад, ки вай хдмчун кувваи эчодкор, 
манбаи харакат, хаёт ва зиндагй маънидод карда мешавад. Вай 
хам олами идеяхо ва хам олами ашёро дар худ чой медихад ва 
ашёро мачбур мекунад, ки ба идеяхо такдид кунанд ва 
иштироки идеяхоро дар ашё тачассум мекунонад. Ч,исм 
миранда, рух абадист. Рух аз чисми мурда ба чисми дигар 
мегузарад. Чунин гузаришро метемпсихоз мегуянд.

140. Афлотун дар бораи давлат чй гуна акдадахо дорад?
Мувофики таълимоти Афлотун, давлат ба сабаб ва бахри 

конеъ кардани талаботи одамон ба вучуд меояд. Дар давлат хар 
як инсон ба мехнати муайян маннул мешавад. Дар натича 
имконияти бештар истехсол кардани неъматхои барои зиндагй 
зарур ба вучуд меояд, ки он талаботи хамаро конеъ 
мегардонад. Афлотун лоихаи давлатй идеалиро низ тартиб 
медихад, ки дар чунин давлат вазифаи олй гамхорй дар бораи 
одамон махсуб меёбад. Дар ин давлат хама умури он дар асоси 
адолат ва акл ба рох монда шудааст. Чунин давлатро одамони 
хирадманд -  файласуфон идора мекунанд. Дар чунин давлат 
одамони аз чихати хам чисмонй ва хам маьнавй тарбияёфта 
зиндагй мекунанд. Ин акидахоро Афлотун пешниход карда, 
сохти дар хамон давра мавчудаи давлатро зери танкид мегирад.

141. Оё дар бораи Арасту чизе медонем?
Арасту (384-322 то милод) низ яке аз симохои барчастаи 

фалсафаи Антика ва шогирди шоистаи Афлотун ба шумор 
меравад. Ватани Арасту шахр-давлати (полиси) Стагира буда, 
падараш Никомах - дар даргохи подшохи макдунй Аминита 
табибй мекард. Дар синни 17-солагй ба Афина меояд ва ба 
“ Академиями Афлотун дохил мешавад. Дар Академия 20 сол - 
то вафоти Афлотун, тахсил мекунад. Баъди вафоти Афлотун 
Арасту чандин сол дар мусофират дар шахрхои гуногун умр ба 
cap мебарад ва соли 338 боз ба Афина бармегардад. Давраи 
дувуми хаёти Арасту дар Афина огоз меёбад. Дар ин чо вай 
мактаби худро мекушояд, ки Ликей ном дошт. Барои он Ликей
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ном гирифт, ки дар наздикии кохи Апполони Лнкейй чойгир 
шуда буд. Мактаб дар боги сабзи сердарахти сояаафкан мавзеъ 
дошт, ки дар он рохравхои болопушидаи махсус барои 
сайругашт бино гардида буданд ва шогирдон дар он гардиш 
мекарданд. Бинобар ин хам Арасту ва хам итоги рдони уро 
“перипатетикхо” (сайругашткунандагон) меномиданд. Арасту 
дар Ликей 12-сол омузгорй кардааст ва теъдоди хеле зиёди 
шогирдон низ доштааст. Давраи дувуми зиндагии Арасту дар 
Афина ба даврони нашъунамои салтанати Искандари Мавдунй 
рост меояд. Баъди вафоти ногахонии Искандар дар Афина 
шуриши зидцимакдунй cap мешавад ва Арастуро низ ба кофирй 
гунахкор мекунанд. Хулоса, Арасту Афинаро падруд мегуяд ва 
дар хонаи модараш дар шахри Эвбей вафот мекунад.

Мутафаккир пеш аз вафоташ васият мекунад, ки турбати 
зани аввалаашро дар назди кабраш аз нав гуронанд, барои 
таъмини зиндагии зани дувумаш Херпилле -  модари писараш - 
Никомах, воситахои зарурй таъин мекунад. Ба хар ду писараш
-  Пифиада, ки аз зани аввалааш буд ва Никомах - аз зани 
дувумаш, таъинот медихад, баъзе гуломони худро озод 
мекунад. Хулоса, кори бандагии кабл аз нафаси вопасинашро 
низ хамчун инсони окил ба анчом мерасонад ва дунёи фогафо 
падруд мегуяд.

Арасту эчодиёти пургановати фалсафй дорад, ки он аз 
мусохибахо cap карда то рисолаву китобхои калонхачми 
сохахои гуногун ба шумор мераванд ва шогирдони хохишманд 
метавонанд онхоро мавзуи мавриди баррасии махсус карор 
диханд. Овардан ва тавсиф кардани онхо дар ин саволу чавоб 
имконнопазир аст. Танхо ишора бар он мекунем, ки Арасту 
сохиби низоми фалсафии худ буда, мавзуъхои гуногуни 
фалсафиро мавриди баррасй карор додааст.

Пеш аз он ки ба саволхои дигари муайянкунандаи афкори 
фалсафии мутафаккир гузарем, як чизро таъкид мекунем, ки 
Арасту дар байни материализм ва идеализм мекалавид ва ин 
калавиш аз у файласуфи дуалист ташаккул додааст.

142. Чаро Арасту ифодаи зеринро нисбат ба Афлотун 
муносиб донистааст?

“Харчанд Афлотун ва хакикат бароям азизанд, вале карзи 
вичдон фармуда истодааст, ки афзалиятро ба чониби хакикат
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дихам”. Ифодаи мазкурро Арасту барои он гуфтааст, ки вай бо 
фалсафаи идеализми Афлотун мувофик набуд ва мавзуи 
ташщди Арасту гардида буд. Арасту эълом дошт, ки Афлотун 
идеяхоро мавчудн мустакил гуфта ба галати усулй чой додааст 
ва дарк накардааст, ки идеяхо мустакилона вучуд дошта 
наметавонанд.

143. Низоми фалсафии Арасту кадом акидахоро дар бар 
мегирад?

Арасту аз байни мутафаккирони Антика аввалин шуда 
донишхои фалсафиро аз донишхои мушаххаси сохдхо чудо 
мекунад ва фалсафаро ба фалсафаи аввал, ки мавзуи омузишаш 
хастии аввал ё ибтидо ва сабабияти аввал мебошад, ва 
фалсафаи дувум, ки мавзуи омузишаш табиат мебошад, 
таксимбандй менамояд. Мавзуи фалсафаи аввал, ки таърихан 
унвони “метафизика”-ро гирифта буд, на дар бораи табиат, 
балки дар бораи он чи берун аз табиат вучуд дорад, бахс 
мекунад. Ин мавзуъро мохиятхои фавкулхиссии доимй, ки 
танхо тавассути тафаккур дарк кардан мумкин аст, меномид ва 
хамин фалсафаи аввал аз диди Арасту фалсафа ба маънии том 
ба шумор меравад, аммо физика ё таълимот дар бораи табиат 
низ фалсафа буд, вале фалсафаи дувум махсуб меёфт.

144. Фалсафаи якуми Арасту таърихан ба унвони 
“метафизика” маъруф аст. Ин мафхум чиро ифода мекунад ва 
хамчун фалсафаи якум чиро гунчоиш медихад?

Дуруст аст, ки фалсафаи якуми Арастуро “метафизика” 
(баъди физика, баъди табиат, фавкуттабий) унвон кардаанд. 
Маънии забонии мафхуми “метафизика”-ро дохши кавс 
овардем. Аммо маънии фалсафиаш хамчун фалсафаи якум аз он 
иборат аст, ки вай ифодакунандаи хастии абадии фавкуттабий, 
Хастии абадии фавкулхиссй, ки танхо тавассути тафаккур дарк 
карда мешавад, мебошад. Рочеъ ба ин масъала Арасту савол 
мегузорад, ки оё гайр аз материя боз ягон чиз, ки сабаби 
мустакил бошад хает ё на? Оё гайр аз мохиятхои 
махсуешаванда боз кадом як мавчуди бехаракат ва абадй вучуд 
дорад ё на ва агар вучуд дошта бошад, пас, чй аст вай? Ба ин 
саволхо худи Арасту чавоби мусбат дода мегуяд, ки: бале, 
сабабхои гайримодции мустакил вучуд доранд, хамчунин
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мохиятхои бехдракати абадии фавкулхиссй вучуд доранд. 
Мавзуи омузиши фалсафаи якум хам аз хаминхо иборат аст ва 
ин масъалахо нисбат ба омузиши табиат мукаддамтар 
мебошанд. Бинобар ин онро Арасту фалсафаи якум меномад.

145. Дар маркази таваччухи фалсафаи якум чи меистад?
Дар маркази таваччухи фалсафаи якум масъалахои хастй 

меистад. Дойр ба халли ин масъалахо Арасту таълимотеро дар 
бораи чахор нахустасос, чахор ибтидо ё нахустсабаби хама гуна 
хастиро ба вучуд овардааст, ки онхо аз:

1) нахустасоси шаклй, ки онро Арасту тавассути вожаи 
“эйдос” ифода кардааст. Аммо эйдос дар таълимоти Арасту 
идея, эйдоси чиз буда, бо худи чиз вучуд дорад. Тавассути эйдос 
“мохияти хастй” ифода карда мешавад. Бе эйдос чиз ифода 
карда намешавад, яъне эйдос сабаби шаклии чиз мебошад.

2) нахустсабаби моддй, ки Арасту онро тавассути вожаи 
юнонии “хюле” (яъне, ба маънии маъмулии забонй - чангал, 
дарахтон, чубу тахтаи бинокорй ва дувум, асосе, ки хама ашё аз 
он ибтидо мегирад), ифода кардааст. Х,юлеро Арасту хамчун 
нахустмоддаи бешакл, номуайян, ки метавонад хама гуна 
шаклро бигирад, ба муайяние табдил ёбад, маънидод кардааст. 
Хама гуна шакл ва муайянй тавассути сабабияги шаклй ба 
вучуд меояд. Сабабияти шаклй ба сифати фаъол маънидод 
карда мешавад. Умуман, модда ва шакл ду ибтидои доимй 
буда, шакл ифодакунандаи мохият мебошад. Модда хамчун 
мавод вучуд дошта, танхо тавассути шакл ифодакунандаи 
мохият мегардад.

3) нахустсабаби бахаракатоваранда. Дар тафсири ин 
масъала саволе ба миён меояд, ки харакат чй тавр имконпазир 
мегардад? Чун маълум аст, модда дар таълимоти Арасту заиф, 
бехаракат буда, онро танхо шакл ба харакат меоварад. Шакл ва 
модда дар якчоягй ба фаъолият даромада метавонанд, яъне 
шакл омили бахаракатоваранда махсуб меёбад. Пас, 
нахустсабаби бахаракатоваранда шакл мебошад, ки онро 
шакли дигар ба харакат меоварад. Ин шакли дигар 
нахустсабаби бахаракатоваранда, шакли олй -  Худо ба шумор 
меравад. Шакли олй худ бехаракат мебошад. Агар вай дар 
харакат мебуд, пас, барои вай низ бахаракатоваранда лозим
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меомад. Бинобар ин Худо хамчун мавчуди фавкулхиссй 
бехаракат буда, хамаи дигар мавчудотро ба харакат меоварад.

4) нахустсабаби максаднокй, ки хама гуна харакатро ба 
хадафи муайян равона мекунад. На мавчудияти ашё ва на 
мавчудияти харакат бемаксад буда наметавонад. Тибки акидаи 
Арасту, хама гуна раванд дар олам тавассути хадафи муайян 
самти муайяни ботинии худро ва тавассути хадаф сабабиятро 
пайдо менамояд. Арасту таъкид мекунад, ки хама гуна 
имконият ба татбикшавй саъй мекунад, ба он саъй мекунад, ки 
муайянии мукаммале шавад. Бинобар ин максад, хадаф -  саъй 
кардан бахри расидан ба хадафи худ мебошад.

146. Дар фалсафаи Арасту чахор нахустсабаб бо маънидоди 
таълимот дар бораи Тафаккур, Акли мутлак ба охир мерасад. 
Пас, Акли мутлак чист?

Акли мутлак дар фалсафаи Арасту хамчун зинаи олии 
хастй маънидод карда мешавад, ки вай хеч гуна сабабияти 
бавучудоваранда надорад ва ба худии худ мавучудияташро 
нигох медорад. Дар ин хусус Арасту менависад, ки "... мохияти 
доимй, бехаракат ва чудо аз ашёи махсусшаванда вучуд дорад”. 
Ин мавчуди олй, албатта, Худо мебошад. Худо Акди бешахс, 
Адли худовандй мебошад, ки мудом дар фаъолият буда, 
офаридгори хама мавчудот мебошад. Акли худовандй хамчун 
мавчуди олй ба сифати сабаби шакливу харакату максаднокй 
баромад мекунад. Чунончи, хамчун сабаби шаклии Акл 
“Шакли шаклхо”, мафхуми нихоии ифодакунандаи хастй, 
хамчун харакатдиханда -  ба сифати такондихандаи аввалин, ки 
хама чизро ба харакат меоварад, вале худаш бехаракат 
мебошад. Хамчун хадаф ифодакунандаи тамоми максадхо, ки 
барои расидан ба неъмат, хадафи воло равона карда мешавад. 
Хадафи воло -  расидан ба Худашро дар назар дорад. Гуфтахои 
мазкурро теология -  таълимот дар бораи Худо меноманд.

147. Агар теология таълимот дар бораи Хастии Олй -  Худо 
бошад, пас, телеология чист?

Телеология ба теология алокамандй дорад ва гуфтан 
мумкин аст, ки аз он бармеояд. Чунон ки дар боло гуфтем, 
теология таълимот дар бораи Хастии Олй -  Худо мебошад. 
Мувофики ин таълимот, бавучудоварандаи хама ашё ва
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ходисоти олам Худо ба шумор меравад ва хама чиз аз ибтидо 
максаднок офарида мешавад ва дар нихояти амр ба як максад 
равона мешавад, яъне ба Худо. Дар телеологияи Арасту низ 
хама ашёву ходисоти олам аз чониби Хдстии Олй, яъне 
Худованд, максаднок офарида мешавад. Акли ягонаи 
худовандй на танхо манбаъ ва сабаби харакат мебошад, балки, 
дар айни замон, сабаби максаднокии раванди олам буда, вайро 
ба максади ягона, яъне ба Худо хамчун неъмати воло равона 
мекунад. Хулоса, максаднок офаридан ва минбаъд расидан ба 
неъмати волоро, ки максади олй махсуб меёбад, телеология ё 
таълимот дар бораи максаднокии офариниш мегуянд.

148. Оё Арасту дар бораи рух андешахо дорад?
Дар чавоб ба ин савол бояд гуфт, ки масъалаи рух (чон, 

мафхуми муосираш -  маънавият) яке аз масъалахои бенихоят 
мухокимашавандаи хам афкори даврахои пешофалсафй ва хам 
тамоми даврахои минбаъдаи рушди чомеаи инсон ба шумор 
меравад ва дар замони муосир низ мубрамияти хешро гум 
накардааст ва густурда баррасй мегардад. Ин масъала Арасту 
барин мутафаккирро берун аз доираи баррасиаш монда 
наметавонист. Бинобар ин зарур аст гуфга бошем, ки Арасту ин 
масъаларо низ хамачониба мавриди тахкик карор додааст ва 
андешахои чолиб низ дорад. Масалан, Арасту рухро хамчун 
чузъи чудоноиазир ва мабдаи ташаккулдихандаи чисм, манбаъ, 
тарзи идора ва ба танзимоварандаи он, энтелехияи (неруи ба 
хадаф расонанда, кувваи харакатдиханда, мубаддалкунандаи 
имконият ба вокеият) чисм номидааст. Арасту таъкид мекунад, 
ки танхо рух ба чисм маънй ва максади хаёт мебахшад. 
Мутафаккир унсурхои созмондихандаи рухро хеле муфассал 
тахлил кардааст ва нишон додааст, ки рух аз хотира, эхсосхо, 
гузариш аз эхсосхо ба тасаввурот ва гайра иборат аст, ки то 
расидан ба дарки мохдятро хддоят мекунад. Рух абадист, чисм 
миранда аст ва ба нестй омадани чисм маънии абадй озод 
гардонидани рухро дорад.

149. Оё мумкин аст, ки Арастуро намояндаи чараёни 
фалсафии дуализм эътироф намоем?

Бале, аз баррасии афкори фалсафии Арасту чунин 
бармеояд, ки вай ду нахустасосро мавриди омузиш карор
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додааст ва хар дуро, яъне, хам асоси модцй (хюле) ва хам 
рухиро (эйдос) эътироф кардааст. Бинобар ин Арастуро 
метавон намояндаи чараёни фалсафии дуализм маънидод кард.

150. Дар масъалаи таълимот дар бораи маърифати олам 
(гносеология) Арастуро ба кадом гурухи мутафаккирон дохил 
кардан мумкин аст? -  Вакте афкори Арастуро дар ин соха 
тахкик мекунем, маълумамон мешавад, ки вай дойр ба ин 
масъала тадкикоти махсус накардааст ва навиштаи махсус низ 
надорад. Аммо дар афкори фалсафиаш гуфтахоеро пайдо 
мекунем, ки аз итминони мутафаккир ба дониш шаходат 
медиханд. Чунончи, асари Арасту “Метафизика” бо ифодаи: 
“Хама инсонхо аз ибтидо ба дониш саъй мекунанд” огоз 
меёбад. Итминони файласуф ба донисташавандагии олам ба он 
такя мекунад, ки олами инсон ва олами кайхон дар сиришти 
худ асоси ягона доранд, шаклхои хастй ва тафаккур 
хаммонанди якдигаранд. Дувум он, ки Арасту дар китоби 
фавкуззикраш “Метафизика” онхоеро зери танкид мегирад, ки 
хеч; чизро хамчун хакикат намепазиранд. Бинобар ин Арастуро, 
сарфи назар аз камбудихояш, дар ин сохаи мухими фалсафй ба 
гурухи хушбинхо (муносибати мусбатдоштагон ба 
донисташавандагии олам) дохил кардан мумкин аст.

151. Маълум аст, ки барои анчом додани тадкикоти илмй 
категорияхо, мафхумхои умумии ифодакунандаи равандхои 
муайян лозим мебошанд. Оё Арасту дар ин чода кореро анчом 
додааст?

Бале, анчом додани корхои тадкикоти илмй истифодаи 
категорияхоро (мафхумхои умумиятдодашударо) такозо 
мекунад. Хдрчанд дар замони зиндагии Арасту илм дар 
зинахои поёнии инкишоф буд, вале мутафаккир пай бурдааст, 
ки бе мафхумхои умумии ифодакунандаи равандхои муайяни 
ходисоти олам, тадкик кардани онхо имконнопазир асг. 
Бинобар ин Арасту як катор категорияхоро кашф кардааст, ки 
ахамияти худро то ба имруз гум накардаанд. Чунончи, 
категорияхо ба мисли: тавон ва фаъолият, сабаб ва натича, 
имконият ва вокеият, фазо ва вакт, модда (хюле) ва шакл 
(эйдос), мохият ва зухур ва гайраро истифода кардааст.
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152. Арастуро асосгузори мантики шаклй мегуянд. Чаро?
Пеш аз хама бояд гуфт, ки мантики шаклй илмест дар 

бораи шаклхои ахамияти умумидоштаи тафаккур ва воситахои 
он, ки барои тадкдкд дурусти хама сохахои илм зарур аст, ба 
шумор меравад. Ба шаклхои ахамияти умумидоштаи тафаккур 
ифодахо ба монанди: мафхумхо, мухокимахо ва 
хулосабарорихо дохил мешаванд. Аввалин шаклхо ва 
воситахои мухокима холо дар марказхои бисёр кадима ба 
мисли Чин ва Хдндустон ба вучуд омада буданд, вале онхоро 
аввалин маротиба ба низоми муайян Арасту дароварда буд ва 
асоси илми мантикд дар замони муосир ташаккулёфта низ 
хамон мантике, ки Арасту ба вучуд оварда буд, махсуб меёбад. 
Арасту аввалин мутафаккире буд, ки шаклхои мантикии нуткро 
аз мазмун чудо карда буд. Бинобар ин Арастуро асосгузори 
мантики шаклй меноманд.

153. Ахлок дар фалсафаи Арасту кадом макомро ишгол 
мекунад?

Аз таърихи рушди афкори фалсафй маълум аст, ки 
аксарияти мутафаккиронн гузашта ба масъалахои ахлок 
ахамияти махсус зохир мекардаанд. Арасту низ аз ин чумла 
истисно нест ва масъалахои ахлок, дар фалсафаи у чойи 
намоёнро ишгол мекунад, зеро мутафаккир ба ин масъала 
натанхо ахамият додааст, балки пахдухои гуногуни онро 
муфассал тадкик, карда, чй гуна ахамият доштани онро барои 
чомеа нишон додааст.

Чун медонем, чомеа ва давлатро Арасту дар вахдоният 
(ягонагй) тадкдк кардааст. Бинобар ин вакте Арасту ба 
масъалаи ахлок таваччух мекунад, кушиш мекунад, ки ахлок, 
кабл аз хама, чавобгуйи такозои чомеа ва давлат бошад. 
Назари мутафаккир бар он аст, ки шахрвандон бояд чавобгуйи 
накукорихои муайян бошанд, ки онхоро аз бошандагон давлат 
талаб мекунад. Шахрвандон танхо дар доираи хамин 
накукорихои муайян метавонанд хам хукукхои худро вокей 
гардонанд ва хам ба чомеа судманд, муфид бошанд. 
Накукориро Арасту дар он мебинад, ки вай ба манфиати чомеа 
буда, назму тартиби чомеаро таъмин карда тавонад. 
Накукориро ба ду навъ таксим мекард: накукории зехнй ва 
иродатй. Накукории зехнй ахамияти халкунанда дошта,
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тавассути аз бар кардани донишу тачрибаи таърихи гузаштагон 
ташаккул меёбад ва дар корхои окилонаи муосирон татбики 
худро меёбад. Ба чунин накукорих,о, фаъолиятхо ба монанди: 
хирадмандона рафтор кардан, окилонагии фаъолият, 
окилонагии муносибат ва гайра, ки тавассути онхо инсон худро 
хамчун мавчуди боакд муаррифй мекунад, дохил мешаванд. 
Инсони окил инсони озод аст. Инсонеро, ки “тафаккури 
гуломй” дорад, инсони саодатманд гуфтан мумкин нест. Гайр 
аз ин мутафаккир арзишро, ба мисли адолати ичтимой, дар 
маркази таваччухи меъёрхои ахлокии чомеа мегузорад.

154. Рочеъ ба масъалаи чомеа ва давлат Арасту чй акидахо 
дорад?

Дар чавоб ба ин савол бояд гуфт, ки файласуф тачрибаи 
хаёти сиёсии чомеаи юнониёнро хеле муфассал тахлил карда, 
таълимоти истисноии ичтимоиву фалсафии худро ба вучуд 
овардааст. Дар халли ин масъала вай диккати асосиро ба 
ибтидои мавчудияти хар як вокеа медихад ва чунин андеша 
мекунад, ки ибтидои масъалаи ташаккули чомеа (давлат), кабл 
аз хама, ба таваччухи хар як инсон бахри бо хамдигар якчоя 
шудан, якчоя зиндагй кардан, бо хамдигар муошират кардан 
алокамандй дорад.

Арасту инсонро аз ибтидо мавчуди сиёсй, яъне мавчуди 
ичтимой маънидод мекунад ва кайд менамояд, ки инсон аз 
ибтидо инстинкти (хохдши равонии) ба зиндагии якчоя бо 
одамони дигарро дорад. Аввалин натичаи хаёти якчояи 
одамонро Арасту дар ташаккулёбии оила мебинад. Минбаъд, 
мегуяд Арасту, андешахояшро идома дода, зарурати байни 
хамдигар мубодила кардан ба вучуд меояд, ки он, дар навбати 
худ, ба муоширати байнихамдигарии оилахо ва дехахои 
ахолинишин меоварад. Хдмин тарик, чомеа -  давлат арзи вучуд 
мекунад. Чун мебинем, чомеа ва давлатро Арасту дар 
вахдоният (ягонагй) маънидод мекунад, зеро хар ду падидаи 
мазкур дар фахмиши мутафаккир вокеияти вахдонй дорад.

Давлат, андеша дошт Арасту, на бахри он таъсис дода 
мешавад, ки одамон якчоя зиндагй кунанд, балки барои он 
сохта мешавад, ки онхо хушбахтона умр ба cap баранд. Давлат 
дар сурате арзи вучуд мекунад, ки миёни оилахо, авлод ва 
кабилахои муошираткунанда шароити мусоид бахри хаёти
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муносиб ва мукаммали инсон ба вучуд омада бошад. Инсони 
мукаммал дар чунин давлат шахрванди мукаммалро дар назар 
дорад, ки давлати камолёфта ба чунин шахрвандон асос 
меёбад.

155. Асоси иобаробарии аъзои чомеаро Арасту дар чй 
мебинад?

Дар чавоб ба ин савол бояд кайд кард, ки Арасту ба 
тахлили хаёти иктисодй низ таваччухи хоса зохир карда, накши 
пулро дар муносибатхои иктисодй хеле рушан маънидод 
кардааст. Сабаби хама гуна мочарохо ва ночурихои чомеаро 
дар нобаробарии молумулкй маънидод намудааст.

156. Арасту кадом шаклхои идораи давлатиро муайян 
кардааст?

У чунин шаклхои идораи давлатй, ба монанди: мутлакият, 
ашрофия ва политияро баррасй кардааст. Шаклхои мазкурро 
сохти дурусти идораи давлатй номида, кдйд мекунад, ки 
баромадан аз меъёрхои идораи давлатии шакли мутлакият ба 
мазлумият (шакли истибдодй) оварда мерасонад, баромадан аз 
шакли идораи ашрофия ба шакли олигархии идора меоварад ва 
баромадан аз полития ба демократия меоварад. Х,ар се шакли 
номбаршударо Арасту шаклхои нодурусти идораи давлатй 
маънидод мекунад, яъне Арасту шаклхои идораи давлатии 
мутлакият, ашрофия ва политияро шаклхои дурусти идораи 
давлатй номида, шаклхои истибдодй, олигархй (идора аз 
чониби гурухи боёни калон) ва демократиро ба шаклхои 
идораи нодурусги давлатй дохил менамояд.

157. Кадом давлатро Арасту давлати бехтарин махсуб 
медонад?

Чунин чомеа-давлатро Арасту бехтарин махсуб медонад, ки 
вай бар заминай унсури миёна (яъне тавозуни байни гуломдор 
ва гулом) таъсис ёфта бошад, зеро дар он чомеае, ки ин тавозун 
вайрон бошад, имконияти ба вучуд омадани хама гуна мочаро 
ва ихтилофот вучуд дорад.
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158. Дар хусуси меъёри маъмурияти давлатй Арасту нй 
андеша дорад?

Дар ин бора Арасту чунин андеша дорад, ки набояд ба касе 
аз маъмурон имконияти суйиистеъмол аз вазифа дода шавад. 
Файласуф маслихдт медод,: ки бояд аз болои маъмурон 
назорати катъй бурда шавад, то онхо мансаби худро ба манбаи 
сарватгундорй табдил надиханд. Вокеият нишон медихад, ки ин 
маслихати мутафаккири даврони Антика, ки дувуним хазор сол 
мукаддам гуфта шудаанд, холо низ яке аз масъалахои доги руз 
ба шумор меравад.

159. Агар фалсафаи Арастуро чамъбаст кунем, ба у чй гуна 
бахо додан мумкин аст?

Арасту бахрест бекарон. Мутафаккир тамоми мавзуъхои 
фалсафиро барраей кардааст ва рочеъ ба хамаи онхо афкори 
мустакили худро дорад, ки онхо ба рушди минбаъдаи илмхои 
сохахои гуногун, махсусан илми фалсафа, ахамияти хеле калон 
доранд ва дар зери таъсири фалсафаи у минбаъд файласуфони 
манотики мухталифи чахон афкори фалсафии худро сайкал 
додаанд. Бинобар ин дар шакли чамъбастй дойр ба фалсафаи 
ин абармард чизе гуфтан душвор аст. Сарфи назар аз чунин 
душворй, мумкин аст бигуем, ки Арасту, аввалан, тамоми 
донишхои фалсафии Юнонй Бостонро тахдил карда, онхоро ба 
як тартиби муайян даровард. Дувум, мухтавои асархои у 
заминаи самтхои гуногуни донишхои илмй гардиданд, ки аз 
байни онхо илми физика (табиатшиноей) ва мантики шаклиро 
номбар кардан мумкин аст. Хулоса, месазад, ки Арасту хамчун 
мутафаккири мавсуавй арзёбй гардад.

160. Оё бо баррасии фалсафаи Арасту даврони Антика ба 
охир мерасад?

Бо баррасии фалсафаи Арасту даврони классикии фалсафаи 
Антика як навъ чамъбаст мешавад, вале боз баъзе мактабхое 
бокд мемонанд, ки баррасии онхо фалсафаи Антикаро такмил 
мебахшанд. Ин мактабхо фалсафаи ибтидои эллинизмро дар 
бар мегиранд. Ба шумори онхо мактаби киникихо. киренаихо, 
мегарихо, эпнкурия, стояхо, скеитикхо ва нихоят 
навафлотунихо дохил мешаванд, ки баррасии хар яки онхо аз 
ахамият холй нахохад буд.
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161. Мактаби киникихо чй гуна мактаб буд?
К,абл аз чавоб додан ба саволи гузошташуда лозим аст 

ишора кунем, ки шогирдони Сукроти х,аким Алтисфен, 
Аристипп, Эвклид ва гайра шунавандагони зиёдро гирд оварда, 
мактабхо кушоданд ва ба номи устодашон Сукрот унвон карда 

" буданд ва он мактабхоро мактабх,ои сукротй меномиданд. 
Мактабхои мазкур саъй мекарданд, то ба чунин масъалахои 
усулй, ба мисли: фард ва кулл, расидан ба хаёти озодона ва 
саодатмандона чавоб гуянд. Дар чавоб ба масъалахои мазкур 
андешахояшон натанхо аз хамдигар фарк мекарданд, балки 
чавобхои куллан мукобил низ буданд. Чунончи, агар киникихо 
ва киренаикихо мавчудияти танхо фардро эътироф кунанд, 
мегарияихо танхо куллро эътироф мекарданд. Агар киникихо 
рохи расидан ба хаёти хушбахтонаро дар бенихоят махдуд 
кардани талаботашон бинанд, пас, киренаикихо хушбахтиро 
дар кайфу сафои зиндагй медиданд ва гайра. Аз байни 
мактабхои мазкур танхо мактаби киникихо мавчудияти худро 
тулонитар нигох дошта будааст.

Дар бораи баромади истилохи “киникия” чизи дакик 
гуфтан берун аз имкон аст, зеро дар хусуси он акдцахои 
гуногун вучуд доранд. Чунончи, мактабе, ки Антисфен таъсис 
дода буд, химнасия мегуфтанд, ки онро “киносарг” -  “саги 
хушёр” унвон карда буданд. Х,имнасия гуфта толори 
варзиширо мегуфтанд, ки дар он хамчунин мусохибахои 
фалсафй баргузор мегардиданд. Дигарон бошанд, баромади 
истилохи “киникия”-ро аз вожаи “кюникос” -  “сагвора” 
маънидод мекунанд. Фалсафаи киникияро “фалсафаи кюнике”
-  “фалсафаи сагворахо” мегуфтанд. Агар ба зиндагии 
намояндагони киникия ахамият дихем, ба хубй мебинем, ки 
онхо то дарачае талаботи хаёти худро махдуд карда будаанд, 
ки хаёташон ба мисли хаёти сагон мегузаштааст. Хулоса, хар ду 
акидаи мазкур хам дар таркибаш вожаи “саг” дорад. Бинобар 
ин эхтимол дорад, ки, дар хакикат, баромади истилохи 
“киникия” аз вожахои номбаршуда бошад.

162. Машхуртарин намояндагони мактаби киникия кихо 
буданд?

Машхуртарин намояндагони мактаби киникия Антисфен ва 
Диоген буданд.
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163. Антисфен чй гуна акидахои фалсафй дошт?
Антисфен (444-368- то милод) шогирди Горгий ва минбаъд 

Сукрот буда, аз масофаи 8 км барои шунидани Сукрот 
хамаруза меомад ва хамеша хамрохи Сукрот мегашт ва вактй 
рехлати устодаш ба дунёи охират низ дар пахлуяш буд. 
Антисфен асархои зиёд эчод кардааст, вале ба чуз номи онхо то 
ба мо чизе омада нарасидааст. Дар бораи Антисфен баъзе 
акидахоро аз гуфта ва навиштахои шогирдаш Диоген хамчунин 
“Метафизика’’-ii Арасту гирифтан мумкин аст. Агар хама он 
маълумоте, ки дар бораи Антисфен пайдо мекунем, тахдил 
намоем, чунин мешавад, ки онхо андешахои гуногуни мантикан 
номуназзами дорой тазодхо мебошанд. Аз байни ин андешахо 
баъзе фикрхои чолиб низ пайдо кардан мумкин аст. Чунончи, 
Антисфен дар бораи дониш мухокимаронй карда, ба хулоса 
омадааст, ки дониш танхо хамон чиз шуда метавонад, ки бо 
мафхум ифода ёбад. Ва аввалин шуда дар таърих мафхумро 
чунин таъриф кардааст: “Мафхум хамон чизе аст, ки чигунагии 
хастии предметро ва имкони чй гуна шудани онро кушода 
медихад”. Дар чойи дигар Арасту аз номи Диоген иктибос 
карда мегуяд, ки гуё Антисфен имконияти таъриф кардани 
мафхумро рад хам кардааст. Дар акддахои Антисфен бештар 
андешахои ахлокй дучор мешаванд, ки онхо низ хусусияти хоси 
мутафаккир мебошанд. Масалан, хушбахтиро у дар бенихоят 
махдуд кардани талаботи зиндагй маънидод мекард, даъват 
мекард, ки инсон бештар ба табиат наздик шавад, дар чомеа на 
хукумат бошад, на моликияти хусусй ва на издивоч, сарват ва 
кушиш ба кайфу сафоро зери танкид мегирифт. Х,ама ин 
меъёрхоро накукорй меномид. Хулоса, мувофики таълимоти 
Антисфен инсон дар сурате хушбахт мешавад, ки вай озод 
бошад, талаботи махдуди зиндагй дошта бошад ва гайра.

164. Диоген чй гуна намояндаи мактаби киникия буд?
Таърихи ба дунё омадани Диоген маълум нест. Вафоташ

наздикихои солхои 330-320-и то милод мебошад. Мутафаккири 
Юнонй Бостон буда, бо акидахои ахлокии хоси худ машхур аст. 
Акидахои ахлокии Диоген дар зери таъсири акидахои 
Антисфен ташаккул ёфтаанд ва у акидахои мазкурро дар хаёти 
шахсиаш татбик кардааст. Душманонаш уро саг меномиданд ва 
пайравонаш бошанд, намояндаи киникия мегуфтанд. Диоген
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хдма гуна донише, ки ба ахлок равона нашуда бошад эътироф 
намекард. У дар хуми аз гил сохташудаи махсуси барои зиндагй 
тайёр карда, ки “пифос” меномвданд, зиндагй мекард ва 
талаботи зиндагиашро ба хадди акал расонида буд. Зиндагии 
гадоёна дошт. Бо хамин рох гуё у ба мустакилият ва озодй аз 
таъсири мухити чомеавй мерасид, ки онро хушбахтии олй 
махсуб медонист. Чунин мустакилият ва озодй гуё киникихоро 
ба худованд наздик мекард. Вай хамаи онхое, ки шакли 
зиндагии анъанавй доштанд зери танкид карор медод, ватанро 
парастиш намекард, конуни табиатро барои худ ягона конун 
махсуб медонист ва худро “шахрванди чахон”, ки бо истилохи 
муосир космополит мегуянд, меномид. Издивочро рад мекард, 
занхо, - мегуфт у, - бояд умумй бошанд. Зиндагии хайвонот ва 
чомеаи ибтидой барои Диоген зиндагии бехтарин махсуб 
меёфт. Акл ва тарбия бояд кумак кунанд, ки инсон ба табиат 
баргардад, зиндагии табий дошта бошад, - мегуф Диоген.

Фалсафаро Диоген унсури олитарини фарханг мешуморид. 
Худи у мантики оханин дошт ва касе ба мантики у чизеро 
мукобил гузошта наметавонист. Аммо дар фалсафа у танхо 
чихатхои ахлокии зарурй дар зиндагиро эътироф мекард. 
Махрумияти худро аз хама гуна талаботи зиёдатй фалсафаи 
бехтарин медонист, ки тавассути он инсон мустакдл ва озод 
мегардад.

Диккати Диогенро баъзе масъалахои назариявй низ ба худ 
мекашиданд. У ба акидахои идеалистии Афлотун ва 
метафизикаи Зенон мукобил меистод. Чунончи, вакте нафаре 
мегуяд, ки харакат вучуд надорад, Диоген аз чояш бармехезад 
ва дар пеши у ба ин ва он су мегардад, то бифахмонад, ки вай 
гашта истодааст, яъне, харакат карда истодааст. Вакте Афлотун 
чизхои моддиро не, балки идеяи чизхои моддиро бо мафхумхо 
ифода мекард, Диоген ба мукобили Афлотун баромада мегуфт, 
ки ман чизхои аслан моддиро мебинам, на мафхумхои 
идеалиро, яъне идеализми Афлотунро зери танкид карор медод. 
Хулоса, Диоген Афлотунро мазох мекард ва мантики 
Афлотунро ифодахои пуч маънидод мекард. Афлотун дар 
навбати худ Диогенро ба саг баробар мекард ва саг меномид. 
Хулоса, фалсафаи ахлокии Диоген татарруфй, зохидй буда, аз 
тазодхои хаёти давр ташаккул ёфтаанд ва омухтани онхо танхо 
аз диди танкидй чолиб хохад буд.
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165. Мактаби Кирена (номи шахр-давлати юнонй дар сохили 
шимоли Африке дар Либияи имруза) ни гуна мактаб буд?

Мактаби Кирена аз чониби мутафаккир Аристип (435-360) 
дар шахри Кирена таъсис дода шудааст ва муддати тулонй 
фаъолият доштааст. Фалсафаи намояндагони ин мактаб 
маънии зиндагиро дар гедонизм -  кайфияти зиндагй медиданд. 
Чун маълум аст, гедонизм як шохаи эвдемонизм-хушбахтй ба 
шумор меравад. Дар фалсафаи мактаби Кирена гедонизм 
хамчун таълимоти ахлокй арзиши олии зиндагиро дар 
кайфияти зиндагй мебинад. Ба акидаи намояндагони мактаби 
Кирена, хушбахтии инсон дар кайфияти зиндагй мебошад.

Дар масъалаи маърифат намояндагони ин мактаб 
чонибдори сенсуализм буданд. Аз чумла, Аристип таълим 
медод, ки эх,сос ягона манбаи дониш мебошад. Бо ин аквда 
онх,о ба идеализми субъективй, ки барои фалсафаи Антика хос 
набуд, расида буданд. Чунончи, Аристип таълим медод, ки 
ягона манбаи дониши инсон эхеосхои худи у мебошад, ки 
сабаби пайдоиши онхо маълум нестанд. Ин акида то асри XX 
хам идома ёфта буд, ки онро дар фалсафаи намояндагони 
идеализми субъектии махистон мушохдда кардан мумкин аст. 
Аммо тафовут дар он аст, ки намояндагони мактаби Кирена, 
бар хилофи махистон, вокеияти олами моддиро инкор 
намекарданд.

Албатта, гедонизми намояндагони мактаби Кирена такозои 
кайфияти меъёриро, окилонаро дошт ва таълим медод, ки 
набояд инсон гуломи кайфият бошад ва набояд гуломи онхое, 
ки ин кайфият ба онхо алокамандй дорад, бошад.

Бояд кайд кард, ки гедонизм ва таргиби он дар нихояти кор 
ба зиндагии гайриахлокй оварда мерасонад, зеро барои ба даст 
оварда ни неъматхои зарурй барои кайфият инсонро ба хар рох 
бурданаш мумкин аст. Таргиби гедонизм ба он оварда 
мерасонад, ки меъёри хам некй ва хам бадй кайфият мегардад. 
Бадии кор боз дар он аст, ки инсон неъматхои таъминкунандаи 
кайфияташро на хамеша ба даст оварда метавонад ва ба 
ноумедихо мерасад, ки он дар навбати худ ба худкушихои 
инсон оварда мерасонад. Чунончи, яке аз мутафаккирони 
Искандария Хехеси дар лексияхояш дар бораи расида 
натавонистани инсон ба неъматхои зарурии таъминкунандаи 
кайфият чунон ин масьаларо маънидод мекард, ки баъди
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шунидани лексияхои у бисёрихо худкушй мекарданд. 
Худкуширо, масалан, Феодор-Атеист, хамчун рафтори 
окилонатарин ва хирадмандонатарин маънидод мекард.

Дар байни намояндагони ин мактаб атеистон низ буданд. 
Чунончи, Феодор-Атеист хама гуна акидаро дар бораи 
мавчудияти худоён рад мекард. Эвхемер -  муаллифи “Таърихи 
мукаддас” (охири асри IV -  ибтидои асри III) чунин таълим 
медод, ки гуё Худоён одамони машхуре, ки дар замонхои кадим 
зиндагй карда будаанд ва ба макоми худовандй бардошта 
шудаанд, маънидод мекард. Чунин акидахо дар таърихи 
фалсафа бо номи эвхемеризм машхур мебошад.

Дар фалсафаи мавчудият киникихо ва киренаияихо 
мавчудияти ашёи фардиро эътироф мекарданд ва кулро рад 
менамуданд.

166. Мактаби мегарихо чй гуна мактаб буд?
Асосгузори мактаби Мегарй (шахре вокеъ дар масофаи 40

км аз Афина) Эвклид ба шумор меравад. Эвклид шогирди 
Сукрот буд ва барои шунидани у масофаи 40 км-ро тай мекард. 
Вакти катли Сукрот низ хузур дошт. Дар маркази таваччухи 
мактаби фалсафии Мегарихо масъалаи фард ва кулл меистод. 
Дар тафовут бо киникихо ва киренаихо, ки фардро эътироф 
мекарданд, мегарихо мавчудияти танхо куллро мепазируфтанд. 
Таълим медоданд, ки дар нихояти кор хама ба хама омезиш 
меёбад ва куллро ташкил мекунад. Чунончи, акл, накукорй, 
Худо бо хамдигар омезиш ёфта ягонаи кулли абадй, 
бехаракатро ба вучуд меоваранд. Хдкикат танхо дар кулл зохир 
мешавад ва хамин кулл ягона чизи мавчуд мебошад. Агар чизе 
гуфтан лозим шавад, танхо дар бораи кулл гуфтан мумкин аст. 
Хамин тарик, мегарихо куллро бо фард мукобилгузорй 
мекарданд, ки маънии мавчудияти идеяро дошт. Аммо идеяи 
онхо хусусияти куллй дошта, аз чизхои фардй канда тасаввур 
карда мешуданд. Мактаби мегарй мудцати тулонй мавчудияти 
худро нигох медорад, ки дар доираи он теъдоди зиёди 
мутафаккиронн замон ба воя расидаанд.

167. Яке аз чараёнхои фалсафии ибтидои эллинизмро 
скептитсизм меноманд. Дар зери мафхуми мазкур дар хамон 
давра чиро мефахмиданд?
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Скептитсизми ибтидои дар асоси акддахо дар бораи 
гузарандагии вокеоти олам, тазодхо миёни тасаввуроти хиссй 
в'а тафаккур, усули нисбияти хама гуна вокеот ташаккул 
ёфтааст. Дар зери ин мафхум дар ибтидо чунин маъниро ифода 
мекарданд, ки гуё хама чиз ва вокеот шубханок аст. Чунончи, 
тибки акдцахои асосгузори ин чараён Пиррон (360-270 то 
милод) бояд чунин усулеро пеш гирифт, ки мувофики он аз 
хама гуна мухокима дар бораи чизе ё вокеае даст кашид. 
Масалан, агар чизе талх ё ширин бошад, лозим аст гуфта 
шавад, ки ин чиз, ба фикри ман, талх барин менамояд ё ширин 
барин менамояд, яъне бояд аз ифодахои мутлаки маънидод 
кардани чиз ё вокеият худдорй карда шавад. Худдорй аз 
ифодахои котеонаи мухокима дар бораи чигунагии хающий 
чизхо ва вокеахо дар инсон хисси оромй, форигболиро тавлид 
мекунад, ки намояндагони ин чараён хушбахтии хак,ик,иро дар 
хамин мебинанд.

168. Эпикур кй буд?
Эпикур (341-270 то милод) _файласуфи Юнонй Бостон, 

зодгохаш ш. Афина мебошад. У дар соли 306-и то милод 
мактаби фалсафиеро таъсис дод, ки он дар таърихи фалсафа б о 
номи “Боги Эпикур” машхур аст ва онро мактаби эпикурия 
меноманд. Намояндагони ин мактаб дар Афина дар боги 
Эпикур чамъ меомаданд. Бинобар ин онро “Бог” ё “Боги 
Эпикур” мегуфтанд,

169. Мутафаккир таълимоташро ба се кисмат чудо карда 
буд. Онхо кадомхоянд?

Дар хакицат, Эпикур таълимоташро ба се кисмат таксим 
кардааст, ки аввалиро “канонику”, яъне, назарияи маърифат, 
дувумиро “физика”, яъне, таълимот дар бораи табиат ва 
севумиро “этика”, яъне, таълимот дар бораи ахлок номида 
будааст.

170. Максади асосии фалсафаро Эпикур дар чй медид?
Эпикур максади асосии фалсафаро дар таъмини ташаккули 

озодии рухй инсон, озодй аз тарси марг ва ходисоти олами 
мухит, озодй аз азиятхои инсонй ва, умуман, таъминкунандаи 
зиндагии озод ва хушбахтона медид. Дар асоси гуфтахои боло,
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таълимоти ахлокии Эиикурро таълимоти ахлокии озодкунанда 
маънидод кардан мумкин аст.

171. Магар Эпикур пайрави Демокрит набуд?
Бале, Эпикур пайрави Демокрит буд. Вай назарияи 

атомияи Демокритро мавриди тачдиди назар карор медихад ва 
дар натича изхор мекунад, ки атомхо кобилияти худ аз худ аз 
чараёни харакат баромаданро доранд. Худ аз худ аз чараёни 
харакат баромадани атомхоро Эпикур хамчун хадди акали 
озодй дар табиат меномид, ки бе он озодии рафтори инсон 
имконнопазир мегардад. Ин ва масъалахои дигари 
табиатшиносии Эпикур дар кисмати таълимот дар бораи 
“физика” омадааид.

172. Таълимоти ахлокии Эпикурро мухтасаран ифода кунем, 
чихо гуфта метавонем?

Мувофики таълимоти ахлокии Эпикур, инсон дар натичаи 
бартараф кардани монеахои хаёт, ба монанди бартараф 
кардани таре аз дахолат кардани худоён ба хаёти инсон, таре аз 
зиндагии ухравй, таре аз марг метавонад озод гардад. Яке аз 
вазифахои асосии фалсафа, - мегуфт Эпикур, - иборат аст аз 
мусоидати феълй ба инсон аз тарси марг ба шумор меравад. 
Марг, - мегуяд Эпикур, - ба мо хеч алокамаидие надорад, зеро 
“вакте мо хастем, холо марг нест, вале вакте марг меояд, мо 
аллакай нестем” (иктибос аз Философия: учебник для вузов/ 
под ред. В. Н. Лавриненко, В. П. Ратников. -  С. 78). Яъне 
Эпикур мехост_кумак кунад, ки инсон бидонад чй гуна зиндагй 
ба cap барад. У хаёти хушбахтонаи инсонро дар оромии рухй, 
ки онро дар илми муосир атараксия мегуянд, медид. Озодии 
Эпикур озодй аз хама шавку хавас, озодй аз хузну фарахи аз 
меъёр зиёд махсуб меёбад.

173. Дар масъалаи маърифат Эпикур чй акида дорад?
Ба андешаи Эпикур, дониш аз тачрибаи хиссй огоз меёбад, 

аммо илм дар бораи дониш аз тахлили вожахо ва мукаррар 
кардани истилохоти ифодакунандаи дониш cap мешавад. 
Тасаввуроти хиссй, агар то ба сатхи тафаккур бароварда 
нашавад, худ ба худ дониши хакикй шуда наметавонад.
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174. Оё таълимоти эпикурия ба чойи дигаре низ ингикол 
гардидааст?

Бале, эгшкурия дар асри I то милод ба сарзамини Рум 
интикол меёбад. Дар интишори акидахо ва, умуман, фалсафаи 
эпикурия достони дар нимаи асри I то милод ба забони лотинй 
эчод кардаи мутафаккири румй Тит Лукретсий Кар тадти 
унвони “Дар бораи хусусиятхои ашё” накши калон бозидааст. 
Чун муаллифони адабиёти бахшида ба фалсафаи Антика кайд 
мекунанд, ба сабаби набудани истилохоти лозима дар забони 
лотинии давр, Лукретсий акидахои фалсафии Эпикурро 
тавассути образхои шеърй баён кардааст. Бояд хаминро низ 
кайд кард, ки тавассути достони мазкур минбаъд дар даврони 
Эхё шиносой бо акидахои атомияи Эпикур сурат гирифтааст.

175. Фалсафаи стоя (дар русй - стоитсизм) чй гуна 
таълимотро дар бар мегирад?

Дар бораи мархилаи мавчудияти ин таълимот акидахои 
мутафовит (фарккунанда) вучуд доранд. Чунончи, А. Г. 
Спиркин- муаллифи китоби дарсии фалсафа онро аз асри 1П 
пеш аз милод то асри Ш милодй муаррифй кардааст, аммо дар 
китоби дарсии фалсафа, ки зери тахрири В. Н. Лавриненко ва
В. П. Ратников чоп шудааст (чопхои русии Москва) аз асри Ш 
пеш аз милод то асри II милодй муаррифй гардидааст. Сарфи 
назар аз тафовути мавчуда, таъкид бояд кард, ки чунин 
мактаби фалсафй вучуд доштааст, мудцати тулонй мавчудияти 
худро нигох дошта тавонистааст ва теъдоди зиёди пайравони 
хешро низ гирд овардааст.

176. Асосгузори фалсафаи стоя кй буд?
Асосгузори мактаби фалсафии стоя Зенони Китеонй (336

265 то милод) буд. Маънии стоя айвони болопуши ду тарафаш 
кушода мебошад. Номи мактаб аз маконе, яъне айвоне гирифта 
шудааст, ки дар он Зенон таълимоти худро иброз дошта 
будааст. Айвони мазкур дар Афина буда бо номи “Айвони 
сернакш” машхур аст.

177. Мохияти асосии фалсафаи стоя аз чихо иборат аст?
Намояндагони мактаби стоя, ба мисли мактаби эпикурия, 

максади олии инсонро дар расидан ба хаёти хушбахтона
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мебинанд. Хушбахтии олии инсонй, - мегуфтанд онхо, - хаётест 
мутобик ва мувофик, ба хусусияти хоси инсон хамчун мавчуди 
маънавй, окил ва кодир ба анчом додани интихоби тарзн 
зиндагии худ. Дар ин рох стояхо, пеш аз хама, озодии ахлокиро 
чустучу мекарданд, ки мохияти он дар озодй аз хама гуна 
шавку хавас -  манбаи хама гуна гунох ва фочиаи инсон 
мебошад. Ба акидаи стояхо, рохи расидан ба хушбахтй 
тавассути апатия (бешавкй, бехавову хавасй) сурат мегирад.

Дар таълимоти стояхо нисбат ба таълимоти эпикурия як 
падидаи тамоман нав вомехурад: онхо ба таълимоти фалсафии 
худ мафхуми фатума (сарнавишт)-ро дохил карданд, ки тибки 
он хама вокеоти хаёти инсон на ба иродаи озодй инсон, балки 
ба зарурати пешакй муайянгардида вобастагй дорад. Инсон 
сарнавишти худро тагйир дода наметавонад, аммо вай кодир 
аст ба сарнавишташ ба таври дилхох муносибат намояд. Накши 
волои ахлокиро стояхо дар накукорй медиданд ва акида 
доштанд, ки накукорй ягона неъмати воло буда, агар дар 
анчоми он имконият набошад, бехтар аст, то зиндагй тарк 
карда шавад.

178. Навафлотуния ё афлогунияи нав чй гуна мактаб аст?
Навафлотуния равняй фалсафаи антикаи эллинизми охири 

асрхои III -  IV милодй махсуб меёбад. Ин мактаб акидахои 
асосии таълимоти Афлотунро бо дарназардошти андешахои 
Арасту ба низоми муайян даровардааст. Асосгузори ин 
мактаби фалсафй Афлотин (наздикии 205 -  наздикии 270-и 
милодй) мебошад.

179. Фалсафаи навафлотуния дорой кадом акидахо 
мебошад?

Азбаски ин таълимот инъикоси хаёти чомеаи империяи Рум 
низ мебошад, хаёти сиёсии пур аз тазодхои давр дар ин 
таълимот инъикос гардидаанд. Чун аз таърих маълум аст, дар 
ин давра империяи номбурда тадричан ру ба завол меовард, 
мардум хаёти кашшокона мегузарониданд, гуломон шуриш 
мекарданд, дар чангхо империя шикает болои шикает мехурд. 
Хамаи ин ва тазодхои дигари зиндагй ба тафаккури 
файласуфон низ таъсир нарасонида наметавонист. Дар чунин 
шароит яке аз масъалахои мубрами замон махфуз нигох
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доштани оромй ва осоиши ботинии инсон махсуб меёфт ва 
таълимоти навафлотуния ба хамин самт бахшида шуда буд.

Фалсафаи мехварии навафлотуния бошад, аз баррасии 
диалектикаи сегонаи Афлотун -  вохид -  акл -  рух ва 
расонидани он ба сатхи кайхонй иборат буд.

180. Афлотин хамчун асосгузори мактаби навафлотуния чй 
гуна акидахо дошт?

Дар маркази диккати Афлотин рух, чон меистод, ки вай 
чисм набуд, балки дар доираи чисм амал мекард. Ч^исм каронаи 
рух маънидод мегардид. Акл низ чисм нест, вале бе акл низ хеч 
гуна чисми муташаккил шуданаш мумкин нест. Материя низ 
дар доираи акл вучуд дошта метавонад, зеро акл 
ташкилкунанда мебошад ва хама гуна ташкилкунанда барои 
худ мавод мехохад, вагарна чизеро ташкил кардан номумкин 
мегардид. “Акл, - мегуфт Афлотин, - як навъ чисм мебошад, 
чисми маънидор”. Афлотин хамчунин акидаи дар кайхон 
интишорёбии “рухи чахонй”-ро низ баррасй ва инкишоф 
медод.

Кдсмати истисноии низоми акддахои Афлотинро таълимот 
дар бораи симои (бар асоси мънии ифодакунанда симоро 
маком хам гуфтан мумкин аст) аввалин, ки Вохид меноманд, 
хамчун ибтидои транстсендентй (фавкуттабий), ки дар макоми 
аз хама боло меистад, ташкил мекунад (дар юнонй симоро 
хипостас мегуянд). Акидаи болоравии рух аз холати хиссй ба 
холати фавкулхиссй низ ба акидаи мазкур алокдмандй дорад, 
ки онро вачд (экстаз) мегуянд. Нур, - мегуяд Афлотин, - хосияти 
асосй ва фаркдунонандаи симохои сегона мебошад. Чунончи, 
“Вохид -  нури мутлак, соф ва оддй буда, ифодакунандаи кудрат 
мебошад. Акл -  офтоб, ки нури махсуси худро дорад. Рух -  
мохтоб, ки нурро аз офтоб мегирад. Материя бошад, зулумот 
аст” (нигар ба Сииркин А. Г. Философия: учебник,- М., 2008. -
С. 77-78). Хулосаи фалсафаи навафлотуния дар акидахои 
мутафаккир Афлотин аз он иборат аст, ки сатхи олии хастй, 
яъне субстансияи он, идея набуда, (дар Афлотун идея мебошад) 
балки Вохид ё мавчуди Ягонаи худовандй, ки онро танхо 
хамчун нахустибтидои зотан мустакили орй аз хамагуна 
хосиятхо муайян кардан мумкин аст, махсуб меёбад.
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Хастии куллии Вохид кудрати тавонои офаринишро сохиб 
аст, ки хама чизро меофарад, аммо худ бетагйир мемонад ва 
хастии куллии хешро хамеша нигох медорад. Он чизе, ки дар 
мартабаи аввал аз Вохдц ба вучуд меояд, Акл (Нус) мебошад, 
ки мувофики сатхи мукаммалии хастиаш ба Вохид наздик 
мебошад. Вале, азбаски Аклро Вохид ба вучуд меоварад, вай 
наметавонад болотар аз Офаридгораш бошад. Акл, ки дар 
макоми поёнтар аз Вохид меистад, бисёрхолатиро д а р  назар 
дорад. Холати якуми Акд -  чиз мебошад. Аммо чизи Афлотин 
моддаи эхсосшаванда набуда, балки мохият мебошад. Х,олати 
дувуми Акл -  хастии имконпазир ё мавчудият махсуб меёбад. 
Холати севуми Акл бошад, тафаккур аст. Хамин тарик, Акл дар 
худ мохият, мавчудият ва тафаккурро муттахид менамояд.

Аз паси Вохид ва Акл Рух бармеояд, ки вай нисбат ба Акд 
чунон муносибате дорад, ки Адл бо Вохид дорад. Рух ду хосият 
дорад. Яке аз он хосиятхо ба ботини Рух харакат мекунад ва 
дигарй ба берун мутаваччех аст. Олами махсусшаванда, табиат 
чилои хамин кисмати Рух махсуб меёбад.

Агар гуфтахои болоро чамъбаст намоем, чунин бармеояд, 
ки фалсафаи Афлотин се акидаи арзишмандро дар назар дорад. 
Якум, муносибат ба хастй дар асоси ба сатхдои зинавй таксим 
кардан, дувум, хастии олиро хамчун ибтидои эчод ва хамагуна 
офариниш ва севум, акидаи аз чониби хастии олй офариниши 
хастихои поёнй, ки онхоро хамчун чилои хастии олй фахмидан 
лозим аст.

Акидахои мазкурро минбаъд мавчудияти таърихии тулонй 
интизор буд ва онхо як навъ чамъбасти фалсафаи Антика ва 
ибтидои теологияи масехият буданд, ки то даврони мо низ 
омада расиданд ва зимни дини масехй ва баъзе аз акидахояш 
хдмчунин дар дини ислом низ мавчудияти хешро нигох 
медорад. Мо низ бо баррасии фалсафаи навафлотуния 
фалсафаи Антикаро хусни хотима бахшида, ба саволу чавоби 
фалсафаи асримиёнагй мегузарем.
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БОБИIV. ФАЛСАФАИ АСРХОИ МИЁНА

181. Кадом давронро дар таърихи башарият мархилаи 
асримиёнагй меноманд?

Ба ин мархдша асрхои аз V то XV-ро дохил мекунанд, ки он 
аз заволи империяи Рум огоз ёфта, дар даврони Эхе хотима 
меёбад ва хазор солро дар бар мегирад.

183. Мархилаи асримиёнагй бо кадом хусусиятхояш аз 
мархилахои дигар фарк мекунад?

'Ин мархила якчанд хусусиятхоро дар бар мегирад:
1) ибтидои ин мархлларо баркарории минбаъдаи масехият 

ва усгувору интишор ёфтани он, ташаккули давлатхои аврупой 
дар натичаи завол ёфтани империяи Рум дар бар мегирад;

2) мархилаи миёнагии даврони асрхои миёнаро (огоз аз 
асри XI) ташаккул ва баркарории феодализм, ки ба сифати 
чахонбинии худ идеологияи масехияти то ин давр ба сатхи боло 
ташаккул ва тараккиёфтаро пазируфта буд, дар бар мегирад;

3) салтанати идеологияи дини масехй дар манотики 
интишори масехият ва идеологияи ислом дар манотики 
интишори ислом;

4) дар зери фишори идеологияи динй ва махдудиятхои эчод 
кардаи он ба як навъ карахтй мувочех гардидани рушди 
минбаъдаи илмхои сохахои мухталиф ва махсусан илмхои 
табиатшиносй;

5) мутаваччехии низоми фалсафй ба колабхои динй, ки 
бештар ба баррасии мавзуи исботи мавчудияти хастии илохй 
равона гардида буд.

184. Чун аз саволу чавоби дар боло омада маълум гардид, 
дар даврони Бостон фалсафа бештар дар Юнон рушд карда 
будааст. Акнун, ки ба мархилаи асримиёнагй мегузарем, лозим 
аст донем, ки дар ин мархила фалсафа дар кадом марказхо ё
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кишвархо бештар тахкики амик ва хамачонибаи хешро пайдо 
карда буд?

Дар чавоб ба ин савол бояд кайд кард, ки азбаски дар ин 
давра мавзуи мехварии баррасии илми фалсафа бештар ба 
динхои ташаккулёфта ва интишорёфта алокамандй дошт, 
фалсафа баррасии амик ва тахкикоти бештари хешро дар 
кишвархои Аврупой Fap6H, дар он чое, ки равняй католикии 
масехият интишор ёфта буд, ба монанди Итолиё, Испониё, 
Фаронса ва Бритониёи Кабир пайдо кард.

185. Боз дар кадом минтака фалсафаи асримиёнагй рушди 
минбаъдаи худро пайдо карда буд?

Фалсафа дар ин давра хамчунин дар манотики интишори 
дини ислом низ пайваста рушд кардааст. Файласуфони 
асримиёнагии ин манотик низ ба хазинаи фалсафа акидахои 
чолиби диккатро дохил кардаанд ва дар таърихи рушди афкори 
фалсафй макоми хоси худро доранд.

186. Фалсафа ва, умуман, фарханги манотики интишори 
дини исломро дар илми русиву аврупой чй унвон мекунанд?

Фалсафа ва фарханги ин манотикро дар илми русиву 
аврупой фарханги арабу мусалмонй унвон мекунанд.

187. Магар фалсафа ва фарханги манотики интишори дини 
исломро фарханг ва фалсафаи арабу мусалмонй унвон кардан 
дуруст аст ва агар дуруст бошад то чй андоза?

Чунин унвон кардани фалсафа ва фарханги манотики 
мавриди назар, ба акдцаи муаллиф, начандон дуруст аст, зеро, 
аввалан, мардуми араб низ мусалмонанд, дувум, ифодаи арабу 
мусалмонй мардумони манотики интишори исломро чудо 
мекунад ва ба арабхо як навъ авлавият медихад, хол он ки 
фалсафа ва фарханги мардумони ачам (махсусан порсизабонхо) 
нисбат ба фалсафа ва умуман фарханги мардумони араб 
кадимтар буда, то пайдоиш ва ташаккулу интишор гардидани 
дини ислом ба сатхи нисбатан болои рушди худ расида буд ва 
арабхо, баъди истилои манотики маскуни ачамихо, аз он 
густурда истифода карда буданд ва дар заминаи он фарханги 
исломй минбаъд рушд кард. Бинобар ин фалсафа ва, умуман,
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фархднги ин давронро фалсафа ва фархднги манотикд 
интшдори дини ислом унвон кардан бех,тар мебуд.

188. Оё мумкин аст мутафаккиронн машхури асримиёнагии 
Аврупои Fap6npo номбар кунем?

Ба катори мутафаккиронн машхури асримиёнагии Аврупои 
Рарбй файласуфон, ба монанди Августини Аврелй, Йохан 
Скот, Анселми Кентербери, Пиери Абеляр, Фомаи Аквикй, 
Иохдн Ростселин, Иохан Дунс Скот, Вилям Оккам ва дигарон 
дохил мешаванд.

189. Ба файласуфони манотики интишори дини ислом 
кихоро дохил кардан мумкин аст?

Ба доираи ин файласуфон Мухаммад Алгаззолй, Абу Наср 
Алфоробй, Ибни Сино, Ибни Рушд ва дигар мутафаккиронро 
дохил кардан мумкин аст, ки акидахои арзишмаиди баъзеи 
онх.оро минбаъд мавриди баррасй карор хохем дод.

190. Оё мумкин аст, ки фалсафаи асримиёнагиро таърифи 
мухтасар дихем?

Дар чавоб ба ин савол бояд кайд кард, ки фалсафаи як 
мархилаи тулонии чомеаи башариро, албатта, таърифи 
мухтасар додан амрест мухол. Аммо дар шакли умумй мумкин 
аст бигуем, ки фалсафаи ин даврон хусусияти духурагй ва 
мутазод дошт, ки онро бо ифодаи нури “худовандй” ва нури 
“табий” таъбир кардан мумкин аст. Чунин хусусият ба он 
алокамандй дошт, ки файласуфон дар доираи салтанати куллии 
дин ва калисо умр ба cap мебурданд. Дин ва калисо тарзи 
зиндагии одамонро муайян мекард, хама гуна пажухиш 
тавассути забон ва истилохоти махсуси динй ба тавсифи 
вокеияти фавкуттабиии берун аз доираи акди инсон, ки, пеш аз 
хама, мавчудияти Худоро тасдик кардан мехост, бахшида 
мешуд. Меъёрхои ахлокии бавучудоварандаи таре ва боварй ба 
Худо дастгирй мегардид. Сарфи назар аз гуфтахои боло, дар ин 
давра мачмуи акидахои окилона низ дар бораи олам, макоми 
инсон дар он бавучудомада рушд мекарданд, ки онхо рамз -  
пояи имонро ташаккул медоданд.

Фалсафа, ки дар доираи чомеаи тамоми сохахои 
созмондихандааш олудаи акидахои динй ба cap мебурд,
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наметавонист духурагй ва мутазодй пайдо накунад. Бинобар ин 
кисмати асосии онро, махсусан дар мархдлаи ибтидоии 
асримиёнагй, ки онро патрисия (аз юнонй патрос ё лотинй 
патрис -  падар) меноманд, илохдёт ташкил мекард ва дар 
хдмин асос фалсафа ба як навъ “хидматгори илохиёт” табдил 
ёфта буд.

Минбаъд махсусан, дар мархдлаи дувуми инкишофи худ, ки 
онро зинаи схоластика (аз юнонй схоластикос-мактабй) 
мегуянд, фалсафаи масехият на танхо ба имон такя мекунад, 
балки боз ба масъалаи имкониятхои акдии инсон низ ру 
меоварад ва масъалаи таносуби акл ва имон, фард ва кулл, 
мохият ва мавчудият ва мавзуъхои дигарро фаъолона тахдик, 
менамояд. Ин давра (асри XIII) мархилаи рушди намоёни 
афкори фалсафй буд, ки дар доираи он мантик,, онтология, 
фалсафаи забон, фалсафаи инсон барин сохадо рушди бояду 
шояди хешро сохиб гардид.

191. Кадом масъала мавзуи мсхварй дар давраи асримиёнагй 
махсуб меёфт?

Масъалаи асосии га  давра аз онтологияи Худо ва инсон 
иборат буд. Дар маркази дикдати пажухдшхои онтологй 
масъалаи Худо хамчун вокеияти асосии имони масехият 
меистод. Бинобар ин мавчудияти Худо тавассути 
мухокимаронихои акдонй, далелхои адлонй исбот карда 
мешуд, вале чунин исботкунихо харгиз мукаммал 
намегардиданд, зеро сухан дар бораи вокеияти ба акли инсон 
“дастнорас” мерафт.

Онтологияи масехият хам ба имон такя мекард ва хам ба 
акл, бо истифода хам аз тарзи тафаккури окилона ва хам 
гайриокилонаи исботи акидахои худ талош бар он мекард, ки 
офарандаи хам олам ва хам инсон Худо мебошад. Худо 
мавчуди ба хама кору пайкор кодир ва тавонои идораи хаёти 
инсон аз рузи ба дунё омадан ва то нафаси вопасин мебошад. 
Дар ин хусус Августини Аврелй чунин менигорад ва мегуяд, ки 
“то офаридани Ту хеч чиз ба чуз Ту набуд ва... хама мавчудот 
алокаманд ба хастии Ту аст”. Хдмин тарик, нахустасоси оламро 
дар фалсафаи масехият Худо ташкил мекунад. Фалсафае, ки 
нахустасоси оламро ба хамин шакл пешниход мекунад, 
фалсафаи монистии теосентризм мегуянд.
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Фалсафаи асримиёнагй антропологияи худро, яъне 
таълимот дар бораи инсонро низ дошт. Мувофики ин 
таълимот, инсон хдмчун як кисмати фаъолияти ташкилии 
Худованд, хамчун олами як навъ батартибовардаи Худованд 
маънидод карда мешавад. Инсон на танхо офаридаи Худованд, 
балки хдммонанди Он низ мебошад. Вале инсон аз ду унсур 
таркиб ёфтааст, ки яке рух, -  унсури худовандй ва дигаре чисм -  
манбаи гунох,, ки онро ба рухд худовандй дев чойгир кардааст. 
Чисм миранда ва рух, абадист.

192. Оё фалсафаи асримиёнагй ба масъалахои ташаккули 
чомеа низ дахл кардааст?

Бале фалсафаи асримиёнагй дар ин масъала низ назарияи 
хоси худро дорад. Мухтавои мухтасари ин назария аз он иборат 
аст, ки вай барои созмон додани чомеаи мутлахдяти табакавии 
мутамарказонидашудаи кудратманд, ки мохияташ томравой 
мебошад, талош мекард. Чунин сохти давлатй ба мукаррароти 
Библия, ки як Худо дар осмон ва як подшох дар замин гуфта 
таълим медихад, такя мекард. Албатта, идораи чомеа, ки дар 
асоси таълимоти динии мазкур созмон дода мешавад, ба 
хокимони мутлак имконият медихад, то мардумро ба тарз ва 
хости худ идора кунанд, мардумро хар кадаре, ки тавонанд, 
истисмор кунанд, сарват чамъ кунанд ва бештар ба конеъ 
гардонидани манофеи худ кор кунанд. Дар амалия чунин хам 
буд. Сарфи казар аз он, дин, ки дар ин давра идеологияи 
хукмрон ба шумор мерафт, наметавонист баъзе таълимоти ба 
дарди аъзои дигари чомеа хурандаро низ дар мухтавои худ 
надошта бошад. Бинобар ин баробари таълимоти як Худо дар 
осмон ва як подшох дар замин таълимоти дигар ба монанди 
мухаббат ба наздикон, зарурати баробарии хамагонро низ 
таргиб мекард, ки онхо низ, мутаассифона, бештар ба 
манфиати табакахои болой хидмат мекарданд. Таълимоте низ 
буданд, ки кадри имкон хокимият ва нафси хокимони мутлакро 
махдуд мекарданд. Чунончи, Исои Масех барои бехад ба сарват 
дода нашудани хокимон таълим медод, ки сарватманди 
беинсоф ба бихишт харгиз рох намеёад. Маънии мазкурро у 
чунин ифода карда буд: “Барои дохил шудан ба салтанати 
худовандй уштур аз сурохии сузан нисбат ба сарватманд зудтар 
мегузарад”. .
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Бартараф кардани тазодхои х,аёт такозо мекарданд, ки 
масъалаи тагйири чомеа, рушди он, такмили сохти чомеа ва 
давлат мавриди барраей ва тахкдк карор дода шавад. Яке аз 
мутафаккирони машхури асримиёнагй Августини Аврелй, ки 
бо лакаби Августини Мукаддас машхур аст, ба бисёр 

'  масъалахои на танхо илохиёт ва умумифалсафй, балки 
масъалахои методологияи илмй, ахлокй, эстетикй ва 
чомеашиноей дахл кардааст.

193. Августини Аврелй чй гуна шахсият буд?
Августини Аврелй (354-430-и милодй), зодгохаш ш. Тагаст 

дар Шимоли Африко мебошад. Дар шахрхои Нумидия ва 
Гиппон ба cap бурдааст. Аз соли 395 Ускуфи ш. Гиппон 
(сарвари рухоният) будааст.

194. Мухтавои таълимоти Августини Аврелй аз чихо иборат
аст?

Августин ба бисёр масъалахо дахл кардааст, ки онхо 
такозои баррасии густурдатар мехоханд. Бинобар ин дуруст 
мебуд, то хар як масъалаи мавриди барраей ва тахдик карор 
додай Август™ дар доираи саволу чавоби муфассал муайян 
карда шавад. Мо холо чунин хохем кард.

195. Августин дар бораи хастй чй акидахо дорад?
Дар ин масъала акидахои Августин ба акидахои 

навафлотуния наздиканд. Мувофики андешахои Август™, 
хама мохиятхо ба сабаби он ки вучуд доранд, неъмат махсуб 
меёбанд. Неъмат нахустасос -  субстансия, “шакл” бо тамоми 
унсурхояш ба мисли намуд, андоза, шумора, тартиб ва гайра 
махсуб меёбад. Худо сарчашмаи хастй, шакли соф, зебоии 
волотарин, манбаи хама гуна неъмат ба шумор меравад. 
Мавчудияти хастии олам ба офариниши хамешагии Худованд 
ва тачдидан офаридани Он вобастагй дорад. Агар чунин фарз 
кардан мумкин бошад, ки кудрати офарандагии Худованд ба 
охир мерасад, дархол олам ба нобудй табдил меёбад. Олами 
Августин ягона аст. Оламхои дигар вучуд надоранд ва акидаи 
оламхои дигар сафсатаи пуч мебошад. Дар олами ягона хама
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чиз маком ва чойгохи худро дорад. Материя низ чойгохд худро 
дороет.

Масъалаи асосии таълимот дар бораи хастии Августин 
мавчудияти Худо ва рух, ба шумор меравад. Хастии 
Худовандро танхо бо рохи худшиносй муайян кардан мумкин 
аст, яъне тавассути акл. Аммо дарки хастии ашё тавассути 
тачриди тачриба сурат мегирад.

Рух,, мувофики андешахои Августин, нахустасос, 
субстансияи гайримоддй мебошад, вай хосияти чисм нест, 
намиранда, офариниши Худовандист.

Хулоса, чахонбинии Августин чахонбинии илохиётмарказй 
буда, Худо хам ибтидо ва хам интихои хама гуна мохият 
маънидод карда мешавад. Худо мавчуди гайримоддй, 
фавкуттабий мебошад. Олам, табиат ва инсон натичаи 
офаридаи Худованд махсуб меёбад. Агар навафлотуния Худоро 
хамчун мавчуди бешахс, хамчун ягонагии хама мавчудот 
таълим дода бошад, Августин хамчун мушаххаси офарандаи 
хама мавчудот таълим медихад. Аз хастии гайримоддй 
маънидод гардидани Худо бекаронии Он бароварда мешавад.

196. Дар яке аз саволхои болотар мафхуми патристй 
истифода гардид. Мафхуми мазкур чиро ифода мекунад?

Мафхуми патристй истилохест, ки мачмуи акидахои 
илохиётшиноей, фалсафй ва сиёсиву ичтимоии мутафаккиронн 
масехдяти асрхои П-VIIl-po дар мачмуъ ифода менамояд. 
Мутафаккиронн мазкурро хамчунин падарони калисои 
масехият низ меноманд. Патристия се давраи ташаккул ва 
рушди худро дорад. Давраи аввал асрхои П-Ш-ро дар бар 
мегирад, ки дар доираи он ситоишгарони дини масехй 
фаъолият мекунанд. Машхуртарини онхо Орихен буд, ки вай 
кушиш кардааст, то дар асоси мукаррароти дини масехй 
низоми мукаммали фалсафй созмон дихад. Аммо у то ба охир 
ба ин ният муваффак намешавад, зеро ин низом аз чониби 
калисои дини масехй пазируфта намешавад. Сарфи назар аз ин, 
кушишхои даврони аввали патристй заминаи хубе барои 
ташаккули фалсафаи даврони дувум мегардад, ки он асрхои IV- 
V-po дар бар мегирад. Дар ин давра, дар асоси 
мухокимаронихои парокандаи давраи аввали патристй, 
фаъолияти бар заминаи фалсафаи идеалиста (чунончи,
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Афлотун) асосёфтаи ба низом даровардани фалсафаи дини 
масехй шуруъ мешавад ва дар фаъолияти мутафаккирони 
мактаби Каппадокй (яке аз вилоятхои Осиёи Хурд), ки 
асосгузораш Василии Кабир ва аъзои фаъол ва машхураш 
мутафаккирон, ба монанди Гритори Богосло, Григори Нисски 
ва Амфилохи Икониягй мебошанд, такмил меёбад. Нихоят 
давраи севуми иатристия асрхои VI-VIII-po дар бар мегирад, ки 
дар ин давра догмахои дини масехй устувор мешаванд, 
диалектикаи идеалистй бархам мехурад ва илохиёти иатристй 
мавкеи хукмронро мегирад. Х ам и н  тарик, заминаи ба вучуд 
омадани даврони минбаъдаи ба ном схоластики фаро мерасад.

197. Мафхуми схоластика чиро ифода мекунад?
Мафхуми схоластика аз юнонй буда, тарчумаи харфиаш 

мактабй, олим мешавад. Схоластика зинаи дувуми рушди 
фалсафаи дини масехй ба шумор меравад ва асрхои IX-XV-po 
дар бар мегирад. Дар ин давра тахкикд хамачониба ва ба низом 
даровардани мафхумхо ва самтхои асосии фалсафаи дини 
масехй сурат мегирад. Ин раванд дар зери таъсири махсуси 
мероси фалсафии Арасту анчом мепазируфт ва догмахои 
илохиёт ба як навъ шакли окдлонаи тафаккур дароварда 
мешуд. Намояндаи машхури схоластика Фомаи Аквинй ба 
шумор меравад.

198. Дар бораи хаёти Фомаи Аквинй чй гуфган мумкин аст?
Фомаи Аквинй (1225-1274) дар мавзеи Аквинои Итолиё,

дар оилаи ашроф ба дунё омада, маълумоти ибтидоиро дар 
дайри мардонаи масехй гирифтааст. Баъд ба донишгохд ш. 
Пориси Фарансо дохил гардида, онро бо муваффакият анчом 
додааст. Баъди хатми донишгох, дар хамон чо, дар мавзуи 
илохиёт дар фалсафа таълим медодааст. Хидматхои Фомаро 
дар чодаи ба поя гузоштани идеологияи диш! масехй калисо 
баланд арзёбй намуда, уро баъди вафоташ, ба шумори валихо 
дохил менамояд. Калисо тавсия мекунад, ки фалсафаи Фомаи 
Аквинй, дар хамаи муасисахои таълимй, хамчун ягона 
фалсафаи дуруст таълим дода шавад.
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199. Акида ва мухтавои фалсафаи Фомаи Аквиниро чихо 
ташкил мекунанд?

Мухтавои фалсафаи Фомаи Аквиниро мавсуаи 
(энсиклопедияи) идеологияи расмии дини католики ташкил 
мекунад, ки мукаррароти асосии он имруз низ хамчун асоси 
фалсафаи масехии католики дар шакли неотомизм -  томизми 
нав (номи Фома дар лотинй Томас мешавад, бинобар ин шакли 
нави фалсафаи муосири Фомаи Аквиниро неотомизм ё томизми 
нав мегуянд) амал мекунад.

Масъалаи марказии тамоми фалсафаи асримиёнагй, ки аз 
таносуби дин ва илм, имон ва акл дар маърифат махсуб меёфт 
ва онро Фома хамачониба баррасй ва тахкик кардааст, ба 
шумор мерафт. Мувофики фалсафаи мазкур Фома нишон 
додааст, ки ба кадом хакикатхо инсон имон бояд биёварад ва 
кадом хакикатхоро метавонад бар асоси далелхои аклонй 
бипазирад. Ин масъала холо дар замони патристия низ 
мутафаккиронро ба андеша водор мекард, вале онхо чунин 
мешумориданд, ки барои маърифати Худо ва олами офаридаи у 
танхо боварй кифоя аст, яъне имон овардй, ки Худо хает ва 
оламро низ Худо офаридааст, кифоят мекунад. Онхо таълим 
медоданд, ки чун Библия ва мутуни дигари мукаддас офарида 
шудааст, лозим аст, то ба мукаррароти онхо бовар кунй. Дар 
ин бора дар таърихи фалсафа ифодаи машхури файласуф 
Тертуллиан вучуд дорад, ки мегуяд: хатто ба он бовар мекунам, 
ки барои акл бемаъиигии холис аст.

Минбаъд дар натичаи ру ба рушд овардани сохахои 
гуногуни илм калисои дини масехй мачбур мешавад, ки 
хакикатхои хдм дар асоси имон ба даст омада ва хам дар асоси 
аклро пазиро бошад, ки ин масъаларо фалсафаи Фомаи Аквинй 
анчом дода тавонист. Чунончи, Фомаи Аквинй таълим медод, 
ки:

Аввалан, байни тарзи маърифат тавассути имон ва 
тавассути акл умумиятхо зиёданд ва онхо ба хамдигар 
монанданд. Масалан:

-  хам мавзуи маърифати имон ва хам акл хамон як чиз аст, 
ки вай Худо ва олами офаридаи У мебошад;

-  хар ду тарзи маърифат хамдигарро истисно намекунанд, 
балки такмил медиханд;
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-  хар ду манбаи маърифати моро Худованд офаридааст ва 
дар хамин асос хдр ду хам хукуки баробари мавчудиятро дорад.

Дувум, монандии тарзхои мазкури маърифат маънии 
баробарй, баробархукукии онхоро надорад, зеро байни онхо 
тафовутхои зерин вучуд доранд. Масалан:

-  имон хакикатро, пеш аз хама хакикат дар бораи хастии 
Худовандй холикро, дар асоси хохиш, ирода, вачди эхсос кабул 
мекунад;

-  акл бошад, хамеша дар калавиш, дар шубхаи хакикати 
бадастовардааш буда, далелхои иловагй чустучу мекунад. 
Хатто дар бораи чунин хакикат ба мисли хакикати Худовандй, 
ки имон ба он боварии мутлак дорад.

Бинобар ин имон болотар аз акл меистад. Имон “нури 
фавкуттабиии худовандй” мебошад, ки тавассути мутуни 
Худованд (Библия) ба инсон расонида мешавад.

Акл бошад, олати маърифатии инсон мебошад, хосияте, ки 
ба инсон дода шудааст, яке аз холатхои равонии уст ва хеле дур 
аз мукаммалй буда, танхо “нури табииро” ташкил мекунад, ки 
он аз “нури худовандй” хеле заиф мебошад. Бинобар ин 
фалсафаи “нури табий” метавонад танхо “хидматгори 
илохиёт”, ки дар худ “нури худовандй” дорад, махсуб ёбад.

200. Кадом далелхоро Фомаи Аквинй барои исботи 
мавчудияти Худованд овардааст?

Фомаи Аквинй бисёр кушишхо ба харч додааст, ки 
мавчудияти аклонии Худовандро исбот намояд. Ба хамин 
хотир вай панч далели мавчудияти Худовандро мукаррар 
кардааст, ки аз далелхои зерин иборат мебошанд:

1. Худованд сарчашмаи хама гуна харакат ё сабаби 
худхаракатдиханда ва хдракаткунанда ба шумор меравад.

2. Хама гуна сабаб ба натича меоварад. Яъне, Худованд 
сабаби хама гуна бавучудоварандагй мебошад.

3. Хама гуна амри зарурат ва тасодуф ба Худованд 
алокамандй доранд.

4. Такмили олам бо амри худовандй сурат мегирад.
5. Инсон мавчуди мукаммалй офарида, ки онро Худованд 

рух бахшидааст.
Албатта, мувофики фалсафаи илмии муосир хеч як аз 

далелхои Фома ба хакикат дуруст нестанд. Далелхои мазкур
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хеч гуна асоси иЯ^й надоранд. Онхо танхо далелхои мантивди 
тачридй ва алокаманд ба фаъолияти мантией буда, ба амали 
тафаккур такя мекунанд.

Аз нуктаи цазари илми муосир мавчудияти Худованд на 
тасдик; карда мешавад ва на рад, зеро ин мафхум ба 
тасаввуроти фавКутгабий тааллук дошта, на ба инсон ва на ба 
*еч як амалияи он дастрас намебошад.

201. Дар фалсафаи асримиёнагй муноциша дар атрофи 
универсалияхо (мафхумхои умумй) мерафт. Мухтавои ин 
мунокишахо аз чй иборат аст?

Фаъолона мухокима кардани мафхуми хадци охир, 
умумитарин ха^чУн хастии Худованд ба як масъалаи хеле 
мухими н а з а р и ^ и  маърифат оварда расонид, ки онро дар 
хакикат универсалияхо (мафхумхои умумй) меноманд. Бахе дар 
атрофи он мерафт, ки оё мафхумхои умумй ба чизе ишора 
мекунанд ё хеч ’Чизро ифода карда наметавонанд? Аз чавоб ба 
хамин масъала ДУ чараёни фалсафй ба вучуд меояд, ки онхоро 
номинализм ва реализм мегуянд.

202. Номиналами асримиёнагй чист?
Намояндагони ин чараён таълим медоданд, ки танхо номи 

мушаххаси аш^и фардй маънй дорад, зеро онхоро инсон 
мебинад ва эхеос мекунад. Аммо универсалияхо берун аз 
тафаккур ба маъние сохиб нестанд. Бинобар ин онхо танхо 
шакли тафаккур мебошанд. Масалан, - мегуфтанд 
номиналистон, * инсон себ, зардолу, шафтолу барин анвои 
мевах,ои мушах^асро мебинад, хосиятхои онхоро эхеос мекунад, 
вале мафхуми мева ва хосиятхои онро, хамчун мафхуми умумй, 
эхеос намекунаД- Яъне, - мегуфтанд, махсусан номиналистони 
мутатарриф (канорагй), - мафхумхои умумй танхо шакли 
тафаккур, мач>*Уи овозхои бемаънй мебошанд ва хеч як чизи 
мушаххасро иф°Да карда наметавонанд. Хулоса, номиналистон 
мафхумхоро хамчун номи ашёи фардй эътироф мекарданд, зеро 
мохияти эътир°фи онхо аз чизхои фардй иборат буда, кулл 
инкор карда мешуд. Чунончи, инсони фардй, на инсоният, себ, 
зардолуи мушаххас, на умуман мева ва гайра.
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203. Ба намояндагони чараёни номинализм кадом 
мутафаккирон дохил мешуданд?

Аввалин мутафаккире, ки акидахои номиналистиро ифода 
карда буд, файласуфи фаронсавй Иохан Ростселин (1050-1123) 
буд. Аммо ин масъаларо бештар файласуфи англис Уилям 
Оккам (1285-1349) барраей ва тахкик кардааст. Азбаски у 
махорати хеле калони бахс карданро дошт, ба вай лакаби 
“устоди маглубнашаванда” дода буданд.

204. Реализми асримиёнагй чй гуна чараён аст?
Бояд дархол таъкид кард, ки дар мучодала (бахс) дар 

атрофи универсалияхо (мафхумхои умумй) намояндагони 
реализми асримёнагй тамоман мавкеи мукобилро ишгол 
мекарданд. Онхо таълим медоданд, ки ба мохияти бештар на 
мафхумхои ифодакунандаи ашёи фардй, балки мафхумхои 
ифодакунандаи ашёи куллй, яъне универсалияхо сохдб 
мебошанд. Далели реалистон бар он буд, ки мафхумхои умумй, 
яъне универсалияхо, ифодакунандагони шакл, навъ, табака, ки 
ба онхо ин ва ё он ашё ё вокеияти фардй алокамандй дорад ва 
мафхумхои умумй мохият ва хусусиятхои асосии онхоро ифода 
карда метавонанд. Бинобар ин, - мегуфтанд онхо, - кулл хастии 
хакдкй, вокей мебошад, аммо ашёи фардй хастии хакикй танхо 
дар он сурат эътироф карда мешавад, ки онхо чузъи кулл -  
шакл, навъ, табака ва гайра мебошанд ва онхо, яъне ашё ва 
вокеоти фардй танхо зимни кулл, универсиум дониста 
мешаванд.

Гайр аз ин, - мегуфтанд онхо, - мафхумхои умумй то ашёи 
фардй вучуд доранд, онхо накшхои идеалии ашё ва вокеоти 
мукаддаман, пештар аз онхо арзи вучуд карда буда, тавлиди 
худовандй мебошанд. Акидахои мазкур, кабл аз хама, ба 
Фомаи Аквинй тааллук дорад. Чун аз саволу чавобхои каблй ба 
мо маълум аст, Фомаи Аквинй мутафаккири машхури 
фалсафаи дини масехй махсуб меёбад, ки дар он кулл, 
универсалия, мафхуми хадди ахир, Худо мебошад ва хама 
вокеияти дигар офаридаи танхо Худованд аст.
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205. Дар чараёни мунодалаи номинализм ва реализми 
асримиёнагй ягон чараёни нав низ ба вучуд омада буд?

Бале, ба хотири ба як навъ мусолиха овардани мавкеъхои 
номинализм ва реализм чараёни нави севум ташаккул ёфта буд, 
ки он минбаъд унвони консептуализм (аз лот. пайвасткунанда, 
хулосакунанда)-ро шрифт. Намояндаи машхури ин чараён 
файласуфи шотландй Иохан Дунс Скот (1266-1308) ба шумор 
меравад.

Назари Дунс Скот бар он аст, ки хар як чиз ифодакунандаи 
хам чузъ ва хам кулл мебошад, яъне ифодакунандаи ягонагии 
чузъ ва кулл, мохдят ва вокеият махсуб меёбад. Кулл мохияти 
ашёро инъикос мекунад, аммо чузъ, яъне чизи фардии 
мушаххас бошад, зухури кулл, яъне зухури мохияти нихон дар 
кулл мебшад. Дунс Скот дар мукобили фалсафаи Фомаи 
Аквинй, ки хастии каблии куллро таълим медод, таъкид 
мекунад, ки хастии куллии мустакил аз ашёи фардй вучуд 
надорад. Ин акида, яъне акидаи робитаи байнихамдигарии 
чузъу кулл ба таълимоти фалсафаи муосир бештар наздик 
мебошад.

206. Оё акидахои номинализм ва реализми асримиёнагй 
барои рушди минбаъдаи илм ахамияте дошт?

Муаллиф чонибдори он аст, ки дар хама гуна мучодала 
(мубохиса) хатман ягон назари ахамиятноке барои рушди 
минбаъдаи илм хает. Ахамияти таърихии мучодалаи 
номинализм ва реализми асримиёнагй дар он аст, ки, аввалан, 
бар заминаи он, чун дар боло зикр кардем, як чараёни дигари 
фалсафй -  консептуализм ташаккул ёфт. Дигар он, ки арзи 
вучуд кардани номинализм, сарфи назар аз мохияти диниву 
идеалиста доштанаш, асоси мукаддамотие барои дар оянда ба 
вучуд омадани бахсхои густурда миёни фалсафаи динй ва илмй, 
идеализм ва материализм, эмпиризм ва ратсионализм гардид. 
Хулоса, номинализм яке аз унсурхои пешофалсафаи даврони 
Эхё ва Нав дар таърихи фалсафа низ гардид, ки он хамчун 
хидмати арзанда дар рушди афкори фалсафй арзёбй мешавад. 
Севум он, ки ворид кардани мафхумхои умумй, таносуби байни 
ашёи фардиву куллй, муайян кардани робитаи байни чузъу 
кулл барои рушди минбаъдаи афкори фалсафй, махсусан, 
назарияи маърифат (гносеология) ахамияти калон дошт.

96



207. Дар рушди фалсафаи асримиёнагй мутафаккиронн 
манотики интишори дини ислом низ са*ме доштанд?

Дойр ба чавоби ин савол, кдбл аз хама, бояд кайд кард, ки 
мингакд^ои интишори дини ислом дорой якчанд марказхои 
тамаддуни бостошш инсоният, ба мисли: Мисри Бостон, Эрони 
Бостон, Бобулистони Бостон ба шумор мераванд. Дар ин 
марказхо низ афкори пешофалсафй, чун дар боло баррасй 
карда будем, ба вучуд омадаву хеле густурда интишор ёфта 
буданд. Ин тазаккур аз он шаходат медихад, ки манотики 
мавриди баррасй таърихан бо марказхои дигари тамаддуни 
ахди Бостон, махсусан, даврони Антика робитахои густурда 
доштааст, фарханги Антика дар илми муттахидкунандаи 
даврони Бостон -  фалсафа, аз чониби намояндагони маърифат 
дар манотики интишори дини ислом, хдмачониба омухтаву 
х;азм гардида, мувофики мухити маънавии худ як навъ чилои 
нав низ пайдо карда буданд, ки онро дар баррасии афкори 
фалсафии намояндагони ин манотик хохем дид.

208. Кадом мутафаккиронро ба катори файласуфони 
машхури манотики интишори дини ислом дохил кардан мумкин 
аст?

Дар ин давра мутафаккиронн зиёд умр ба cap бурдаанд ва 
афкори арзишманде низ аз худ бокй гузоштаанд. Ба 
машхуртарини онхо Ибни Сино, Ибни Рушд, Алфоробй, 
Алгаззолй ва гайра дохил мешаванд.

209. Ибни Сино кй буд?
Абуалй Х,усайн ибни Абдуллох, ибни Сино ба катори 

мутафаккиронн бузурги асримиёнагй дохил мешавад, ки 
сохахои гуногуни илми замонаш -  мантик, фалсафа, илохиёт, 
табииёт, риёзиёт ва тибро рушду чилои нав бахшидааст. 
Давраи зиндагии Ибни Сино ба замони сукути давлати 
Сомониён ва шикасти комили он мувофик омадааст. Баъди 
шикасти давлати Сомониён дар Мовароуннухр ва Хуросон 
сулолахои туркии Газнавиён, Кдрохониён ва Салчукиён 
салтанат мекарданд ва байни хамдигар хамеша дар мубориза 
буданд. Чунин ахвол на танхо ба иктисодиёт, балки ба рушди 
фарханг ва мардуми эчоди он низ бетаъсир набуд. Ибни Сино

97



донандаи ду забони илму фарханги замонаш -  форсй ва арабй 
буд ва бо ин забонхо тамоми осори илмиву фархангиашро эчод 
кардааст. Машхуртарин асари ба забони форсии точикй эчод 
кардаи Ибни Сино “Донишнома” мебошад, ки дар он 
мутафаккир масъалахои мантик, фалсафа, илохиёт, табииёт ва 
риёзиётро барраей кардааст. Умуман, ба забони форсии точикй 
Ибни Сино зиёда аз ей асар офаридааст, ки масъалахои 
гуногунро дар бар мегиранд.

Машхуртарин асари Ибни Сино “Китоб-уш-Шифо” 
мебошад, ки иборат аз 18 мучаллад буда, масъалахои мантик, 
фалсафа, табииёт, риёзиёт ва гайраро дар бар мегирад. Хулоса, 
Ибни Сино яке аз машхуртарин олимони мавсуавии 
(энсиклопедии) асримиёнагии натанхо Шарк, балки олам 
махсуб меёбад ва омухтани осори арзишманди у ба хар шахеи 
зиёй ва механдусти точик ахамияти калони илмиву фархангй 
дорад.

210. Мухтавои фалсафаи Ибни Синоро чихо ташкил 
мекунанд?

Пеш аз хама бояд гуфт, ки фалсафаи Ибн Сино хусусияти 
теосентрй (худомарказй) дорад. Вале Ибни Сино масъалахои 
онтологиро нисбат ба фалсафаи дини масехй дигархелтар 
маънидод мекунад. Чунончи, Ибни Сино таълим медихад, ки 
олам аз материя офарида шудааст, на аз хеч, ки фалсафаи дини 
масехй таълим медод. Материя абадист. Худовандро хамчун 
бахаракатоварандаи аввалини бехаракат, шакли хама шаклхо 
маънидод мекунад, ки он ба фалсафаи Арасту шабохат дорад.

Ибни Сино рочеъ ба мафхумхои умумй (универсалияхо) ва 
фардй низ баррасихо кардааст. Чунончи, дойр ба мафхумхои 
умумй сухан карда, Ибни Сино менависад, ки рочеъ ба 
универсалияхо дар се маънй гуфтан мумкин аст:

-  универсалияхо то мавчудияти ашёи фардй дар акли 
худовандй хастй доранд. Масалан, идеяи “гурба”, ки дар 
тафаккури худовандй пайдо мешавад, аз гурбахои фардии 
мушаххас мукаддам аст;

-  универсалияхо дар ашёи фардй хамчун тачассуми онхо 
вучуд доранд. Чунончи, идеяи “умуман гурба” дар дар як 
гурбаи фардии мушаххас вучуд дорад;
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-  универсалияхо баъди ашё дар майнаи одамон хдмчун 
натичаи тафаккури онх,о низ вучуд доранд. Масалан, бо дид ва 
баррасии гурбахои гуногуни зиёд мо мулохдза мекунем, ки 
онхо ба хамдигар монанданд ва аз ин мулохдза ба хулосаи 
идеяи умумии “гурба” меоем, яъне ба акидаи Ибни Сино, 
“тафаккур мафхуми умумиро аз чизхои фардй ба вучуд 
меоварад”. Чун мебинем, масъалахое, ки минбаъд чараёндои 
номинализм ва реализми асримиёнагиро ба вучуд овард, холо 
дар акидахои Ибни Сино низ мушохида мешаванд.

Хулоса, дар акидахои Ибни Сино хам майлхои моддагарой 
ва хам ратсионалистии идеалиста мушохида мешаванд, ки ба 
баррасихои илмиву табиатшиносии у мувофикат мекунанд.

211. Ибни Рушд чй гуна мутафаккир буд?
Абулвалид Мухаммад ибни Ахмад ибни Рушд, ки бо номи 

лотинии Аверроэс (1126-1198) дар Аврупо машхур аст, зодаи ш. 
Кордова -  Марокаш дар шимоли Африко мебошад. Файласуфи 
асримиёнагии араб, намояндаи маъруфи пайравони фалсафаи 
Арасту, ки ба унвони фалсафаи машшоъ (перипатетй) машхур 
аст. Муаллифи асари мавсуавии (энсиклопедии) тиббй 
мебошад, ки хдфт китобро дар бар мегирад. Аксари рисолахои 
фалсафии Ибни Рушд ба тафсири масъалахои гуногуни 
фалсафаи Арасту бахшида шудаанд, ки дар натича Ибни 
Рушдро ба лакаби ифтихории “Муфассир” ноил гардониданд. 
Яке аз асархои барчастаи фалсафии Ибни Рушд ба унвони 
“Тахофут-ут-Тахофут” машхур аст, ки дар он у хучуми беасоси 
файласуфи машхури ислом Алгаззолй ва дигар рухониёни 
ислом ба фалсафаро рад мекунад ва хукуки акдро бахри аз бар 
кардани дониш чонибдорй менамояд.

212. Мухтавои мухтасари фалсафаи Ибни Рушд аз чихо 
иборат аст?

Ибни Рушд файласуфи серсоха мебошад ва дар бисёр 
сохахои илм тахкикот гузаронидааст. Яке аз мухимтарини онхо 
гузоштани тафовут миёни хакикати аклонй ва хакикати динй 
буд, ки бо номи тафовути дини аклонй, ки ба теъдоди ками 
мардумони маърифатпеша хос аст ва дини рамзй, ки хоси омма 
мебошад, ба шумор меравад. Ин акида минбаъд яке аз 
манбаъхои ташаккул ёфтани назарияи духакикатй мегардад.
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Дар зери ифодаи “духакикатй” таълимоте фахмида мешавад, ки 
мутобики он як хакикат барои илм вучуд дорад ва хакикати 
дигар барои дин. Ба миён гузоштани чунин тафовут барои 
хукми маънй пайдо кардани хакикати илмй таъсири мусбат 
расонид. Агар маънии мазкурро ба ифодаи дигар таъбир кунем, 
чунин мешавад, ки тавассути он ду самти мустакил -  фалсафа 
ва дин асоснок карда шавад. Чунин назария дар он асос арзи 
вучуд карда буд, ки хама гуна хакикат метавонад бо роххои 
гуногун исбот карда шавад. Чунончи, тавассути накшхои 
муассире, ки ба эхсоси одамони одцй таъсир мерасонанд ва 
тавассути акл, ки далелхои он танхо ба одамони маърифатнок 
заминаи исботи хакикат шуда метавонад. Аввалиро дин ва 
дувумиро фалсафа истифода менамояд.

Акидаи фалсафии дигари Ибни Рушд аз он иборат аст, ки 
вай абадияти олам ва беибтидоии нахустматерияро эътироф 
мекард. Эътирофи аз чониби Худо офарида шудани оламро 
чунин маънидод мекард, ки Худо бо олам “хамрадиф” мебошад 
ва танхо шаклхои тавонии нахустматерияро ба вокеият табдил 
медихад. Хулоса, Ибни Рушд дар чунин дарке буд, ки 
нахустматерия офарида намешавад ва харгиз нест хам 
намешавад. Мавчудияти Худоро эътироф кардани Ибни Рушд 
чунин маъниро дорад, ки Худо ва материя ба хамдигар 
хамрадиф мебошанд ва накши Худо танхо дар он аст, ки 
шаклхои ботинан ба худ хоси нахустматерияро ба вокеият 
табдил медихад. Харакат ба мисли материя абадист. Харакат 
хамчун пайдошавй, тагйирёбй ва вайроншавй хамчун имконият 
дар материя мебошад.

213. Алгаззолй кй буд?
Абухамид Мухаммад ибни Мухаммад Алгаззолй (1058

1111) зодаи Хуросони Эрон буда, маълумоташро дар Нишопур 
ва Бащод гирифтааст. Илохиётшинос ва файласуфи 
асримиёнагии Шарки исломй ба шумор меравад. Асари илмии 
асосиаш ба унвони “Китобу эхёи улумид-дин” маъруф аст. Дар 
ин асар вай акидаи имконнопазир будани ба таври окилона 
донистани Худоро (азбаски Худо хакикати олии мутлак 
мебошад) исбот карданй мешавад. Ба акидаи Алгаззолй, 
Худоро танхо дар холатх,ои ботинии вачд донистан мумкин аст. 
Дар асари дигараш “Тахофут-ул-Фалосифа” Алгаззолй
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а к и дах ,ои  фалсафии Алфороби, Ибни Сино ва дигар пайравони 
Арастуро зери танкиди шадид карор медихад.

214. Алфороби чй гуна мутафаккир буд?
Абунаер Мухаммад ибни Тархон Алфороби (870-950), 

'  зодгохдш ш. Фороб (Казокистони имруза) файласуф ва олими 
мавсуавй (энсиклопедй), намояндаи бузургтарини фалсафаи 
машшои Шарк, муфассири акидахои фалсафии Арасту ва 
Афлотун будааст. Бинобар ин ба у унвони ифтихории 
“Муаллими дувум” дода будаанд. Фалсафа ва илмхои 
табиатшиносиро дар шахрхои Х,алаб ва Багдод омухтаасг. 
Фалсафаи Алфороби ба Ибни Сино, Ибни Боча, Ибни Туфайл, 
Ибни Рушд ва хамчунин ба фалсафа ва илми асримиёнагии 
Аврупои Рарбй низ таъсири судманд расонидааст.

215. Мухтавои мухтасари фалсафаи Ачфоробй аз чихо 
иборат аст?

Дар маркази таваччухи фалсафаи Алфоробй масъалаи 
пайвастани акидахои фалсафии мактаби Арасту бо таълимот 
дар бораи эманатсияи (шоридани чилои худовандии) 
навафлотуния меистад. Мувофики ин таълимот, худованд 
Хастии худ ба худи зарурй махсуб меёбад, ки вай хастии доимии 
оламро меофарад, ки он хастии зарурии тавассути хастии 
дигар, яъне тавассути катори пай дар пай шоридани 
(эманатсияи) аз чониби “акдхои кайхонй” бавучудоянда, ки хар 
як ба сохаи муайяни самовй мувофикат мекунад, иборат аст. 
Силсилаи “аклхои” мазкур бо “акди фаъол” ба охир мерасад, 
ки он аз болои равандхои олами хакикди пайдошавй ва 
нестшавй хукм мекунад. Бинобар ин пайвастан ба “акди 
фаъол” максади нихоии дониши инсон ба шумор меравад.

Дар масъалахои ичтимоиву ахлокй бошад, Алфоробй 
акидаи “шахри накукор”-ро инкишоф медихад, ки чунин 
шахрро хокимон - файласуфони хирадманд идора мекунанд. 
Онхо дар айни замон масъулияти имоматии чомеаро ба ухда 
доранд ва хакикати аз “акли фаъол” ба онхо расандаро ба 
чомеа мерасонанд.

Дар мукобили “шахри накукор” “шахрхои мардумашон 
чохил” меистанд, ки онхо дорой сифатхои манфии чомеаи
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инсони мебошанд. Чунинанд масъалахои мехварии фалсафаи 
Алфоробй.

216. Дар саволу чавобхои боло ифодаи фалсафаи машшоъ 
хотирнишои гардид. Кадом чараёни фалсафиро фалсафаи 
машшоъ мегуянд?

Вак,те ифодаи фалсафаи машшоъ истифода мешавад, 
фалсафаи мактаби ифтитох кардаи Арасту, ки дар он теъдоди 
зиёди мутафаккирок дам таълим гирифтаанд ва хам эчод 
кардаанд, дар назар дошта мешавад. Мафхуми машшоъ 
арабиасос буда, маъниаш гашт, сайр мешавад. Дар фалсафаи 
Шарк дар зери ин мафхум мутафаккироне, ки пайрави 
таълимоти Арасту буданд, чунин меноманд. Файласуфони 
машшоъ масъалахои мураккаб ва бахсталабро дар чараёни 
гаштугузор дар айвон ва боги литсей мухокима мекардаанд. 
Бинобар ин онхоро файласуфони машшоъ -  гарданда, 
гаштугузоркунанда, сайругашткунанда мегуянд.

217. Бунёдгузор ва намояндагони машхури фалсафаи 
машшоъ кихо буданд?

Бунёдгузори ин фалсафа дар Шарк Абуюсуф Яъкуб ибни 
Исхок Алкиндй буда, намояндагони машхураш Алфоробй, 
Ибни Сино, Ибни Мискавайх, Умари Хайём, Ибни Рушд, Ибни 
Боча, Ибни Туфайл, Насируддини Туей, Чалолуддини Давонй, 
Кутбуддини Шерозй, Афзалуддини Кошонй ва гайра 
мебошанд.

218. Дар асрхои миёна як чараёни дигари диниву фалсафй ба 
вучуд омада буд, ки оиро “Калом” мегуянд. Ин чараён чй гуна 
афкори фалсафй дорад?

Калом дар асри VIII ба вучуд омадааст. Мухтавои ин 
фалсафаро илохиёти ислом, ки ба тавсифи зоту сифатхои Худо, 
офариниши инсон, ахкоми нубувват (паёмбарй), чазову 
мархамате, ки дар олами бокд инсонро мунтазир аст, дар бар 
мегирад.

219. Ба кадом сабабхо Калом арзи вучуд кард?
Чун маълум аст, тамоми сохахои илм, аз чумла фалсафа дар 

Юнонй Бостон ташаккул ва рушди минбаъдаи худро ёфт. Дар
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ин давра Юнонзамин бисёрхудоиро аз cap мегузаронид. 
Мактаб ва чараёнхои гуногуни мазхабй ва фалсафй ба вучуд 
омадаву рушд мекарданд. Дар сохаи фалсафа бошад, хам 
мактабхои моддагарой ва хам рухгарой пайдо шуда буданд. 
Вакте фалсафа ва, умуман, фарханги эллинй ба манотики дигар 

" интикол меёфт, бе таъсир намемонд. Раванди интишори афкори 
фалсафии Юнон то мархилахои минбаъдаи пайдоиш, ташаккул 
ва рушди дини ислом низ идома меёфт ва ба идеологияи ислом 
ва хам ба тафаккури эътикодмандони он таъсир мерасонид ва 
эътикоди бисёрихоро шубхаовар мегардонид. Дигар он, ки то 
давраи пайдоиши дини ислом огоз аз асри як дини масехй 
пайдо, ташаккул ва такмили худро ёфта, бо гояхои фалсафии 
юнонй мусаллах гардида буд. Дини исломи навтаъсис дар 
раванди интишор бо муковимати дини масехии дар бисёр 
манотики Шарки Наздик ва Миёна интишоргардида дучор 
мешуд. Байни онхо низ муборизахои шадиди гоявй мерафт. 
Х,амаи ин ва сабабхои дигар заминаи мусоид барои ба вучуд 
омадани мазхабхои гуногун мешуданд. Зарурат ба вучуд омада 
буд, ки исломро аз дохилшавии бидъатхои бегона ба он ва 
хамлахои дини масехй химоя карда шавад. Дар асоси хамин 
зарурат Калом ба вучуд омад.

220. Калом дар чанд мархила ташаккул ва гакмил ёфтааст?
Калом дар се мархила ташаккул ва такмил ёфтааст.
Дар давраи аввал калом ба унвони муътазилия маъруфият 

дошт ва дар рушди минбаъдаи худ ба каломи мазхабй шиа 
(ташайуъ) табдил гардид.

Давраи дувуми такмили каломро каломи ашъарй ва 
мотуридй ташкил мекунад, ки ташаккули онхо ба асри X 
мувофик омадааст. Асосгузоронаш Абулхасан Алй ибни 
Исмоили Ашъарй ва Абумансур Мухаммад ибни Махмуди 
Мотуридии Самарканда мебошанд. ХаР ду каломи мазкур 
каломи ахли суннат, яъне тасаннунй буданд. Намояндагони 
машхури каломи ахли тасаннун Абубакри Бокилонй, 
Абдулмалики Ч,увайнй ва Мухаммад Алгаззоливу Ибни 
Халдун буданд. Онхое, ки аз калом истифода мекарданд, 
мутакаллим меномиданд. Аслан, вожаи “калом” ба точикй 
I уфтугу ва “мутакаллим” гуянда, сухбаткунанда мешавад. 
Мутакаллимон кушиш мекарданд, ки гояхои тасаннуниро аз
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бидъатхо тоза нигох, доранд, нагузоранд, ки ба гояхои мазкур 
бидъатхои бегона дохил шаванд.

Дар давраи севум, Калом на танхо масъалахои анъанавй, 
ки дар хусуси онхо дар боло гуфтем, балки боз ба масъалахои 
фалсафй, ба монанди хастишиносй, маърифат ва гайра ру 
овард. Дар натща як навъ фалсафаи динии илохиётшиносй 
ташаккул ёфт, ки дар ибтидо ин мухимматро алломаи ислом 
Мухаммад Алгаззолй огоз бахшид. Минбаъд ин чараён 
чонибдорони бисёр пайдо кард, ки ба катори онхо Мухаммади 
Шахристонй, Фаридуддини Балхй, Фахруддини Розй ва 
дигаронро дохил кардан мумкин аст.

221. Мухтавои мухтасари фалсафаи калом аз чихо иборат
аст?

Кабл аз хама бояд таъкид кард, ки калом мохиятан 
мухолифи фалсафаи машшоия мебошад. Масъалаи мехварии 
онтологии (хастишиносии) каломро офариниши олам ташкил 
мекунад. Олам, аз диди мутакаллимин, кадим нест, худ вучуд 
надорад, харакат, тагйирёбихо дар асоси сабабхои ботинии 
табий имконнопазиранд, хеч гуна конунияти табий вучуд 
надорад. Олам аз тарафи Худованд офарида шудааст. Танхо 
кудрат ва иродаи Худованд метавонад хама чизро ба вучуд 
оварад, тагйир дихад ва ба нобудй оварад. Инсон хам 
офаридаи худовандист. Бинобар ин вай низ дар фаъолияти худ 
мустакил нест ва танхо ичрокунандаи амри илохй мебошад. 
Акли инсон кудрати мукаммал ва дуруст донистани хастиро 
надорад. Чун мебинем, хама ин гуфтахо мухолифи акидахои 
фалсафаи машшоия мебошанд. Машшоия, чун маълум аст, ба 
маърифат хастй эътимод дорад, кудрати акдониро 
(ратсионалиро) таргиб мекунад, кадимияти оламро эътироф 
мекунад ва гайра.

Агар вазифаи таърихии машшоияро дар замина ва такони 
минбаъдаи рушди фалсафаи илмй арзёбй намоем, вазифаи 
таърихии фалсафаи каломро хамчун фалсафаи илохиётшиносй 
як навъ фалсафаи хидматгори дин гуфтан мумкин аст.

Акидахои фалсафаи калом дар илохиётшиносии муосир низ 
кор фармуда мешаванд ва ба неотомизми аврупой тавъамй 
доранд. Максади мохиятиашон аз он иборат аст, ки илмро 
тобеи дин, фалсафаи илмиро ба фалсафаи динй тобеъ
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гардонанд. Хулоса, илм ва фалсафаи илми, аз назари онхо, 
бояд хидматгори илохиётшиносй ва дин бошанд.

222. Дар саволу чавобхои боло сухан дар бораи мафхуми 
муътазилия рафт. Ин чй мафхум аст ва чиро ифода мекунад?

Мафхуми муътазилия арабиасос буда, маъниаш аз решай 
азала -  дуршавй, чудошавй, махрумшавй - мебошад. 
Илохиётшиносони асримиёнагии ислом рочеъ ба маънии 
мафхуми муътазилия чунин маълумот додаанд, ки Восил ибни 
Ато ном доништалаб аз ш. Мадина ба ш. Басра барои тахсили 
илм меояд ва ба мактаби Хасани Басрй дохил мешавад. Дар яке 
аз бахсхо дойр ба гунохи кабираи зохир кардаи инсон байни 
шогирду устод ихтилофи назар ба вучуд меояд ва Восил ибни 
Ато мактаби Хасани Басриро тарк мекунад ва минбаъд 
махфили худро таъсис медихад. Хамин тарик, онхое, ки 
мактаби Хасани Басриро тарк мекунанд, ахди эътизол, яъне 
чудошудагон ё муътазилия номида шуданд. Вожаи муътазил 
бошад, дуршуда, чудошуда тарчума мешавад. ХамчУн мафхуми 
илмй ба маънии мактаби илохиётшиносии ислом ба шумор 
меравад, ки минбаъд яке аз заминахои рушди фалсафаи ислом 
гардидааст.

223. Мухтавои мухтасари фалсафаи муътазилия аз чихо 
иборат аст?

Пеш аз хама, бояд кайд кард, ки намояндагони муътазилия 
аз афкори фалсафии Юнонй Босгон ва илохиёти масехият, 
хамчунин мукаррароти дини зардуштй огахй доштанд, ки онхо 
дар ташаккули фалсафаи муътазилия таъсири муайян 
гузоштанд. Муътазилия яке аз аввалин чараёнхои хеле 
шухратёфтаи калом ба шумор меравад, ки минбаъд ба 
фалсафаи илохиётшиносй табдил ёфтааст.

Намояндагони муътазилия панч усули илохнётшиносиро 
барраей ва тахкик мекарданд, ки ба онхо: 1) тавхид (эътирофи 
вахдати худо), 2) адл (дар ин мафхум сухан дар бораи озодии ба 
инсон ато кардаи худо меравад, ки дар хама неку бад худи 
инсон сабабгор аст), 3) ваъду ваъийд -  тарчумааш ваъдаву 
тахдид мебошад. Маъниаш бар он аст, ки Худованд харчи 
ваъда кард ба ваъдааш вафо мекунад ва хар касе дар наздаш 
гунахкор дониста шуд, чазо мегирад. Ахди муътазила ин
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маъниро бар асоси оягх,ои куръонй тасдик, мекунанд. Масалан, 
аз сураи Алинфитор далел меоваранд, ки гуфтааст: “Ва иннал- 
фуччора ла фий чахиймин” (ояти 14) -  (Ба тасдик аст, ки чойи 
гунохкардагон хдмоно дар дузах аст. Тарчумаи муаллиф). Дар 
сураи Аззалзала омадааст, ки: “Фаман йаъмал мискола 
заррат!ш хайран йрах,(у) ва ман йаъмал мискола зарратин 
шарран йрах,(у)(ояти 7 ва 8) -... хар кас заррае наку кунад 
(савобашро) бубинад ва хар кас заррае бадй кунад (азобашро) 
бубинад (тарчумаи муаллиф), 4) манзал байна манзалатайн, 
тарнумааш - дар байни обу оташ парешон мондан аст 
(тарчумаи муаллиф). Маънии фалсафаи илохиётшиносиаш аз 
он иборат аст, ки хар ки фосику бадкору гунахпеша бошад, на 
кофир ва на муъмин бошад, балки парешон бошад миёни обу 
оташ. 5) амри маъруф ва нахйи мункар -  маънии ифодаи кисми 
аввал, ки амри маъруф ном дорад, аз он иборат аст, ки одамон 
дар кору пайкори шахсии худ озоданд ва бо аклу идроки худ 
онро амалй мегардонанд, кору пайкори инсон бояд ба 
накукорй нигаронида шуда бошад, аммо агар ran дар бораи 
кору пайкори чомеа равад, онро бояд имом ё зимомдор анчом 
дихад. Ифодаи нахйи мункар чунин маъниро дар назар дорад, 
ки муъминон дар баробари анчоми кори хайр бояд хама гуна 
кори бади гуноховарро рад кунанд, истисно намоянд. Хар ду ин 
фармуда ба хар як муъмин вочиб, яъне вазифа махсуб меёбад, 
ки дар зиндагии олами фонй кушиш ба харч диханд, то онро 
пайваста анчом бидиханд.

Ихтилофи дигари байни ахли муътазилия ва тасаннун дар 
он аст, ки ахли суннат Куръонро, ки аз нури илохй бархурдор 
аст, ба мисли Худо азалй эътироф мекунад, аммо ахли эътизол 
чунин намешуморад ва танхо азалияти Худоро эътироф 
мекунад. Куръонро бошад, натичаи вахйи худовандй эътироф 
мекунад, ки чунин таълимот азалй будани Куръонро рад 
мекунад.

Таълимоти муътазилия то асрхои XIV густариш дошт ва 
баъд ру ба завол овард. Сарфи назар аз камбудхои зиёди 
назарй, муътазилия дар рушди минбаъдаи таълимоти диниву 
фалсафй ва тафаккуру мантики озодандешй накдш сазовор 
бозидааст.
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224. Калом боз кадом равияхоро дорад?
Равняй дигари машхури каломро Ашъарня меноманд. 

Асосгузори ин равия Абулхдсан Алй ибни Исмоили Ашъарй 
(873-941) мебошад.

225. Мухтавои мухтасари равняй ашъария чихоро дар бар 
мегирад?

Таълимоти динию фалсафии ашъария яке аз заминах,ои 
назариявии мазхаби тасаннун ба шумор меравад.

Ба хайру шар чй гуна муносибат кардани инсон ва ба кй 
алокамандй доштани хамин муносибат аз акидахои марказии 
ашъария буда, хеч гуна фаъолиятро фаъолияти мустакили худи 
инсон эътироф намекунад, балки хама он чи аз инсон содир 
карда мешавад, ба кудрати илохй алокаманд маънидод 
мегардад. Чунончи, дар муътазилия корхои наку аз Худованд 
ва корхои зишт аз худи бандагон маънидод мегардида бошад, 
дар ашъария хамаи корхо ба кудрати худовандй марбут 
дониста мешавад. Агар муътазилия эътироф кунад, ки акди 
инсон ба чудо кардани хайру шар мерасад, ашъария эътироф 
мекунад, ки танхо Худованд сохиби илм ва кудрат мебошад, 
тавассути акл донистани ашёро инкор мекунад. Ашъария бар 
он акида аст, ки акл боиси нестии дин мегардад.

Рочеъ ба каломи Худо -  Куръон, ки муътазилия азалй 
будани онро рад мекунад, ашъария азалияти КУРЪ0НР0 низ 
эътироф мекунад. Далели ашъария бар он аст, ки Худо азалист 
ва каломаш низ мисли худаш азалй мебошад. Дойр ба масъалаи 
мукофоту чазо низ ашъария бар он акида аст, ки танхо 
Худованд ин мушкилихоро хал мекунад. Додани хам мукофот 
ва хам чазо ба Худаш алокамандй дорад. Фиристодан ба 
бихишт ё ба дузах кори худовандист. Хулоса, азалан Худо ва 
каломи Худо вучуд дорад ва хама корзори дигари хастй ба 
кудрат ва иродаи Худо алокамандй дорад.

226. Оё таълимоти ашъария минбаъд пайравони худро пайдо 
кардааст?

Бале, ашъария пайравони хеле зиёд пайдо кардааст, ки 
рушди минбаъдаи он ба осори онхо алокамандй дорад. 
Намоёнтарини пайравони ин равия Абубакри Бокилонй 
(ваф.1013), Ибни Фурок (ваф. 1015), Абуисхоки Асфаронй
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(ваф.1027), Абдулмалики Ч,увайнй (ваф.1085), Мух,аммад 
Алгаззолй (ваф.1111), Абдулкодири Багдодй (ваф. 1037), 
Фахруддин Розй (ваф. 1209), Мухаммади Шахристонй 
(ваф. 1143) ва гайра ба шумор мераванд, ки махсули эчоди хар 
яки онхо мавзуи омузиши таърихи фалсафа махсуб меёбад.

227. Оё таълимоти ашъария заминаи назариявии ягон 
мазхабй ислом карор гирифтааст?

Бале, таълимоти ашъария дар асри X асоси мазхабй шофей 
гардид. Чун маълум аст, ин мазхаб яке аз чахор мазхабхои 
таърихан бавучудомада ва машхури ислом ба шумор мервад.

228. Исмоилия чй гуна равия аст?
Исмоилия яке аз дигар равияхои динии фалсафй буда, дар 

асри VIII ба вучуд омадааст. Асосгузори ин равия Исмоил ибни 
Ч,аъфари Содик, ки хафтумин имоми мазхабй ташайуъ 
мебошад, ба шумор меравад.

229. Мухтавои акидахои исмоилия аз чй иборат аст?
Пеш аз хама, бояд таъкид кард, ки дар ташаккули ин 

чараён акидахои навафлотунияи аврупой ва динию фалсафии 
интишорёфтаи давр, махсусан, мардумони ориёй, накши 
муайян доранд.

Мувофики таълимоти исмоилия, мабдаи ягонаи хама 
ходисоти олам Худой Таоло мебошад. Худо хеч гуна сифатхоро 
доро набуда, барои инсон номуайян ва шинохтанашаванда аст. 
Бинобар ин ба у ибодат кардан лозим нест. Худо хамчун Зоти 
Кулл дар холати оромии абадист. Зоти Кулл ба вучудоварандаи 
чавхари созанда -  Акди Кулл мебошад. Акли Кулл дорой 
сифатхои гуногуни илохист, ки яке аз он сифатхо илм аст ва 
инсон бояд ба илм эътикод кунад. Акли Кулл, дар навбати 
дигари худ, зинаи поёнии фаязон (эманатсия), яъне Нафси 
Куллро меофарад. Нафси Кулл, дар навбати худ, фаязони нав, 
яъне, моддаи аввал -  хаюлоро меофарад. Нафси Кулл дар 
харакат ба суйи камолот инсонро ба вучуд меоварад.

Хулоса, исмоилия хафт зинаи фаязон (эманатсияро) ба 
монанди: Зоти Кулл, Акли Кулл, Нафси Кулл, Хаюло, Макон, 
Замон ва Инсони комилро муайян кардааст, ки хар як ба 
офаринише иртибот дорад.
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230. Намояндагони машхури исмоилия кихо буданд?
Машхуртарин намояндагони исмоилия К^озй Нуъмон 

(ваф.974), Абдуллох Мухаммад ибни Ахмади Насафй (ваф. 942), 
Носнрн Хусрави Кубодиёнй (ваф. 1089) ва теъдоди зиёди 
дигарон буданд.

231. Ихвонуссафо чй гуна чараён аст?
Ихвонуссафо, ки ба точикй бародарони пок тарчума 

мешавад, дар ибтидои асри XI ба вучуд омадааст ва мактаби 
динию фалсафй ба шумор меравад. Дар Эрону Ирок рушд ва 
густариш ёфтааст.

Намояндагони машхури ин анчуман Абусулаймон 
Мухаммад ибни Маъшари Бастии Алмукаддасй, Абулхасан 
Алй ибни Хоруни Зинчонй, Абухамиди Мухрчонй, Абулхасан 
Алй ибни Ромиси Авфй, Зайнуддини Рифоа ва гайра буданд.

232. Мухтавои фалсафаи Ихвонуссафо аз чихо иборат аст?
Мувофики акидаи намояндагони ин анчуман олам

хакикати ягона ва бутун аст. Хама ашёи фардй аъзои хамон як 
олами ягона ва бутун махсуб меёбанд. Онхо пайрави таълимоти 
Пифахор будаанд, ки калиди асрори оламро дар адад медиданд 
ва донистани онро тавассути адад маънидод мекарданд.

Дар масъалахои чомеашиносй бошад, онхо дар заминаи 
маърифатпарварй меистоданд ва тавассути ташаккул додани 
маърифати аъзои чомеа ва ба сари кудрати идораи чомеа 
нишондани инсонхои фозилу хирадманд мушкилихои чомеаро 
хал карданй мешуданд.

233. Тасаввуф чист?
Тасаввуф яке аз машхуртарин чараёнхои диниву фалсафии 

миёни мардумони форсу тоник пайдо ва ташаккулу рушдкарда 
ба шумор меравад. Анвоъ ё акидахои наздик ба таълимоти 
тасаввуфй дар фарханги мардумони марказхои тамадцуни 
бостонии дигар, масалан, Хиндустон, низ во мехуранд.

234. Мухтавои мухтасари тасаввуф аз чихо иборатанд?
Пеш аз хама бояд гуфт, ки тасаввуф дар тарчумаи точикй 

либоси пашмипуш мешавад. Намояндагонашро суфй мегуянд. 
Баъдтар ин чараёнро чараёни ирфонй ва намояндагонашро
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ориф мегуфтагй шуданд. Хар ду мафх,уми номбурда ба як 
маънй истифода карда мешавад, ки онхо истилохоти 
ифодакунандаи чараёни диниву фалсафй ба шумор мераванд.

Мухакхикони ин чараён ба чунин назаре омадаанд, ки 
намояндагони тасаввуф барои шинохти хак тарки дунё 
мекунанд, аз хама кайфияти дунё даст мекашанд, зохидиро 
пеша мекунанд ва тавассути чунин муносибат калбашонро тоза 
мекунанд, то расида бошанд ба дарки хакикати мутлак, -  
Худованд. Чушш шинохт, амри паси cap кардани се зинаро 
так,озо мекунад: шариат, тарикат ва хакикат. Шариат аз 
мачмуи коидаву конунхои динй, ахлокй ва сиёсии ба хамаи 
муслимин вочиб буда, онхоро аз корхои бад ва гумрохй дар 
амонат нигох медорад. Тавассути шариат, яъне, риоя кардани 
коидаву конунхои динй, инсон ба дарачаи тарикат мерасад. 
Тарикат ба забони точикй рох, равиш тарчума мешавад. 
Хамчун истилохи тасаввуфй ба маънии пок, тоза кардани калб 
ва такмили нафс (то андозаи имконпазир махдуд карда mi он) 
дар назар дошта мешавад. Соликони тарикат, яъне равандагон 
ба ин рох, талош меварзанд, то худро комилан такмил дода, ба 
сатхе бирасанд, ки дар он хакикатро дарк кунанд ва ба мурод 
бирасанд. Дар рохи расидан ба Хак -  Худо, онхо зинахои 
махсуси такмилдихандаи соликонро (равандагонро) 
мегузаранд, ки онхоро “макомот” мегуянд. Маънии макомот 
иборат аст аз тарки дунё, зикри доимии Худованду тавба 
овардан ба Мабдаъ (Офаранда), гушанишинй, нишон додани 
садокат ва имони ихлосмандона ва монанди инхоро дар бар 
мегирад.

235. Намояндагони машхури тасаввуф кихо буданд?
Ба намояндагони машхури тасаввуфй ахди аввал Мусо 

Ансории Марвй, Абухошими Куфй, Хасани Басрй ва гайра 
дохил мешаванд. Онхо дар талаби начоти шахсии худ аз 
беадола гихои ичтимой рохи узлатро - чудоиро интихоб карда 
буданд.

Дар мархилаи минбаъдаи инкишофи тасаввуф масъалаи 
ишки худовандй, рохи (тарики) ишк ва донистани (ирфони) хак 
аз масъалахои мавриди бахси суфиён гардид. Ба намояндагони 
ин мархила Робияи Адвия, Боязиди Бистомй, Мансури Халлоч,

110



Саной, Шайх Аттор, Чалолуддини Балхи ва гайра дохил 
мешаванд.

236. Ишрок чй гуна чараён аст?
Ишрок, ки маънояш дурахшидан, равшан шудан, тулуи 

офтоб мебошад, истилохи ифодакунандаи яке аз дигар чараёни 
диниву фалсафии асримиёнагии форсу точик ба шумор 
меравад. Ин чараён холо аз даврони Антика ба ташаккулёбй 
огоз карда буд, ки гояхои онро дар фалсафаи Сукрот ва 
Афлотун пайдо кардан мумкин аст. Намояндаи машхури ин 
чараён дар Шарки исломй Шахобуддини Сухравардй мулаккаб 
ба “Шайхи Мактул” (1155-1191) мебошад. Пайравони ин 
чараёнро дар форсии точикй “ишрокиён” ва дар арабй 
“ишрокиюн” мегуянд. Фалсафаи Ишрок гояхои хикмати 
хусравонй-пахлавии Эрони Бостон, фалсафаи ирфонии Антика 
ва исломро дар заминаи худ муттахид кардааст. Ишрок хама 
файласуфони гузаштаро хамчун тафсиргарони хакикати 
маънавй маънидод мекунад. Куръонро хамчун манбаи хама 
гуна рушангарй эътироф менамояд.

237. Мухтавои мухтасари акидатии чараёни Ишрокро чихо 
ташкил мекунад?

Мухтавои акидатии ин чараёнро рушангарй, яъне 
тафсиргарии хакикати маънавй ташкил мекунад. Барои ин 
корро анчом додан ду усул лозим мешавад, ки якеро завк ва 
дигареро истидлол (далеловарй) меноманд. Завк ба шинохти 
фитрй ва покизагии маънавии инсон равона карда шудааст. 
Истидлол бошад, исботкунй ва хулосабарорихои дедуктивиро 
(хулосабарорихои мантикй бар асоси харакат аз кулл ба фард, 
аз мухокимахои умумй ба мухокимахои мушаххаси конкретро) 
дар назар дорад. Фалсафаи Ишрок бахси дарки хакикати 
хастиро дар назар дорад, ки мувофики он, хамаи дарёфтхои 
аклй ботинан низ дарёфт мегардад.

238. Накшбандия чй гуна чараён аст?
Накшбандия яке аз дигар чараёнхои динию фалсафии 

тасаввуфй ба шумор меравад, ки дар ибтидои асри XTV арзи 
вучуд кардааст. Асосгузори чараёни мазкур Бахоуддин 
Мухаммад ибни Мухаммада Бухорой мулаккаб ба Накдпбанд

111



(1318-1389) мебошад. Шайх Бахоудцин бо лакабхои “Хочаи 
бузург” ва “Шохи Накшбанд” низ маъруф аст. Дар чавонй 
касби падараш, ки накшбандй будааст, аз бар мекунад ва ба ин 
касб машгул мешавад. Бинобар ин уро бо ин касб мулакдаб 
кардаанд.

Тарикати Накшбандия аз ёздах макоми зинахои расидан ба 
Хдкро дар бар мегарад, ки ба онхо: хуш дар дам, назар бар 
кадам, сафар дар ватан, хилват дар анчуман, ёдкард, бозгашт, 
ёддошт, нигахдошт, вукуфи замонй, вукуфи ададй ва вукуфи 
калбй дохил мешаванд. Аз ин ёздах макоми тарикати 
Накшбандия хашт маком ба яке аз фаъолтарин намояндаи ин 
чараён Абдулхолики Гиждувонй (ваф. 1220) тааллук дорад.

239. Намояндагони машхури Накшбандия кихо буданд?
Ба намояндагони ин чараён ба иловаи дар боло 

номбурдагон боз Орифи Ревгарй (ваф. 1251 ё 1259), Хоча 
Махмуди Анчири Фагнавй (ваф. 1272), Шайхи Азизон Алии 
Ромитанй (ваф. 1321), Мухаммад Бобои Самосй (ваф. 1354) ва 
Сайид Амири Кулол (ваф. 1371) дохил мешаванд.

240. Мухтавои мухтасари акидатии Накшбандия аз чихо 
иборат аст?

Накшбандия худопарастии зохирй, одатхои зиёдатй, 
гушанишинй ва махдудиятхои дигарро махкум намуда, 
зиндагии озодонаи хоксоронаро талкин менамояд. Такозо 
мекунад, ки хамаи иайравонаш мувофики коидаву конунхои 
шариати ислом ва хадисхои Пайгамбар рафтор кунанд. 
Пайравони худро ташвик мекунад, ки бештар миёни мардум 
бошанд, гарки доимии гушанишинй ва такводорй накарда ба 
мехнати халол машгул шаванд ва зиндагй ороста намоянд. 
Хамеша дар зикри Хдк бошанд, яъне “даст ба кору дил ба Ёр” 
бошанд.

Ёздах макоми тарикати Накшбандия, ки дар боло 
зикрашон кардем, тафсиркунандаи роххои расидан ба Хакро 
дар назар дорад. Чунончи, макоми “хуш дар дам” бар он маънй 
аст, ки солик (чуяндаи Хак) барои расидан ба Х,ак, барои 
маърифат, яъне дошхстани ХаК, хамеша ва хар дам дар зикри 
Худованд бошад ва нагузорад, ки дар ин рох гофил монда 
бошад. Макоми “назар дар кадам” бар ин маънй аст, ки солик
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дар андешаи чигунагии хдр кадами ба зиндагй мондаи худ 
бошад ва хдр кадами мондааш уро наздиктар ба маърифати 
Хак гардонад. Макоми “сафар дар ватан” маънии онро дорад, 
ки инсон хамеша бо худ бошад, бо маънавияти ботинии худ, 
вучуди хеш бошад, хамеша омодаи корхои наку бошад, 
бидонад, ки ягона иштиёкд у бозгашт ба салтанати Офаридгор 
аст. Бинобар ин хамеша машгули хам чисман ва хам рухан 
поксозии худ бошад. Макоми “хилват дар анчуман” хамеша 
дар байни мардум будани пайрави накшбандияро такозо 
мекунад, вале бо мардум будан маънии зохириро ифода 
мекунад, аммо пайрав ботинан бояд хамеша бо Хак бошад. 
Макоми мазкур даст кашидан аз гушанишиниро тартиб 
мекунад, то пайрави накшбандия ба мехнат машгул бошад ва 
лукмаи нони халоли хешро бо мехдати халол пайдо кунад. 
Макоми “ёдкард” бошад, маънии хамеша дар зикри Худо, 
хамеша дар хотир нигох доштани Хакро такозо мекунад. 
Пайрав, яъне солики накшбандияро водор мекунад, то дар 
зикри хамешагии Худо бошад. Макоми “бозгашт” маънии дар 
асоси зикри хамешагй наздик шудан, бозгаштан ба Хак -  
Худовандро дорад. Маънии макоми “ёддошт” ба маънии 
макоми “ёдкард” наздикй дорад, вале ёдкард чараён аст, аммо 
ёддошт махсули ёдкардро хифз карданро ифода менамояд. 
Макоми “нигахдошт” маънии ноил гардидан ба зикри 
хамешагии Худовандро дар назар дорад ва гофил мондан аз 
зикри Худовандро истисно мекунад. Ин хают маком ё усули 
накшбандияро Абдухолики Гиждувонй созмон додааст, аммо 
се маком ё усули дигар ба эчоди Худи Бахоуддини Накшбанд 
тааллук дорад, ки онхо аз “вукуфхо” иборат мебошанд. 
Маънии “вукуф” истодан, огох буданро дар назар дорад. 
Масалан, “вукуфи замонй” пайрав, соликро ба он водор 
мекунад, ки вактро бишиносад, вактро кадр кунад, онро бехуда 
сарф накунад ва хамеша дар зикри Худованд бошад. Макоми 
“вукуфи ададй” маънии хамеша ва пайваста зиёд кардани 
шумори зикри Худовандро дорад. Макоми “вукуфи калбй” 
бошад, маънии онро дорад, ки солик дар натичаи зикри 
хамешагй ва пайваста зиёд кардани шумораи он ба нури 
худовандй мушарраф мегардад. Хамин тарик, солик ба максади 
нихоиаш мерасад.
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Гайр аз гуфтахои боло, Накшбандия ба накши устоду 
шогирд, ки онро муршид ва мурид мегуфтанд, низ ахдмияти 
калон медихад. Масалан, хама фармудахои устод (муршид) 
барои шогирд (мурид) хдтмият дорад ва хидмат ба устод барои 
шогирд хамчун шараф ва ифтихор арзёбй мегардад. Чунин аст 
мухтасари акидахои чараёни Накшбандия.

241. Оё Накшбандия минбаъд низ пайравони худро пайдо 
карда буд?

Бале, аввалан, накшбандияро шогирдони Бахоуддини 
Накшбанд Алоуддини Аттор (ваф. 1400) ва, махсусан, Хоча 
Мухаммади Порсо хусни идома бахшиданд ва таълимоти ин 
чараён дар манотики зиёд интишор гардид. Дар хаёти сиёсии 
замони Хоча Убайдуллох ибни Махмуди Шошй, ки бо номи 
Хоча Убайдуллохи Ахрор ё Хоча Ахрори Валй (1414-1490) 
машхур аст, накшбандия ахамияти калон пайдо кард ва дар 
манотики мухталиф густариш ёфт. Ба чумлаи таргибгарони 
пурхарорати таълимоти накшбандия дар ин давра, Мавлоно 
Яъкуби Чархиро (ваф. 1447) дохил кардан мумкин аст.

Бояд кайд кард, ки таълимоти мазкур то андозае интишор 
ва нуфуз пайдо кард, ки баъзе аз шахсиятхои олами эчоду 
фарханг ба мисли Абдурахмони Ч,омй, Ху'сайн Воизи Кошифй 
ва Алишери Навой низ ба тарикати мазкур пайвастанд.

242. Фалсафаи мутаолия гуфта кадом фалсафаро меноманд?
Ин фалсафа низ яке аз чараёнхои фалсафии точик ба шумор 

меравад, ки асосгузораш Садрудцин Мухаммад ибни Иброхим 
ибни Яхёи Шерозй мулаккаб ба Мулло Садро мебошад. Мулло 
Садро дар фалсафааш кушиш кардааст, то ихтилофоти миёни 
мактаби машшоия ва ишрокия мавчудбударо аз байн бурда, 
онхоро ба вахдат биоварад. Дар хамин гуна муносибат у 
бартарии фалсафаашро медид ва хамин бартариро бо мафхуми 
“хикмати мутаолия” унвон кардааст. Маънии ифодаи “хикмати 
мутаолия” дар тарчумаи точикй - фалсафаи боло мешавад. 
Чунончи, вакте мо ифодаи “Худовандй мутаол” мегуем, 
маъниеро дар назар дорем, ки болотар аз Худованд хастии 
дигаре нест.
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243. Мухтавои мухтасари таълимоти “хикмати мутаолия” аз 
чихо иборат аст?

Ин фалсафа масъалахои гуногунро мавриди барраей ва 
тахкик карор додааст, ки ба катори онхо хастишиноей, 
шинохти хастии фавкуттабий, илохиёт, илми ахлок, мантик; ва 
гайра дохил мешаванд. Яке аз хусусиятхои фаркд<унанда ва 
хуби баррасихои “хикмати мутаолия” дар он буд, ки вай дар 
тахкики мавзуоти гуногун ба заминахои бурхонй (далелй) такя 
мекард ва хама он ахкоме, ки далел надошта бошад, эътироф 
намекард.

Асосгузори “хикмати мутаолия” хастиро хамчун хастии 
ягона эътироф мекунад. Хастии ягона зотан таксимнопазир, 
вале вай метавонад машикан таксимиазир гардад.

Мутафаккир хама гуна тагйирро ба шаклхои гуногуни 
харакат алокаманд мекард. Чушш таълим медод, ки олам 
хамеша дар харакат ва тагйирёбй буда, ба мисли оби нахр дар 
чоришавй мебошад. Харакат сабаби хама гуна навофаринихо 
ба шумор меравад. Таълим медод, ки на танхо вокеоти фардй 
(аъроз) дар харакат мебошанд, балки чавхар, мохият низ дар 
харакат мебошад. Тийр аз ин, - таълим медод мутаолия, - 
вокеоти олам хамеша дар бавучудой, ташаккулёбй ва расидан 
ба такомули худро доранд.

“Хикмати мутаолия” дар асоси акидахои марбут ба 
харакати мохиятй-чавхарй, мавзуоти гуногунро, ба мисли дар 
доираи замонй ба вучуд омадани олам, чисмонй будани рух 
хангоми офариниш ва минбаъд дар анчоми такомули худ 
рухонй гардидани он, робитаи байни истикрор (оромй) ва 
тагйир (харакат) ва гайраро мавриди барраей карор додааст.

Хидмати дигари Мулло Садро дар он аст, ки у ба масъалаи 
бисёр мухими тасниф, яъне ба мураттабй даровардани илмхои 
гуногун машгул шуда, ин корро низ ба таври худ анчом 
додааст.

Нихоят, мавриди кайд аст, ки асосгузори “Хикмати 
мутаолия” Мулло Садро машгулият ба хикматро арзиши 
волотарин эътироф карда, фалсафаи илмро ба макоми аввал 
гузоштааст.
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244. Аз саволу чавоб дар атрофи фалсафаи асримиёнагии 
Шарки исломй ба чй хулоса омадан мумкин аст?

Аз мухтавои он чи дар саволу чавоб оварда шуд, ба хулоса 
омадан мумкин аст, ки таърихи ташаккул ва рушди афкори 
фалсафии даврони мазкур хеле пургановат буда, омузиши он 
мундаричаи фарханги маънавии инсонро бо асосхои фалсафаи 
гуногунчанбаи исломй боз хам ганитар мегардонад ва ба 
омузишу тахкики унсурхои дигари фарханги маънавй мусоидат 
мекунад.

Пеш аз ба охир расонидани саволу чавоб рочеъ ба 
фалсафаи асримиёнагй, лозим медонем афкори баъзе 
намояндагони фалсафаи Аврупоро, ки акидахои фарккунанда 
ва мухим дар рушди минбаъдаи фалсафа доранд, мавриди 
баррасй карор дихем, то тавонем ба фалсафаи даврахои 
минбаъда гузарем. Ба катори чунин файласуфон мутафаккирон 
П. Абеляр, Р. Бэкон, Д. Скот, У. Оккам дохил мешаванд.

245. Пиер Абеляр чй гуна мутафаккир ва акидахои 
фалсафиаш аз чихо иборат буданд?

Пиер Абеляр (1079-1142) яке аз намояндагони машхури 
хаёти маънавии асримиёнагии Аврупо ба шумор меравад. Дар 
наттокй хунари воло дошт, хамеша дар мубохисахои ошкоро 
дар мавзуъхои фалсафй ва илохиёт, тавассути истифода аз 
мантики диалектики бар харифони худ голиб меомад. 
Хдмзамононаш уро “Сукроти Палле” (шахрак дар Фаронса), 
“Афлотуни Барб”, “Арастуи даврон”-и зидагиаш меномиданд. 
У мактаби фалсафии худро дошт, ки дар он шогирдони зиёд 
таълим гирифтаанд.

Пиер Абеляр ба мукобили хам реализми канорагии 
(татарруфии) Гилём аз Шампо ва хам номинализми канорагии 
Ростселин баромада, онхоро зери танкид гирифта буд. Дар 
натича таълимоти фарккунандаи худро ба вучуд овард, ки он 
баъзе чихатхои назарияи арастуиро эхё мекард ва унвони 
консеитуализмро гирифт.

Мувофики акидахои Абеляр, ашёи фардй вокеият доранд, 
мафхумхои умумй бошанд, холй аз маънй набуда, балки 
ифодакунандагони он чи тафаккури мо ба вучуд меоварад, 
мебошанд. Мафхумхои умумй ба фаъолияти тафаккур 
алокамандй дошта, натичаи умумиятбахшии (тачридии)
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фаъолияти тафаккур махсуб меёбанд, ки хусусиятхои ашёро 
чудо менамояд. Азбаски мувофики таълимоти калисои 
масехият мафхумхои умумй дар шакли идеяхо танхо ба 
тафаккури худовандй алокамандй доранд, Абелярро лозим буд 
маънидод кунад, ки акди инсон низ тавони анчом додани 

" фаъолияти умумиятбахшй (тачридй) дорад. Дар заминаи хамин 
акидааш, у дар мукобили Анселми Кентербери, ки тафаккурро 
дар асоси имон маънидод мекард ва мегуфт, ки “имон 
меоварам, то дониста бошам”, акида изхор кард, ки мувофики 
он, аввал бояд тафаккур бифахмад, дарк кунад, ки имон чй аст 
ва баъд имон оварад. Барои ин акддаро таъбир кардан ифодаи 
“мефахмам, то имон оварда бошам”-ро истифода намуд. 
Абеляр даъват мекард, ки барои фахмидани дин акл бояд 
иштирок дошта бошад ва мегуфт, ки “имоне, ки акл УР° РУшан 
накардааст, муносиби инсон нест”. Инсонро лозим аст, ки на 
кур-курона, балки бо чахди акди худ имонашро ба даст оварад. 
Барои ин акидахо Абелярро калисои масехият ду маротиба ба 
махкама кашида буд.

246. Рочер Бэкон кй буд?
Рочер Бэкон (1214-1292) файласуф ва табиатшиноси 

асримиёнагии англис буда, дар рушди хам афкори фалсафй ва 
хам илмхои табиатшиноси сахми босазо дорад.

247. Мухтавои афкори фалсафии Р. Бэкон аз чихо 
иборатанд?

Рочер Бэкон хама гуна акидахои схоластикиро рад карда, 
ба гузаронидани тадкикоти тачрибавии табиат, ба машгулияти 
тадкдки механика ва астрономия даъват менамуд. Хдцафи хама 
гуна илмро дар афзудани салтанати инсон бар болои табиат 
медид. Ба методи дедуктивии схоластики методи маърифатро, 
ки ба тачриба ва математика асос ёфта бошад, мукобил 
мегузошт. Тачрибаро хамчун асоси маърифат эътироф мекард. 
Таълим медод, ки тачриба ду навъ мешавад: тачрибаи ботинй, 
ки мавзуи омузишаш Худо мебошад ва тачрибаи зохирй -  
маърифати хдссй, ки асрори табиатро мекушбяд. Бэкон баъзе 
фарзияхоеро ба мисли телескоп ва механизмхои парвозкунанда, 
ки баъдтар ихтироъ гардиданд, иешгуйй кардааст.
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Барои а к и д а х о и  илмй ва танкдди догмахои динй уро аз 
устодии донишгохи Оксфорд махрум карданд ва ба махкамаи 
монастир кашиданд. Дар махкама Бэкон 14 соли умрашро 
гузаронид.

Р. Бэкон таълим медод, ки барои дарёфт кардани хакикат 
ва дониш одамон бояд чахор монеаи дар тафаккурашон бударо 
бартараф намоянд. Ба ин чахор монеа у монеахои зеринро 
дохил мекард: обруи беиоя, одатхои касбшудаи 
сутуданашаванда, раъйи атрофиёни чохил ва, нихоят, чахолати 
шахсй, ки тавассути хираднамоии зохирй руиуш карда 
мешавад. “Бадии кор дар он аст, - мегуфт Р. Бэкон, - ки одамон 
дар торикии рахгумй буда, гумон мекунанд, ки онхо дорой 
маърифати хащщй мебошанд. Мавчудияти чунин шуур дар 
тафаккури одамон намегузорад, ки онхо ба омузиши илмхо 
машгул шаванд ва маърифати хакикиро аз бар намоянд”.

248. Иоанн Дунс Скот кй буд?
Дунс Скот (1265-1308), зодаи Шотландия, устоди 

донишгоххои Оксфорд ва Париж будааст.

249. Мохияти фалсафаи Дунс Скот аз чихо иборат аст?
Кабл аз хама бояд гуфт, ки Д. Скот таълимоти Фомаи 

Аквинй, баъзе акидахои Р. Бэкон, пайравони Ибни Рушд ва 
мутафаккиронн асримиёнагиро зери танкид карор медихад.

Масъалаи асосие, ки уро ба худ мекашид, масъалаи муайян 
кардани муносибати илохиёт ба фалсафа, имон ба илм буд. 
Дунс Скот таълим медод, ки масъалаи илохиёт бояд аз 
омузиши Худо иборат бошад, аммо масъалаи фалсафа бояд аз 
омузиши хастй иборат бошад. Фалсафа, - мегуфт Д. Скот, - 
Худоро на хамчун Худо мешиносад, балки, танхо ба сифати 
хастй мешиносад. Вале, - мегуфт Ског, - хатто дар хамин маънй 
низ маърифати фалсафии Худо бисёр махдуд аст, зеро 
тафаккури ннсон танхо хамон ч и з х о и  хастиро дониста 
метавонад, ки онхоро дар натичаи эхеос чудо карда бошад. 
Бинобар ин дар инсон мафхумхо дар бораи нахустасосхои 
гайримоддй, ба монанди “худо”, “фариштахо” ва гайра 
шуданашон мумкин нест. Чунин идеяхо барои он равона карда 
шудаанд. ки окилона донистани Худоро нагузоранд.
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Дар хусуси материя Д. Скот чунин таълим медод, ки 
материя дар ашёи чисмонй дар вазъи номуайянй мебошад. Ин 
номуайянии материя танхо тавассути ба шакл омезиш ёфганаш 
метавонад шакли мушаххасро, модусро сохдб шавад.

Рочеъ ба таълимот дар бораи маърифат, Скот фаъол 
будани чараёни маърифатиро таъкид мекард ва мегуфт, ки 
дониш на эх,соси соф ва на фаъолияти соф, балки вай аз хдр дуй 
унсурхои номбаршуда ташаккул меёбад, яъне дониш хам ба 
предмета омузиш ва хдм ба омузанда тааллук дорад.

250. Уилям (Вилям) Оккам чй гуна мутафаккир буд?
Оккам (1300-1349) файласуфи асримиёнагии англис, устоди

донишгох,и Оксфорд, сиёсатмадор ва публитсисти фаъол буд. 
Барои шаккокй ва акидахои зиддидиниаш ба хабе кашида шуда 
буд ва чахор соли умри кутохашро дар хабе гузаронидааст.

251. Оккам чй гуна акидахо дошт?
Пеш аз хама, вай ба мукобили хокимияти калисо аз болои 

умури давлат баромада, даъват мекард, то доираи вазифахои 
давлатй ва калисо муайян карда шаванд, умури давлат аз 
таъсири калисо озод карда шавад. Оккам хамчунин реализми 
схоластикиро зери танщщ мегирифт, ки чунин муносибати у ба 
ифодаи “алмоси Оккам” машхур аст. Дар танкиди реализми 
схоластики Оккам боз ифодахои “усули сарфакорй”, “мохиятхо 
наметавонанд бештар аз зарураташон боло бардошта шаванд”, 
“хама он чиро, ки бо камтарин талош ичро кардан мумкин аст, 
зарур нест, ки талоши бисёр сарф карда шавад”-ро истифода 
мекард. Бо ин ифодахо Оккам гуфтан мехост, ки барои 
донистани ин ва ё он масъала лозим нест, ки гаифурушии зиёд 
истифода карда шавад. Ин ифодахо ба мукобили реализми 
схоластикй равона мегардиданд. Хулоса, фалсафаи Оккамро 
заминаи муайяне барои кушодани рох ба даврони Эхё номидан 
мумкин аст.
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БОБИ V. ФАЛСАФАИ ДАВРАИ Э^Ё

252. Мафхуми эхё чй маънй дорад?
Мафхуми эхё арабиасос буда, маъниаш азнавбаркдрор- 

кунй, зиндагардонй, навсозии акидахои муайян бо дохил 
кардани баъзе унсурхои нав ва гайра ба шумор меравад. Таъри
хан одат шудааст, ки дар зери ин мафхум азнавбаркароркунии 
фарханг ва афкори фалсафии даврони Антика фахмида шавад. 
Чун дар саволу чавобхои боло маълумамон гашт, давраи 
Антика аз сермахсултарин мархгшаи рушди фарханги маънавй, 
аз чумла афкори фалсафй буд. Баъди гузариш ба даврони 
асримиёнагй, давоми хазор сол дар чомеа идеологияи динй 
хукмфармо гардид ва анъанахои алокаманд ба рушди 
хамачонибаи фарханги инсонй ру ба карахтй овард. Бинобар 
ин дар натичаи тадричан омода гардидани заминахои мусоид 
бахри инкишофи сохахои гуногуни донишхои инсонй, 
махсусан, он сохахое, ки барои озодии инсон зарур буданд, 
даврони Эхё фаро расид ва мархилаи хазорсолаи асримиёнагии 
салтанати мутлакд идеологияи динй ру ба заволи муайян овард 
ва даврони нави огозгардидаро даврони Эхё унвон карданд, ки 
хама хусусиятхояшро дар саволу чавобхои минбаъда баррасй 
хохем кард.

253. Кадом мархилаи таърихиро даврони Эхё мегуянд?
Ба даврони Эхё мархилаи дарбаргирандаи охирхои асри 

Х1Ува то аввали асри XVII-ро дохил мекунанд, ки он, албатта, 
хусусияти нисбй дорад, зеро раванди таърихиро мутлакан дар 
доираи дахсолахо ё садсолахои мушаххас муайян кардан 
чандон дуруст нест. Маълум аст, ки заминахои хар як давра 
чандин муддат каблан ба ташаккулёбй o f o 3 мекунанд ва баъди 
як навъ ба охир расидани ин ва ё он мархилаи таърихй, хама 
унсурхои созмондихандаи он низ, дархол аз байн намераванд, 
балки хамчун унсурхои васлкунандаи як мархдлаи таърихй бо 
мархилаи дигари бавучудоянда идомаи хидмат мекунанд. 
Чунончи, ахди Бостон мархилаи ташаккули нахустин заминаи
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хаёти маънавии инсон дар шакли устура буд, аммо устура 
хидматашро бо даврони Бостон ба анчом нарасонидааст ва то 
имруз низ расидааст ва хидмати худро, масалан, дар ташаккули 
образхои бадей дар асархои бадеии иншошаванда адо карда 
истодааст, яъне раванди таърихи чараёни мунфасил набуда, 

" балки муттасил мебошад, бинобар ин хама- гуна пайваста 
давраву мархилахо хусусияти нисбй доранд.

254. Хусусиятхои фарккунандаи даврони Эхё кадомхо 
буданд?

Аз гуфтахои боло маълум гардид, ки Эхё як навъ навсозй 
будааст. Пас, ба ин гуна навсозихо унсурхои нави 
созмондихандаи хаёти маънавии инсоният дохил мешаванд. 
Таърихан анъана шудааст, ки дар зери ин мафхум, чун дар боло 
низ кайд кардем, азнавбаркароркунии фарханг ва афкори 
фалсафии даврони Антика фахмида шавад. Аз саволу чавобхои 
боло маълумамон гашт, ки давраи Антика аз сермахсултарин 
мархилаи рушди фарханги маънавй ба шумор мерафтааст, ки аз 
он, фалсафа истисно набуд. Баъди гузариш ба даврони 
асримиёнагй, давоми хазор сол дар чомеа идеологияи динй 
хукмфармо гардид ва анъанахои алокаманд ба рушди 
хамачонибаи фарханги инсонй ру ба карахтй овард. Бинобар 
ин дар натичаи тадричан омода гардидани заминахои мусоид, 
бахри инкишофи сохахои гуногуни донишхои инсонй, 
махсусан, он сохахое, ки барои озодии инсон зарур буданд, 
даврони Эхё фаро расид ва мархилаи хазорсолаи асримиёнагии 
салтанати мутлаки идеологияи динй ру ба заволи муайян овард. 
Масъалаи мехварии давраи нави ташаккулёфта масъалаи 
таваччухи хоса ба инсон буд.

Зиёда аз ин, дар давраи Эхё саноат, тичорат, бахрнавардй, 
умури харбй ва, умуман, истехсоли неъматхои моддии мабнй ба 
техника, табиатшиносй, илми механика ва риёзиёт ру ба 
тараккй нихода буд. Бинобар ин такозо мешуд, ки тафаккури 
инсон аз схоластикаи бемаънии асримиёнагй озод карда шавад, 
то он чавобгуи заруратхои ба вучуд омадаи рушди тамоми 
сохахои хаёти иктисодиву ичтимой, сиёсиву фарханги гардад. 
Ин ва дигар вазифахои такозои замони навро даврони Эхё 
анчом додааст.
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255. Оё ягон мафхуми дигари ифодакунандаи Эхё вучуд 
дорад?

Бале, ин мафхумро хдмчунин бо истифода аз вожаи 
ренессанс ифода мекунанд, ки он калимаи фаронсавй мебошад 
ва мазмунан хамон маънии эхёро дорад. Яъне, мафхуми 
ренессанс муродиф (синоним) ба мафх,уми эхё мебошад.

Аммо баъзан ба хамин маънй вожаи реформатсияро низ 
истифода мекунанд, ки он, албатта, истифодаи галат мебошад.

256. Пас, мафхуми реформатсия чиро ифода мекунад?
Реформатсия лотиниасос буда, маъниаш гузаронидани 

ислох,от мебошад. Дар зери ин мафхум дар таърих харакатеро 
меноманд, ки он барои гузаронидани ислохот дар масъалаи 
имони масехият ба вучуд омада, харакати зидди калисои Папай 
Рум гардидааст. Дар iffl бора поёнтар муфассал саволу чавоб 
хохем кард.

257. Даврони Эхё дар кадом кишвари Аврупо огоз гардид?
Даврони Эхё, хамчун харакати чомеавию сиёсй ва 

фарханги, дар Итолиё дар асри XIV ба ташаккулёбй огоз карда, 
дар кишвархои дигари Аврупои Гарбй дар асрхои XV-XVI 
ташаккул ва анчом пазируфт.

258. Даврони Эхё чй гуна чахонбиниро созмон дод?
Дар даврони Эхё, ки заминахояшро дар боло кайд кардем, 

чахонбинии созанда, чахонбинии заминавй ба эчодкорихои 
инсон ташаккул ёфт, ки он такони хеле кудратманд барои 
инкишофи минбаъдаи тамоми сохахои хаёти иктисодиву сиёсй 
ва ичтимоиву фарханги гардид. Дар натича, дар ин давра 
теъдоди зиёди кашфиётхои илмиву техникй ба вукуь 
пайвастанд.

259. Бузурпарии ходимони илму адабиёт ва хунари давраи 
Эхё кихо буданд?

Ба катори ходимон ва мутафаккиронн номбаршуда 
Франческо Петрарка, Ч,ованни Боккаччо, Николай Коперник, 
Галилео Галилей, Ч,ордано Бруно, Микеланчело, Рафаел, 
Леонардо да Винчи, Албрехт Дюрер, Николо Макиавелли,
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Уилям (Вилям) Шекспир, Мишел Монтен, Пико делла 
Мираидола, Николаи Кузаий, Якоб Биёме ва теъдоди зиёди 
дигар олимон, хунармандон, мухандисон ва мутафаккирон 
дохил мешаванд, ки махсули эчоди баъзеи онхоро дар саволу 
чавобхои минбаъда барраей хохем кард.

260. Хусусиятхои хоси фарханги маънавии Ренессанс аз чихо 
иборат мебошанд?

Дар мукоиса бо мархилаи асримиёнагй, давраи Ренессанс 
(Эхё) мархилаи ба вукуъ пайвастани даврони нав, фарханги нав 
ва заминахои маърифатии нав ба шумор мерафт, ки онро ба 
омилхои фаркунандаи зерин таксим кардан мумкин аст:

1) давраи Эхё давраи табаддулот дар низоми арзишхо, дар 
бахогузорй ба хама вокеияти мавчуда ва тагйири муносибати 
инсон ба онхо;

2) ба вучуд омадан ва ташакул ёфтани итминон ба он, ки 
инсон арзиши олии хастй ба шумор меравад. Х,амии гуна 
муносибат ба масъалаи инсон заминаи арзи вучуд кардан ва 
инкишоф ёфтани фарханги Эхё гардид, ки вай то як андоза ба 
парастиши фардият дар чахонбинй оварда расонид ва дар 
чомеа ахамияти муайянро сохиб гардид;

3) яке аз хусусиятхои ин даврон боз аз он иборат буд, ки 
дар чомеа мухити маънавии дунявият ташаккул меёфт. 
Дунявияги ташаккулёбанда ба чунин як падидаи хеле рушани 
фарханги Эхё -  гуманизм зич алокамандй дошт ва идеяи хама 
гуна неъмат барои инсонро хамчун асоси мехварии он махсуб 
медонист. Гуфтан мумкин аст, ки гуманизм хамчун низоми 
яклухти акидахо ва як чараёни бисёр мухими раванди 
инкишофи чомеа дар давраи Эхё ба вучуд омад;

4) дар ташаккули тафаккури даврони Эхё мурочиат ба 
мероси фархангии Антика накши бузургро бозид. Тачдидй 
назар ба ин мерос номи мархиларо муайян кард, ки он маънии 
эхёи сохахои гуногуни фархангу фалсафаи даврони Антикаро 
дар назар дорад;

5) мухимтарин хусусияти фалсафаи даврони Эхёро 
акидахои зиддисхоластикии асархои мутафаккирони даврон 
муайян мекарданд, ки дар натича, чахонбинии нави пантеистии 
Худо ва табиатро бахамомезишдиханда ташаккул меёфт;
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6) чун маълум аст, фалсафаи асримиёнагй теосентристй 
(худомарказй) буд, аммо фалсафаи Эхе антропосентристй 
(инсонмарказй) ба шумор мерафт. Ин буд фаркд асосии 
даврони Эхё аз мархилаи асримиёнагй.

261. Мафхуми гуманизм кай пайдо шудааст ва аввалин 
маротиба аз тарафи кадом мутафаккир истифода гардидааст?

Истилохи “гуманизм ” лотиниасос буда, маъниаш одамият, 
иарастиши инсон мебошад. Аввалин маротиба ин мафхумро 
дар асри I то милод мутафаккир ва наттоки хушсаликаи Рум 
Ситсерон (106-43 то милод) истифода карда будааст.

262. Дар зери мафхуми “гуманизм” чиро мефахмиданд ва 
рохи расидан ба дарачаи одамиятро дар чй медиданд?

Дар зери ин мафхум сатхи волои фарханги маънавии 
инсонро мефахмиданд ва рохи расидан ба ин сатхро дар 
омузиши сарфу нахви забон, хунари суханварй, шеър, таърих ва 
ахлок медиданд. Сохахои мазкур заминаи назариявии фарханги 
Эхёро ташкил медоданд. Бинобар ин онхо минбаъд унвони 
фанхои гуманитариро гирйфтанд.

263. Кадом мутафаккир аз аввалин инсонпарварон -  
гуманистон буд?

Аввалин гуманист, асосгузори гуманизм, шоир ва 
файласуфи даврони Эхё Франческо Петрарка (1304- 1374) ба 
шумор меравад.

264. Мухтавои мухтасари акидахои Ф. Петрарка аз чихо 
иборатанд?

Ф. Петрарка дар рисолаи худ ба унвони “Рочеъ ба чахолати 
шахсй ва бисёрии дигарон” олимтарошии схоластикии 
асримиёнагиро зери танкдд мегирад ва дар муносибат ба он 
изхор мекунад, ки дар хамин чода худи вай хам дохил буда, 
олимтароширо барои инсон мутлако нолозим мешуморад. Ф. 
Петрарка борхо таъкид мекард, ки барои расидан ба шукуфоии 
адабиёт, хунар, илм ва гайра лозим аст, то ба мероси 
гузаштагон кур-курона такдид нашавад, багхки ба зинахои 
баландтарини мероси Антика баромада, мероси мазкур аз нав 
барраей гардад ва ба зинахои нави эчодй бароварда шавад.
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Хамин тавсияи Ф. Петрарка минбаъд накдш халкунандаро дар 
муносибати гуманизм ба мероси Антика бозид.

Нахустин гуманист мухтавои асосии фалсафаро дар 
маънидоди илмии мохияти инсон медид ва хамеша даъват 
мекард, то фалсафа ба хамин масъала ру оварад. Дар натичаи 
ташаккули чахонбинии инсонпарварй, инсони даврони Эхё аз 
мукаррароти схоластикии асримиёнагй тадричан даст кашида, 
ба хусусиятхои алокаманд ба хар як шахе, ба фард, ба фаъолият 
ва эчоди он ру меовардагй мешавад.

265. Кадом мутафаккиронн ин давраро дар под а и ташаккули 
шахсият такозои давр ва унсурхои созмондихандаи он номбар 
кардан мумкин аст?

Дар ин масъалахо теъдоди зиёди гуманистон кор кардаанд. 
Чунончи, гуманиста машхур Леон Баттиста Алберта (1404
1472) таълим медод, ки дар арзёбии инсон, пеш аз хама, бояд ба 
фаъолияти шахсии вай ахамият дода шавад. Ин муносибат аз 
он шаходат медихад, ки арзиши инсон дар мансубияташ ба 
кадом як табаци цомеа алоцаманд набуда, балки ба фаъолияти 
вай, ба тавони эцодии вай алокамандй дорад.

Мутафаккири дигар Чованни Пико делла Мирандола 
(1463-1494) ба масъалаи шарафи инсон, мавкеи сазоворро 
ишгол кардани вай таваччух зох,ир карда, таълим медод, ки 
Худо инсонро ба мисл ва шакли худ насохтааст, балки ба вай 
имконият додааст, ки худашро созад. Кайд мекард, ки шарафи 
инсон ба озодии у алокамандй дорад ва у метавонад хар он 
чиро, ки лоики худ медонад, бисозад ва гайра.

266. Таваччухи фавкулода ба инсон мутафаккиронро 
минбаъд ба чихо оварда расонид?

Чунин таваччух ба инсон мутафаккиронро ба он оварда 
расонид, ки ощ о инсонро акнун ба Худо наздик мекарданд. Аммо 
ин хдргиз маънии онро надошт, ки мутафаккиронн даврони Эхё 
бидъатгаро ё атеист шуда бошанд, балки аксарияти онхо 
эътикод доштанд ва баъзеашон хатто то дарачаи Бобо (Папа) 
расиданд. Фаркд онхо аз он иборат буд, ки агар чахонбинии 
масехият дар макоми аввал Худо ва дар макоми дувум инсонро 
тасдик мекарда бошад, гуманистон аввал дар бораи инсон ва 
сипас дар бораи Худо су^бат мекарданд.
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Гайр аз ин, чахонбинии гуманиста, сарфи назар аз 
чигунагии муносибаташ ба Худо, нисбат ба калисо муносибати 
танкидй дошт. Бинобар ин гуфтан мумкин аст, ки чахонбинии 
гуманиста дорой акидахои зиддидинй, зидци калисои мебошад. 
Сарфи назар аз мавчудияти чунин акидахо, аксари 
мутафаккирони даврони Эхё эътикодманди сатхи болои дини 
масехиашон буданд ва аз чониби калисо таъкиб намешуданд. 
Таъкиби онхо дар даврони реформатсия огоз гардида буд.

267. Акиун, ки сухаи дар бораи реформатсия рафт, бояд 
маънидод кунем, ки Реформатсия чист?

Бояд донист, ки дар ибтидои асри XVI калисои дини 
католикии Рум аз чихати ахлокй обруяшро рехта буд. Бар 
замми ин калисо дар ин давра санадеро ба унвони “санади 
шустани гуноххо” (дар забонхои аврупой индулгенсия 
меноманд) ба чоп расонид ва ба фурухтани он cap кард. Чунин 
рафтори калисо аз он шаходат медод, ки хар касе имконияти 
харидани санади мазкурро дошта бошад, метавонад хама 
гуноххои худро тавассути харидани санади мазкур бишуяд ва 
барои содир кардани гуноххои минбаъда низ омодагй гирад. 
Чунин муносибати калисо мутафаккиронро мачбур кард, ки ба 
мукобили калисои католики бароянд. Яке аз чунин 
мутафаккирон Мартин Лютер (1483-1546) ба шумор мерафт, ки 
вай соли 1517 “95 ифода ба мукобили индулгенсия” ном 
гузориши танкидй навишта, онро ба болои дархои калисо 
овезон кард. “Ифодахои” М. Лютер сару садои зиёд ба 
мукобили калисо ба бор овард ва дар натича хамчун огози 
харакати Реформатсия гардид. Чун дар боло кайд карда будем, 
реформатсия харакат барои тачдидй эътикод ва ба мукобили 
калисои дини католики буд. Хулоса, реформатсия ба 
таксимшавии дини католикии масехй оварда расонид, ки дар 
натичаи он мазхаби нави дини масехй ба унвони протестантизм 
ба вучуд омад ва дар бисёр кишвархо интишор гардид. 
Акидахои иешниходкардаи М. Лютер на танхо хусусиятхои 
дани, балки мухтавои сиёсиву ичтимой ва фалсафиро низ фаро 
мегирифтанд.
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268. Муносибати Реформатсия ба Эхё (Ренессанс) чи гуна 
буд?

Реформатсия ба Харакати Эхё хусусияти зиддиятнок дошт. 
Чунончи, агар намояндагони хар ду чараёнро муносибати 
амики бадбинии схоластика, хохиши азнавсозй, яъне тачдидй 
эътикодоти динй, акддаи бозгашт ба сарчашмаи тамаддун (аз 
як чихат ба Антика ва аз чихати дигар ба таълимоти аслии 
Инчил) ба хамдигар наздик мекарда бошад, аз тарафи дигар, 
Реформатсия чараёне буд, ки мухолифи ба макоми бисёр боло 
бардоштани инсон аз чониби харакати Эхё (Ренессанс) ба 
шумор мерафт.

269. Тазодхои миёни Реформатсия ва Эхё (Ренессансро) дар 
мукоисаи акидахои кадом мутафаккирон рушан кардан мумкин 
аст?

Ин масъаларо дар мукоисаи акидахои асосгузори 
Реформатсия М. Лютер ва гуманисти холандй Эразми 
Роттердамй анчом додан мумкин аст. Масалан, Мартин Лютер 
таълим медод, ки дар назди Худо инсон на ирода дорад ва на 
шараф, балки ягона рохи халосии вай танхо имон овардан ба 
шумор меравад. Барои Эразми Роттердамй озодии инсон 
арзишест на камтар аз арзиши худовандй. У таъкид мекард, ки 
Китоби Мукаддас даъватест, ки ба инсон равона карда 
шудааст, вале инсон дар масъалаи кабул кардан ё накардани 
даъват озод аст.

270. Реформатсия чй гуна акидахои фарккунанда аз 
эътикодоти анъанавии масехиятро дорад?

Дар ин хусус бояд кайд кард, ки натичаи фархангй ва 
ичтимоию таърихии раванди ташаккули харакати Реформатсия 
бо арзи вучуд кардани протестантизм ва навсозии 
(модернизатсияи) калисои католикй ба охир намерасад. 
Масалан, агар эътикодоти анъанавии масехият ба амалияи 
бартараф кардани гунохдо бо рохи ичрои дастурхои аз чониби 
калисо муайянкарда, ба монанди рузадории катъии 
мукарраршуда, харидории индулгенсия, курбонй кардан ба 
манфиати калисо такя мекарда бошад, идеяи асосии ифодахои 
(тезисхои) Мартин Лютер аз он иборат буд, ки тамоми 
зиндагии инсон бояд аз тавба овардан иборат бошад ва дар ин

127



чода ба кадом як муносибатхои махсуси аз зиндагй чудои начот 
зарурат набояд бошад. Инсонро лознм нест, ки ба мисли 
рохибон (монаххо) аз зиндагй рохи гурез чуяд, балки, баръакс, 
вай бояд вазифахои зиндагнашро ба таври бояду шояд ичро 
намояд. “Хар як мациулият, - мегуфт М. Лютер, - агар 
судмандии он шубхаовар набошад, бояд хамчун амалн 
мукаддас баррасй гардад”. Чунин тачдиди назари тавба 
овардани инсон яке аз омилхое низ ба шумор мерафт, ки ба 
ташаккули ахлоки нави сохдбкорй оварда расонид. Минбаъд 
меъёрхои чунин ахлок, ба он мусоидат карданд, ки акнун ба 
даст овардани фоидаи аз хад зиёд ва судхурона хдмчун кори 
хайр махсуб меёфт. Сарфи назар аз ин ба вучуд омадани 
арзишхои маънавии мазкур яке аз сабабхои ташаккулёбии 
низоми сармоядорй гардиданд, ки он дар навбати худ заминаи 
арзи вучуд кардани афкори ичтимоию фалсафии даврони Эхёро 
ба вучуд овард.

271. Мухимтарин афкори ичтимоию фалсафии даврони Эхё 
кадомхо буданд?

Афкори мазкур ба масъалахои давлат ва умури давлатй 
алокамандй доштанд. Дар ин чода метавон назарияи сиёсии 
Николо Макиавелли, чомеаи ичтимоии хаёлии Томас Мор ва 
Томмазо Кампанелла ва гайрахоро ёдовар шуд.

272. Никколо Макиавелли кй буд?
Номбурда бузургтарин мутафаккир, таърихшинос, ходими 

сиёсиву давлатй, шахсияти акидахои истисной дошта ба шумор 
мерафт. Мутафаккири итолиёвй Никколо Макиавелли (1469
1527) муаллифи рисолахои “Подшох” ва “Мухокимахо дар 
бораи дахаи аввали Тити Ливий” мебошад.

273. Никколо Макиавелли чй гуна акидахо дошт?
Мутафаккири номбурда, кабл аз хама, назарияи 

асримиёнагии аз чониби Худованд муайян гардидани хамагуна 
фаъолияти инсонро ба идеяи “толеъ” иваз карда буд ва эътироф 
мекард, ки инсонро сабабхои шароити ба вукуъпайваста 
мачбур месозанд, то ба зарурати бамиёномада итоат кунад. 
Аммо сарнавишт танхо як кисмати салтанат аз болои инсон 
аст. Бинобар ин инсонро лозим аст, то худаш низ барои амалй
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гардонидани максадхояш мубориза барад. Дар асоси акидаи 
мазкур Н. Макиавелли таълим медод, ки дар катори толеъ 
кувваи харакатдихандаи таърих бояд тачассуми неруи инсон, 
истеъдод ва махорат низ бошад.

274. Николо Макиавелли ба сиёсат чй гуна муносибат дошт?
Мутафаккир сиёсатро хамчун тачассуми мукаммали озодии

иродаи инсон, ки дар он “хам сабабхои табий” ва хам 
“коидахои судманд” вучуд доранд, маънидод мекард. Тавассути 
омилхои номбаршуда имконпазир мегардад, то инсон раванди 
ходисотро пешгуйй намояд ва рочеъ ба онхо тадбирхои зарурй 
андешад.

275. Вазифаи илми сиёсатро Н. Макиавелли дар чй медид?
У вазифаи сиёсатшиносиро дар он медид, ки вай 

хусусиятхои хоси инсон, ганосуби куввахои байни хамдигар 
муборизабаранда, манфиатхо ва максадхоро хамачониба 
тахкик намуда, вазъи хакнкни дар чомеа бавучудомадаро 
муайян намояд, дар асоси хама гуна орзуву ниягхо ва 
тахайюлот карор набарорад, балки вобаста ба вазъи дар чомеа 
бавучудомада тавсияи зарурй дода таваонад.

276. Рочеъ ба масъалаи алокаманд кардани масъалахои 
сиёсй ба ахлок Н. Макиавелли чй гуна муносибагро раво 
медонист?

Макиавелли хамчун сиёсатмадор ва ходими давлатй 
риштае, ки садсолахо масъалахои сиёсиро ба ахлок пайваст 
мекард, канда гардонид ва баррасии назариявии сиёсатро аз 
омезиши тачридй ба ахлок озод намуд.

Дойр ба чунин муносибати Н. Макиавелли дар муносибат 
ба сиёсат ва ахлок минбаъд дар асри XVII файласуфи англис 
Френсис Бэкон кайд карда буд, ки мо асос дорем, то ба 
Макиавелли ва муллифони хамкадами у арзи сипос кунем, зеро 
онхо дар вазъи бавучудомада, чй кор кардани одамонро 
кушоду равшан мефахмониданд.
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277. Дар масъалаи ташкили шакли давлат Н. Макиавелли 
чй гуна акида дошт?

Чун маълум аст, Н. Макиавелли дар ин масъала низ 
муносибати вокеъбинона дошт. Аз чумла, дар шароити 
хамондавраинаи Итолиё, Макиавелли шакли давлатдории 
мутлакиятро тавсия медод. Бояд гуфт, ки Макиавелли 
тарафдори шакли чумхуриявй буд, вале омузиши мархилаи 
хамондавраинаи кишвараш, ки дар он холо унсурхои чомеаи 
шахрвандй инкишоф наёфта буданд, уро водор карда буд, то 
шакли мутлакиятро тавсия намояд.

278. Дар масъалаи шахсияти рохбарикунандаи давлат Н. 
Макиавелли чй акида дошт?

Дар ин масъала у акидаи подшохи навро эчод кард, ки 
мувофики он подшохи мутлак бояд дар худ хам хусусиятхои 
шер ва хам рубохро дошта бошад, яъне вакти зарурат вай бояд 
хам аз хиггаву найранг истифода кунад ва хам аз кудрат. 
Подшох, мегуфт Макиавелли, бояд усули хокимияти 
кавииродаро дошта бошад ва дар холатхои зарурй аз 
берахмонагй низ даст накашад. Ин акидахои Макиавелли ба он 
оварданд, ки уро таълимдихандаи подшохони золим ва 
муаллифи ифодаи “хадаф воситахоро сафед мекунад” 
меномиданд. Номи мутафаккирро хамчун муродифи 
таргибкунандаи зулми сиёсй ва зуроварй маънидод мекарданд, 
ки ба унвони “макиавеллизм” машхур аст. Бояд кайд кард, ки 
Макиавелли таргибгари зулм ва берахмй набуд. Аммо шароити 
мавчудаи кишвараш хамин гуна сифатхои подшохро такозо 
мекарданд, ки ин вокеиятро мутафаккир кушоду равшан изхор 
кардааст.

279. Хидмати Макиавелли дар инкишофи фалсафаи сиёсат 
дар чй аст?

Аз саволу чавобхои боло маълум шуд, ки акидахои 
Макиавелли аз тазодхо холй нестанд. Аммо хидмати асоси вай 
дар он аст, ки у сиёсатро аз хама гуна риёкорй озод карда ба 
пояи вокеият ва тахлили бегаразона устувор кардан мехост. 
Чунин муносибат сиёсатро, аз як тараф ба дарачаи илм 
мебардошт ва, аз тарафи дигар, онро ба хунари истифодаи 
имконият табдил медод. Дар ин давра дар катори акидахои
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вокеъбинонаи Макиавелли афкоре низ пайдо ва ташаккул 
ёфтанд, ки онхо ба унвони назарияи чомеаи ичтимоин хаёлй 
машхур мебошанд.

280. Ч,омеан интимоии хаёлй чй гуна назария мебошад?
Агар ба ин савол мухтасар чавоб дихем чунин мешавад, ки

ин назария дар бораи кадом як чомеахои ичтимоии афсонавй 
бахс мекунад. Вакте мо поёнтар намояндагони ин назария ва 
афкори онхоро баррасй мекунем, боз пурратар ба мо маълум 
мешавад, ки назарияи хаёлй аз чихо иборат будааст.

281. Намояндагони машхури назарияи хаёлй кихо буданд?
Ба катори чунин намояндагон Томас Мор, Томмазо

Кампанелла ва гайра дохил мешаванд.

282. Томас Мор кй буд ва акидахояш аз чихо иборат 
мебошанд?

Томас Мор (1478-1535) намояндаи гуманизми Англия, 
ходими давлатй, рухонии калисои католикй ва яке аз 
мутафаккиронн назарияи чомеаи ичтимоии хаёлй ба шумор 
меравад.

Маъруфияти Томас Мор дар таърихи хаёти маънавии 
инсоният, ба асари у “Утопия’' алокамандй дорад. Дар ин асар 
Т. Мор дар бораи хаёти хушбахтонаи чазираи номаълуми 
кадом як Олами Нав накл мекунад, ки дар он давлати намунавй 
сохта шудааст ва хама бошандагонаш дар шароити мусоиди 
зиндагй умр ба cap мебаранд, хама хушбахтанд. Чун маълум 
аст, давраи зиндагии Т. Мор замони кишваркушоихо буд ва 
чунин асар бо чунин мазмун ба хама кишвархо пахн нашуда ва 
муваффакият пайдо накарда наметавонист. Вожаи “утопия” 
юнониасос буда, тарчумаи тахтуллафзиаш “маконе, ки вучуд 
надорад” мешавад. Минбаъд бо ин унвон як жанри муайяни 
адабй ба вучуд омад ва теъдоди зиёди нависандагон асархои 
худро дар чахорчубаи хамин жанр навшнтанд. Ба катори чунин 
асархо “Шахри Офтоб”-и Т. Кампанелла, “Атлантидаи Нав”-и 
Ф. Бэкон ва гайра низ дохил мешаванд.

131



283. Мазмуни асосии асари Т. Мор “Утопия” аз чихо иборат
аст?

Асар аз танкидй тезутунди холати чомеавии дар Англия 
мавчуда огоз мешавад. Т. Мор сарчашма ва сабаби хамаи 
ночурихои чомеаро дар моликияти хусусй мебинад. Ба акидаи 
у, дар он чое, ки моликияти хусусй хукмфармост, чомеаи 
адолати ичтимой таъсис додан мумкин нест. Муносибатхои 
буржуазии ташаккулёфтаистодаи хамон давраро танкид карда, 
Т. Мор лоихаи давлатй барои хама бошандагонаш 
накухолонаро пешниход мекунад ва акида изхор мекунад, ки 
созмон додани чунин давлат дар оянда имконпазир мебошад.

Минбаъд назарияи чомеаи ичтимоии Т. Мор яке аз 
сарчашмахои назарияи чомеаи коммунизм гардид, ки дар асоси 
он чомеаи сотсиалистй низ сохта шуд. Дар ин бора баъдтар, 
вакти омухтани марксизм, боз сухбат хохем кард, вале лозим 
аст таъкид кунем, ки то пайдогаии марксизм дар охири асри 
XIX ин идея тарафдорони зиёди худро пайдо намуда, хеле рушд 
хам кард. Чунончи, хамин акидахо баъди зиёда аз сад соли 
вафоти Т. Мор дар асари “Шахри Офтоби”-и Томмазо 
Кампанелла (1568-1639) инкишофи минбаъдаи худро пайдо 
карданд.

284. Томмазо Кампанелла кй буд?
Томмазо Кампанелла (1568-1639) фарзанди музадуз, 

файласуф, шоир, марди сиёсат, созмондихандаи утопили 
коммуниста, аз соли 1582 рохиби доминиканй буд. Соли 1591 
асари “Фалсафаи бо эхсосхо тасдикшуда”-ро аз чоп баровард. 
Дар ин асар у фалсафаи табиати Телезиоро химоя мекунад, ки 
он ба мукобили акидахои схоластикии баъзе аз пайравони 
Арасту равона карда шуда буд. Чандин маротиба ба гунохд 
риоя накардани коидахои маъмулии динй, яъне бидъатгарой ба 
махкама кашида шуда буд. Соли 1599 дар Калабрия ба 
мукобили сардори давлат суйикасд ташкил намуда, онро 
рохбарй кард ва ба хабси якумра кашида шуд. Соли 1629 сафед 
карда мешавад ва ба Париж меравад. Соли 1639 вафот мекунад.

132



285. Мухтавои мухтасари акидахои Т. Кампанелла аз чихо 
иборатанд?

Дар фалсафаи маърифат чонибдорн донишхои тачрибавй 
буд. Акидахои Галилейро химоя мекард, вале таълимоти 
бекаронии Кайхонро эътироф намекард. Мавчудияти оламхои 
гуногунро исбот карданй мешуд.

Тавассути асари “Шахри Офтобй” Т. Кампанелла дар 
таърих машхур гардид, зеро ин асар хамчун барномаи 
азнавсозии чомеа бар асоси моликияти чомеавй ба шумор 
мерафт. Дар “Шахри Офтоби”-и Кампанелла хама машгули 
кор буда, рузи корй аз чахор соат иборат аст, дар сари 
хокимият Метафизик, ки онро Офтоб хам мегуяд, меистад. Ин 
вазифаро танхо инсонхои дарачаи баланди салохият, ки хама 
сохахоро хуб медонанд, шнгол карда метавонанд.

Вазифахои маъмурии давлат дар чаласахои “Мушовараи 
Бузург”, ки ба он шахрвандон аз синни 20-солагй шомил 
мешаванд, таъин мегарданд ё сабукдуш карда мешаванд.

Аз ин коида сардори давлат ва се нафар муовинони он 
истисно мебошанд ва онхо вазифаашонро мустакдшона ба 
нафароне медиханд, ки дар салохият аз онхо боло рафта 
бошанд.

Сарфи назар аз хусусияти хаёлй доштани акидахои мазкур 
дар онхо гояхои хуби созмон додани давлатхо бар асоси 
адолати ичтимой вучуд доранд, ки онхо масъалахои доги хама 
давру замон ва даврони муосир низ мебошанд.

286. Дар даврони Эхё боз кадом масъалахо руйи кор 
омаданд?

Дар ин давра фалсафаи табиат (натурфалсафа) низ кадри 
муайян ташаккул ёфт ва рушд кард. КаВД кардан лозим аст, ки 
дар асри XVI табиатшиносй ба муваффакиятхои назаррас 
сохиб мегардад, ки он низ ба чахонбинии схоластикй, дар 
катори афкори башардустй (гуманистй), ислохгарой 
(реформизм) ва гайра, зарбаи заволовар мезанад. Дар ин давра 
барои хамачониба ва дакик омухтани табиат як катор 
донишмандон, ба мисли Леонардо да Винчи, Николай 
Коперник, Галилео Галилей ва теъдоди дигари олимони давр 
машгул шуда буданд. Акдцахои онх,о дар тафаккури чомеа 
гахаввулоти нав ба вучуд наоварда наметавонистанд. Дар
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саволу чавобхои минбаъда хидмати мутафаккирони 
номбурдаро метавонем муайян кунем.

287. Леонардо да Винчи кй буд?
Леонардо да Винчи (1452-1519) рассоми машхур, олими 

бузург, ихтироъкори истеъдоднок (лоихди идеяи танк, 
парашют, дарвозахои калонхдчм ба у тааллук доранд), 
шахсияти мавсуавй (энсиклопедй) ба шумор меравад. Расми 
“Ч,оконда”- Мона Лиза аз машхуртарин дастоварди хунари 
рассомй то ба хол ба шумор меравад.

288. Дар фалсафа Леонардо да Винчи чй акидахо дорад?
Хидмати у дар фалсафаи маърифат назаррас буда, дар ин 

чода вай таълим медод, ки хама гуна маърифат аз тачриба 
бармеояд ва бо тачриба ба охир мерасад. Аммо хама гуна 
тачриба танхо тавассути назария ба хакикати комил табдил 
ёфтанаш имконпазир аст. Хулоса, дар назарияи маърифат 
пайвастани тачрибаро бо назария шарти асосии ба даст 
овардани дониш махсуб медонист. Дар ин хусус худи Леонардо 
кайд карда буд, ки хамеша амалия бояд ба назарияи хуб 
пайвастагй дошта бошад, зеро илм афсар, аммо амалия аскар 
мебошад.

289. Николай Коперник чй гуна шахсияти таърихй буд?
Николай Коперник (1473-1543) муначчим ва мутафаккири

машхури поляки ба шумор меравад. Кашфи низоми 
гелносентрикии (аз вожаи юнонии “хелио” -  Офтоб) у, яъне 
офтобмарказии у ба катори кашфиёти назарраси давр дохил 
мешавад ва як навъ табадцулоти инкилобй низ буд, зеро 
тавассути он харитаи олами дар асоси низоми геосентрикии (аз 
вожаи юнонии “х,ео” -  Замин, яъне заминмарказй) Арасту ва 
Птоломей ташаккулёфта ва зиёда аз хазор сол мавкеъдоштаро 
инкор мекард. Мувофики акидаи гелносентрикии Н. Коперник, 
Замин маркази бехаракати олам нест. Вай дар гирди мехвари 
худ ва дар айни замон дар атрофи Офтоб, ки дар маркази олам 
мавкеъ дорад, давр мезанад.

Ин ва кашфиёти дигари табиатшиноси дар ин давра ба 
фалсафа низ бетаъсир набуданд. Бинобар ин дар асри XVI 
самти асосии афкори фалсафй аз фалсафаи табиат иборат
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мегардад ва яке аз масъалахои асосии хдлли фалсафа масъалаи 
бекароиии олам ба шумор мерафт. Ахамияти чунин муайян 
кардани мавзуи фалсафа ба он вобастагй дошт, ки интикол аз 
доираи сарбастаи олам ба назарияи бекароиии Кайхон маънии 
ба таври куллй тачдидй назар кардани тамоми низоми 
акидахои онтологиро дошт ва барои рушди минбаъдаи афкори 
фалсафй як навъ такони мухим гардид. Сохаи кайхон мавзуи 
тадкикоти мутафаккирони дигар, аз чумла Николайи Кузанй 
низ буд.

290. Акидах;ои Николайи Кузанй аз чихо иборат аст?
Николайи Кузанй (1401-1464) таълим медод, ки олам

бекарон аст. Худо, дар таълимоти Н. Кузанй, ба унвони 
имконияти хадди аксари мутлак ё мутлакро сохиб гардид. 
Мувофики таълимоти Н. Кузанй, Худо кадом як вокеияти 
хорич аз олам набуда, балки дар ягонагй бо он мебошад. Чунин 
маънидод кардани таносуби Худо ва оламро пантеизм (аз 
юнонй пан-хама ва теос -  худо) меноманд.

Хусусияти асосии пантеизм дар он аст, ки вай 
мустакилияти Худоро инкор мекунад ва ягонагии вайро ба 
табиат эътироф менамояд. Х ам и н  тарик, тасаввуроти 
анъанавиро дар бораи олам ба чунбиш оварда, Н. Кузанй 
рохро барои космологияи инкоркунандаи акидахои динй 
кушода дод.

291. Ч,ордано Бруно чй гуна мутафаккир буд?
Чордано Бруно (1548-1600) яке аз намояндахои машхури 

фалсафаи табиат (натурфалсафа) ба шумор меравад, ки бо 
номи у тахаввулоти нав дар космология иртибот дорад. 
Масъалаи асосии космологияи Ч,ордано Бруноро акидаи 
беинтихоии Кайхон ташкил мекунад. Чордано таълим медод, 
ки Кайхонро харгиз ихота карда намешавад, чунки вай 
бехудуд, беохир ва билонихоя мебошад.

Кайхон офарида нашудааст, вай хамеша ва азалй вучуд 
дорад ва харгиз нест намешавад. Вай дар бехудудии худ 
бехаракат мебошад, зеро имконияти ба чойи дигар интикол 
ёфтан надорад. Аммо дар доираи вай хамеша тагйирот ба 
вучуд омада меистад. Манбаи харакат дар худи материя вучуд 
дорад. Хеч гуна такондихандаи аввал вучуди хастй надорад.
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Акидаи бехудудии олам Бруноро ба он меоварад, ки вай 
афкори хдм геосентристй ва хам гелиосентристиро рад кунад. 
Таълим медихад, ки азбаски олам бехудуд аст ва дар он 
оламхри бехисоб вучуд доранд, на Замин ва на Офтоб маркази 
Кайх,он туда наметавонанд. Хар як олам дорой маркази худ 
мебошад.

Бруно, албатта, дар бораи Худо низ фикр мекард. 
А кидахри натурфалсафй уро ба он оварданд, ки вай Худоро 
дар табиат медид. Таълим медод, ки табиат “Худо дар ашё” 
аст. Худо на хдмчун офаридгор дар беруни табиат, балки вай 
дар дохили табиат дар сифати ибтидои фаъоли он мебошад. 
Бинобар ин Худоро бе табиати моддй тасаввур карда 
намешавад. Агар дар Н. Кузанй табиат ба Худо омезиш меёфта 
бошад (дар ин кол Худо мустакилияташро нигох, дошта 
метавоиад) дар Ч,. Бруно Худо ва табиат дар ягонагй вучуд 
доранд. Бинобар ин пантеизми Н. Кузанй хусусияти динй 
дорад, аммо пантеизми Бруно натурфалсафй мебошад.

Барои акидах,ои дар боло оварда, ки ба мукаррароти дини 
масехй зарбаи сахт мезад, Ч,- Бруноро 17 фаврали соли 1600 дар 
майдони Гулх,о дар ш. Рим дар асоси хукми суди динй зинда 
дар оташ сузонида мешавад. Асарх,ои уро низ месузонанд. 
Хатто шрифтани номи мутафаккирро манъ мекунанд. Бо хает 
ва эчодиёти Ч Бруно давраи Эх,ё ба охир мерасад.

Ч- Бруно хдмчун мутафаккир ва шахсият инсонро ба вачд 
наоварда наметавонад. Вакте (суди динии хдмондавра) 
инквизитсия ба таъкиб кардани Бруно cap мекунад, у бо 
ифодаи таърихан машхури худ “Таваччухи маро чунин х,олате, 
ки адидахри ман метавонанд мукобили акидах,ои бисёр 
шахсони дигар бошанд, кам ба худ мекашад, зеро онх,о ба акл 
ва тачриба мувофикат доранд”, муносибати худро муайян 
меиамояд.

Дар ма’щиси суд Бруно хдмеша ором, бе х,еч гуна тарсу 
вах,м менишаст. Танхо вакти хукмро хонда ба охир расонидан 
як маротиба х,олати оромиро вайрон мекунад ва мегуяд: “Ман 
гумон мекунам, ки шумо х,укмро бисёр ба таре мехонед, нисбат 
ба ман, ки онро мешунавам”. Инквизитсия, ба хотири он ки 
Бруно аз хукм тарсад ва аз акдщах>ояш гардад, то рузи катл як 
хафта вакт медихад, вале у дар андешах,ояш устувор мемонад.
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Натурфалсафа дар мавчудияти табиат на танхо халлокдяти 
мукаммалй худовандиро медид, балки, пеш аз хама, 
конуниятхои мансуб ба худи табиат, ки аз хама гуна дахолат 
истисно мебошад, муайян мекард. Хамин тарик, натурфалсафаи 
даврони Эхё рохро барои инкишофи минбаъдаи табиатши- 
носии тачрибавй, пайдоиши механикаи классикии Ниютон, 
ташаккули назарияхои фалсафии асрхои XVII-XVIII тоза кард.

292. Дар чамъбасти фалсафаи даврони Эхё ба он чй гуна 
бахо додан мумкин аст? -

Пеш аз хама, бояд дар назар дошт, ки даврони Эхё 
мархилаи гузариш аз тафаккури мукарраргардида дар давоми 
хазорсолаи асримиёнагй ба шумор меравад ва аз ин давра хама 
хостахоро такозо кардан имконнопазир мебошад. Дувум, дар 
асоси далели мазкур ин давра аз тазодхо холй набуд ва ба 
хамин сабаб хар гуна арзёбй мегардад. Севум, харчанд ин давра 
дар таърихи инсоният як давраи фарханги истисной буд, дар 
инкишофи сохаи фалсафа муддати тулонй ба таври истисной 
пазируфта намешуд, ки он имруз галат хонда мешавад. 
Чахорум, набояд акидахои дорой зидциятхо ахамияти калони 
ин мархиларо дар паси cap кардани схоластикаи асримиёнагй 
ва ба вучуд овардани заминаи мусоид барои рушди минбаъдаи 
афкори фалсафии давраи Нав зери шубха гузорад. Нихоят, 
панчум, мархилаи мавриди барраей идомаи раванди муттасили 
таърихи ба шумор меравад, ки вазифаи худро шучоатмандона 
ва сермахсул адо кардааст.
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БОБИ VI. ФАЛСАФАИ ДАВРОНИ НАВ

293. Дар боло ифодаи фалсафаи мархилаи Навро ишора 
кардем. Ин мархала кадом асрхоро дар бар мегирад ва хусу
сиятхои асосиаш аз чихо иборат мебошанд?

Кайд мекунем, ки хусусияти нисбй доштани таксимбан- 
дихои мархилахои таърихиро дар боло таъкид карда будем. Бо 
дарназардошги хамин нисбият, давраи Нав нимаи дувуми асри
XVI ва асри XVII-po дар бар мегирад ва ба ибтидои асри 
минбаъда низ мегузарад.

Хусусиятхои фарккунандаи ин мархила аз ташаккулёбии 
чомеаи сармоядорй бо тамоми унсурхои алокаманд ба он, ки 
хама сохахои хаёти сиёсй, иктисодй, ичтимой ва фархангиро 
дар бар мегирад, иборатанд.

Дувум, низоми мазкур такозо мекунад, ки сохахои барои 
рушди заминаи иктисодии чомеа зарури илм тараккй кунад. 
Бинобар ин илм, махсусан, илми тачрибавии табиатшиносй, 
дар ин давра инкишофи бояду шояди худро меёбад, ки ба 
табаддулоти илмй унвон карда мешавад. Дар натича 
баррасихои масъалахои алокаманд ба олам бар асоси илми 
механика, риёзиёт ва гайра сурат мегиранд.

Севум, дар асоси рушди илмхои табиатшиносй самти нави 
афкори фалсафй ба амал омад, ки он бояд асосхо ва усули 
тадкикоти илмиро ба вучуд меовард. Дар рохи халли хамин 
масъалахо ду чараёни асосии афкори фалсафии Аврупой Гарбй 
дар асри XVII -  эмпиризм (тачрибагарой) ва ратсионализм 
(аклгарой, хирадгарой) ташаккул ёфтанд, ки баррасии онхоро 
аз фалсафаи эмпирикии Френсис Бэкон cap мекунем.

294. Френсис Бэкон кй буд?
Ф. Бэкон (1561-1626) файласуфи англис, ходими сиёсй ва 

асосгузори фалсафаи эмпирики буд.
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295. Фалсафаи эмпирики чй маънй дорад?
Мафхуми эмпиризм юнониасос буда, маъниаш тачриба 

мебошад. Хамчун чараёни фалсафй дар назарияи маърифат 
истифода карда мешавад. Хамаи он мутафаккироне, ки 
сарчашмаи маърифатро дар тачриба мебинанд ва акида 

"доранд, ки мазмуни дониш аз ифодаи тачриба иборат мебошад, 
эмпирикхо (тачрибагарохо) номида мешаванд.

296. Мутафаккиронн машхури давраи Нав ких,о буданд?
Теъдоди мутафаккирон дар ин давра хеле зиёданд, вале мо 

онхоеро баррасй хохем кард, ки дар рушди афкори фалсафй 
сах,ми сазовореро сохиб мебошанд. Доираи онхо аз чунин 
мутафаккирон, ба монанди: Френсис Бэкон, Рене Декарт, 
Бенедикт Спиноза, Готфрид Вилгелм Лейбнис, Ч,он Локк, Ч,орч 
Беркли, Давид Юм, Томас Гоббс ва гайра иборат мебошанд, ки 
мухтавои мухтасари афкори хар як аз онхоро дар саволу 
чавобхои минбаъда баррасй хохем кард.

297. Акидахои Ф. Бэкон аз чихо иборатанд?
Аввалан, чун дар боло гуфтем, Ф. Бэкон файласуфи 

эмпирикй, асосгузори назарияи эмпирики дар маърифат 
мебошад. Дувум, у итминон дошт, ки фалсафа бояд ба илм 
табдил ёбад ва ба ин бовар хам дошг. Дар асараш 
“Баркароргардонии бузурги илм” даъват ба амал меовард, ки 
илм баркарор карда шавад. Бо ин ифода у баркарор кардани на 
танхо донишхои кадимиёнро дар назар дошг, балки рухияи 
чустучуйи илмиро такозо мекард, то натичахои илм чавобгуйи 
даврони инкдшоби хам илмй ва хам саноатии сармоядорй 
бошад. Севум, илму донишро, ки самараи амалй дорад, хамчун 
арзиши волотарин эътироф мекард. “Дониш кувва, тавон, 
хокимият аст”, - мегуфт, у. Дуст медошт хдмеша такрор кунад, 
ки мо на зиёда аз хачми донишамон кореро анчом дода 
метавонем. Ифодаи у “Кудратманд хамон аст, ки метавонад, 
метавонад хдмоне, ки медонад” таъбиркунандаи муносибати Ф. 
Бэкон ба дониш мебошад. Чахорум, Ф. Бэкон дар асоси 
имкониятх,ои маърифатии инсон, ки хотира, тахайюл ва 
тафаккурро сохиб аст, таснифи илмхоро ба вучуд овард. 
Мувофики ин таснифот, хотира асоси тавсифи таърих, тахайюл 
асоси шеър, адабиёт ва хунар мебошад. Аммо, тафаккур асоси
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илмхои назариявй -  фалсафй ба шумор меравад. Панчум, Ф. 
Бэкон аз фалсафа “фалсафаи аввал”-ро чудо мекунад, ки ба он 
фалсафаро хамчун илми фалсафй дохил мекунад. Мавзуи 
омузиши ин фалсафаро аз “илохиёти табий” (фахмиши Худо 
тавассути далелхои табий), “антропология” (таълимоти 
фалсафй дар бораи инсон) ва “фалсафаи табиат” иборат 
мешуморад.

298. Дар масъалаи маърифат Ф. Бэкон чй акидахо дорад?
Барои маърифат ва рушди бояду шояди илм, - таълим 

медихад Ф. Бэкон, - сабабхои акибмондагиро пайдо кардан 
лозим аст. “Ба сифати хамин гуна сабабхо, - мегуяд, - у идолхо 
(лотиниасос буда, маънии точикиаш бут, шабах, накшхои 
галат, яъне хама он олудагихое, ки ба донишандузии инсон 
монеа мешаванд) баромад мекунанд”. Идолхоро Ф. Бэкон ба 
ифодаи “рахгумии тафаккур” низ ифода мекунад, ки онхо 
донишро тахриф мекунанд. Дар байни идолхо хам идолхои 
мансуб ба шахсони алохида вучуд доранд ва хам идолхои ба 
рахгумй оварандаи маърифати умумиинсонй вучуд доранд. 
Бинобар ин ва барои дуруст ба кор мондани раванди маърифат 
лозим аст, то идолхои мазкурро сараввал аз тафаккури инсон 
биронем.

299. Ба идолхо чихо дохил мешудаанд?
Ба идолхо чахор навъи рахгумии тафаккурро Бэкон дохил 

кардааст, ки аз рахгумихои зерин иборат мебошанд:
-  рахгумии аввал - “идолхои меросй” -  ин идолхо ба 

номукаммалии аъзои эхсоси инсон мансуб мебошанд, ки онхо 
сабаби галат аз бар кардани дониш мегарданд, вале худи онхо 
имкон доранд, ки ба галати содир кардаи худ шпора кунанд.

-  рахгумии дувум - “идолхои гор” -  онхо табиатан вучуд 
надоранд, нале дар чараёни муоширати миёни одамон ва 
тарбия ба вучуд меоянд. Хар як инсон ба олам аз гораки худ, аз 
диди дохилии субъективонаи шахсиаш нигох мекунад, ки он 
дар донишазбаркунй бе таъсир намебошад.

-  рахгумии севум -  “идолхои майдон ё бозор” -  аз хаёти 
ичтимоии инсон ба вучуд меоянд. Онхо аз нишон додани 
хирадмандии тахрифшуда, аз истифодаи тасаввуроти ба хам 
монанд дар бораи олам ба вучуд меоянд. Онхо нисбат ба дигар
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идолх,о хатарноктар мебошанд, зеро дар тафаккур чойгир 
шудаанд ва сутудани онхо аз тафаккур душвортар аст. Онхо ба 
догмахо табдил ёфтаанд.

-  рахгумии чахорум -  “идолхои театр ё намоишй” буда, ба 
кур-курона бовар кардан ба шахсиятхои макомдор, назариях,о 
ва таълимоти фалсафии дуругин алокамандй доранд. Онхо 
чашми одамро пардапуш мекунанд, аз рохи пайдо кардани 
хакикат бозмедоранд ва гайра. Онхо минбаъд хам мешаванд, 
хамеша мешаванд, ки аз онхо дурй чустан лознм аст. Бояд дар 
назар дошт, ки “хакикат самараи вакт аст, на макомдорй”.

Хулоса, ба акидаи Ф. Бэкон, барои пайдо кардани рохи 
дурусти аз бар кардани маърифат инсон бояд аз ин идолхо 
халос шавад. Барои халос шудан бояд усули нави донишро 
пайдо кунад. Усул, яъне метод, дар эчодиёти Ф. Бэкон дар 
макоми аввал меистад. У таълим медод, ки методи дуруст, рохи 
кутохтарини аз бар кардани илм, кашфиёт ва хдкикат мебошад.

Метод хамчун кувваи навоварихо махсуб меёбад, зеро вай 
барои инсон хам рахнамои фаъолияти амалй ва хдм назарии 
илмй мебошад ва салтанати инсонро бар болои табиат зиёдтар 
мекунад. “Метод чарогест, ки дар торикй рохи инсонро рушан 
менамояд”. Хулоса, Ф. Бэкон асосгузори методологияи 
эмпирикй низ махсуб меёбад.

300. Дар бораи муайян кардани дурустии метод Ф. Бэкон 
кадом мисолхоро меоварад?

Ф. Бэкон хусусиятхои методи маърифатро дар “рохи”, яъне 
кирдори тортанак, мурча ва занбури асал маънидод мекунад ва 
мегуяд, ки: тортанак хакикатро аз тафаккур бурун меорад, ки 
он ба сарфи назар кардани далелхо меоварад. Мурча далелхои 
парокандаро чамъоварй мекунад, вале чамъбасти назарй карда 
наметавонад. Занбури асал бошад, тачрибаро чамъбасти 
назарй мекунад, далелхои чамъоварй кардаро ба асал табдил 
медихад. Аз ин гуфтахо маълум мешавад, ки методи занбури 
асал хубтарин аст.

Ф. Бэкон барои маърифат методхои индуктивй, дедуктивй 
ва тахлилиро низ тавсия мекунад. Индуксия чунин методест, ки 
мавзуи омузишро аз чизхои фардй cap карда, ба кулл 
мерасонад. Дедуксия бошад, ба мафхумх,ои умумй ифода 
гардидани чизх,ои фардии омухташударо, яъне ба кулл
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расиданро дар назар дорад. Дар миёни индуксия ва дедуксия 
тахлил меистад, ки тавассути он хар як чизи мавриди барраей 
ба чузъхо таксим гардида, дар алохидагй омухта мешавад ва 
баъд чамъбасти худро меёбад. Дар натича, маърифати дархостй 
ба даст меояд.

Хулоса, фалсафаи эмпирикии Ф. Бэкон заминаи хеле 
мусоид барои ташаккули табиатшиносии тачрибавии асри
XVII гардид, ки он сахми сазовори мутафаккир дар таърихи 
рушди минбаъдаи фалсафа буд.

301. Инкилоби илмии дар асрхои XVI-XVII бавучудомада ба 
фалсафаи ратсионалистй (аклгарой) оварда расонид. Ин 
фалсафа чй гуна фалсафа буд ва намояндагони машхураш кихо 
буданд?

Дар хакикат, инкилоби мазкур ва ба таври мунтазам 
истифода гардидани методи математики дар табиатшиносй ба 
ратсионализм (аклгарой) оварда расонид. Намояндагони 
машхури фалсафаи ратсионалистй Р. Декарт, Б. Спиноза ва Г. 
В. Лейбнис буданд. Ратсионалистхо чунин таълим медоданд, ки 
азбаски донишхои математики аз тафаккур ва бо истифода аз 
методи дедуктивии ратсионалистй асоснок карда мешаванд, 
донишхои фалсафй низ бояд тавассути тафаккур асоснок карда 
шаванд, зеро донишхои хиссй-тачрибавй ноустувор, 
тагйирёбанда, на чандон боэътимод ва боварибахш мебошанд.

302. Рене Декарт чй гуна мутафаккир буд?
Рене Декарт (1596-1650) файласуф ва олими сохахои 

гуногуни илмхои дакик ба шумор меравад. У намояндаи 
методи дедуктивию ратсионалистии маърифат мебошад. 
Мутафаккире буд, ки рушди тафаккури илмиро ба усулхои 
умумии фалсафа алокаманд мекард. Даъвои фалсафаеро дошт, 
ки дар хаёти амалии одамон кумак кунад. Фалсафаи хакикй, - 
мегуфт Р. Декарт, - бояд, хам аз чихати назария ва хам метод 
ягона бошад. Дар чустучухои илмй у дар мавкеи скептитсизм 
меистод. Дар маънидоди асоси олам Декарт дуалист буд.
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303. Мо дар боло мафхуми скептитсизмро истифода кардем. 
Ин чй гуна мафхум аст?

Дар ин бора дар саволи 167 низ ишора шуда буд. Аммо ин 
мафхум такозо мекунад, ки онро пурратар тафсир намоем. 
Скептитсизм юнониасос буда, мъноаш баррасикунанда, 
тахкиккунанда мебошад. Аммо хамчун мафхуми илми фалсафа 
ифодакунандаи шубха дойр ба хама гуна хакикати дониш дар 
раванди маърифат фахмида мешавад. Шубха ду навъ мешавад: 
шубха ба хотири ба даст овардани дониши мукаммал ва 
шубхаи канорагй (татарруфй), ки ба хама гуна дастовардхои 
дониш мутлако шубха мекунад, итминон надорад. Аввалй, 
хусусияти мусбат-эчобй дорад, аммо дувумй хусусияти манфй 
дорад, зеро ба аз бар кардани маърифат кумак намекунад, 
гайрисозанда мебошад, хама гуна дониши хакикиро низ инкор 
мекунад ва дар нихояти кор ба агноститсизм оварда мерасонад.

Декарт скептитсизмро барои дастрас кардани дониши 
хакикй мавриди истифода карор медод. Таъкид мекард, ки 
дониши бешубха танхо хамон аст, ки ифодаи зеринро дорад: 
“Фикр мекунам, пас, вучуд дорам” -  “Cogito ergo sum”. Дар 
хамин ифода огози дуализми Декартро пай бурдан мумкин аст, 
зеро ин ифода аз ду кисмат иборат аст: “Ман фикр мекунам” ва 
“Ман вучуд дорам”. “Ман” дар фахмиши Декарт вокеиятест, ки 
фикр мекунад. Ин вокеият вокеияти маънавй ё рух, чон ба 
шумор меравад. Рух вокеияти ифодакунандаи мохияти имтидод 
надошта, як навъ субстансия-нахустасос мебошад. Мавзуи 
аввалини омузиши инсон рухй худи вай ба шумор меравад, - 
таълим медод Р. Декарт.

304. Дуализм чист?
Дар ин бора низ дар саволу чавобхои болой сухбат карда 

будем, вале холо ки фалсафаи Р. Декартро барраей карда 
истодаем, такроран бошад хам кайд мекунем, ки Декарт 
хастиро аз ду нахустасоси мустакил маънидод мекард. Бинобар 
ин уро файласуфи дуалист меноманд. Вожаи дуализм 
лотиниасос буда, маъниаш ду асос, дуасоса мешавад. Хастии 
Декарт хам аз нахустасоси (субстансияи) моддй, ки имтидод 
дорад, вале тафаккур надорад, яъне чисм аст, чисми бе 
тафаккур аст ва хам аз нахустасоси рухй, яъне нахустасосе, ки 
мохияти имтидодй надорад, чисм нест, вале кобилияти
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тафаккур дорад, иборат мебошад. Х,ар ду нахустасосхои мазкур 
мустакил буда, махсули офарандагии Худо мебошанд, ки дар 
Чисми инсон ба хамдигар пайваст мешаванд ва ба вокеияте 
табдил меёбанд, _ки кобилияти донистани хам Худо ва хам 
олами офаридаи Уро доро мешавад.

305. Дар саолу чавоби боло мафхуми имтидод истифода 
гардид. Мафхуми мазкур чй маънй дорад? -  Савол дуруст аст. 
Дар чавоб ба ин савол бояд бигуем, ки рух нахустасоси 
маънавй мебошад, на вазн дорад, на баландй, на бар ва на 
дарозй, яъне рух андозаи муайян надорад, зеро вай аз чисм 
созмон дода нашудааст, маънавиасос аст. Аммо вакте чисм 
мегуем, мо ашёи мушаххаси чисмониро дар назар дорем, ки хар 
яки он дар алохидагй андозахои дар боло кайд гардидаро 
дорад. Мафхуми имтидод арабиасос буда, маъниаш тул, дарозй 
мебошад, яъне яке аз андозахои махсуси чисм мебошад. Бо 
ифодаи “мохияти имтидод дошта” дар фалсафаи Р. Декарт 
нахустасоси чисмонй фахмида мешавад.

306. Агар мавзуи аввалинн омузиши инсон рух бошад, пас, 
рух чист ва Декарт онро чй гуна маънидод мекунад?

Бори дигар такрор мекунем, ки рух, дар фалсафаи Р. 
Декарт, яке аз ду нахустасоси ташаккулдихандаи олам ба 
шумор меравад, ки онро дар созмон ёфтани инсон маънидод 
кардем. Инсон, ки мукаммалтарин чисми фардии олам махсуб 
меёбад, мувофики фалсафаи Декарт, аз ду нахустасоси 
мустакили бахампайваста ба вучуд омадааст, дурусттараш 
ташаккул ёфтааст. “Дар рух, - мегуяд Декарт, - идеяхо (накшхо) 
вучуд доранд, ки баъзеи ощоро инсон дар раванди зиндагиаш 
дарёфт мекунад ва баъзеи дигари онхо зотй, азалии пайваст ба 
рухи инсон мебошанд”. Ба кавли Декарт, идеяхои асосии 
тафаккурии рух, ки асоситаринаш идеяи Худо ба шумор 
меравад, идеяи азалй мебошад. Чун хамин идеяро инсон дар 
тафаккури худ дорад, пас, идеяи омузиши он низ вучуд дорад. 
Ин гуфтахо аз он шаходат медихад, ки нахустасоси рухй дар 
мавчудият шубха надорад.
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307. Аз гуфтахои боло маълум мешавад, ки Декарт ба 
назарияи маърифати ратсионалистй наздик шуда истодааст. 
Пас, назарияи ратсионалистии Декарт чй гуна аст?

Дуруст аст, ки гуфтахои боло бештар ба нахустасоси 
маънавй таваччух зохир мекунад. Хулосаи гуфтахо аз он 
иборат аст, ки тафаккур тавони аз худ идеяхои боломакоми 
зарурй барои баррасии табиати мухит ва дастури рахнамо 
тавлид карданро дороет. Инсон ин идеяхоро бо диди 
“ботинии” худ, яъне бо гувохди зехнии дили худ дарк мекунад, 
зеро онхо идеяхо ба инсон рушан ва намо мебошанд. Мантики 
Декарт ба он оварда истодааст, ки тафаккур тавони донистани 
хама вокеоти оламро дороет.

308. Гуфтахои болоро Р. Декарт дар кадом рисолааш тафсир 
кардааст?

Ин гуфтахоро мутафаккир дар рисолаи “Мухокима дойр ба 
метод” тафсир карда, коидахои зарурии “идораи тафаккур дар 
рохи дарёфтани маърифати хакикй”-ро нишон додааст. 
Коидахои мазкур аз нукоти зерин иборат мебошанд:

-  хамчун хакикати раднопазир эътироф кардани вокеияти 
рушан, ки, бешубха, тасаввур карда мешавад (масалан, Худо).

-  хар як чизи мураккабро ба созмондихандагони чузъй 
таксим карда то ба хакикати раднопазир расидан (коидаи 
анализ-тахлил).

-  дар маърифат аз зинахои оддй ба зинахои баланд 
баромадан (коидаи синтез-чамъбандй кардан).

-  барои итм1шон пайдо кардан, ки хеч чиз фаромуш 
нашудааст, зарур аст, то хам чузъхои омухташуда ва хам 
омухтанашуда ба низоми муайян дароварда шаванд.

Нукоти мазкур аз коидахои методии маърифат иборат 
мебошанд, ки Декарт пешниход кардааст. Мувофики ин метод, 
маърифат аз донишхои интуитивй, мутаассиршавй (гувохии 
зехнии дил) ва дедуктивй (чамъбастй) огоз гардида, ба суйи 
донишхои чузъй ва аз онх,о ба донишхои мушаххаси (конкретй) 
меравад. Хулоса, дар раванди маърифат Декарт авлавиятро ба 
донишхои тафаккурй, ки онхоро донишхои акдии ратсионалй 
мегуянд, медихад. Бинобар ин уро намояндаи чараёни 
ратсионализм (аклгарой) дар назарияи маърифат медонанд.
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309. Бенедикт Спиноза чй гуна мутафаккир буд?
Б. Спинозаи холандй (1632-1677) мутафаккире буд, ки дар 

эчодиёти у назарияи маърифати Декарт тачассуми такмили 
худро пайдо кардааст, ки дар ин бора баъдтар сухбат хох,ем 
кард. Фалсафаи Спинозаро фалсафаи монистй мегуянд, ки дар 
он вай таълимоти мушаххаси худро дар бораи нахустасоси 
олам пешниход кардааст.

310. Фалсафаи монистии Б. Спиноза чиро ифода мекунад?
Фалсафаи мазкур таълимот дар бораи як нахустасос, 

нахустасоси худовандй, нахустасос дар шакли табиати яклухт, 
ки вай хама чизро дар бар мегирад ва хама чиз аз вай бармеояд, 
мебошад. Нахустасос, яъне субстансияи Спиноза, вокеияти 
додашудаи бевосита, ки мохияташ зарурати мавчудиятро 
дорад, ба шумор меравад. Вай заруратест, ки онро сабаби 
худии худ “causa sui” меноманд. Нахустасосро хамчун сабаби 
худии худ муайян карда, Спиноза хусусиятхои дигари 
нахустасосро, ба мисли абадият дар вакту замон ва беинтихой 
дар фазоро низ муайян мекунад. Хулоса, тибки таълимоти 
Спиноза, нахустасос (субстансия) чизест, ки онро табиат ё Худо 
меноманд. Аз хдмин но пантеизми Спиноза o f o 3 мегардад, яъне 
худо хастии берун аз табиат нест. Вай хастии ботинии табиат, 
хастии мустакили фавкуттабий нест, балки омехтаи табиат 
мебошад ва табиат ибтидои хдма гуна офариниш мах,суб 
меёбад. Танхо табиати яклухт ё нахустасос хастии зарурй 
мебошад, ки он тавони мавчудиятро дороет.

311. Агар табиат яклухт бошад, пас, вокеоти фардии 
бешумори мавчуда дар табиат аз чихо иборатанд?

Дар чавоби ин савол бояд гуфт, ки сабаби хастии худ дар 
худ, яъне субстансия, дар шомил кардани хусусиятхои 
чудонопазири бешумор (атрибутх,о) ё хусусиятхои мохиятии 
бешумори вай мебошад. Хулоса, нахустасос (субстансия) якто 
аст, аммо хусусиятхои чудонопазири он, атрибутх,ои он, ки 
мохияти нахустасосро хдмчун хастй ифода мекунанд, бешумор 
ва бехудуд мебошанд. Олами ашёи инсонро их,отакунанда, - 
мегуяд Спиноза, - аз х,олати муайяни нахустасоси ягона ё 
модусхои вай иборат аст, яъне ашё ва вокеоти мушаххас худ ба
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худ вучуд надоранд, балки дар доираи муносибатхои 
байнихамдигарии ба субстансия алокамандбуда вучуд доранд.

Нахустасос аз табиати истехсолкунанда, ки онро “nature 
naturata” мегуянд, иборат аст аммо модусхоро табиати 
истехсолшуда, яъне “natura naturans” мегуянд. Х,амин тарик, 
табиат хамзамон хам ба сифати нахустасос, ки вай асоси 
созанда мебошад ва хам хамчун модусхо, ки онхо аз вокеоти аз 
табиат баромада махсуб меёбанд, баромад мекунад, Дар зери 
мафхуми нахустасос ягонагии олам ифода карда мешавад, аммо 
дар зери мафхуми модусхо, хамчун холати муайяни нахустасос, 
бисёршаклии он фахмида мешавад. Ягонагй ва бисёршаклй ду 
тарафи хамон як табиатро ифода мекунад.

312. Акидахои Б. Спиноза дар масъалаи назарияи маърифат 
чй гунаанд?

Аз фалсафаи Декарт маълумамон гардид, ки инсон хастии 
нахустасосро тавассути ду хосияти он -  имтидод ва акл дониста 
мегирад, дарк мекунад. Б. Спиноза бошад, таълим медихад, ки 
“Тартиб ва робитаи идеяхо хамон тавранд, ки тартиб ва 
робитаи чизхо хастанд”. Бар хилофи акидаи идеяхои зотии 
(азалии) мавчуд дар тафаккури Р. Декарт, Б. Спиноза 
мавчудияти зотии онхоро тамоман рад мекунад. Баръакс, у 
мавчудияти истеъдоди донишандузии зотиро эътироф мекунад 
ва таъкид менамояд, ки инсон бояд ин истеъдодро барои 
донишандузй такмил дихад. Ин вазифаи инсон аст, - мегуяд у.

313. Б. Спиноза дар кадом асараш мавзуи назарияи 
маърифатро барраей кардааст?

Ин мавзуъро Спиноза дар “Рисола дар бораи тоза кардани 
зехн” тафсир кардааст, ки он аз чахор тарзи зерини аз бар 
кардани дониш иборат аст:

~ аз бар кардани дониш тавассути шунидан. Ин методро 
Спиноза дархол ботил мекунад, зеро ин методи дин мебошад, 
ки вай хамеша ба мукаррароти китоби Мукаддас ва ривоятхои 
Мукаддас такя менамояд.

-  аз бар кардани дониш дар асоси тачрибахои пароканда, 
яъне тачрибае, ки тавассути тафаккур муайян карда намешавад 
ва чунин тачриба ё мурокиба тасодуфй мебошад. Ин донишхо 
дар атрофи масъалахои зиндагии хамаруза махдуд мешаванд ва
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барои донишхои илмй ба кор намеоянд, зеро тавассути онхо 
аломатхои тасодуфии ашёву вокеот аз бар карда мешаванд, на 
мохияти онхо.

-  аз бар кардани дониш бо рохи дарёфти сабаб аз натича ё 
муайян кардани мохият аз кадом як мафхуми умумй. Ин рохи 
дониш усули илмй бошад хам, дониши ботинан мукаммал ва 
мувофик ба объект ё хакикатан заруриро дода наметавонад, 
зеро хосиятхои чиз бевосита тавассути мохият хал намегардад, 
аз мохият бароварда намешавад.

-  аз бар кардани дониш тавассути мохияти ашё ва вокеот. 
Танхо хамин усули дониш, ки онро Спиноза дониши интуитивй 
(гувохии зехнй дил) меномад, ба мо донишхои зарурй ва 
мувофики мохият бехаторо дода метавонанд.

314. Интуитсия дар фалсафаи Спиноза чй маънихоро дорад?
Интуитсия (гувохии дил хам гуфтан мумкин аст), дар 

фалсафаи Спиноза, ба маънии донишхои аклии (ратсионалии) 
маърифати мохияти ашё бар асоси дарки мохияти нахустасос 
(субстансия) эътироф карда мешавад. Спиноза таъкид мекунад, 
ки инсон танхо бо рохи мутаассиршавй (интуитивй) мохияти 
ашёро бехато фахмида метавонад.

Дар назарияи маърифати Спиноза донистани мохият аз 
донистани модусхо усулан фарк мекунад. Чунончи, агар дар 
донистани модусхо тачриба накши калон дошта тавонад, дар 
донистани мохияти нахустасос ва атрибутхои вай тачриба 
ахамияти назаррас надорад.

Хамин тарик, Спиноза имкониятхои маърифатии 
тачрибаро бо хусусиятхои камахамияти ашё махдуд карда, 
маърифати мохдятро комилан ба тафаккур алокаманд 
мегардонад. Мохияти маърифати ратсионалистии Спиноза низ 
дар хамин аст, ки накши акл, тафаккурро нибат ба накши 
маърифати тачрибавй авлавият мебахшад.

315. Оё фалсафаи Б. Спиноза ахамияти амалй низ дорад?
Бале, дорад. Аз шиносоии аввалй чунин менамояд, ки 

назарияи маърифати Спиноза хусусияти зохирй ва 
умумиятёфтаи тачридй (абстракта) дорад, аммо вакте ба 
таълимоти у дар бораи нахустасос, дар бораи инсон, чигунагии 
ахлоки вай ахамият медихед, ба хулоса меоед, ки вай ба таври
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бояду шояд ва окилона аз бар кардани зиндагии инсонро низ 
хамчун хадафи маърифат карор додааст. Чунончи, вакте сухан 
дар бораи инсон ва рохи расидани у ба озодй меравад, Спиноза 
кайд мекунад, ки “Озодй зарурати донисташуда мебошад”. 
Бинобар ин инсони озодихох, бояд, кабл аз хдма, заруратро низ 
дар назар дошта бошад. Хулоса, чун мебинем, дар доираи 
фалсафаи ратсионалистй низ афкори гуногун ба вучуд меоянд, 
ки хдр яки онхо заминаи муайяне ба рушди минбаъдаи афкори 
фалсафй ба вучуд овардааст.

316. Шахсияти дигаре, ки бо акидахои нав баромад 
кардааст, кй буд?

Ин шахсият файласуфи бузурги Олмон Готфрид Вилгелм 
Лейбнис (1646-1716) буд, ки хам фалсафаи дуалистии Р. 
Декартро ва хам фалсафаи монистии Б. Спинозаро рад карда, 
фалсафаи плюралистии худро пешкаши таърихи фалсафа 
гардонидааст, ки мувофики он хастй аз мачмуи бешумори 
нахустасосхо - монадахо иборат мебошад.

317. Мафхуми плюрализм чиро ифода мекунад?
Вожаи “плюрализм” лотиниасос буда, маънии точикиаш 

сершумор мебошад. Хамчун мафхуми фалсафй, барои ифода 
кардани якчанд нахустасос ва ё нахустасосхои сершумори 
мустакил ва ба хамдигар алокамандй надошта истифода карда 
мешавад.

318. Мафхуми монизм чиро ифода мекунад?
Калимаи монизм юнониасос буда, маънояш як, ягона 

мебошад, аммо хамчун мафхуми илмии фалсафй барои ифода 
кардани асоси ягона доштани вокеоти сершумори олам 
истифода карда мешавад. Монизм, дуализм ва плюрализм аз 
хамдигар бо ифода кардани теъдоди нахустасоси олам тафовут 
доранд.

319. Мафхуми монада чиро ифода мекунад?
Мафхуми “монада” юнониасос буда, маънояш як, ягона, 

таксимнопазир мебошад. Дар таърихи фалсафа тарзхои 
гуногуни истифода дорад. Дар фалсафаи Лейбнис 
ифодакунандаи нахустасосхои сершумор махсуб меёбад, ки хар
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яки он тафсиркунандаи табакоти гуногуни инкишофро муайян 
менамояд. Монадахои Лейбнис нихоят хурдтарин 
нахустасосхои таксимнашаванда “атомхои хакнкии табиат” 
мебошанд.

320. Бо дохил кардани монадахо ба фалсафа Лейбнис чиро 
такозо кардааст?

Бо дохил кардани ин мафхум Лейбнис таълим медихад, ки 
нахустасос хамчун огози ибтидои хама мавчудот бояд мутлако 
сода ва таксимнашаванда бошад. Вай мураккаб буда 
наметавонад, зеро нахустасоси мураккаб аз нахустасосхои сода 
таркиб меёбад ва ба онхо алокаманд мегардад. Бинобар ин 
Лейбнис ба хулоса меояд, ки нахустасос бояд таксимнашаванда 
бошад. Монадахо ифодакунандаи хамон нахустасосхои 
сершумори таксимнашаванда ба шумор мераванд. Бар хилофи 
назарияи атомистии фалсафаи Антика, монадахои Лейбнис 
асоси моддй надошта, балки хусусияти маънавй, рухй доранд.

Монадахои Лейбнис тагйирнаёбанда буда, хар яки он 
доираи олами сарбастаеро мемонад. Онхо абадй ва 
нестнашаванда мебошанд. Монадахо дар натичаи нурафшонии 
муттасили худовандй ба вучуд меоянд ва танхо тавассути 
кудрати фавкуттабий нест карда шуданашон мумкин аст.

Сарфи назар аз он, ки монадахо мохиятхои рухонии дар 
холати фаъолият карордошта мебошанд, хар як аз онхо 
муайянии худро дорад, ки тавассути он аз хамдигар фарк 
мекунад. Дар фалсафаи Лейбнис се навъи монадахои зерин 
мушохдда карда мешаванд:

-  монадахои дарачаи пасти инкишоф, ки онхо танхо ба 
фаъолияти суст, заифи истеъдоди тасаввуркунй сохиб 
мебошанд. Онхо чисмхои физикиро, яъне ашёи олами 
гайризиндаро ба вучуд меоваранд;

-  монадахо, ки онхоро Лейбнис рух, чон мегуяд. Ин 
монадахо эхсос ва тасаввурот доранд, ки аз онхо олами 
хайвонот ва наботот ба вучуд меоянд;

-  монадахо, ки онхоро Лейбнис фариштахо меномад. Ин 
монадахо дорой шуур буда, дар зинаи болотарини инкишоф 
меистанд. Онхо муайянкунандагони мохияти инсон мебошанд.
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321. Монадахои Лейбнисро чй тавр аз бар кардаи мумкин
аст?

Бояд туфт, ки ратсионализми Лейбнис хамин чизро такозо 
мекунад, Ки монадахои уро, ки асоси моддй надоранд (асоси 
онхо рухонй мебошад), тавассути тачриба донистан 
имконнопазир аст. Бинобар ин монадахо танхо тавассути 
тавони акд, тафаккур дониста шуданашон имкон дорад. Чунин 
маънидоди аз бар кардани дониш ба аклгарой мебарад.

322. Магар назарияи маърифати Лейбнис ба акидахои дар 
боло омада алокамандй дорад?

Бале, дорад. Танхо бояд таъкид кард, ки Лейбнис кушиш 
кардааст, ки ратсионализмро бо эмпиризм дар алокамандй 
барраей намояд ва авлавиятро ба акл, тафаккур дихад. Хамин 
амалро тавассути ба ду навъи хакикат таксим кардани он ичро 
карданй шудааст, ки онхоро бо ифодахои “хакикати аклонй” ва 
“хакикати далелй” таъбир кардааст.

323. “Хакикати аклонй” чиро ифода мекунад?
“Хакикати аклонй” аз идеяхои азалии дар тафаккур 

вучуддошта иборат буда, тадричан инкишоф меёбад ва то ба 
сатхи худогохй мерасад. Ин “хакикат” хусусияти мансубияти 
куллй ва зарурй дорад, ки ба донишхои мантикД ва математики 
лозиманд.

324. Ба “хакикати далелй” чй дохил мешавад?
Ин шакли хакикат хусусияти куллй ва зарурй надорад. 

Чунин хакикатхо эмпирикй ва тасодуфй буда, тавассути методи 
дедуктивй бароварда намешаванд, балки тавассути методи 
индуктивй дарёфт карда мешаванд. Ба “хакикати далелй” 
Лейбнис конунхои табиате, ки тавассути илмхои табиатшиносй 
кашф карда мешаванд, дохил мекард. Сарфи назар аз эътироф 
кардани ахамияти “хакикати далелй”, Лейбнис ба “хакикати 
аклонй” авлавият медихад.

Бо низоми ратеионалистии Лейбнис ин чараёни фалсафии 
асри XVII ба охир мерасад, ки вай, минбаъд, яке аз заминахои 
фалсафаи классикии Олмон низ мегардад.
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325. Дар давраи Нав боз кадом чараёнхои фалсафй инкишоф 
ёфтанд?

Дар ин давра чунин чараёнхои фалсафй ба монанди 
сенсуализм, назарияи субъектививу идеалистии маърифат, 
агноститсизм ва назарияхои ичтимоиву сиёсй низ рушд ёфтанд.

326. Сенсуализм чист ва кадом мутафаккири давраи Нав ин 
чараёнро пайваста инкишоф додааст?

Сенсуализм аз калимаи лотинй - сенсус буда, маънояш хис 
мебошад. Дар фалсафа бо ин мафхум чараёнеро дар назарияи 
маърифат ифода. мекунанд, ки мувофики он, хис заминаи 
асосии дониши хдкдкй махсуб меёбад. Намояндагони ин чараён 
дар ихтилоф бо намояндагони ратсионализм кушиш мекунанд, 
ки мухтавои донишро тавассути фаъолияти узвхои хис 
маънидод намоянд.

Сенсуализм ба эмпиризм, ки тачрибаи хиссиро ягона 
манбаи дониш эътироф мекунад, наздикй дорад. Намояндагони 
ин чараёнро дар саволу чавобх,ои поёнй номбар ва 
акидахояшонро баррасй хохем кард.

327. Сенсуализм ганхо ба равняй материалистй (моддагарой) 
тааллук дорад ё мухтавои ин мафхумро равняй идеалистй 
(рухгарой) низ истифода мекунад?

Сенсуализм хам дар равняй материалистй ва хам идеалистй 
истифода мешавад.

Сенсуализми материалистй таълим медихад, ки хис дар 
натичаи таъсири вокеоти олами беруна ба вучуд меояд, шуури 
инсонро ба ин олам мепайвандад ва инъикоси он махсуб 
меёбад. Аммо сенсуализми идеалистй дар хис кадом як сохаи 
худмавчуди шуурро мебинад. Намояндагони ин гуна маънидод 
гардидани дониши хиссй чунин таълим медиханд, ки хис 
манбаи дониш ба шумор меравад, аммо вай инъикоси вокеоти 
олами беруна набуда, балки хабардихандаи маълумот дар 
бораи холати хиссии худи инсон мебошад, яъне дониши хиссй 
ба холати муайяни худи инсон вобастагй дорад.
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328. Намояндагони сенсуализми материалистии давраи Нав 
кихо буданд?

Ба ин катор мутафаккирон Гассенди, Гоббс ва Ч,он Локк 
дохил мешаванд.

329. Ч,он Локк кй буд?
Ч,он Локк (1632-1704) файласуф, олими сиёсатшинос ва 

маорифпарвари англис буд.

340. Фалсафии Ч,он Локк кадом мавзуъхоро дар бар 
мегирад?

Ч̂ он Локк яке аз асосгузорони назарияи сенсуалистии 
(эхсосгароии) маърифат ва таълимоти сиёсии либерализм ба 
шумор меравад ва фалсафаи у, асосан, ба хамин мавзуъхо 
бахшида шудааст.

341. Асари “Тачриба дар бораи тафаккури инсон” ба кадом 
мутафаккир тааллук дорад?

Ба Ч,он Локк.

342. Ч,он Локк дар асари “Тачриба дар бораи тафаккури 
инсон” кадом масъалахои фалсафиро барраей кардааст?

Пеш аз хама бояд кайд кард, ки Ч,. Локк дар ин асар 
тафаккур, истеъдод, вазифахо ва худуди имконоти тафаккурро 
мавриди барраей карор додааст. Локк таъкид мекунад, ки 
омухтани ин мавзуъ ба он хотир аст, ки агар инсон истеъдоди 
маърифатии худро донад, аз скептитсизм ва бефаъолиятии 
тафаккур эмин мемонад.

Дар рисолаи мазкур Ч,он Локк “идеяхои азалии” Декарт ва 
“усули азалии” Лейбнисро зери танкидй шадид карор медихад 
ва таъкид мекунад, ки хеч гуна идея ва усулхои азалй вучуд 
надоранд. Онхоро Худо ба тафаккури инсон чо накардааст, 
балки онхо тавассути саъю кушиши худи инсон ташаккул 
меёбанд. У кайд мекунад, ки хама гуна донишхоро мо аз 
тачриба, аз таъсири вокеоти олами беруна мегирем. Одамон бо 
идеяхои зотй таваллуд намешаванд. Майнаи кудаки навзод ба 
мисли тахтачаи тоза, ки онро табула раса (tabula rasa) мегуянд, 
мебошад ва зиндагй дар он накшхои худро мегузорад.
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343. Ч,он Локк ду манбаи идеяхоро ншора мекунад. Ин 
манбаъхо кадомхоянд ва онхо чнхоро ифода мекунанд?

Ба ду манбаи шпора кардаи Ч- Локк манбаи хиссй ва 
манбаи инъикоси (рефлексй) дохил мешаванд, ки онхо дар 
навбати худ хамчун унсурхои тафаккурии тавлидкунандаи 
идеяхо махсуб меёбанд.

Эхеос (хисхо) дар натичаи ба узвхои эхеос таъсир кардани 
вокеоти чисмонии дар олами беруна вучуддошта ба вучуд 
меоянд ва дар натичаи таъсиррасонй акси чиемхои беруна 
гирифта мешавад, ки он дар навбати худ идеяхоро ба вучуд 
меоварад. Идеяхои дар эхеос ба вучуд омадаро Локк ба ду 
гурух таксим мекунад, ки онхоро сифатхои аввали ва дувумй 
меномад. Идеяхои сифатхои аввалй аз чиемхо чудонопазир, дар 
худи онхо вучуд доранд, яъне хусусияти вокей доранд. Ба ин 
кабил идеяхои сифатй хосиятхои фазоии чиемхо, ба монанди 
зичй, масса (азамат), харакат ва анвои дигари хосиятхо дохил 
мешаванд. Локк, дар пайравй бо И. Ниютон объективона, яъне 
дар вокеият ва якчоя бо чиемхо вучуд доштани хосиятхои 
сифати аввалиро эътироф мекунад. Чун аз баррасии акидахои 
Р. Декарт медонем, у, яъне Р. Декарт, объективона вучуд 
доштани хосиятхои сифати аввалиро эътироф намекард ва 
таълим медод, ки онхо хосиятхои сифати аввалии мансуб ба 
акл, тафаккур мебошанд, хусусияти вокей ва якчоя ба чиемхо 
вучуд доштанро надоранд.

Сифатхои дувумй, ки ба онхо ранг, мазза, овоз, гармй, дард 
ва гайра дохил мешаванд, ба инсони (субъекти) 
маърифаткунанда алокамандй доранд ва тавассути эхеоси вай 
муайян карда мешаванд. Ба ифодаи дигар, онхо, яъне сифатхои 
дувумй ё идеяхои сифатхои дувумй дар натичаи бархурди 
объект бо субъект ба вучуд меоянд. Аммо дар чиемхо танхо 
имконияти ба вучуд овардани чунин эхеос вучуд дорад. 
Чунончи, агар инсон узви шунавой ё узви биной (басарй) 
надошга бошад, пас, эхсоси сифатхои дувумй ба мисли овоз, 
ранг низ шуда наметавонанд ва дар имконияти вокеияти 
онхоро тавлидкунанда боки мемонанд. Ана хамин кисмати 
маънидоди охирии Ч- Локк яке аз заминахои акидаи идеализми 
субъективй мегардад, ки онро дар саволу чавобхои оянда 
баррасй хохем кард.
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Манбаи дувум, ки манбаи инъикосй (рефлексй) номида 
мешавад, ба фаъолияти бевоситаи акл, тафаккур тааллук, дорад, 
ки он акнун на ба ашёи мушаххаси олами беруна сару кор 
дорад, балки бо эхсоси инъикос гардида кор мекунад ва онро 
коркард менамояд. Коркард бо зхсос бар асоси се истеъдоди 
рух, яъне тафаккур: пайвасткунй, мукоисакунй ва 
умумиятбахшй, тачридкунй (абстраксиякунй) анчом мепазирад. 
Дар натича, идеяхои умумй, мураккаб, ба мисли идеяи 
субстансия (нахустасос) арзи вучуд мекунанд.

344. Оё идеяхои Ч,. Локк хакикати вокей мебошанд ва чаро у 
се навъи донишро барраей кардааст?

Масъалаи идеяхоро барраей намуда, Локк дар назди худ 
саволи хакикат будани онхоро, арзишмандии онхоро барои 
маърифат мегузорад, “зеро, - мегуяд Локк, - маърифат 
хавдкатро такозо мекунад ва дар сурате хакикат мешавад, ки 
идея ба вокеияти инъикосшаванда мувофикат кунад”. 
Х,акикатро Локк хамчун пайваетшавии идеяхо ва мувофикат 
кардан ё мувофикат накардани онхо бо ашёи 
инъикосшавандаашон маънидод мекард.

Барои тасдики дакикдят ва бешубха будани дониш, Ч- Локк 
се навъи донишро чудо кардааст: дониши интуитивй, 
мутаассиршавй (гувохии дил), дониши намоишй ё тачрибавй ва 
дониши хиссй, ки онро сенситивй низ мегуянд. Аз хама навъи 
дониш у дониши интуитивиро, ки дар асоси тачриди тачрибаи 
ботинй ба амал меояд, эътироф мекунад. Дониши намоишй ё 
тачрибавиро ба макоми дувум мегузорад. Ин дониш дар 
натичаи тачриди идеяхое, ки аз тачрибаи зохирии вокеият ба 
амал меоянд, ба даст меояд. Дар макоми севум дониши 
сенситивй ё хиссй чой мегирад, ки он дар натичаи эхсоси 
чизхои фардии мушаххаси дар олами беруна буда ба амал 
меояд. Тавассути ин навъи дониш мо дар бораи вучуд доштани 
чизхои дигар мутааккид мешавем.

Хулоса, кайд кардан лозим аст, ки фалсафаи Ч,°н Локк 
назарияи сенсуалистии маърифатро хаматарафа барраей 
намуда, аввалин маротиба танкидй хамачонибаи назарияи 
идеяхои зотиро анчом додааст. ХамчУнин Локк масъалаи тарзи 
ташаккули мафхумхои тачридиро мавриди тахкик карор дода, 
ба баррасии танкидии акл, хатохои имконпазир ва
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рахгумшавихои он таваччухи хоса зохир кардааст. Дар сохаи 
чомеашиносй бошад, Локк яке аз бузургтарин асосгузорони 
идеологияи либерализм ба шумор меравад. Ин ва хидматхои 
дигари у барои рушди минбаъдаи афкори фалсафй сахми 
назаррас гузоштанд, ки хидмати арзандааш низ дар хамин аст.

345. Ч,«рЧ Беркли кй буд?
Чорч Беркли (1685-1753) мутафаккир ва рухонии англис, 

намояндаи назарияи идеализми субъективй ва сенсуализми 
идеалистй ба шумор меравад.

346. Мухтавои афкори фалсафии Чорч Беркли аз чихо 
иборатанд?

Кабл аз хама, кайд мекунем, ки Беркли сенсуализми 
материалистии Чрн Локк, махсусан, таълимоти уро дар бораи 
сифатхои аввалй ва дувумй мавриди танкиди шадид карор 
додааст. Беркли таълим медод, ки хама гуна сифатхо сифатхои 
дувумй мебошанд. Х,еч гуна сифатхои аввалй вучуд надоранд. 
Хдмаи сифатхоро танхо дар рух (шуур, тафаккур) чустан 
мумкин аст. Мо хеч чизро дар бораи кадом як хосиятхои фазой, 
ба монанди зичй, масса, харакат дониста наметавонем, зеро 
онхоро мо эхеос намекунем. Хатто чунин як хосияти оддй, ба 
монанди хачм низ махсули тасаввуроти шахсии мо мебошад, 
зеро он, вобаста ба масофаи чойгиршавиаш аз мо, ба мо ё 
калон ва ё хурд менамояд. Бинобар ин байни сифатхои аввалин 
ва дувумин тафовут нест. Хам ин ва хам он аз эхсосхо иборат 
мебошанд. Хулоса, берун аз шуур эхсос нест. Чунин маънидод 
аз он шаходат медихад, ки берун аз шуур хеч чиз нест, яъне 
хама ашё гайр аз мохияти мачмуъ ё бахамомаданхои 
(комбинатсияхои) устувору доимии эхсос чизи дигаре нест.

Ч- Беркли дар масъалаи “мавчудият” низ хамин акидаашро 
ба кор мегирад ва таълим медихад, ки вучуд доштани ашё 
“маънии хатман эхеосшавнро бояд дошта бошад”. Нихоят у ба 
масъалаи мехварии фалсафааш омада мерасад, ки онро 
тавассути ифодаи “вучуд доштан, яъне эхеосшаванда буданро 
дар назар дорад”. Ин акидахо, дар нихояти кор, Берклиро ба 
солипсизм меоваранд.
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347. Солипсизм чист?
Солипсизм калимаи лотиниасос буда, маъниаш “танхо 

худам” мебошад. Аммо, хамчун мафхуми ифодакунандаи 
чараёни фалсафй таълимотест, ки мавчудияти танхо субъекти 
(шахси) эхсоскунандаи муайянро мефахмонад. Агар хамин 
субъекти эхсоскунанда набошад, пас, хеч чиз нест. Агар маънии 
мазкурро ба ифодаи дигар гуем, чунин мешавад, ки сабаби 
хама мавчудот ба “Ман” тааллук дорад. “Ман” нестам, хеч чиз 
нест. Агар саволе ба миён ояд, ки як субъект хама чизро фаро 
гирифта наметавонад, пас, онхо дар кучо хастанд? Дар чавоб ба 
ин савол Беркли мегуяд, ки онхо дар эхсоси субъектхои дигари 
мисли ман вучуд доранд. Агар ин чавоб хам, - мегуяд, - Беркли 
шуморо конеъ карда натавонад, пас ашёе, ки онхоро хеч кас 
эхсос намекунад, дар шакли “мачмуи идеяхо” дар шуурн 
худовандй, яъне дар акди олй - Худо мавчудияти худро идома 
медиханд. То ин нукта Беркли намояндаи идеализми 
субъективй буд, вале азбаски дар айни хол вучуд доштани акли 
олй - Худоро эътироф карда истодааст, пас, вай ба тарафи 
идеализми объективй гузашта истодааст. Маънии ин гузариш 
аз он иборат аст, ки танхо Худой мутлак объективона вучуд 
дорад, арвох бошад дар таносуб бо Худо вучуд доранд, эхсос 
дар таносуб ба арвох, вале вокеоти чисмонй танхо дар таносуб 
ба эхсос арзи хастй мекунанд. Хулоса, азбаски Беркли рухонй 
буд ва ба Худо эътикоди калон дошт, Вайро эътироф накарда 
наметавонист, ки дар натича ба идеализми объективй гузашт. 
Дар охир бояд кайд кард, ки гносеологияи (назарияи 
маърифати) субъективии Ч,. Беркли ба рушди минбаъдаи 
чараёни агноститсизм замина нашуда наметавонист.

348. Агиости гсизм чист?
Дар ин бора дар саволу чавобхои боло гуфта будем. Бори 

дигар такрор мекунем, ки агноститсизм аз ду калима таркиб 
ёфта “а ” -  не, инкор ва “гносиз” -  дониш, маърифат мебошад. 
Хамчун чараёни фалсафй дар назарияи маърифат ба маънии 
инкори донисташавандагии олам истифода мешавад.

349. Намояндагони ин чараён кихо буданд ва мафхуми 
агноститсизмро хамчун истилох аввалин маротиба кадом 
мутафаккир истифода кардааст?
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Ин мафхумро х,амчун истилох аввалин маротиба олими 
табиатшиноси англис Т. Гекели дар соли 1869 истифода карда 
буд. Намояндагони машхури ин чараён Дэйвид Юм ва 
Имманул Кант мебошанд, ки холо мо танхо акидахои Д. Юмро 
баррасй менамоем.

350. Дэйвид Юм чй гуна мутафаккир буд?
Д. Юм (1711-1776) файласуф, муаррих, иктисодцон, 

дипломат ва шахсияти сиёсиву чамъиятии англис буд, ки рушди 
фалсафаи идеализми субъективиро дар самти агноститсизм 
идома додааст. Яке аз пешгузаштагони чараёни позитивизм ба 
шумор меравад.

351. Мухтавои мухтасари акидахои фалсафии Д. Юм аз 
чихо иборат мебошад?

Кабл аз хама, кайд мекунем, ки назарияи маърифати Д. Юм 
дар натичаи тахдил ва тахкики идеализми субъективии Ч. 
Беркли ташаккул ёфтааст, ки он самти агностикй дорад. Асари 
илмиаш ба унвони “Рисола дар бораи мохияти инсон” машхур 
аст, ки дар он акидахои фалсафии мутафаккир чой дода 
шудаанд. Ба андешаи Д. Юм мавзуи марказии фалсафа набояд 
аз он иборат бошад, ки чй тавр ашё ба узвхои эхсос таъсир 
мерасонанд ва эхеосро ба вучуд меоварад, балки бояд аз 
масъалаи дарки эътимоднокии маърифат ва дониш иборат 
бошад, яъне масъалаи бо эътимод будани маърифат бояд 
хамчун мавзуи омузиш карор гирад, - мегуфт Д. Юм.

Барои гузаштан ба маънидоди акидахои Юм дойр ба 
масъалахои раванди маърифат лозим аст пурсон шавем, ки оё у 
мавчудияти олами моддиро эътироф мекард? Дар чавоб ба ин 
савол бояд гуем, ки Юм ба ин савол ба ифодаи “намедонам” 
чавоб медод. У акида дорад, ки инсон берун аз худуди эхеоси 
худ баромада, чизеро берун аз худ фахмида наметавонад. 
Дониши муътамад барои Юм танхо донишхои мантики ба 
шумор мераванд, аммо ашёи тахкикшаванда, ки далелхоро дар 
назар дорад, наметавонанд мантикан исбот карда шаванд, 
балки аз тачриба бароварда мешаванд. “Тачриба бошад,- 
таълим медод Юм,- чараёни “таассурот” мебошад, ки сабабхои 
онхо номаълум ва донистанашаванда мебошанд”. Ба сабаби он 
ки тачрибаро мантикан исбот кардан мумкин нест, донишхои
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тачрибавй муътамад буда наметавонанд. Чун дар боло гуфтем, 
агар дониши тачрибавй чараёни “таассурот” бошад, пас, мо 
аввал як таассурот, баъд таассуроти дигар ва гайра пайдо 
мекунем. Ифодаи он ки як ходиса пештар ба вучуд омада 
сабаби ходисаи дигар мешавад, исботнашаванда мебошад, яъне 
масъалаи он ки ходисаи аввал сабаби ба вучуд омадани 
ходисаи дувум мегардад, исбогшаванда нест. Албатта, мо 
мурокиба мекунем, ки натича аз сабабе пайдо мешавад, вале 
чунин фадмиш холати равонй аст, на исботшаванда. Сабабияти 
вокеиро Юм инкор карда ба хулосаи нодурусти имконнопазир 
будани маърифати сабабияти вокей меояд. У бовар дорад, ки 
сабабият субъективй мебошад, ки вай дар шакли идеяхо 
(накшхои хотира) дар натичаи таассуроти хиссй ба вучуд 
меоянд. Хамин тарик, Юм ба хулоса меояд, ки манбаи 
маърифати инсон ба донишхои назариявй такя накарда, балки 
ба боварй такя мекунад. Ба мисли он ки мо боварй дорем, ки 
хар руз офтоб мебарояд, шаб мешавад ва гайра. Натичаи 
фалсафаи Юм скептитсизм мебошад. У таълим медод, ки хама 
гуна мухокимаронихои фалсафй сархади донишхои моро 
андаке васеътар мегардонад ва шуури итминон ба муътамад 
набудан ва махдуд будани доираи маърифати инсонро 
ташаккул медихад. Бинобар ин, “мо бояд скептитсизми худро 
дар хама холатхои хаёт нигох дорем”.

К|абл аз ба охир расонидани рушди афкори фалсафии 
даврони Нав лозим аст дойр ба назарияхои ичтимоиву сиёсии 
фалсафаи асри XVII низ баъзе андешахоро барраей намоем, ки 
дар ин чода фалсафаи Томас Гоббс ва Ч,он Локк ахамияти 
калон дорад.

352. Томас Гоббс кй буд?
Томас Гоббс (1588-1679) файласуфи англис, хатмкунандаи 

донишгохи Оксфорд, донандаи забонхои кадимаи классикй 
буд. Ба ташаккули фалсафаи Т. Гоббс мухити илмиву ичтимоии 
даврони зиндагиаш, махсусан илми механика ва инкилоби 
буржуазия таъсир расонидааст.
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353. Мухтавои мухтасари афкори фалсафии Т. Гоббс аз чихо 
иборатанд?

Афкори фалсафии у ба пояи механика такя мекунад, ки 
онхо дар зери таъсири акидахои Евклид ва Галилей ташаккул 
ёфтаанд. Тибки фалсафаи механистии у, танхо чиемхо 
хусусияти вокей доранд, аммо хосиятхои онхо, ба монанди 
харакат, хачм ва гайра субъективй мебошанд.

Дар масъалахои назарияи маърифат Т. Гоббс дар мавкеи 
сенсуализм меистод. Масъалаи фалсафа ва маърифати Гоббс аз 
мавзуъхои омузиши чисм, инсон, шахрванд иборат буданд.

Гоббс, хама гуна эътикодотро танкид мекард, вале 
мавчудияти Худоро эътироф менамуд. Худоро хамчун 
сарчашмаи огози “неруи чахонй”, хамчун сабаби аввалини 
хама гуна хастй эътироф мекард. Худро Евклиди сохаи 
чомеашиноей мехисобид.

354. Акидахои ичтимоиву сиёсии Т. Гоббс аз чихо 
иборатанд?

Томас Гоббс дар ин соха афкори чолиби диккат дорад. 
Агар мавзуъхои баррасии Гоббсро тахлил кунем, маълум 
мешавад, ки у бештар дар атрофи масъалаи давлат, конун ва 
конуният, сулху истикрор дар давлат ва низом дар чомеа 
мухокимаронй кардааст. Хдлли ин ва масъалахои дигари 
баррасикардаи Т. Гоббс дар асархояш “Дойр ба шахрванд” ва 
“Левиафан” анчом дода шудаанд.

Ч,омеа ва давлатро Гоббс хамчун як механизми мураккаб 
баррасй мекунад ва таълим медихад, ки онро метавон ба 
унсурхои созмондиханда чудо карда, хар яки онро дар асоси 
конунхои табиат маънидод намуд. Дар алокамандй ба хамин 
акида Гоббс ду холати чомеаро: холати табий ва холати 
шахрвандй таксим мекунад.

Одамон дар холати табий баробар мебошанд ва хар яки 
онхо кушиш мекунад, ки аз болои дигарон хукмронй кунад ва 
манфиатхои худро конеъ намояд. Х,амин холат ба он меоварад, 
ки одамон хамеша дар холати “чанги хама бо хама” ба cap 
мебаранд. Дар чунин чанг голиб ва маглуб шуда наметавонад. 
Бинобар ин ва барои хифзи мавчудият одамон бояд сулхро 
чустучу намоянд, ки он такозои акди табий мебошад. Х,амин 
акли табииро Гоббс конуни табиат меномад. Конуни табиат
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бошад, дарёфти коидахои умумй, ки акли табий онхоро пайдо 
кардааст, ба шумор меравад.

Крнуни аввалини пайдо кардаи акли табий шиори “лозим 
аст сулхро чустучу кард ва ба сулх ручуь намуд” ба шумор 
меравад, ки тавассути он ба “чанги хама бо хама” хотима додан 
мумкин аст. Хотимаи чанг бояд ба бастани паймон3 биоварад. 
Дар натича хама бошаидагон кисме аз сохибихтиёрии худро ба 
манфиати хама медиханд. Чунин паймон, дар сурати амалй 
кардани он, метавонад воситаи бартараф кардани чанги “хама 
бо хама” гардад. Аз хамин чост, ки конуни дувуми табиат 
“одамон бояд паймони бастаи худро ичро кунанд” махсуб 
меёбад.

Барои он ки паймони байни одамон “тулонимуддат ё 
доимй бошад, дар чомеа хокимияти умумй лозим аст, ки он 
одамонро дар зери таре нигох дошта, фаъолияташонро ба 
манфиати хама равона кунад”. Чунин хокимиятро танхо дар як 
холат таъсис додан мумкин аст, ки он хам бошад тамоми 
ихтиёр бояд ба дасти як нафар супорида шавад. Хамин тарик, 
давлат ба вучуд меояд, ки аз болои он хокимияти мутлак 
рахбарй мекунад. Хулоса, Гоббс тарафдори мутлакият буд. 
Давлатй ба вучуд омадаро ба Левиафан (деви афсонавй дар 
Библия) баробар мекунад. Давлат дар навбати худ ба чойи 
конунхои табий, конунхои чомеаро ба вучуд меоварад ва 
тавассути мачбуркунй онхоро ичро мекунад. Шаклхои 
давлатро хамчун мутлакият, аристократя ва демократия 
маънидод мекунад ва худ тарафдори хокимияти мутлакият ба 
шумор мерафт.

Таълимот дар бораи хукуки чомеа ва паймони чомеаро 
минбаъд Ч,он Локк рушд бахшидааст.

355. Мухтавои мухтасари афкори Ч,. Локк дар масъалаи 
хукуки чомеа ва паймони чомеа аз чихо иборат аст?

Дар бораи шахсият ва афкори фалсафии Ч- Локк дар саволу 
чавобхои болой муфассал гуфта будем. Холо лозим аст 
бубинем, ки дар масъалаи хукуки чомеа ва паймон Локк чй

33 Паймон -  ааднома аст, ки дар байни аъзои чомеа барои таъсиси давлат 
баста мешавад, яъне, аъзои чомеа байни х,амдигар паймон мебанданд, то 
хокимияти сиёсии идоракунандаи худашонро ба вучуд оваранд.
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акидадои фаркдсунанда доштааст? Маълум аст, ки Локк яке аз 
асосгузорони назарияи идеологияи либерализм ба шумор 
меравад. Ин ва дигар масъалахои чомеашиносиро Ч,. Локк дар 
асараш ба унвони “Ду рисола дар бораи хукумат” муфассал 
баррасй кардааст. Локк дар таълимоти ичтимоиву сиёсиаш ба 
мисли Т. Гоббс чонибдори холати табиии чомеа меистод, вале 
дар чомеаи Ч Локк “чанги хама бо хамаи” Гоббс бо ифодаи 
“салтанати озодй ва баробарй” таъбир карда мешавад, ки дар 
доираи он хама хукуки баробарй озодй дорад. Ба хукукхои 
табиии дахлнопазир Локк се хукукро: хукук ба хаёт, ба озодй ва 
моликияти бо мехнати халол ба даст омадаро дохил карда буд. 
“Хеч кас, - мегуфт у, - хак надорад, ки “ба зиндагй, саломатй, 
озодй ва моликияти инсон зарар расонад”.

Мохияти асосии таъсис додани давлат дар он аст, ки хукуки 
дахлнопазири одамон ва моликияти онхо химоя карда шаванд. 
Локк чонибдори хоишияти мутлакият набуд, балки чонибдори 
таксими хокимият ба хокимияти конунгузор, ичроия ва 
федералй буд. Дар миёни хокимиятхои номбаршуда хокимияти 
конунгузорро ба макоми аввал мегузошт.

Акидахои Локк минбаъд яке аз омилхои асосии ба вучуд 
омадани мутлакдяти парлумонии конститутсионй дар Англия 
гардид ва ба афкори ичтимоию сиёсии маорифиарварии 
аврупой низ таъсири калони эчобй расонид.
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БОБИ VII. ФАЛСАФАИ МАОРИФПАРВАРИ

356. Кадом давраро фалсафаи Маорифпарварй дар бар 
мегирад?

Огози даврони Маорифпарвариро ба дахаи дувуми асри 
XVIII мансуб медонанд. Фочиаи “Эдип”-и Ф. Волтер, ки соли 
1718 дар Париж аввалин маротиба намоиш дода мешавад, ба 
харакати мазкур ибтидо мебахшад. Дар ин давра ба 
мукаррароти дини католикии хукмрон хукуки тафаккури озод, 
рухияи кунчковии скептики мукобил гузошта мешавад. Акнун 
давраи эхтироми акл, тафаккури озод ва маорифи мардум 
макоми болоро ИШГОЛ мекардагй мешавад, ки дар он теъдоди 
зиёди мутафаккирон сахми босазои таърихии худро гузоштанд. 
Истилохи Маорифпарварй аввалин маротиба аз чониби Ф. 
Волтер ва И. Гердер истифода карда шудааст. Акидахои 
Маорифпарварй холо дар асри XVII дар АнгЛйя (Д. Локк) ба 
вучуд омада буд, вале интишори васеи худро дар Фаронса 
пайдо мекунад ва хамчун харакати чомеавй ташаккул ёфта, 
фаъолият мекунад. Бинобар ин ба унвони фалсафаи 
Маорифпарварии Фаронсаи асри XVIII маъруфияти таърихй 
дорад. Маорифпарварй дар Олмон ва Россия низ минбаъд 
интишор ва рушд карда буд. Дар маркази даккати 
Маорифпарварй мухтавои чунин шиорхо, ба мисли “Хама чиз 
бояд мавриди мухокимаи акл карор гирад”, “Чуръат кунед, то 
мустакилона фикр карда тавонед”, “Мардонагй нишон дихед, 
то мустакилона фикр карда тавонед” ва гайра меистоданд, ки 
онхо даъват менамуданд барои рушди илм, акли инсонй, 
пешрафти чомеа, ки барои татбики онхо маорифи мардум 
лозим буд.

357. Ба кагор и мутафаккирони даврони Маорифпарварии 
Гарб кихо дохил мешаванд?

Ба ин катор Ф. М. А.Волтер, Ш. Монтескё, Ж- Ж. Руссо, Ж. 
Ламетри, Д. Дидро, К. Гелветсий, П. Голбах, Ж. Кондорсе, И. 
Г. Гердер ва гайра дохил мешаванд.
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358. Саромадони маорифиарварии Фаронса кихо буданд?
Ба саромадони харакати маорифнарварин Фаронса 

Франсуа Мари Аруэ Волтер (1694-1778) ва Шарл Монтескё 
(1689-1755) дохил мешаванд, ки онхо барои озодии инсон ва 
рушди чомеа хидмати шоиста кардаанд.

359. Акидахои Волтер аз чихо иборат мебошанд?
Волтер файласуф, нависанда ва публитсисти фаронсавй ва 

яке аз саромадони харакати Маорифпарварй ба шумор 
меравад. У дар асархои фалсафй, бадей ва публитсистии худ 
чахонбинии феодаливу дини католикй, шакли истибдодии 
идораи чомеа ва, умуман, муносибатхои феодални мавчударо 
зери танкид мегирад. Ба фалсафаи Волтер акидахои Ч,- Локк ва 
назарияхои шшиву табиатшнносии И. Ниютон таъсири калон 
расонидаанд. У дар асархояш “Мактубхои фалсафй”, “Рисола 
дар бораи физика” ва “Лугати фалсафй” ба назарияи абадият, 
бекаронии олам ва мавчудияти вокеии он, хамчунин харакати 
доимии олами моддй наздик омадааст. Волтер ба эътирофи 
сабабияти ба вучуд омадани вокеоти табий ва чомеа моил буда, 
маънидоди динии ба вучуд омадани ходисахои мушаххаси 
табий ва чомеаро истисно мекард.

Мувофики таълимоти Волтер, шуур хосияти чудонопазири 
материя буда ба сохти чисм алокамандй дорад. Аммо сабаби 
нихоии харакати олам ва ходисоти он, тафаккур ва 
фаъолиятхои маънавии дигари инсонро дар алокамандй ба 
кудраги офарандагии Худо маънидод мекард.

Дар масъалахои хаёти чомеавй низоми феодалиро ба зери 
танкид мегирифт, чонибдори аз тарафи конун идора кардани 
чомеа буд ва шиоре пешниход карда буд, ки тибки он 
“Бехтарин хукумат хукумате махсуб меёбад, ки дар он хама ба 
конун итоат мекунанд”. Волтер дар макоми хоким (сардори 
давлат) шахсияти хирадмандро - файласуфро дидан мехост ва 
чунин акида дошт, ки подшох хирадманд бошад, дар чомеа 
адолати ичтимой хукмфармо мегардад.

Волтер калисои дини католикй ва суйиистифодакунихои 
онро зери танкид мегирифт. Аммо у имон ба Худоро хамчун 
аввалин ба харакатоварандаи Кайхон эътироф мекард. Сабаби 
нихоии харакати мавчудот, тафаккур ва хама гуна холатхои
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рухиро зухури кувваи худовандй мехисобид, мавчудияти 
чомеаро бе боварй ба Худо тасаввур карда наметавонист. 
Акидахои файласуфи фаронсавй Пиер Бейлро4, ки чомеаро аз 
афроди мутлак,о атеист маънидод мекард, зери танкдц 
мегирифт.

Акидаи Волтер дар бораи озодии инсон бисёр чолиб аст, ки 
мегуфт: хайрияти чомеа такозо мекунад, ки дар он инсон 
худро озод хдс кунад... чаро тасаввур накунам, ки халлоки олии 
маро истеъдоди акл офарида, натавонад ба ман камтар бошад 
хам озодй ато кунад ”.

- 360. Шарл Монтескё чй гуна мутафаккир буд?
Шарл Луи Монтескё (1689-1755) яке аз машхуртарин 

намояндагони давраи аввали харакати маорифпарварии 
Фаронса, файласуф, нависанда ва муаррих ба шумор меравад.

361. Акидах,ои фалсафии Монтескё дар кадом асараш дарч 
ёфтаанд?

Адидахои фалсафии Монтескё дар асари “Дар бораи 
рухияи КОнунх,о” иншо шудаанд.

362. Акидахои фалсафии Монтескё аз чихо иборат 
мебошанд?

Фалсафаи Монтескё хусусияти деистй дошта, хастиро 
хамчун офаридаи Худо, ки он дар асоси конунхои объективии 
олами моддй амал менамояд, маънидод мекунад.

Вазифаи фалсафаро Монтескё дар маърифати робитахои 
сабабии олами моддй медид, ки он дар асоси конунхои 
механика харакат мекунад.

Дар масъалаи назарияи маърифат Монтескё чонибдори 
равняй материалиста буда, маърифатро махсули хосилшаванда 
дар раванди инъикос медонист, ки он тавассути тафаккур 
тачрибаро коркард мекунад.

4 Пиер Бейл (1647-1706), намояндаи давраи ибтидоии Маорифпарварй 
мебошад. Асари асосиаш “Лутати таърихи ва танкидй” ном дорад, ки дар 
ташаккули озодандешии Аврупо накдыи муассир бозидааст. Асари мазкур ба 
ташаккули Волтер, ахди мавсуа ва минбаъд ба Фейербах низ таъсири калон 
расонидааст.
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Ба Ч,- Локк пайрави карда рефлексияро (мутаассиршавй аз 
таъсири ходисоти берунаро) хамчун яке аз сарчашмахои 
мустакилн ба вучуд омадани доншн эътироф мекард, ки он, 
албатта, галат аст. Ба тафснри теологии раванди таърихй 
Монтескё идеяхои мактаби чугрофиро дар чомеашиносй 
мукобил гузошт, ки худ асосгузори мактаби мазкур ба хисоб 
меравад. Мувофики идеяхои ин мактаб ва, махсусан акидахои 
Монтескё, икдим, хок ва холати кабати болоии замин рухияи 
мардум ва хусусияти рушди чомеаро муайян мекунанд. 
Конунхои умумии таърих низ, мувофики Монтескё, тавассути 
мачмуи омилхои ичтимой, ба монанди истехсолот, моликият, 
усули идора, анъанахо ва динхо муайян карда, мешаванд. Дар 
масъалаи таносуби дин ва табиат маорифпарварон назарияи 
“дини табии”-ро ба мукаррароти тагйирнопазири динию 
калисои мукобил мегузоштанд.

363. Назарияи “дини табий” чихоро дар назар дорад?
Ин назария ба морифпарварони фаронсавй гааллук дорад, 

ки мувофики он, дине дар назар дошта мешавад, ки вай ба 
инсон ва фаъолияти он ' мукобил наистода, балки дар худ 
усулхои умумии ахлоки инсониро дар бар гирад. “Табиат, - 
мегуфтанд онхо, - маъбади Худовандй ягона мебошад ва дар он 
ахлоки ягонаи умумй бояд амал кунад, ки шиораш “Ту кореро 
барои дигарон анчом бидех, то дигарон низ барои ту онро 
анчом бидиханд” бошад”.

Дар зери ин назария намояндагони харакати Маориф- 
парварй дар назди худ вазифа гузошта буданд, то мукаррароти 
дини масехиро зери танкид гирифта, акди инсонро аз чахолати 
динй озод намоянд. Онхо таълим медоданд, ки танхо бо рохи 
озод кардани “акли сохибмаърифат” аз хурофот ва таассуби 
динй метавон чомеаро дар асоси акли солим барпо кард.

364. Космополнтизми днниву ахлоки чй маънй дорад?
Пеш аз хама, бояд гуфт, ки мафхуми космополитизм 

юнониасос буда, маъниаш шахрванди олам мебошад. Дар 
масъалаи мавриди баррасии харакати Маорифпарварй дар зери 
ифодаи мазкур чунин маънй фахмида мешавад, ки мувофики он 
макулахои (категорияхои) ахлокии хайру шар мустакил аз 
Худованд буда, ба хама инсоният тааллук доранд. Пас, онхо
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хусусияти умумй, универсалй доранд. Аз ин чост, ки инсон низ 
хусусияти умумй, универсалй дошта, ба мавчудияти тамоми 
олам алокамандй дорад. Бинобар ин дини хдкдкй бояд 
хусусияти космополита дошта бошад, - мегуфтанд 
>гаорифпарварон.

365. Оё маорифпарварон ба назарияи материалистии олам 
ахамият медоданд?

Бале, ондо ба ин масъала ахдмияти калон медоданд. 
Чунончи, ин масъала яке аз мавзуъхои марказии фалсафаи Пол 
Анри Голбах гардида буд.

366. П. А. Голбах чй гуна шахсияти таърихй буд?
Пол Анри Голбах (1723-1789) яке аз намояндагони маъруфи 

материализми механистии асри XVIII ба шумор меравад. Асари 
машхури Голбах ба унвони “Низоми табиат” маълум аст, ки 
мутафаккир дар хдмин асар фалсафаи материализми 
механистиашро мавриди барраей карор додааст.

367. Афкори фалсафии П. А. Голбах аз чихо иборат 
мебошад?

Пеш аз хама таъкид мекунем, ки Голбах материалист буд. 
Табиатро Голбах хамчун ягонагии бузурги моддй (материалй) 
маънидод намуда кайд карда буд, ки он дар натичаи ба хам 
пайваст шудани ашёи гуногун, пайвастагихои гуногун ва 
харакатхои гуногуне, ки мо онхоро дар Кайхон мушохдда 
мекунем, ба вучуд омадааст. “Материя, - мегуяд Голбах, - 
мохият ва асоси хама гуна равандхои табий ба шумор 
меравад”. Материя хамчун субстансия буда, ба харакат 
робитаи чудонашаванда дорад. Сабаби хама гуна харакатро 
Голбах дар худи материя, дар мохияти он мебинад ва чунин 
акида дорад, ки “харакат -  тарзи мавчудияти материя” 
мебошад. Материя тавассути неруи дохилии худ, тавассути 
куввахои ба худ хоси дохилй харакат мекунад. Навъхои 
гуногуни харакати материя ба сабаби хосиятхои гуногуни худи 
материя ба вучуд меоянд. Харакат хусусияти умумй-универсалй 
дорад, ба хама ашё ва вокеот тааллук дорад ва мавчудияти 
онхоро таъмин мекунад.

167



Дар фалсафаи Голбах масъалаи сабабият низ ахамияти 
калон дорад. Сабабият хусусияти вокей дорад ва хама гуна 
тагйироти дар Кайхон бавучудоянда натичаи конунй ва 
равобити байнидамдигарии сабабу натича ба шумор меравад. 
“Дар табиат, - мегуяд Голбах, - хама чиз дар асоси зарурат ба 
вучуд меояд, ходисахои тасодуфй нестанд”. Инкори 
мавчудияти ходисоти тасодуфй ба фахмиши механистии олам 
иртибот дорад, ки, албатта, нодуруст аст.

Голбах мутафаккире буд, ки яке аз аввалин таърифи 
материяро дар шакли “материя хамаи он чизе аст, ки ба узвхои 
Хиссй мо ба ин ва ё он тавр таъсир мерасонад” додааст. 
Таърифи “харакат тарзи мавчудияти материя” низ ба Голбах 
тааллук дорад. Яке аз масъалахои дигари харакати 
Маорифпарварй масъалаи инсон мебошад, ки он низ аз чониби 
намояндагони харакати мазкур густурда мухокима гардидааст. 
Сарфи назар аз гуногунии акидахо, инсон хамчун чисм, 
вокеияти табий, хастии моддй барраей гардидааст. “Инсон, - 
таъкид карда буд Голбах, - мавчуди соф чисмонй мебошад... 
хама акидахо, хохишхо, амалхо ва гайра танхо натичаи зарурй 
ва сифати ба мо додай табиат мебошанд”.

368. Масъалахои ба равандхои равонй алокамандро кадом 
мутафаккирон бештар барраей кардаанд?

Равандхои равонй ва истеъдоди фикрй ба чумлаи 
хусусиятхои хоси инсон дохил мешаванд, ки онхо дар асархои 
Клод Адриан Х,елветсий (1715-1771) “Дар бораи инсон, 
истеъдоди фикрй ва тарбияи он”, ва Жюлен Офре Ламетри 
(1709-1751) “Таърихи табиии рух” ё “Рисола дар бораи рух” ва 
“Инсон-мошина” мавриди баррасии бештар карор дода 
шудаанд. Асархои номбурда ба сабаби хусусияти атеистй 
доштанашон сухта шуданд ва Ламетри ба Х,оланд хичрат карда 
буд.

Мувофики Ламетри, мавчуди ягона субстансияи моддй, 
материалй ба шумор меравад. Эхсос хосияти чисми ба таври 
олй ташаккулёфта буда, дар натичаи таъсири вокеоти беруна 
ба амал меояд. Инсон аз хайвон бо талаботи бештар фарк 
мекунад. Бинобар ин вай бештар акл дорад, яъне дар Ламетри, 
талабот меъёри акл эътироф карда мешавад. Созвораи
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(организми) инсонро хдмчун мошинаи худкоркунанда, ба 
мисли соат маънидод мекард.

Рушди чомеаро ба фаъолияти шахсони алохдца ва 
муваффакиятхои маорифи халк алокдманд карда, тарафдори 
мутлакияти сох,ибмаърифат буд.

Хелветсий бошад, масъалахои ба чомеа дахлдорро аз 
омухтани хусусиятхои фардхои алохида o f o 3 карда, ба чунин 
хулоса омада буд, ки шуур ва хама гуна шавку хавасхои инсон 
кувваи асосии харакатдихандаи чомеа ба шумор мераванд. 
Акидахои азалй будани меъёрхои ахлокии инсонро танкид 
карда, тарбияро натичаи таъсири мухити зист маънидод 
мекард.

Тибки акидахои Хелветсий, олам заминаи моддй 
(материалй) дорад, дар вакт ва фазо беохир мебошад, хамеша 
дар харакат аст, тафаккур ва эхсос хосиятхои заминаи 
моддидошта (материя) буда, созмонёфтахои мураккабтарини 
он махсуб меёбанд. Эхсос дар натичаи таъсири вокеоти беруна 
ба амал меоянд ва заминаи дониш мебошанд. Акидаи 
донистанашавандагии оламро (агноститсизмро) зери танкид 
мегирифт. Андешаи мавчудияти Худо, офарида шудани олам ва 
човидонии рухро инкор менамуд.

Дар масъалаи хаёти чомеа бошад, феодализмро пазиро 
набуд, зери танкид мегирифт, чонибдори низоми сармоядорй 
буд. Дар хусуси шакли идораи чомеа бошад, тарафдори 
мутлакияти сохибмаърифат буда, шакли идораи чумхуриявиро 
инкор мекард.

369. Дени Дидро чй гуна мутафаккир буд?
Д. Дидро (1713-1784) низ яке аз намояндагони фалсафаи 

материалистй ва харакати Маорифпарварии асри ХУШ 
Фаронса, нависанда, олими санъатшинос, муассис ва 
мухаррири мавсуаи (энсиклопедияи) Фаронсаи асри 
номбаршуда ба шумор меравад. Дидро олими сермахсул буда, 
асархои зиёд ба мисли “Афкори фалсафй”, “Андешахо дар 
бораи тафсири табиат”, “Гуфтори Д Аламбер бо Дидро”, 
“Усулхои фалсафии материя ва харакат” ва гайраро таълиф 
кардааст. Дар ин ва асархои дигараш Дидро сохти феодалй, 
мутлакияти истибдодй, калисо ва чахонбинии диниву 
феодалиро танкид мекард ва дар мавкеи материализм ва атеизм
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меистод. Бинобар ин у ба хабе шрифта шуд ва муддати тулонй 
махбус буд, вале пас аз ба озодй баромадан низ акидахояшро 
дигар накард.

370. Акидах,он фалсафии Д. Дидро аз чихо иборат буданд?
Дидро таълим медод, ки олам ягона, офариданашаванда, 

заминаи моддй (материалй) дошта, абадй ва новобаста ба 
шуури инсон вокеан вучуддошта ба шумор меравад. Хрдисоти 
сершумори оламро зухури мушаххаси олами моддй маънидод 
мекард. Дуализмро танкид менамуд ва таълим медод, ки 
материя нахустасоси (субстансияи) ягона ба шумор меравад ва 
сабаби мавчудияти он ба худи материя тааллук дорад. Материя 
ва харакат дар якчоягй мавчудияти худро нигох, медоранд, 
табиат дар харакат ва рушди доимй мебошад, мавчудот дар як 
шакл бархам хурда, дар шакли дигар эхё мегардад.

Дар масъалаи маърифат чонибдори Ч,. Локк буд, 
агноститсизмро танкид мекард ва донисташавандагии оламро 
эътироф менамуд. Ягонагии материя ва шуурро низ маъкул 
медонист. Эх,сос ба хама гуна навъи материя хос аст, вале шуур 
т ащ о хосияти материки олиташкил мебошад, - мегуфт у.

Дар масъалаи чомеа бошад, Дидро чонибдори “паймони 
чомеавй” буда, бар зидди мутлакияти истибдодй баромад 
мекард ва тарафдори мутлакияти конститутсионй буд, дар сари 
кудрати сиёсй мутлакияти сохибмаърифатро дидан мехост.

371. Оё мутафаккирони маорифпарвар рочеъ ба хаёти чомеа 
низ афкоре доштанд?

Бале, афкори фалсафаи ичтимоии мутафаккирони харакати 
Маорифпарварй яке аз бахшх,ои хеле мухдш ба шумор меравад. 
Афкори мазкур, аз масъалахои антропология (инсоншиносй) 
cap карда, то мавзуъхои ба подшохон алокаманд, кадом 
сифатхоро доро будани онхо, сохти чомеа дар асоси “паймони 
хамагонй” сурат гирифтан, мавзуи макоми ахлок дар хайрияти 
чомеа, чанбаи хукуки табиии инсон ва масъалахои дигари 
рушди чомеаро дар бар мегиранд, ки онхоро файласуфони 
Маорифпарварй густурда барраей кардаанд.
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372. Кадом мавзуъ, дар фалсафаи ичтимоии маорифпарварон 
дар макоми аввал меистод?

Пеш аз хама, бояд гуфт, ки мавзуи инсоншиносии 
маорифпарварон ба фалсафаи ичтимоии онх,о робитаи 
ногусастанй дошт. Маорифпарварон тафсири теологии 
(илохиётии) равандхои чомеаро зери танкид шрифта, кувваи 
бартаридошгаи акли бамаърифати инсонро дар таърих ба 
макоми аввал мегузоштанд. Х,амин усул заминаи ташаккули 
ормони асосии онхо, ки ба ифодаи “идораи сохибмаърифатй” 
таъбир мекарданд, махсуб меёфт. Аз гуфтахои боло чунин 
маънй бармеояд, ки мавзуи мехварии мутафаккиронн харакати 
•Маорифпарварй дар хама сохахои хаёти чомеа аз 
сохибмаърифат кардани аъзои чомеа иборат буд. Дар саволу 
чавобхои минбаъда мо афкори мутафаккиронн гуногун, ба 
мисли Ламетри, Руссо, Голбах, Кондорсе, Лессинг, Гердер ва 
гайраро баррасй хохем кард, ки хар яки онхо дар мавзуъхои 
хаёти чомеа акидахои шоёни тахсин гуфтаанд.

373. Оё мешавад, ки рушанй андохтан ба афкори 
мутафаккиронн маорифпарварро аз Ламетрй огоз кунем?

Бале, мешавад. Ламетри, дар асоси баррасихои масъалахои 
гуногуни раванди чомеа, шиори хеле пурмухтаворо пешниход 
мекунад, ки чунин ифода ёфтааст: Танхо акли “бо нури 
фалсафй рушан гардида”, яъне акде, ки ба маърифати фалсафй 
худро такмил додааст, метавонад такягохи мустахками ба 
вучуд овардани чомеаи адолатпеша гардад. Ч,омеае, ки 
“адолатро аз беадолатй, ахлокан хубро аз ахлокан бад чудо 
карда метавонад”.

Ламетрй мутлакияти истибдодиро зери танкиди шадид 
карор медихад ва таълим медихад, ки бояд бунёди чомеа ба 
маърифат, “ба тарозуи хирад” асос ёфта бошад. Барои Ламетри 
дар раванди интишори маърифат фалсафа макоми асосиро 
мебозад, зеро вай, хамчун нури акл, нури конунхо буда 
инсондустиро дар худ тачассум мекунад.

Ламетри ахлок ва динро хамчун унсурхои зарурии 
робитахои миёни одамон дар чомеа маънидод мекард. Аммо 
арзи вучуд кардани чомеаи атеистиро (бединй ва бехудоиро) 
низ истисно намекард, зеро ба кавли Ламетри, “накукорй дар 
атеистон метавонад решахои чукуртарин дошта бошад, ки
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чунин решахо дар одамони так,водор... ба як ршнтаи борике 
бастагй дорад”.

Манфиати чомеа барои Ламетри меъёри накукорй махсуб 
меёбад. Хамаи он чи ба чомеа судманд аст, хдма он чи ба 
шукронаи чомеа сазовор аст ва хама он чи ба чомеа хушбахтй 
меоварад, хушбахтии шахсиро низ таъмин менамояд. Хулоса, 
ба чомеа хушбахтй ато карда “хушбахтии шахсии худро низ 
эчод мекунй”, - мегуяд Ламетри.

Бояд кайд кард, ки Ламетри масъалаи инсонро барраей 
карда, ба чунин акидахо омада буд, ки мувофики он одамон гуё 
табиатан ахдшикан, маккору дасисабоз, магзуб мебошанд. 
Бинобар ин дар чомеа одамони бад нисбат ба одамони хуб, ки 
барои чомеа хамеша кори хайр мекунанд, бештар мебошанд. 
Дар хамин асос чомеа хамеша дар доираи ихтилофоти 
бавучудояндаи миёни онхо умр ба cap мебарад. Ин буд 
мухтасари акидахои чомеашиносии Ламетрй.

374. Жан Жак Руссо чй гуна мутафаккир буд?
Ж. Ж. Руссо (1712-1778) низ яке аз маъруфтарин намояндаи 

фалсафаи маорифпарварии Фаронса ба шумор меравад.

375. Мухтавои мухтасари афкори фалсафии Руссо аз чихо 
иборат аст?

Бар хилофи Ламетри Ж. Ж. Руссо таълим медод, ки “инсон 
табиатан мавчуди хуб ва накукор мебошад. Танхо муассисоте, 
ки худи одамон онхоро гаъсис медиханд, одамонро магзуб ва 
аблах мегардонанд”. Дар рисолаи “Мухокимахо рочеъ ба 
илмхо ва хунархо” Руссо хусусияти тазодии тамаддунро нишон 
дода, ба даврони зиндагии худ -  даврони дорой имтиёзоти 
табакдвй ва риёкорй, даврони сода ва накукоронаи чомеаи 
ибтидоиро мукобил мегузорад.

Дойр ба масъалаи идораи чомеа Руссо васли хокимияти 
сиёсиро ба маърифат тавсия мекунад ва итминон дорад, ки 
танхо чунин бахампайвандкунй метавонад “дар хокимон анчом 
додани кори хайрро бахри чомеа бедор кунад”.

Дар асари машхури худ “Дар бораи паймони чомеавй, ё 
усули хукуки сиёсй”, ки соли 1762 руйи чоп омада буд, Руссо 
назарияи озодии шахрвандиро пешниход менамояд ва 
менависад, ки: “Инсон озод зода шудааст, вале вай дар хама чо

172



ба занчири асорат бастагй дорад”. Баробарй низ аз диди Руссо 
холати табиии чомеаи инсонист. Нобаробарй бошад, ба акидаи 
Руссо, дар натичаи пайдо шудани моликияти хусусй ба вучуд 
омадааст. Дар ин хусус ифодаи машхури Руссоро овардан бисёр 
бамаврид мешавад, ки мегуяд: “аввалин шахсе, ки китъаи 
заминро девор гирифта, эълом дошт, ки “ин аз онн ман аст” ва 
одамони содалавхро, ки ба ин эълом бовар карданд, пайдо 
кард, шахсияте буд асосгузори чомеаи шахрвандй”.

Масъалаи баробарии Руссоро ифодахои зерини у шарх 
медиханд, ки мегуфт: “муътадилии чидцй дар хама чиз, бархам 
додани хама гуна зиёдатй, набудани суйиистифода, махдуд 
кардани дороии зубдагон (элита) ва агниё, чорй кардани 
андози мутаносиб, махдуд кардани интиколи меросии дорой, 
озод кардани заминдороне, ки хосилн ба даст меовардаашон 
танхо барои нигахдории зиндагиашон мерасад аз андоз ва 
гайра. Хулоса, Руссо идеяхои утопиявии эгалитаризми 
ичтимоиро таълим медод, ки тибки он нобаробарии аъзои 
чомеа дар натичаи таксими баробарй молшсияти хусусй 
ташаккул ёфтанаш мумкин аст.

Дар масъалаи шакли идора Руссо тарафдори хокимияти 
чумхуриявй буд ва эътикод дошт, ки танхо дар сурати ба вучуд 
овардани чунин шакли идораи чомеа озодй ва баробарй татбик 
мегардад, зеро дар ин шакли идора эчодгарн хакикии конунхо 
худи мардум ба шумор меравад.

Руссо акидаи ба таври табий ва дар асоси паймони байни 
аъзои чомеа ба вучуд омадани давлатро мавриди баррасй 
карор дода, минбаъд ба олати бехукукй ва нобаробарии 
шахрвандон, ба олати истибдоду зулм табдил ёфтани онро зери 
танкид карор медихад.

375. Дар саволу чавоби боло мафхуми эгалитаризм истифода 
гардид. Эгалитаризм чист?

Эгалитаризм аз забони фаронсавй буда, маънояш 
баробартаксимкунии дорой мебошад. Ин мафхум дар илм ба 
маънии баробар таксим кардани моликияти хусусй байни аъзои 
чомеаро дар назар дорад. Аслан, ин идеяи майдабуржуазии 
утопиявй мебошад, ки тибки он, гуё дар натичаи баробар 
таксим кардани моликияти хусусй тазоди низоми сармоядорй 
аз байн рафъ карда мешуда бошад.
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376. Акидаи пешрафти (прогресси) маънавй масъалаи 
мехварии кадом мактаби маорифпарварй ба шумор меравад?

Акидаи прогресси маънавй масъалаи мехварии 
маорифпарварии асри XVIII Олмон ба шумор меравад.

377. Дар зери мафхуми пешрафти (прогресси) маънавй чихо 
фахмида мешавад?

Бояд кайд кард, ки бартараф кардани хама гуна 
махдудияти таъсиррасонанда ба озодии акли инсон яке аз 
масъалахои марказии харакати Маорифпарварй махсуб меёбад. 
Рохи расидан ба чунин озодиро файласуфони харакати 
Маорифпарварии Олмон дар прогресси маънавй медиданд, ки 
он баррасии бояду шояди худро дар асархои Готхолд Эфраим 
Лессинг (1729-1781) ва Иохан ХОТФРВД Хердер (1744-1803) 
пайдо карда буд.

378. Афкори Г. Лессинг дар масъалаи пешрафти (прогресси) 
маънавй аз чихо иборат буданд?

Мухтасари афкори Г. Лессинг аз он иборат аст, ки вай 
такмили чомеаро дар маорифи хамагонй ва бартараф кардани 
хама гуна шаклхои зуроварии динй медид. Барои ин масъаларо 
маънидод кардан, Лессинг инкишофи фард ва авлоди башарро 
ба се зина, ба се мархилаи хаёти инсон таксим мекунад. Хар як 
мархилаи рушди инсонро ба мархилахои ташаккул ва 
интишори китоби мукаддаси дини яхудй ва масехй алокаманд 
менамояд. Чунончи. ба даврони кудакй Ахди К,адимро муносиб 
медонад, ба навчавонй - Ахди Чддидро ва ба давраи камолот -  
Инчили нав ва абадиро” мувофик медонад. Бо чунин 
таксимбандии умри инсон, Лессинг гуфтанй мешавад, ки танхо 
дар даврони камолот авлоди башар ба тозагии маънавй 
мерасанд. Дар доираи он ахлокй инсонй мустакиман ба 
имондорй ба Худо алокаманд намешавад ва ба ягона усул ва 
рафтори хамагонии одамони созандаи корхои хайр бахри 
хайрияти умум табдил меёбад. Талаботи инсон барои 
зуроварии динй ба мисли дигар зуроварихо бартараф мегардад. 
Ин ва дигар масъалахои пешрафти (прогресси) маънавй дар 
ифодахои мухтасари асари Лессинг “Тарбияи авлоди башар” 
дарч ёфтаанд. Агар фикри мазкурро фахмотар карда ифода
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кунем, чунин мешавад, ки барои акли камолёфта зарурати 
мачбуран бор кардани меъёрхои хам динй ва хам ахлоки 
ахамияте надорад.

376. Акидаи такмили маънавии муттасили чомеа ба кадом 
мутафаккири олмонй тааллук дорад?

Акидаи мазкур ба мутафаккир И. Хердер тааллук дорад, ки 
тибки он такмили маънавии авлоди башар дар натичаи 
пайваста мукаммал кардани хунар, забон, тафаккур сурат 
мегирад. Сухан дар бораи он меравад, ки хаёти маънавии хар 
як фарди алохида бо тахаввулоти (генезиси) хаёти маънавии 
чомеаи башарй робитаи ногусастанй дорад. Яъне, хама 
хусусиятхои хуби маънавии инсонро дар асоси анъанахои 
фарханги ва маорифи мардум ба вучуд овардан мумкин аст. 
Танхо фарханг ва маориф метавонад муайян кунад, ки инсон ва 
маънавияташ чй гуна мешавад.

Дар масъалаи тарбияи маънавй Хердер инсондустиро 
(гуманизмро) яке аз макомхои воло махсуб медонад. Дар хамин 
асос вазифаи хакикии тарбияи маънавии инсонро, яъне 
“фалсафаи хакикии инсонро” дар “пажухинш рухияи 
инсонпарварй” мебинад.

377. Акидахои ХеРДеР ДаР масъалаи инсоншиносн чй 
гунаанд?

Пеш аз хама, Хердер ягонагии инсонро бо табиат, бо олами 
набототу хайвонот эътироф мекунад. Мувофики таълимоти 
Хердер, инсон точи рушди тамоми олами зинда (органики) дар 
Замин ба шумор меравад. Инсон, ба акидаи у, тачассуми 
микрокосм (олами кайхонии кучак, олами аърози кучак) 
махсуб меёбад. Хадафи олии табиат, ки идомаи хаёт ва робитаи 
мутакобилаи чамеи олами зинда ба шумор меравад, дар инсон 
тачассум меёбад. Азбаски инсон сохиби аклу озодист, вай бояд 
хамеша съай кунад, то дар Замин саодат, мухаббат ва зебой 
густурда гардад.

Яке аз акидахои Хердер ба меъёр бахшида шудааст. У 
инсонро хндоят мекунад, то хамеша дар доираи меъёр амал 
кунад. “Меъёр барои ба даст овардани каноатмандй аз 
мавчудият низ кумакгар махсуб меёбад”, - мегуяд Хердер.

175



Яке аз хусусиятхои мухдми инсон, холати табиии он дар 
чомеа будан аст, зеро инсон танхо дар чомеа “зода ва тарбият 
меёбад”. Бо ин гуфтааш Хердер хусусиятхои ичтимоии инсонро 
асосй махсуб мешуморад.

“Дар ташаккули сифатхои чомеавии инсон накши тарбия 
калон аст, - таълим медихад Хердер, - зеро тавассути тарбия 
инсон ба инсони хакдкй табдил меёбад, тарбия тамоми 
тахаввулоти маънавии онро муайян мекунад ва истеъдоду 
пояхои ирсии онро рушд мебахшад”. Хулоса, тарбия барои 
пайваст кардани робитахои инсон бо чомеа ва чомеашавии он 
накдпи муайянкунанда мебозад.

Дар масъалаи накши дин дар тарбияи инсон дар мукоиса 
бо дигар намояндагони фалсафаи Маорифпарварй, Хердер 
назари дигар дорад. Вай динро на чандон тезутунд танкид 
мекунад, балки хусусияти инсондустона доштани тарбияи 
диниро эътироф мекунад ва ахамияти мухим доштани онро дар 
ташаккули маънавияти башардустонаи инсон ва истеъдоди он, 
дар бехтар кардани симои инсонй ва чомеаи башардуст таъкид 
менамояд.

Бо саволу чавобхои дар боло омада яке аз мухимтарин 
мархилаи дигари рушди афкори фалсафиро, ки ба унвони 
фалсафаи Маорифпарварй машхур аст, хусни хотима 
мебахшем, то тавонем ба мархилахои минбаъда гузарем, ки 
онхо низ пур аз асрори хакимона мебошанд.
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БОБИ УШ. ФАЛСАФАИ КЛАССИКИИ ОЛМОН

Мархилаи минбаъдаи навбатии баррасиамонро фалсафаи 
классикии Олмон мегуянд, ки яке аз пурмухтавотарин фалсафа 
дар таърихи фарханги башарй махсуб меёбад.

378. Мафхуми классик чиро ифода мекунад?
Ин мафхум лотиниасос буда, шакли лотиниаш классикус, 

ки ба забони точикй маънояш аълосифат, якуминдарача, 
бехтарин, намунавй, яъне ифодакунандаи дарачаи олии сифат 
мебошад.

379. Уивони классик ба чй ё ба кй дода мешавад?
Унвони мазкур дарачаи ифтихорй буда, ба ходимони 

бузурги илм, хунар, адабиёт. ки махсули эчоди онхо ахамияти 
намунавии аз тарафи умум пазируфташударо дар худ тачассум 
мекунад, дода мешавад.

380. Оё дар забони точикй бадил (ивазкунанда) ба мафхуми 
классик хает?

Дар чавоб ба ин савол, пеш аз хама, бояд гуфт, ки вожаи 
классик, чун дар боло гуфтем, лотиниасос буда, кариб дар 
хамаи забонхои хиндуаврупой, ки ба оилаи онхо забони точикй 
низ дохил мешавад, дар шакли овозии каму беш тагйирёфтааш 
истифода мешавад. Бинобар ин дар забони точикй низ дар 
чунин шакл истифода гардидани мафхуми мазкур зараре 
надорад. Сарфи назар аз ин, лозим аст бигуем, ки, албатта, дар 
забони точикй бадили ин мафхум хает, ки онро “саромадй”, 
“намунавй” мегуянд.

Дар забохои аврупои асархои намунавиро, яъне шохасарро 
дар шаклхои гуногуни вожаи “шедевр” истифода мекунанд, ки 
пайдоишаш ба забони фаронсавй тааллук дорад. Дар зери 
мафхуми “шедевр”, яъне шохасар низ асархои дарачаи олй, 
зинаи олии эчоди хунар ифода карда мешавад. Бинобар ин хар
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ду мафх,умро мафхумхои муродиф (синоним) гуфтан мумкин 
аст, зеро дар истифода онхо ба як маънй корбаст мешаванд.

381. Чаро фалсафаи классикии Олмон мегуянд?
Баъди тафсире, ки дар саволу чавоби боло овардем, душвор 

нест дониста бошем, ки дар асрхои XVIII-XIX дар Олмон як 
теъдод мутафаккироне умр ба cap бурданд, ки ба инсоният 
акидахои фалсафии гаронбахо ба мерос монданд. Акидахои 
фалсафие, ки онхо ифода карданд, дар хакикат, 
таъбиркунандаи дарачаи олии парвози тафаккури инсон, зинаи 
олии мантики фалсафй ба шумор мераванд. То ин давр 
тафаккури фалсафй ба чунин дарачаи олии назария нарасида 
буд. Бинобар ин фалсафаи асрхои мазкури Олмонро фалсафаи 
классикй унвон карданд, ки вай, бешубха, ахамияти човидона 
дорад.

382. То расидан ба фалсафаи мутафаккирони Олмон 
давраеро барраей кардем, ки заминаи арзишманд ва 
кудратманди зехниро ба вучуд овард. Ин давраи 
Маорифпарварй буд. Дар мукоиса бо ин давра фалсафаи 
классикии Олмон чй хусусиятхо дошт?

Савол бамаврид ва пурмухтавост. Дар чавоб ба ин савол, 
пеш аз хама, бояд бори дигар таъкид кард, ки, дар хакикат, 
давраи Маорифпарварй мархилаи хеле пурмухтаво дар 
аксарияти сохахои илм, аз чумла фалсафа буд ва, бешубха, 
заминаи хеле арзишманд ва пуркудрати зехниро ба вучуд 
овард, ки он сазовори хама гуна такдир ва арзёбист. Сониян, 
хар як давраи минбаъдаи таърихи инсоният заминахои 
фарханги гузаштаи инсониятро ба замони чараёни худ 
мерасонад, тахлил ва тадкик мекунад, ба дастовардхои он 
нагичахои нави ба вучуд овардаи худро зам мекунад ва 
заминаи нави рушди фархангро барои авлоди минбаъдаи 
башарият омода месозад, сахми худро мегузорад. Бо ин 
гуфтахо, хаминро маънидод карданй хастем, ки даврони 
Маорифпарварй на танхо заминаи хуби рушди минбаъдаи 
афкори фалсафй, балки хамчунин мавзуи мавриди танкид низ 
гардида буд, зеро на хамаи он афкоре, ки дар давраи 
Маорифпарварй ташаккул ёфта буданд, дар амалияи чомеавй 
(махсусан, дар рафти инкилоби Бузурги буржуазии фаронсавии
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солхои 1789-1794) дурустии худро нишон дода тавонистанд. 
Хулоса, давраи мазкур ба мисли хама гуна даврахои дигари 
таърихй тахлили хамачониба, бардошти чихатхои эчобй ва 
танкиди созандаро ногузир такозо мекард.

383. Ба фалсафаи асрхои XVIII-XIX Олмон кй аввалин 
марогиба унвони фалсафаи классикиро додааст?

Дар натичаи омузиш ва тахкики хамачонибаи фалсафаи 
мазкур яке аз саромадони фалсафа ва идеологияи марксиста Ф. 
Энгеле, ки фалсафаи он баъдтар мавриди баррасиамон карор 
хохад гирифт, ба ин фалсафа унвони фалсафаи классикии 
Олмонро додааст.

384. Дар зери мафхуми фалсафаи классикии Олмон 
таълимоти кадом мутафаккирон дар назар дошта мешавад?

Дар зери мафхуми мазкур, одатан, таълимоти файласуфони 
олмонй Кант, Фихте, Шеллинг, Гегел ва Фейербах дар назар 
дошта мешавад.

385. Акидахои намояндагони фалсафаи классикии Олмон 
хамохангии байнихамдигарй доранд?

Азбаски мавзуи фалсафаро хар як мутафаккир дар асоси 
усулхои худ баррасй менамояд, дар акидахои онхо вучуд 
доштани хам хамохангй ва хам ихтилофот амри ногузир 
мебошад. Сарфи назар аз хама гуна тазодхои мавчуда, 
фалсафаи классикии Олмон яке аз созмондихандагони 
пурмухтаво ва созандаи фарханги фалсафии олам махсуб 
меёбад. Чигунагии фалсафаи мазкурро дар чараёни баррасии 
намояндагони машхураш хохем донист, ки ба саромадаи он 
Иммануил Кант дохил мешавад.

386. Иммануил Кант кй буд?
Иммануил Кант (1724-1804) зодаи Пруссияи Шаркни 

Кёнигсберг, падараш хирфай, вале инсони бадавлат будааст, ки 
писарашро аввал дар гимназия ва баъд дар донишгох 
хонондааст. Кант дар чараёни тахеил дар донишгохи 
Кёнигсберг ба омузиши фалсафа машгул мешавад ва дар ин 
соха ду рисолаи илмиро дифоъ мекунад. Дар натича,
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профессор, декан ва ректори донишгохи мазкур мегардад ва 
солхои тулонй машгули таълими омузандагон мешавад.

Кант яке аз машхуртарин олимони мавсуавии (донандаи 
илмхои асосии даврони худ ба мисли илмхои фалсафй, физика, 
математика, чугрофия, антропология ва гайра) асри XVIII 
Аврупо, мутафаккири истисной буда, ба куллаи хаёти маънавии 
даврони зиндагиаш баромадааст. У асосгузори фалсафаи 
классикии Олмон махсуб меёбад.

387. Дар кадом асараш Кант асосхои фалсафаи усулан нави 
худро чой дода буд?

Масъалахои усулии (мабдаии) фалсафаи худро Кант дар 
рисолаи профессориаш чой дода буд, ки минбаъд онро 
фалсафаи “танкидй” номгузорй намуд ва дар сегона (се китоби 
мустакил), ки аз “Танкидй акли соф” (1781), “Танкидй акли 
феълй” (1788), ва “Танкидй истеъдоди мухокимаронй” (1790) 
иборат мебошад, мавриди баррасии хамачониба карор додааст. 
Бояд кайд кард, ки фалсафаи “Танкидии” И. Кант мархилаи 
аввали фалсафаи классикии Олмон гардид, ки барои рушди 
минбаъдаи фалсафаи мазкур такони кудратманде бахшид. 
Рочеъ ба ташаккули акидахои Кант ду давраро, одатан, чудо 
мекунанд: давраи “тотанкидй” ва “танкидй”.

388. Дар давраи “тотанкидй” Кант ба кадом тахкикоти илмй 
машгул будааст?

Даврони “тотанкидй”-и фалсафаи Кант то солхои 1780-ро 
дар бар мегирад, ки дар ин мархила у ба омухтан ва тахкики 
илмхои табиатшиносй машгул мешавад. Чунончи, соли 1755 
асари худ “Таърих ва назарияи умумии табиат ва кайхон”-ро ба 
охир мерасонад, ки дар он фарзияи космогонй, яъне ба вучуд 
омадани системаи офтобиро (низоми ё тартиби чойгиршавии 
чирмхои осмонии гирди офтобро), аз кадом як материяи 
(маводи моддии) дар шакли заррахои парокандаи сузон ва дар 
асоси харакатхо ва таъсироти сирф табий, бе дахолати кадом як 
офаридгар ё такондихандаи аввалин, маънидод мекунад.
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389. Мазмуни мухтасари фарзияи мазкурро чй гуна 
маънидод кардан мумкин аст?

Аввалан, таъкид мекунем, ки ин масъала мавзуи омузиши 
физика ба шумор меравад ва бо чанд чумла ифода кардани он 
имконнопазир мебошад, зеро тафсир бо чанд чумла хдмаи 
мух,тавои масъаларо дода наметавонад. Сарфи назар аз ин 
гуфтахо, лозим медонем бигуем, ки мазмуни мухтасари фарзияи 
мазкурро чунин тафсир кардан мумкин аст: дар холати ибтидои 
кайхон аз парокандагии бенизоми заррахои модии 
гуногуншакли дар фазой кайхонй чойдошта иборат аст. 
Заррахои мазкур дар зери таъсири куввахои чозибаи ба онхо 
хос ба суйи хамдигар харакат мекунанд. Дар чунин холати ба 
самти хамдигар харакаткунихо унсурхои парокандаи дорой 
зичии бештар тавассути кувваи чозибаашон тамоми заррахои 
моддии зичии камтар доштаро дар атрофи худ чамъ меоваранд 
ва боз хам бештар зичиро ба вучуд меоваранд. Ин раванд бе 
иштроки хеч гуна батаконоварандаи фавкуттабий сурат 
мегирад. Дар натича чирмхои гуногуни низоми офтобй арзи 
вучуд мекунанд.

390. Ахамияти фарзияи космогонии Кант аз чй иборат аст?
Ахамияти ин фарзия аз он иборат аст, ки вай, аввалан, 

акидаи офарида будани кайхонро истисно мекунад ва, дувум, 
кушиши хеле мухиме барои ба вучуд овардани тасвири 
(модели) рушди муттасил, пай дар пайи тахаввулии 
(эволютсионии) кайхон ба шумор меравад.

391. Оё асари Кант “Таърих ва назарияи умумии табиат ва 
кайхон” дар замони зиндагии мутафаккир чоп ва интишор 
гардидааст?

Асар дар матбаа чоп мешавад, вале ба сабаби 
муфлисшавии матбаа аз анбори он ба берун намебарояд ва 
минбаъд сухта мешавад, яъне дар замони зиндагии Кант 
дастраси хонандагон намегардад.

392. Тахкики табиатшиносй Кантро ба кадом нагича 
меовард?

Машгулияти Кант дар чодаи табиатшиносй уро ба он 
меоварад, ки табиатшиносй ба бисёр масъалахои сархадй

181



(хддди охир надошта), ба монанди беинтихоии олам, сабаби 
мушаххаси пайдоиши он ва гайра давобгу буда наметавонад. 
Гуфтаи мазкур, яке аз сабабхои ба агноститсизм майл кардани 
Кант низ мегарданд.

393. Масьалахое, к и дар доираи табиатшиносй халли худро 
ёфтанашон имконнопазир аст, ба кадом мафхум ифода 
мекарданд?

Анъана шудааст, ки чунин масаъалахоро масъалахои 
“метафизикй”, яъне масъалахои хорид аз доираи тадриба гуянд. 
Масъалахои метафизикй мавзуоти сархадиро (хадди ахирро), 
ки дар боло зикрашон кардем, дар бар мегиранд. Бинобар ин 
саволе ба миён меояд, ки оё метафизика метавонад илми диддие 
гардад ва тавонад масъалахои номбурдаро ба таври бояду 
шояд тахкик намояд?

Донандагони мероси фалсафии Кант кайд мекунанд, ки 
хамин масъала, яъне расонидани метафизика ба илми диддй, 
мавзуи марказии тамоми фалсафаи Кант ба шумор меравад.

Бояд як мулохизаро дар хамин хусус таъкид кард, ки дар 
байни файласуфони муосир низ пажухишгароне хастанд 
(масалан, А. Г. Спиркин), ки мавзуоти фавкулфизикй, яъне 
масъалахое, ки дар доираи тадрибаи инсон халлу фасл карда 
намешаванд, зеро онхо ё бекарон ва ё тадридй (абстрактй) 
мебошанд, аз масъалахои шоиста ва муътабари тадкикоти илмй 
махсуб медонанд.

394. Оё то Кант хам чунин фарзияхо вунуд доштанд?
Бале, то Кант низ чунин фарзияхо вучуд доштанд. Чунончи, 

гасаввуроти кадимтарин дар бораи чигунагии пайдоиши 
дирмхои осмонй ва тартиботи дойгиршавии онхоро дар асотир 
ва таълимоти динй, ки тибки фарзияхои онхо дирмхои кайхонй 
аз чониби кувваи (халлоки) фавкуттабий офарида шудаанд, 
пайдо кардан мумкин аст.

Дар натичаи мукаррар гардидани назарияи гелиосентризм 
(офтобмарказй) ва геосентризм (заминмарказй) аз даврони 
Антика cap карда то ба даврони Ниютон, ки дар афкори илмии 
Ниютон як навъ дамъбасти худро меёбад, акидаи ба таври 
табий ба вучуд омадани дирмхои кайхонй авлавият пайдо 
мекунад,
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Дар фарзияи мазкур Кант ба физикаи Ниютон такя карда, 
ба хулосаи имконияти дар шакли кура (гирда, мудаввар) чамъ 
омадани материяи дар боло зикргардида мерасад. Кураи 
ташаккулёфта дар натичаи омили кувваи чозиба 
(гравитатсионй) давр мезанад, гарм мешавад ва мехвару 
(ядрову) халк,ахои худро ба вучуд меоварад.

Умуман, фарзияи Кант яке аз хамачонибатарин ва 
мукаммалтарини назарияи космогонй дар таърихи илмхои 
табиатшиносй ва фалсафа ба шумор меравад.

395. Давраи “танкидии” фалсафаи Кантро чихо дар бар 
мегнранд?

Давраи мазкури фалсафаи Кантро масъалахои сохаи 
назарияи маърифат (гносеология) дар бар мегиранд. Чунончи, 
Кант чунин акида дошт, ки омузиши имкониятхои маърифатии 
инсон ва муайян кардани худуди он масъалаи мухимтарин ба 
шумор меравад. Бинобар ин Кант ба масъалахои гносеологй 
ахамияти аввалиндарача медихад, ки дар чараёни тадкики онхо 
андешахои гуногуни марбут ба мавзуъ мавриди танкид карор 
мегиранд.

396. Мухтавои мухтасари назарияи маърифати Кант аз чихо 
иборатанд?

Кабл аз хама, бояд кайд кард, ки мувофики таълимоти 
Кант заминахову шароитхои зарурии маърифат дар акди инсон 
зотан вучуд дошта, асоси донишро ташкил мекунанд ва онхо ба 
дониш хусусияти зарурй ва куллй медиханд. Бинобар ин, - 
мегуяд Кант, - лозим аст, ки ба чойи усули мукарраротии 
(догматюсии) маърифат, методи танкдции усулхои маърифати 
худи акл омухта шаванд, омухта шаванд, ки то кадом хад акди 
инсон метавонад донишро аз бар намояд. Дигар он ки Кант, 
объекта маърифатро ба ду таксим мекунад: яке аз зухури 
чизхои эхсосшаванда ва дувумй аз чизхое, ки худ ба худ вучуд 
дошта, ба мо номаълум мемонанд, иборат аст. Кант чунин 
мегуяд, ки мо чизхоро хамон тавре ки зухур меёбанд медонем, 
яъне мо оламро на ба он сифате, ки вай дорад, медонем, балки 
хамон тавре ки зухур меёбад медонем. Пас, ба дониши мо танхо 
зухур, ки онро феномен мегуянд, дастрас мебошад, аммо 
мохияти онхо, ки онро ба ифодаи "чизхои дар худ" таъбир
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мекунанд, бокй мемонад ва мо онро мутлако дониста 
наметавонем. Мохдяти чизхо барои мо дастнорас мемонанд, ки 
онро ноумен меноманд. Мо дар бораи онхо танхо тавассути акл 
чизе гуфта метавонем, вале онхо ба доираи тачрибаи мо шомил 
шуда наметавонанд.

397. Назарияи маърифати Кантро бе баррасии масъалахои 
марбут ба фазо ва вакт мукаммал кардан имконнопазир аст? Дар 
ин масъала Кант чй акидахо дорад?

Кант роцеъ ба ин масъала изхори итминон мекунад, ки 
фазо ва вакт хусусиятхои нащий (идеалй) доранд, онхо вокей 
намебошанд. Фазо ва вакт, азбаски хусусияти идеалй доранд, 
дар тачриба дониста намешаванд. Агар онхо дар тачриба 
дониста нашаванд, пас, онхоро мо танхо тавассути 
тафаккурамон мухокима мекунем. Тафаккурамон бошад, ба 
воситаи макулахо (категорияхо), яъне мафхумхои умумй ифода 
мешаванд, ки онхо, мувофики акидаи Кант, мохияти “танхо 
шаклхои мантикй” мебошанд ва мазмуни онхо аз ифодаи 
вокеоти олами моддй иборат набуда, балки танхо “тафаккури 
холисро” тавсиф менамоянд. Пас, категорияхо, ки 
ифодакунандаи вокеоти олами моддй намебошанд, ба инсон 
пеш аз хама гуна тачриба дода мешаванд ва хусусияти пешакй 
вучуддошта (априори) доранд.

Дигар он ки Кант дар назарияи маърифати худ ба масъалаи 
диалектика ахамияти калон медихад ва тазодро хамчун лахзаи 
зарурии дониш маънидод мекунад. Аммо диалектика барои 
Кант танхо хамчун усули назарияи маърифат ба шумор 
меравад ва хусусияти субъективй дорад, зеро вай тазоди худи 
вокеоти олами моддиро дар назар надошта, балки тазоди танхо 
фаъолияти тафаккурро дар назар дорад.

398. Мо дар боло мафхуми “априорй”-ро истифода кардем. 
Мафхуми мазкур чиро ифода мекунад?

Кант ба мисли чанд тан аз мутафаккирони гузашта, ба 
мисли Декарт, Лейбнитс ва гайра, донишро ба ду шакл таксим 
мекунад, ки якеро апостериори ва дигареро априори меномад. 
Ба дониши апостериори хамон донише дохил мешавад, ки дар 
натичаи тачриба ба даст меояд. Вожаи апостериори логиниасос 
буда, аз ду кисмат: а -  аз ва постериорй -  минбаъда иборат аст,
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яъне доншне, ки баъд аз гузаронидани тачриба ба даст меояд. 
Вожаи априори низ аз ду кисмат а -  аз ва приорй -  пешина, собик 
тарчума мешавад ва хамчун мафхуми фалсафй барои ифода 
кардани донишхои пеш аз тачрибавй ва новобастаи мустакил 
аз тачрибаро дар назар дорад.

399. Бо тацсим кардани дониш ба ду шакли мазкур -  
апостериори ва априори Кант кадом муамморо дар назар дорад?

Бо чунин таснифоти дониш Кант хамин чизро гуфтанй аст, 
ки донишхои априори зотй набуда, балки истеъдоди табиии 
таркиббандй, батартибоварии маълумот дар бораи олами 
беруна махсуб меёбад. Ин ифода маънии онро дорад, ки 
манбаи дониш парвози шуур набуда, балки тарзи вокей, 
“табиии” ташкили ба низоми муайян андохтани маводи хиссии 
бенизом ба шумор меравад. Хулоса, манбаи хам донишхои 
апостериори ва %ам априори дар вокеияти олами беруна вучуд 
дорад ва хар ду шакл бидуни хамдигар имконнопазир аст. 
Хусусияти донишхои априорй дар он аст, ки онхо дар вокеият 
хастанд, вале мавриди тачриба карор дода намешаванд, аз 
тачриба барнамеоянд ва аз махсули тафаккур, акли инсон, ки 
ба раванди маърифат пайвастагй дорад, хосил мешаванд.

400. Оё дар назарияи маърифати Кант вокеоте низ хает, ки 
донистани илмии онхо имконнопазир бошад?

Бале, чунин вокеот, мувофики акидаи Кант, вучуд дорад. 
Масалан, Худо, рух, олам дар шакли бекарониаш, озодй ва 
амсоли онхо, ки сохаи истеъдоди маърифатии 
(донишхосилкунии) севуми инсон - акл махсуб меёбанд. 
Хусусияти чунин объектхои маърифат дар он аст, ки онхоро 
дар доираи тачриба ташхис кардан мумкин нест, дурусттараш, 
имконнопазир мебошанд. Чунончи, магар мо метавонем 
Худоро бубинем ё озодиро ламе кунем ва ё бекаронии оламро 
ташхис намоем? Ба хамаи ин саволхо чавоб манфист, зеро 
объектхои мазкур ташхиснашаванда мебошанд.

401. Ба гуфтахои боло такя карда, метавонем савол гузорем, 
ки пас, ин мафхумхо аз кучо пайдо шудаанд ва оё тафаккури 
инсон аз доираи тачриба баромада метавонад?
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Ба ин свол Кант чунин чавоб медихдд, ки тафаккури инсон 
хусусияти аз доираи тачриба баромаданро дорад. Дар хамин 
асос, тафаккур чунин мафхумхо, ба мисли Худо, озодй, 
беинтихой ва гайраро ба вучуд меоварад, ки донистани илмии 
онхо имконнопазир мебошад. Вакте ки тафаккур акидахои 
(идеяхои) худ, ба мисли Худо, рух, олами беинтихо ва гайраро 
хамчун объектхои вокеии олами моддй баррасй кардан 
мехохад, дархол ба тазод дучор мешавад, ки онро Кант 
“антиномняхои акли холис” меномад.

402. Мафхуми антиномия чнро ифода мекунад?
Дар зери ин мафхум мухокимахои чуфти ба хамдигар 

ихтилофдошта, яъне зиддият дошта, ба монанди: олам аз 
чихати пайдоиш замон дорад ва олам аз чихати пайдоиш замон 
надорад ё таксимшавй ХУДУД дорад ва таксимшавй бехудуд аст, 
харакат хусусияти муттасилй дорад ва харакат хусусияти 
мунфасилй дорад ва амсоли инхо фахмида мешавад. Мувофики 
акидаи Кант, ин хатохои мантикй набуда, балки хатой 
тафаккур, акл аст, ки вай аз доираи имкониятхои маърифатии 
инсон мебарояд.

403. Хусусияти тазодии маърифатро Кант чй гуна хал 
карданй мешавад?

Барои халли ин масъала мутафаккир пешниход мекунад, ки 
олам аз олами зухур (феномен) ва олами “чизхои дар худ” 
(ноумен) иборат дониста шавад.

404. Пешниходи мазкури Кантро чй гуна тафсир кардан 
мумкин аст?

Пешниходи Кантро чунин тафсир метавон кард: олами 
зухур чизхоеро дар назар дорад, ки дар шакли зохириашон 
инсон онхоро эхсос мекунад, яъне инсон чизхоро хамон тавре 
ки зохир мешаванд, дарк мекунад. Аммо он чизе, ки инсон дарк 
кард, танхо зохир буда, на хамон чизе мебошад, ки дар хакикат 
хает. Пас, чунин мешавад, ки зохири чизхо барои инсони 
маърифаткунанда буда, сифати ботинии он, мохияти аслии он 
барои инсони маърифаткунанда не, балки вай дар худии худ 
боки мемонад. Ин кисмати чизхоро Кант бо ифодаи “чизхои 
дар худ” таъбир кардааст. Дар нихояти кор чунин
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мухокимаронихо Кантро ба суйи агноститсизм (эътирофи 
донистанашавандагии олам) мекашад, ки рочеъ ба он дар 
саволу чавобхои болотар гуфта будем.

405. Оё Кант эътироф мекунад, ки олами вокеии пурасрор 
берун аз шуури инсон ва новобаста ба он вучуд дорад?

Дар бораи вучуд доштани олами пурасрор Кант хеч шубхае 
надорад. Вале, мувофики акидаи вай, олам аз чихати таркиб ба 
кадом як х,астии мутлак шабохдт дорад. Ин хдстии мутлак аз 
ибтидо аз хама гуна имкониятхои тафаккури мантикии инсон 
болотар меистад. Бинобар ин вай донистанашаванда аст. Ана 
х,амин хастии мутлаки донистанашавандаро Кант “чизхои дар 
худ” меномад, ки дар бораи мавчудияти он хеч чизро дакик 
донистан мумкин нест. Дар бораи он танхо дар чараёни саъйи 
бенихоят чиддии одамон ба суйи Худо, боварии амик ва 
беинтихо ба намирандагии рух ва ногузирии ахлок, хамчун 
конуни ботини инсон, тахмин кардан мумкин аст.

406. Аз таърихи фалсафа маълум аст, ки сохаи дигари ба 
шухрат расонидани номи Иммануил Кант этикаи у, яъне 
таълимоти Кант дар бораи ахлок мебошад. Мухтавои мухтасари 
ин таълимот аз чихо иборат аст?

Дар хакикат, Кант илми этикаро -  таълимот дар бораи 
ахлокро низ ба таври худ ва хеле муфассал тахдак кардааст ва 
афкори чолибе низ иншо намудааст, ки шиносой бо онхо аз 
ахамият холи нахохад буд.

Агар ба таълимоти ахлокии Кант мурочиат кунем, 
мухтавои мухтасараш чунин мешавад: Кант чунин 
мухокимаронй мекунад, ки агар этика хамчун илм имкониазир 
бошад, пас, хулосахои он дар шакли меъёрхои ахлокй, бояд 
хусусияти умумй ва зарурй дошта бошанд. Аммо чунин 
холатро дар доираи тачриба ба даст овардан имконнопазир 
аст. Пас, талаботи ахлокй вокеияти берун аз доираи тачриба 
мебошанд, яъне хусусияти априорй доранд. Агар онхо априорй 
бошанд, пас, мутлак мебошанд. Чунончи, гуем ки “дуруг магу” 
маънии онро дорад, ки дуруг нагуфтан дар хама холатхо -  ба 
хеч кас, харгиз ва дар кадом холате набошадро дар назар 
дорад. Чунин холатро конуни ахлокй меноманд, ки онро танхо 
тафаккур, акл дода метавонад.
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407. Оё дар асоси конуни ахлоки ботинии Кант зистани 
инсон имконпазир аст?

Савол хеле бамаврид, зеро дар хаёт иродаи инсон натанх,о 
тибки конунхои тафаккур амал мекунад, балки лозим меояд 
холатхои дигар, ба монанди, фонда, суд, таре ва амсоли инхоро 
дар раванди зиндагй ба эътибор гирад, вагарна зистани феълй 
имконнопазир мегардад. Кант дар атрофи ин тазод 
мухокимаронихои густурда дорад, ки дар доираи махдуди 
саволу чавоб хамаи онхоро овардан имконнопазир мебошад, 
вале, метавонем хулосаашро биоварем, ки чунин мешавад: 
танхо хамон фаъолият ва хамон муносибат метавонад фаъолият 
ва муносибати хакикД бошад, ки дар он хадафи асосй инсон ва 
инсоният бошад. Танхо хамин хадафи фаъолияти мо мутлак 
мебошад. Хамаи дигар фаъолиятхо ва муносибатхо хусусияти 
нисбй доранд.

408. Агар меъёрн зиндагй дар асоси усули мазкур сурат 
гирад, пас, карзи вичдон ба кй ва чй лозим аст?

Боз саволи бамаврид. Бинобар ин лозим медонем, кабл аз 
хама, рочеъ ба мафхуми карзи вичдон низ тафсире биоварем. 
Масалан, ба акидаи Кант, дар зери мафхуми карзи вичдон 
чунин рафтор ва кирдор бояд фахмида шавад, ки он хаммеъёри 
талаботи бевоситаи конуни мутлаки ахлокй “талаботи 
котеона” бошад. Бинобар ин мувофики акидаи Кант, танхо 
рафтору кирдоре, ки бахри адои карзи вичдон (на барои конеъ 
кардани талаботи нафси худ, хушбахтии худ ё муваффакияти 
худ) анчом дода мешавад, рафтору кирдори ахлокй номндан 
мумкин аст.

409. “Талаботи котеона” чй маънй дорад?
Талаботи котеона, ки дар юнониву лотинй “категорикос 

императивус” ё дар истифодаи руей “категорический 
императив” мегуянд, дар таълимоти этикй-ахлокии Кант 
маънии конуни хамагонии хатмии ахлокро, ки тамоми одамон, 
сарфи назар аз мансубияташон ба табакоти ичтимой, мавкеи 
ичтимой ва гайра ба он бояд итоат кунанд, дар бар мегирад. 
Талаботи котеона хар фарди чомеаро вазифадор мекунад, ки

188



дар асоси коидаи он рафтору кирдори онхо, бояд хамчун 
намуна ба конуни хамагонии ахлок хидмат намояд.

410. Оё “талаботи котеона”-ро дар хаёт татбик кардан 
мумкин аст?

Дар чавоб ба ин савол бояд гуфт, ки, мутаассифона, хаёти 
феълии инсон ба хама гуна меъёрхои идоракунандаи чомеа, аз 
чумла меъёрхои ахлокй накшхои худро дохил мекунад. 
Чунончи, дар хаёти вокей аксаран на онхое, ки ахлокй хамида, 
махорати касбй, салохияти баланди корй доранд, балки, 
мутаассифона, маддохон, бесаводон, ришваситонон ва хама 
гуна вайронкунандагони меъёрхои ахлокй “муваффакият” 
пайдо мекунанд. Чунин холати чомеа ба хеч кас пушида хам 
нест. Вакте Кант чунин зухурро барраей мекунад, дар чавоб 
мегуяд, ки: агар се шарти хатмй: а) итминон ба хастии Худо, б) 
итминон ба абадияти рух ва в) итминон ба озодии ирода риоя 
карда шавад, хеч як накукорй харгиз бе мукофот нахохад 
монад. Кант илова мекунад, ки танхо бо риоя кардани 
мукаррароти мазкур дар асоси ахлок окилона созмон додани 
оламро эътироф кардан мумкин аст. Мутафаккир хамчун 
шахсияти фарханги волои замонаш ба *гунин заминаи барпо 
кардани чомеа содикона бовар хам дошт.

Фалсафаи И. Кант ва махсусан, назарияи маърифати у ба 
мутафаккирони минбаъдаи Олмон бетаъсир набуд. Яке аз 
онхое, ки дар зери таъсири фалсафаи Кант монд а буд ва 
назарияи маърифати уро ба таври худ рушди минбаъда бахшид, 
Иохан Хотлиб Фихте ба шумор меравад.

411. Иохан Хотлиб Фихте кй ва чй гуна мутафаккир буд?
Иохан Хотлиб Фихте (1762-1814) намояндаи дигари

идеализми классикии Олмон махсуб меёбад, ки акидахои 
илмиву фалсафии у ба рушди минбаъдаи фалсафа таъсири 
назаррас гузоштааст. Номбурда аз оилаи серфарзанди хирфаии 
бофандаи камбизоат буда, истеъдоди табий доштааст. У ба 
сабаби як амри тасодуф (заминдори махалли зиндагии Фихте 
дар кудак истеъдоди фавкулода мулохиза мекунад ва ба 
тахеилоти у кумак мерасонад) ба маълумоти мактабй ва 
донишгохй сохиб мегардад. Хатмкунандаи донишгохи ш. 
Лейпсиг мебошад. Соли 1791 Фихте барои мулокот бо Кант ба
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Кёнигсберг меояд ва бо мусоидати Кант асари аввалини 
таъчилй иншокардаашро ба унвони “Тачрнбаи танкдди хама 
гуна гушоишхо” ба чоп мерасонад ва минбаъд як тан аз 
файласуфони мустакил ва машхури даврони худ мегардад.

412. Оё инкилоби Бузурги Фарансо ба ташаккули фалсафаи 
Фихте таъсир кардааст?

Инкилоби Бузурги Фаронса ба ташаккули Фихте хамчун 
файласуф ва “инкилобчй” таъсири муайян мегузорад. Фихте ба 
фалсафа хамчун воситаи идеологии тагаири шуури чомеа, ки 
дар натичаи он тагйири хастии чомеаро ба вучуд овардан 
мумкин аст, мурочиат мекунад.

Соли 1775 Гёте, ки хамон вак;т вазири гертсогии Саксен- 
Веймарй буд, Фихтеро ба сифати профессори донишгохи Йен 
даъват мекунад. Дар натичаи чанги миёни Фаронса ва Олмон 
соли 1806 Пруссия аз чониби Фаронса истило гардида, як 
муддат донишгоххои Олмон баста мешаванд. Баъдтар, баъди 
таъсиси донишгохи Берлин, уро декан таъин мекунанд ва 
минбаъд ректори хамин донишгох интихоб мешавад.

Барои аз истилои фаронсавихо озод кардани Олмон, 
Фихте, пайваста ба мардуми Олмон тавассути нуткдои худ 
мурочиат мекард ва дар онхо мардумро бахри эхёи маънавй, 
муттахидии сиёсй ва ба даст овардани истиклолияти миллй 
даъват менамуд.

Дар ифодахои даъватии Фихте, бар замми шиорхои эчобй, 
боз чизхое буданд, ки хусусияти шовинистии олмониёнро 
Хамчун халки “мунтахаб”-и миллатхои аврупоиро 
сарггарастикунанда ва начотбахш “аз парокандашавии дохилй 
ва заволёбии мунтазир” маънидодкунанда доштанд. Чун аз 
таърих маълум аст, кисмати ахирии даъватхои Фихтеро 
идеологхои фашизми Олмон дар Ч^анги Дувумй Ч,ахон низ 
истифода карда буданд.

Баъди шикает хурдани Наполеон аз чониби Россия, Фихте 
ба катори муборизони зидди истилои Фаронса номнавис 
мешавад. Хдмсараш бошад, ба захмихо кумак мекард ва дар 
натича ба бемории домана гирифтор мешавад. Беморй ба 
Фихте низ мегузарад ва дар охири мохи январи соли 1814 
мутафаккир вафот мекунад. Дар дами марг Фихте изхори 
каноатмандй мекунад, ки муборизахояш бар зидди хоричиён бе
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натича намонда, кишвараш аз истилои онхо озод мегардад. 
Фихте мухаррири “Мачаллаи фалсафй”, шахсияти озодандеши 
давронаш буд.

413. Мухтавои мухтасари фалсафаи Фихте аз чихо 
иборатанд?

Кабл аз хама, хайд мекунем, ки Фихте яке аз намояндахои 
дигари идеализми классикии Олмон ба шумор меравад. Дар 
солх,ои 1794-1795 Фихте асари асосии худ “Асосхои умумии 
таълими илм”-ро менависад. Дар хамин асар акидахои 
фалсафии мутафаккир гирд оварда шудаанд. Дар асари мазкур 
Фихте кушиш мекунад нишон дихад, ки танхо фалсафа 
метавонад асоси хама илмхо, яъне таълимот дар бораи умуман 
илм бошад.

Дигар он ки дар маркази диккати Фихте масъалаи назарияи 
маърифат (гносеология) низ меистад. Аммо, дар баррасии ин 
мавзуъ Фихте хамраъйи дуализми Кант набуда, балки кушиш 
кардааст, то низоми ботинан ягонаи донишро ба вучуд оварад, 
ки вай дар навбати худ низ ба асоси ягонаи муътамад, асоснок 
такя намояд. Ин асоси муътамад барои Фихте шуур, субъект ба 
шумор меравад, яъне илм, мувофики нуктаи назари Фихте, 
бояд ба баррасии мохияти шуур, худмуайянкунии шуур машгул 
шавад. Ба сифати худмуайянкунй, худшиносии шуурро восита 
мекунад, ки он, мувофики Фихте, хамчун як худмуайянй махсуб 
меёбад. Ба ифодаи дигар гуем, “Ман -  ин Ман” ё шуур “худ ба 
худ” мебошад, ки бояд хдмчун объекти аввалини тахкик 
эътироф карда шавад. Агар ба ифодаи дигар таъбир кунем, 
чунин мешавад, ки дар чараёни фаъолияти худшиносй, субъект 
бо объект батамом ба вахдат медарояд, ягона мешавад, яъне 
субъект объекти тахдаки худро, ки худаш аст, мешиносад. 
Фалсафаи Фихте такозо мекунад, ки “Ман” худашро шиносад, 
яъне аз хамин “Ман” натичаи фаъолияти шуури худро бисозад. 
Дар чунин фаъолият бояд “Ман” озодй ва иродаи эчодии 
хешро нигох дорад. Хулоса, ба ягонагии худй расидан, 
худайниятёфтани “Ман” лахзаи амали аввали иродаи озодй 
инсон, самара ё натичаи аввалини фаъолияти шуури он 
мебошад.

Минбаъд, Фихте ба “Ман”-и субъект аз барои чудо кардан 
аз “Ман”-и объект формулаи ‘Тайриман” ё (Гайр аз ман)-ро
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дохил мекунад, ки тибки он, холати дигари хамон “Ман”, яъне 
мани ба объекта маърифат табдилёфта, ифода карда мешавад. 
Хамин тарик, Ман”-и Фихте дар нихояти амр ба субъекта 
ягонан олам табдил меёбад. Х,ама олам тавлиди “Ман”-и Фихте 
махсуб меёбад. Бинобар ин “Ман” ва “Гайриман” танхо 
холатхои гуногуни хамон як “Ман” мебошанд.

Асоси севуми таълими илм дар Фихте аз он иборат аст, ки 
“Ман” худии худро ва ‘Тайриман”-ро дар назар дошта ба 
“Ман”-и мутлак табдил меёбад.

Албатта, ин акидахои Фихте маънии идеализми 
субъективиро, ки хама хастиро ба “Ман”-и субъект алокаманд 
мекунад, ба шумор мераванд ва ба тазод дучор нашуда 
наметавонанд. Тазодхои дучоромада Фихтеро ба он меоваранд, 
то эътироф кунад, ки субъекта ягонан дарбаргирандаи олам 
Худо буда, вай вучуд дорад. Бо чуНин эътироф Фихте ба равняй 
идеализми объективй мегузарад.

414. Фихте дар тахкикоташ ба кадом методи фалсафй такя 
кардааст?

Масъалаи дигари чолиби диккати фалсафаи Фихте аз 
мавзуи зиддият хамчун асоси рушди диалектики иборат 
мебошад. Зиддиятро Фихте на хамчун гумрохшавй, балки 
хамчун лахзаи зарурии зухурёбии хакикат маънидод мекунад. 
Пас, Фихте дар тахкикоташ аз методи диалектики истифода 
карда, таъсири мутакобилаи тазодхоро ба сифати конуни 
Харакати маънавияти инсон, рухи инсон тавсиф кардааст. 
Методи тахкикоти у на дар олами вокей, балки дар фаъолияти 
шуур истифода мегардад. Дар назарияи маърифати Фихте, ки 
ба донистани субъект равона гардидааст, сухан дар бораи 
фаъол будани субъекта маърифат меравад, ки дар он шуури 
инсон созанда, офарандаи олам маънидод карда мешавад.

415. Агар ба таври хулоса гуем фалсафаи Фихте дар кадом 
масъалахо назаррас аст?

Дар чавоб ба ин савол бояд гуфт, ки Фихте, сарфи назар аз 
намояндаи идеализми субъективй буданаш, дар тахкикоти худ 
аз методи диалектики бошуурона истифода кардааст. Дигар он, 
ки дуализми Кантро дар шакли “чизхои дар худ” ва “зухур” 
бартараф карда, усули монистии тахкикро ба рох мондааст.
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Севум, ба масъалаи сохибихтиёрии инсон, шаъну шарафи 
шахсият, хусусиятхои фаъол ва эчодии хаёти инсон хамчун 
созандаи хам хаёти ичтимой ва хам хаёти шахсй таваччухи 
калон зохир карда, масъалахои мазкурро мавриди тадкики 
хамачониба карор додааст ва дар хусусй онхо афкори чолиби 
диккат иешкаш кардааст.

Хдцоятхои Фихте бахри такмили шахсияти инсон бо 
ифодахои “худро бишинос”, “хамеша бо худ бош”, “хамеша 
яксимо ва мувофик ба маънавияти ботиниат бош”, яъне, озод, 
сохибакл, дар рушди эчод бекарон ва гайра будани инсонро 
талкин кардааст.

Холо мегузарем ба шахсияти дигари фалсафаи классикии 
Олмон, ки дар акидахои у афкори фарккунанда аз фалсафаи 
Кант ва Фихте вучуд доранд. Номи ин мутафаккир Фридрих 
Вилгелм Йозеф Шеллинг (1775-1854) мебошад.

416. Фрвдрих Шеллинг кй ва чй гуна мутафаккир буд?
Ф. Шеллинг зодаи шахраки Леонберг, хатмкунандаи бахши 

илохиётшиносии донишкадаи Тюбенген, профессори 
донишгохи ш. Йен, узви Академияи улуми Бавария, котиби 
генералии Академияи хуиархои зебо, котиби шуъбаи фалсафаи 
Академияи улум будааст. Дар ибтидо пайрави И. Кант ва И. 
Фихте буда, минбаъд аз онхо канора мегирад ва фалсафаи нави 
худро ба вучуд меоварад. Шеллинг дар донишкадаву 
донишгоххои Олмони хамондавра ба сифати профессори 
фалсафа лексияхо хондааст. Дар катори шунавандагони 
лексияхои Шеллинг сафири Австрия Меттерних, асосгузори 
анархизм дар Россия Михаил Бакунин, асосгузори 
экзистенсиализм, файласуфи даниягй С. Кёркегор, Ф. Энгелей 
чавон ва гайра будаанд.

417. Хусусиятхои хоси фалсафаи табиати Шеллинг ва усули 
диалектикии он аз чихо иборатанд?

Бояд кайд кард, ки Шеллинг кушиш кардааст, ки 
дастовардхои илмхои табиатшиносии замонашро мавриди 
тахлили фалсафй карор дихад. Дар натичаи чунин тахдилот 
акидахои чолиби диккати худро пешниход кардааст, ки дар он 
се самти асосй: фалсафаи табиат (“натурфалсафа”), идеализми
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транстсенденталй (рухгароии фавкуттабий) ва фалсафаи вахдат 
ахамияти бештар доранд.

Максади асосии Шеллинг маърифати хастии мутлак, 
хастии бечунучаро, нахустасоси хама гуна хастй ва тафаккур ба 
шумор меравад. Хастии мутлакро у аввал дар худшиносии 
хастии олй, ки онро бо “Ман” ифода мекард, медид. Баъд дар 
раванди чустучуйи нахустасос вай ба табиат мурочиат мекунад, 
зеро табиат нисбат ба шуури фардии инсон вучуди каблй 
дорад. Баъд аз га  вай нахустасосро дар рухн мутлаки пеш аз 
табиат вучуддошта чустучу мекунад. Рухй мутлакро Шеллинг 
хамчун “зехни бешуурона”, ки гуё дар он вахдати субъект ва 
объект тачассум ёфта бошад, маънидод мекунад. Нихоят, 
Шеллинг дар хастии мутлак шахсияти _Худоро мебинад, ки 
хама гуна хастии бокимонда танхо вахйи У мебошанд.

Максади Шеллинг дар тахлили фалсафаи табиат аз он 
иборат буд, ки у мехост нишон дихад, ки ‘Тайриман” хамчун 
ифодакунандаи хама он чи ба “Ман” мукобил меистад, ба 
шумор меравад. Фалсафаи табиати Шеллинг, яъне, 
натурфалсафаи уро мохияти рухди табиат, ки ба мабдаи 
гайримоддй асос ёфтааст, ташкил мекунад. Чун маълум аст, дар 
асри XVII ва минбаъд низ, хатто баъди он ки моддагароёни 
(материалистони) асри XVIII фаронсавй таълимот дар бораи 
ботинан фаъол будани материяро исбот карданд, материяро 
хамчун хастии бехаракат, заиф, як навъ тудаи ботинан 
бефаъолият маънидод мекарданд. Агар материя, олами 
материалй бехаракат, заиф, тудаи ботинан бефаъолият бошад 
пас, мабдаи ба харакатоваранда (заминаи) ниходи рухй, идеалй 
мебошад. Мохияти идеалии табиат дар акидахои Шеллинг низ 
ба хамин тафсир асос меёбад. Бинобар ин мохияти табиатро 
хамчун мохияти идеалй маънидод менамояд. Азбаски асоси 
идеалии табиат фаъол, харакаткунанда мебошад, пас, хама гуна 
тагйирёбй ба фаъолияти идеалй алокамандй дорад. Дар асоси 
баррасихои минбаъдааш Шеллинг ба чунин хулоса омад, ки 
мохияти хама гуна вокеият метавонад дар асоси ягонагии 
куввахои ба хам зидди фаъол маънидод карда шавад. Ин 
мухолифати куввахоро Шеллинг ягонагии кутбхо номида буд 
ва мегуфт, ки азбаски кутбхои мусбат ва манфии магнит дар 
якчоягй вучуд доранд, куввахои ба хам зид низ дар ягонагй 
вучуд дошта метавонанд. “Чун, - мегуфт Шеллинг, - хама гуна
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фаъолият дар натичаи мукобилияти кутбхо ба вукуъ 
мепайванданд, онхо манбаи амик,и фаъолияти хама гуна хастй 
ба шумор мераванд”. Бинобар ин Шеллинг кугбиятро хамчун 
“рухи (чони) хакикии чахонй” маънидод мекард. Аз ин 
гуфтахои Шеллинг чунин бармеояд, ки у ба дарки тазод хамчун 
манбаи хама гуна харакат расида буд. Ин акидахои Шеллинг 
акидахои диалектикй буданд, ки минбаъд ба гуфтаи Ф. Энгеле, 
яке аз заминахои инкилоби моддагароии (материалистии) 
диалектика гардиданд.

418. “Фалсафаи вахдат”-и Шеллинг чй маънй дорад?
Мохияти “Фалсафаи вахдат”-и Шеллинг аз он иборат аст, 

ки гуё хама гуна кутбхои мукобил ва ихтилофот дар хастии 
мутлак чунон ба хамдигар зич пайвастагй пайдо мекунанд, ки 
хама гуна ихтилофоти онхоро аз байн мебарад ва дар хамин 
асос вахдати мутлак созмон меёбад. Шеллинг бо ин афкораш 
кушиш мекард нишон дихад, ки хастй аз вахдати ниходхои 
субъективй ва объективй, аз вахдати тафаккур ва табиат иборат 
мебошад. “Фалсафаи вахцат”-и Шеллинг ба исботи он равона 
карда шудааст, ки хастии ягона -  хастии мутлак, хастии Худо 
мебошад. Хастии мутлаки худовандй хамчун вучуди олй нисбат 
ба табиат, олами табий ва хастии инсонй хастии фавкуттабий 
(транстсендентй) ба шумор меравад.

Вакте савол ба миён меояд, ки чаро ва барои чй хастии 
худовандии мутлаки мукаммал олами номукаммалро, олами аз 
он мутлакияти мукаммал бавучудомадаи номукаммалеро 
офаридааст? Ба ин саволхо Шеллинг чунин чавоб медихад, ки 
гуё Худо ва “асоси” мавчудияти он аз хамдигар фарк мекарда 
бошанд. Ин “асос”-ро Шеллинг чунин ифода мекард, ки он 
“чизе аст, ки дар худи Худо вучуд дорад, вале хамон чизи дар 
худи Худо вучуддошта, Худо нест”. Шеллинг маънидод мекард, 
ки аз хамин “асос” гуё табиат ва инсони аз Худо чудошуда 
тавлид меёбанд. Набзи эчоди ин асосро Шеллинг хамчун 
“рагбати” ноокилонаи кувваи “торикй”, ки аз вай 
“нахустиродаи” тавлидкунандаи “шарр” (бадй) чудо мешавад, 
тафсир мекунад.

Шеллинг масъалахои мароковари дигар низ дорад, ки 
омухтани онхо аз ахамият холй нахоханд буд.
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Холо вакти он расид, то гузашта бошем ба баррасии даёт 
ва фаъолияти эчодии бузургтарин симои фалсафаи классикии 
Олмон Георг Вилгелм Фридрих Гегел.

419. Гегел кй буд?
Георг Вилгелм Фридрих Гегел (1770-1831) яке аз 

намояндагони барчастаи фалсафаи классикии Олмон ба шумор 
меравад. У дар шахри Штутгард таваллуд ёфтааст. Гегел аввал 
дар гимназия ва минбаъд дар донишкадаи илохиётшиносй 
тахсил менамояд. Ба фалсафа завки калон пайдо мекунад ва дар 
ин соха ба дарачахои баланди илмй сохиб мешавад, дар 
донишгоххои гуногун дарсй фалсафа медихад, асархои чолиби 
диккат менависад ва соли 1831 ба бемории вабо гирифтор 
мешавад ва аз хамин беморй вафот мекунад.

420. Гегел кадом асархоро эчод кардааст?
Гегел асархои зиёди фалсафй эчод кардааст. Аз чумла, 

аввалин асари у, ки Гегелро машхур мегардонад, “Тафовут 
миёни низоми фалсафии Фихте ва Шеллинг” мебошад, ки соли 
1801 аз чоп мебарояд. Дар ин асар Гегел ба мукобили 
идеализми субъективии Фихте баромада, тахаввул ба 
идеализми объективии Шеллингро чонибдорй мекунад. Соли 
1807 асари дигари Гегел ба унвони “Феноменологияи рух” аз 
чоп мебарояд. Соли 1812 чидци аввал ва соли 1816 чилди 
дувуми асари машхури Гегел ба унвони “Илми мантик” аз чоп 
мебарояд. Соли 1817 “Мавсуаи илмхои фалсафи”-и Гегел аз чоп 
мебарояд, ки вай аз се кисмат иборат аст: “Илми мантик”, 
“Фалсафаи табиат” ва “Фалсафаи рух”. Соли 1826 Гегел асари 
худ “Фалсафаи хукук”-ро менависад. Баъди вафоти мутафаккир 
шогирдонаш чанд рисолаи бокимондаи уро аз чоп мебароранд. 
Мачмуи асархои Гегел, ки солхои 30-вум аз чоп мебароянд, 18 
чилдро ташкил карда буданд.

421. Гегел чй гуна файласуф буд?
Агар ба таври умумй гуем, Гегел намояндаи 

барчастатарини идеализми объективй буд.
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422. Идеализми объективй чй маънй дорад?
Рочеъ ба ду равняй идеалистй (рухгарой) -  идеализми 

объективй ва идеализми субъективй мо дар ибтидои китоб 
маълумот дода будем. Азбаски саволу чавоби хозираи мо ба 
эчодиёти яке аз бузургтарин намояндагони идеализми 
объективй бахшида мешавад, лозим аст, бори дигар 
хотирнишон намоем, ки дар зери мафхуми идеализми 
объективй акидахои хамаи он файласуфоне фахмида мешавад, 
ки онхо нахустасоси оламро дар хастии рух, идея мебинанд ва 
дар хамин асос хама гуна вокеиятхои дар олам рухдихандаро 
маънидод мекунанд.

423. Идеализми объективни Гегелро чй гуна тафсир кардан 
мумкин аст?

Дар чавоб ба ин савол кабл аз хама таъкид мекунем, ки 
мувофики чахонбинии Гегел олам раванди бенихоят бузурги 
таърихии татбики имконоти кадом як тафаккур, рухн чахонй 
махсуб меёбад. Ин рухи чахонй ибтидои мутлако объективона, 
вокей, бешахс, идеалй буда, хамчун асос ва субъекти инкишоф, 
офаридгори олам ба шумор меравад ва хамин рухи чахонй, ки 
онро Гегел бо ифодахои “тафаккури чахонй”, “идеяи чахонй”, 
“акли чахонй”, ки хамаи онхоро дар мачмуъ бо “идеяи мутлак” 
ифода мекунад, вокеона, объективона вучуд дорад. Бинобар ин 
хам Гегел ва хам он файласуфоне, ки ба мисли у рух, идея, яъне 
мохиятхои идеалиро объективона вучуд доранд мегуянд, 
файласуфони идеализми объективй меноманд.

Гегел чунин акида иброз мекунад, ки хама он чи дар олам 
вучуд дорад, танхо нусхаи хираи хамон идеяи мутлак, окибат ва 
натичаи фаъолияти хамон идея ба шумор меравад.

424. Аз идеяи мутлак ба вучуд омадани вокеоти 
гуногунраиги олам чй гуна сурат мегирад?

Дар чавоб ба ин савол моро лозим меояд гуфта бошем, ки 
раванди офариниши вокеот аз идеяи мутлак, мувофики 
андешаи Гегел, дар се зина сурат мегирад:

(1) зинаи мантик. ки ба он тафаккури безамина, бешахс, 
“соф”, яъне тафаккури бемавзуъ вучуддошта, ки аз худ низоми 
категорияхои мантикиро созмон медихад, дохил мешавад;
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(2) зинаи табиат, ки дар зери ин мафхум иардаи моддии 
зохирии идеяи мутлак, нусхаи хираи он, “хастии дигар”-и идеяи 
мутлак фахмида мешавад, дар назар аст. Дар доираи ин зина 
инсон низ хамчун як чузъй табиат ба вучуд меояд, ки арзи 
вучуд кардани он аз камолоти ташаккули табиат шаходат 
медихад. Инсони бавучудомада, дар нихояти амр ва тавассути 
фаъолияти маънавии худ эътирофи модцияти табиатро паси cap 
мекунад. Зинаи дувум дар баробари ба вучуд овардани инсон 
заминаи худшиносиро низ ба вучуд меоварад;

(3) зинаи рух, ки дар доираи он таърихи хаёти маънавии 
инсон фахмида мешавад. Дар доираи мазкур инкишофи 
минбаъдаи идеяи мутлак идома меёбад ва то ба дарачаи 
тафаккури фалсафй мерасад, ки он дар навбати худ гушояндаи 
манбаи нихони инкишофи олами мутлак, яъне идеяи мутлак, 
махсуб меёбад. Ифодаи боло аз он шаходат медихад, ки идеяи 
мутлак ба фалсафа, яъне ба худии худ бозгашт мекунад ва 
худро дониста мегирад, ба худшиносй мерасад. Ба кавли Гегел, 
маънй, максад ва мохияти хама он корзори идея ва тафаккури 
чахонй дар хамин аст. Дар асоси гуфтахои боло Гегел таркиби 
асари асосии худ “Мавсуаи илмхои фалсафй”-ро низ созмон 
медихад, ки он, чун дар боло низ гуфта будем, аз “Илми 
мантик”, “Фалсафаи табиат” ва “Фалсафаи рух” иборат 
мебошад. “Илми мантик” ба идеяи мутлакд дар худии худ буда 
бахшида мешавад, ки дар он дар доираи категорияхои софи 
бешахс ва бемавзуъ сухан дар атрофи таълимот дар бораи 
хастй, таълимот дар бораи мохият, таълимот дар бораи мафхум 
меравад.

“Фалсафаи табиат” бошад, ба мавзуи “хастии дигар”-и 
идеяи мутлак. яъне ба табиат хамчун нусхаи хираи идеяи 
мутлак бахшида мешавад, ки дар доираи он масъалахои 
механика, физика, физикаи органикй ва гайра барраей 
мегарданд. Дар чахорчубаи фалсафаи табиат инсон низ ба 
вучуд меояд ва заминаи расидан ба худшиносй арзи вучуд 
мекунад.

‘‘Фалсафаи рух” ба баррасии мавзуи идеяи мутлак дар 
гирдоби рух бахшида мешавад, ки дар доираи он масъалахои 
“Рухй субъективй”, “Рухй объективй” ва “Рухй мутлак” 
мавриди барраей карор дода мешаванд.
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Барои дарк кардани максади Гегел бояд бигуем, ки дар зери 
ифодаи “Руки субъективй” шуури инсон фахмида мешавад. Дар 
зери ифодаи “Руки объективй” оила, чомеаи шахрвандй 
(дунявй) ва давлат фахмида мешавад. Дар. ифодаи “Рухи 
мутлак” тачассуми вай дар хунар, дин ва фалсафа фахмида 
мешавад. Хулоса, сухан дар бораи он меравад, ки олами вокеии 
мухит объективона вучуд надошта, балки тачассуми рух, 
тафаккур, ибтидои идеалии мутлак ба шумор меравад.

425. Аввалин эътироф шудани рух, идея дар таърихи 
фалсафа буданд. Пас, тафовут миёни фалсафаи идеализми 
объективии гузашта ва Гегел дар чист?

Тафовут дар он аст, ки “тафаккури чахони”-и Гегел хамеша 
дар чараён, зинда, серхаракат, дар тагйирёбй, дар инкишоф 
мебошад. Умуман, агар хамаи навоварихои Гегелро тасниф 
кунем, чунин мешавад:

(1) Гегел “рухи чахонй” ва хама гуна тачассумёбии онро 
(табиат, таърих, хунар, илм, дин, худи фард) дар харакати 
муттасили инкишофёбандаи конуниятй маънидод мекунад;

(2) дар харакати болоравандаи рух робитахои 
диалектикиро кашф мекунад ва дар хамин асос низоми усулхо 
ва категорияхои диалектикиро ташаккул медихад;

(3) дар хама сохахои имконпазири донишхои инсонй усули 
таърихиятро мунтазам ва бемайлон истифода мекунад.

Хулоса, чихатхои фарккунандаи фалсафаи идеализми 
объективии Гегелро олими машхури рус Спиркин А. Г. чунин 
тавсиф кардааст: Акидахои фалсафии Гегел пур аз идеяхои 
инкишоф мебошанд. У чунин акида изхор мекард, ки вокеа, бе 
рушан кардани тамоми рохи дар чараёни инкишофаш тай 
кардаро муайян накарда, бе дарки он ки инкишоф на дар 
доираи сарбаста сурат мегирад, балки дар раванди харакати 
болораванда аз шаклхои поёнй ба болой, бе дарки он ки дар ин 
раванд гузариш аз тагйироти микдорй ба сифатй сурат 
мегирад, бе дарки он ки тазод (зидцият) сарчашмаи инкишоф 
махсуб меёбад: тазод харакати оламро таъмин менамояд, вай 
“асоси хама гуна харакат ва хаёт”, мабдаи хама гуна 
худхаракаткунй мебошад, имкони дарк надорад. Дар низоми 
фалсафии Гегел вокеият хамчун силсилаи гузаришхои 
диалектикй муаррифй шудааст.
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426. Дар чавоби боло тазод (зиддият) “асоси хама гуна 
харакат ва хаёт” маънидод шуд. Пас, мафхуми тазод чиро ифода 
мекунад, чаро вай ин кадар вазн доштааст?

Барои таърифи мафхуми тазод мо ба “Лугати мавсуавии 
фалсафй” мурочиат мекунем, ки дар он омадааст: Тазоди 
диалектикй -  таъсири байнихамдигарии тарафхои ба хамдигар 
мукобил, хамдигарро истиснокунанда ва тамоюли ашё ва 
вокеоте, ки дар айни хол дар ягонагии ботинй ва 
бахамдигаргузарй вучуд дошта, хамчун сарчашмаи 
худхдракаткунй ва инкишофи олами объективй ва маърифат 
баромад мекунанд. Х,оло бо ин чавоб иктифо мекунем, зеро 
баъдтар, дар баррасии мавзуи конунхои диалектикй боз ба ин 
масъала бармегардем ва дар он чо муфассалтар сухбат хохем 
кард.

427. Сахми Гегел дар инкишофи фалсафа аз чихо иборат
аст?

Сахми Гегел дар инкишофи фалсафа, кабл аз хама, дар он 
аст, ки у методи диалектикии инкишофро ихтироъ кард.

428. Методи диалектикй чй маънй дорад?
Дар зери мафхуми диалектика, айни хол, назарияи 

инкишоф бояд фахмида шавад, ки ба конуни ягонагй ва 
муборизаи бахамзидх,о асос ёфтааст, яъне дар раванди 
инкишоф масъалаи ташаккули тазод ва халли он дар назар 
дошта мешавад. Г егел ба ин масъала чунин муносибат дошт, ки 
тазодро “меъёри хакикат, аммо адами вучуди тазодро, нобудии 
тазодро меъёри рахгумй” маънидод мекард.

Методи диалектикй ташаккул ва инкишофи ходисотро дар 
асоси робитахои байнихамдигарии онхо ва дар доираи 
робитахои мазкур инкишофи онхоро дар назар дорад. Накши 
мехвариро дар методи диалектикии инкишоф тазод ва халли он 
мебозад. Гегел дар ин бора чунин гуфта буд, ки “тазод асоси 
хама гуна харакат ва хаёт аст: хар он чизе, ки дар худии худ 
тазод дорад, харакат мекунад, сохиби набз ва фаъолият аст”. 
Дар фалсафаи Гегел инкишоф хусусияти бетартибона надошта, 
балки дар доираи тартиби муайян сурат мегирад.
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429. Дар доираи кадом тартиб, мувофики фалсафаи Гегел, 
инкишоф сурат мегирад?

Тартиби сурат гирифтани инкишофро Гегел дар се лахза 
тафсир мекунад, ки онхо аз: ташаккулёбй (тезис ё ифода), 
инкори он (антитезис ё инкори ифода, яъне инкори инкор) ва 
рафъи тазод, ки онро синтез мегуянд, иборат мебошанд. Вакте 
мо рафъи тазод мегуем, хамин чизро бояд дар назар дошта 
бошем, ки ду зинаи аввали раванди инкишоф аллакай сипарй 
шудааст, аммо он ду зина ба тамом нест нашуда, балки дар 
сифати нав, дар зинаи нав, дар сифати нави болотари инкишоф 
нигох дошта шуда, аз нав тачдид гардидааст. Идеяи мутлак 
Хамчун созмондихандаи нахустасоси олам (ба акидаи Гегел) низ 
дар инкишофаш ба хамин сегонаи дар боло зикр гардида -  
тезис, антитезис ва синтез итоат мекунад, яъне вай аввал дар 
шакли мохиятхои мантикии соф (“Илми мантик”), баъд дар 
шакли “хастии дигар” ё табиат (“Фалсафаи табиат”) ва, нихоят, 
дар шаклхои гуногуни рух -  хукук. ахлок, хунар, дин ва гайра 
(“Фалсафаи рух”) баромад мекунад.

430. Инкишофе, ки Гегел дар борааш сухан мекунад, ба 
кадом олам тааллук дорад?

Дар чавоб ба ин савол, кабл аз хама, бояд гуфт, ки дар 
чахонбинии фалсафии Гегел оЛами моддй вучуд надорад, балки 
олам инъикоси хираи идеяи мутлак ба шумор меравад. Ин 
инъикос низ олами моддиро дар назар надорад, балки нусхаи 
хираи хамон олами идеяро дар назар дорад. Барои он ки ин 
акидахои Гегелро дарк кунем бояд ба ибтидои мантикии 
фалсафаи у бозгашт кунем. Масалан, аввал, ба акидаи Гегел, 
кадом як “мохиятхои мантикии соф” вучуд доранд, ки онхо 
зинаи аввали инкишофи идеяи мутлак мебошанд. Ба 
“мохиятхои мантикии соф” конунхои мантикй ва категорияхои 
соф мантикй, яъне мафхумхои умумитарин, шаклхои 
умумитарини тафаккур, ки дар доираи онхо худудан 
умумитарин робитахо ва муносибатхои хастй (кулл ва чузъ, 
зарурат ва тасодуф, сабаб ва натича ва гайра) тавлид меёбанд, 
дохил мешаванд. Категорияхои соф мантикии Гегел дар 
харакат, тагйирёбй буда, худинкишофёбандаанд. Дар раванди 
инкишоф “мохиятхои мантикии соф” то ба гузариш ба “хастии 
дигар”, яъне табиат мерасанд, ки дар он инсон хамчун зинаи
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олии инкишофи “хдстии дигар” ба вучуд омада ташаккул 
меёбад. Ба вучуд омадани инсон, ташаккули оила, чомеа ва 
хаёти маънавии онро дар назар дорад, ки ин кисмати 
инкишофро “Фалсафаи рух” дар бар мегирад.”Фалсафаи рух,” 
дар навбати худ ба се кисмат чудо мешавад -  рухй субъективй 
(шуури инсон), рухй объективй (хукук, ахлок, яъне оила, 
чомеаи шахрвандй ва давлат) ва рухй мутлак (хунар, дин, 
фалсафа). Дар рухд мутлак, рухй чахонй ба худшиносй мерасад, 
ки он максади нихоии вай (рухй чахонй) ба шумор меравад. 
Рухй чахонй ба дарачаи худшиносй расида, озодии комилро ба 
даст меоварад ва аз мушохидахои хиссй (хунар, санъат) ба суйи 
тасаввурот (дин) ва аз он ба суйи тафаккур дар мафхумхо 
(фалсафа) харакат мекунад, яъне фалсафа зинаи олии 
худшиносии рухй мутлак, ба худ бозгашт кардани онро дар 
назар дорад.

Дар чамъбасти тафсири акидахои назарияи маърифати 
Гегел бояд таъкид кунем, ки инкишофи Гегел олами моддиро 
не, балки олами идеяи мутлак, рухй мутлак, рухй чахониро дар 
назар дорад. Дар ин 40да барои Гегел фалсафа зинаи олии 
инкишофи рухй мутлак махсуб меёбад, зеро дар доираи он рух 
дар шакли ба рух хоси мафхумхо ифода карда мешавад. 
Бинобар ин фалсафа тафаккури ба худ хос дар бораи тафаккур, 
натичаи инкишофи вокеият, маърифати хакикатан мавчуд дар 
бораи олам ба шумор меравад. Ин масъалахо дар фалсафаи 
Гегел хеле мароковар буда, пурсишхои гуногунро такозо 
мекунанд. Азбаски доираи саволу чавоб махдуд мебошад, 
тавсия мекардем, то шогирдон бештар ба худомузии васеътари 
фалсафаи ин мутафаккири нотакрор машгул шаванд.

431. Чун маълум аст, Гегел ба фалсафаи таърих низ машгул 
шудааст. Мехостем донем, ки фалсафаи таърих кадом 
масъалахоро барраей мекунад?

Азбаски таърихи инсоният, мувофики таълимоти Гегел, аз 
зухури “рухй чахонй” иборат аст, ки он тибки мантики оханин 
ва конунмандй инкишоф меёбад, таърихи инсоният низ ба 
хамин мантик ва хамин конунмандй алокамандй дорад.

Дар фалсафаи Г егел рух, ки якчоя бо таърихи умумиоламй 
харакат мекунад, максади мушаххаси худро дорад, ки он аз 
озодй иборат мебошад. Барои он ки озодй хамчун вокеият
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зух.ур ёбад, вай бояд ба вокеияти берунй гузарад. Дар чунин 
вокеияти берунй Гегел оила, чомеаи шахрвандй ва давлатро 
мебинад. Дар расидан ба чунин озодй, Гегел чахор давраи 
таърихи умумичахониро аз хамдигар чудо мекунад, ки ба онхо 

 ̂ оламхои зерин дохил мешаванд:
1. Олами Шарк (Чин, Хднд ва Миср). Кишвархои Шарк,, 

мегуяд Гегел, озодиро намедонанд. Онхо медонанд, ки танхо як 
нафар озод аст, ки он хам мустабид аст.

2. Олами Юнон. Юнониён ба дарачаи дарки озодии: инсон 
расида истодаанд, вале он хеле махдуд мебошад, зеро танхо 
баъзехо, онхое, ки дар гуломй нестанд, озоданд.

' 3. Олами Рум озодиро ба чахорчубаи хукукй дароварда 
истодааст, вале одамон озод нестанд.

4. Олами Олмон. Танхо олмонихо дарк кардаанд, ки 
хусусияти асосии инсонро озодй ташкил мекунад. Озодй хукуки 
чудонопазири хар як инсон мебошад. Ба даст овардани он, ки 
зинаи охирини таърихи инсоният махсуб меёбад, низ давраи 
худро дорад. Чунин ходисахо ба мисли Реформатсия дар Олмон 
ва инкилоби соли 1789 дар Фаронсаро Гегел аз ходисахои 
таърихии ба тахаввули халкунанда оваранда арзёбй мекард.

Чахор оламе, ки дар боло зикр кардем, нишондихандаи 
онанд, ки рухи чахонии Гегел дар таърихи халвдои алохвда 
тачассум ёфта, тадричан ба суйи максади асосии худ харакат 
мекунад, яъне озодии оила, чомеаи шахрвандй ва давлат. Дар 
охир бояд гуфт, ки фалсафаи классикии олмонро мутафаккири 
дигар -  Людвиг Фейербах хотима мебахшад, ки у низ дар 
инкишофи минбаъдаи фалсафа сахми босазо дорад.

432. Людвиг Фейербах кй ва чй гуна файласуф буд?
Людвиг Андреас Фейербах (1804-1872) дар шахри 

Ландсгуте, наздикии Нюренберг дар оилаи хукукшиноси 
машхури замон таваллуд ёфтааст. Аввал дар гимназия ва баъд 
дар факултаи илохиётшиносии донишгохи Гейделберг тахсил 
кардааст. Аммо соли аввали донишгохи номбаршударо ба охир 
нарасошща, Фейербах аз лексияхои рухониён, ки танхо 
масъалахои догматикии диниро таълим медоданд, конеъ 
нашуда, ба лексияхои яке аз пайравони Гегел марок зохир 
мекардагй шуд ва нихоят баъди хатми соли аввали донишгохи 
Гейделберг ба донишгохи Берлин гузашт ва давоми ду сол
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шунавандаи лексияхои Гегел гардид. Дар зери таъсири 
фалсафаи Гегел илохиётшиносиро куллан тарк карда, ба 
фалсафа машгул шуд ва дар мавзуи “Дар бораи тафаккури 
ягона, универсалй ва бехудуд” рисолаи илмй тахия кард. 
Рисоларо барои такриз ба устодаш Гегел фиристод. Азбаски 
акидахои устоду шогирд аз хамдш'ар тафовути калон доштанд, 
Г егел ба рисола такриз нанавишт ва Фейербах мачбур шуд, ки 
онро дар донишгохи Эрлангем химоя кунад ва минбаъд дар 
хамон донишгох аз фалсафа лексия хонад. Чудоии акидавй бо 
Гегел аз хамин рисола огоз меёбад ва мршбаъд Фейербах 
умуман аз идеализми Гегел даст кашида, хамчун файласуфи 
материалист ташаккул меёбад.

Фейербах 13 сентябри соли 1872 аз бемории номуназзамии 
гардиши хун (инсулт) вафот мекунад.

433. Фейербах кадом асархои илмии фалсафй навиштааст?
Эчодиёти Фейербах гановатманд буда, теъдоди зиёди 

асархои илмии фалсафиро дар бар мегиранд. Чунончи, соли 
1830 дар синни 26-солагиаш дар Нюрнберг асраш ба унвони 
“Афкор дар бораи мамот ва човидонй...”, соли 1833 “Таърихи 
фалсафаи нав аз Бэкон то ба Спиноза”, соли 1839 “Дойр ба 
танкидй фалсафаи Гегел”, соли 1841 асари калон ва машхури 
“Мохияти масехият”, ки Фейербахро ба файласуфи дарачаи 
аввал бароварда буд, аз чоп баромаданд. Соли 1842 кори илмии 
Фейербах зери унвони “Ифодахои мукадцамотй дойр ба 
(гузаронидани) ислохот дар фалсафа”, соли 1843 “Мукаррароти 
асосии фалсафаи оянда” низ аз чоп баромаданд, ки онхо самти 
асосии фалсафаи материалистиро муайян мекарданд. Ин самт, 
чун дар оянда хохем дид, яке аз сарчашмахои назариявии 
пайдоиши фалсафаи марксиста низ мегардад. Гайр аз асархои 
мазкур, Фейербах соли 1846 асархои “Мохияти дин” ва 
“Масъала дар бораи човидонии рух аз назари антропология”, 
соли 1851 “Лексияхо рочеъ ба мохияти дин”, соли 1866 “Дар 
бораи спиритуализм ва материализм, махсусан дар муносибати 
онхо ба хуррияти ирода”-ро аз чоп мебарорад. Соли 1869 
“Эвдемонизм”-ро менависад, вале ин асар баъди вафоташ соли 
1874 аз чоп мебарояд. Асархои мазкур ва маколоту такризхо, 
хамчунин мукотибахои Фейербах, ки масъалахои гуногуни 
фалсафиро дар бар мегирифтанд, дар инкишофи минбаъдаи
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афкори фалсафй ва махсусан ташаккули фалсафаи марксиста 
сахми калон доштанд.

434. Фалсафаи Фейербах аз фалсафаи Гегел чй тафовут 
дорад?

Чун мо аллакай чнгунагни фалсафаи Гегелро хамчун 
фалсафаи идеализми объективй ва шогирди Гегел будани 
Фейербахро медонем, лозим аст ташаккули фарки фалсафаи 
уро дар раванди рушди афкор нишон дихем. Масалан, вакте 
Фейербах дар факултаи илохиётшиносии донишгохи 
Гейделберг тахсил мекард, мавзуи мехварии машгулнят ба 
чахонбинии уро шинохти Худо ташкил мекард. Дар ин бора 
худи у гуфта буд, ки “Фикри аввалини ман Худо буд”. Пас аз 
лексияхои яке аз пайравони Гегел Карл Даубаро шунидан, у ба 
фалсафа ру овард ва ба Берлин омад, то лексияхои Гегелро 
шунавад. Хулоса, баъди шунидани лексияхои Гегел уро устоди 
худ хонд. Дар давоми иштирокаш дар лексияхои Гегел дар 
Фейербах андак-андак ноканоатмандихо дойр ба акидахои 
Г егел гирд омадан мегиранд ва Фейербах тадричан аз 
идеализми Гегел мебарояд ва ба суйи материализм таваччух 
мекунад. Минбаъд у идеализми Гегелро зери танкиди шадид 
карор медихад ва дар натича онхо аз хамдигар акидатан чудо 
мешаванд. Дар ин хусус Фейербах кайд мекунад, ки “шаклхои 
(тасаввуроти М. Г.) хазорсола... лозим аст нест шаванд, зеро 
маърифати беахамиятй ва ба нестй омадани онхо дарк 
гардидааст” ва “акнун асоси нави тафсири вокеот, таърихи нав, 
офаридаи дигар, ки дар он шакли умумии назар ба ашё акл 
мешавад, ба сайри амал медарояд”. Бинобар ин “холо мухим 
аст, ки мафхумхо дар шакли соф, дар худии худ, ки ба Гегел хос 
аст, инкишоф наёбанд, балки чунин муносибат инкор карда 
шавад”. Хулоса, сухан дар бораи инкори догматикаи динй ва 
афкори идеализми Гегел меравад. Фейербах даъват мекунад, ки 
“инсоният хамачониба ба худ, ба олами худ, ба хаёти хакикии 
худ таваччух, кунад”. Ба акидаи у, “танхо хамин таваччухи 
бемайлона ба олами вокей хаёти нав, инсонхои бузургро дода 
метавонад, идея ва корномахои беназирро офарида метавонад”. 
Даъват мекунад, то хаёт ва табиат хамчун сарчашмаи тафаккур 
омухта шаванд. Эълом медорад, ки олами материалй 
мустакилона, новобаста ба тафаккур, шуури инсон вучуд
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дорад. Шуур ва инсон махсули тавлиди табиат, материя 
мебошанд. Дар фалсафаи Фейербах масъалаи антропология низ 
макоми махсусро ишгол мекунад. Бинобар ин материализми 
Фейербахро, то андозае материализми антропологй низ гуфтан 
мумкин аст.

435. Материализми антропологй чй маънй дорад?
Антропология мафхуми таркибй буда, аз забони юнонй 

антропос -  инсон ва логос -  таълимот мебошад. Фалсафаи 
Фейербахро, одатан, фалсафаи материализми антропологй 
мегуянд, зеро дар фалсафаи Фейербах инсон макоми махсус 
дорад. Фейербах инсонро яке аз мавзухои мехварии омузиши 
фалсафа карор медихад. Инсон дар фалсафаи Фейербах хамчун 
махсули олии табиат, ки он бояд чузъй чудонопазири он 
фахмида шавад, ифода ёфтааст. Табиат, мегуяд Фейербах, 
асоси рух ба шумор меравад. Вай бояд асоси фалсафаи нав 
гардад. Чун маълум аст, Фейербах фалсафаи худро фалсафаи 
нав эълон карда буд ва эълом дошт, ки фалсафаи вай аз 
фалсафаи гузашта куллан фарк мекунад, зеро инсон дар ин 
фалсафа хамчун мехвари мавзуи он пазируфта шудааст. Дар ин 
фалсафа Фейербах мохияти табиии инсони дорой хис, тафаккур 
ва равонро, ки табиат ба у додааст, тахкик мекунад. 
Мутаассифона, Фейербах ба чихдтхои табиии инсон таваччухи 
зиёд зохир мекунад, аммо чихатхои ичтимоии ташаккули инсон 
сарфи назар карда мешаванд.

Яке аз волотарин мохиятхои инсонро Фейербах дар 
мухаббати ахлокии он чустучу мекард. Хатто дар масъалаи 
дин, ки дар он низ инсон накши марказй мебозад, Фейербах 
мохияти ахлокиро хамчун масъалаи мехварии он махсуб 
медонад. Ин масъалахо хеле батафсил дар асари асосии 
Фейербах “Мохияти масехият” гирд оварда шудаанд, ки 
хондани он ба инсон як чахон маънихои парвози тафаккури 
фалсафй медихад. Махсусан, акидаи аз чониби инсон 
офаридани макоми Худо хеле чолиби диккат ба шумор 
меравад. Нуктаи такон дар ин акидаро дар ифодаи хакимонаи 
Фейербах “Худо инсонро наофаридааст, балки инсон худоро 
офаридааст” мушохида кардан мумкин аст. Ифодаи мазкур 
маънии онро дорад, ки асрори масехиятро Фейербах дар он 
мебинад, ки куввахои мохиятии у аз чониби инсон ба вокеияти
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идеалй табдил дода мешаванд, дар он мебинад, ки куввахои 
мазкур аз инсон чудо шуда ба куввахои фавкутгабий табдил 
меёбанд. Дар ин дине, ки инсон ба вучуд овардааст, махсули 
чохилияти он зохир намешавад, балки дар он заминахои 
муносиботи накукорона ва хайрхохонаи инсон ба инсон, 
мухаббати олии байнихамдигарии онхо мушохнда мешавад.

Фейербах дар пажухишхои худ ба хамин заминахо, яъне ба 
заминахои ахлокиву равонии инсон такя карда, назарияи 
чомеасозии хешро низ ифода карда буд. “Дар чунин чомеа, - 
мегуфт Фейербах, - бояд мухаббаг ва адолат салтанат кунад”.

Акидахои номбаршуда ва теъдоди зиёди афкори марбут ба 
мохияти инсон, ки дар асари дар боло оварда муфассал тафсир 
ёфтаанд, аз антропологияи материалистии Фейербах шаходат 
медиханд.

436. Оё фалсафаи Фейербах махдудиятхо низ дошт?
Барои ба ин савол чавоб додан, пеш аз хама бояд гуфт, ки 

дар эчоди як мутафаккир камоли ин ва ё он илмро чустучу 
кардан кори савоб нест, зеро илм бекарон аст ва хар як олим ё 
мутафаккир ба кадри имконоти дар хаёти кутохмудцат ба даст 
овардаи худ ба чахонй бекаронаи илм заррае, дурдонае ворид 
мекунад. Заррахои ба илми фалсафа ворид кардан Фейербахро, 
андаке бошад хам, дар боло овардем ва бояд гуфта бошем, ки, 
албатта, фалсафаи Фейербах низ махдудиятхои зиёд дорад. Аз 
чумла, у динро зери танкиди шадид карор додааст, дар асоси 
танкиди дин ба материализм гузаштааст, вале материализми у 
материализми диалектики набуда, материализми механиегй 
будааст, зеро инкишофро дар асоси дастовардхои илми 
механика тафсир мекардааст, идеализми мутафаккиронн 
гузашта, аз чумла Гегелро танкид кардааст ва лоики илми 
фалсафа надонистааст, аммо магзхои окдлонаи он, аз чумла ба 
дарки диалектикаи Гегел нарасидааст, заминахои ичтимоии 
ташаккули инсон ва инкишофи чомеаро дуруст маънидод карда 
натавонистааст ва амсоли ин гуфтахо, ки онхоро ба 
махдудиятхои фалсафаи Фейербах дохил мекунанд, ба шумор 
мераванд.

Дар тафсири хамин мавзуъ, ба шогирдон боз як чизи 
дигарро маслихат доданй хастам, ки номбар кардани 
махдудиятхо ва ё зери танкид гирифтани эчоди ин ва ё он
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мутафаккир ё олим маънии ба нести овардани хдма офаридахои 
окилонаи уро надорад, балки аз омузиш ва тахкики акоиди хар 
олим ё хар мутафаккир чизеро бардоштан аст. Танхо дар асоси 
хамин усул ба тахкик муносибат кардан метавонад инсони 
пажухишгарро ба макоми илм бардошта бошад.

437. Ахамияти фалсафаи Фейербах аз чй иборат аст?
Ба назари мо, фалсафаи Фейербах дар мачмуъ аз хулосахои 

зерин иборат аст: 1) фалсафаи дин, ки мухтавояш аз акидахои 
мутафаккир дойр ба чигунагии арзи вучуд кардани он ва 
танкиди фахмиш ва тафсири дин аз чониби пешиниён ба шумор 
меравад, иборат аст ва 2) дар натичаи тахкикд фалсафаи дин 
Людвиг Фейербах ба хулоса меояд, ки инсон масъалаи мехварй 
мебошад ва дар хамин асос акидахои марбут ба материализми 
антропологиро ташаккул медихад.

Дар ду самти муттахидкунандаи акоиди фалсафии 
Фейербах заминаи дар таърихи минбаъдаи фалсафа ба вучуд 
омадани фалсафаи дигар, ки аз муназзамтарин акидахои 
фалсафаи охири асри XIX ва аввали асри XX ба шумор 
меравад, хидмат кардаанд. Акидахои фалсафии нави муназзами 
бавучудомада минбаъд унвони фалсафаи марксистиро шрифт, 
ки холо ба омухтани он шуруъ хохем кард.

Дар бораи таъсири акидахои фалсафии Людвиг Фейербах 
ва хамчун яке аз сарчашмахои фалсафаи марксистй гардидани 
он Ф. Энгеле, яке аз саромадони фалсафаи марксистй, чунин 
кайд карда буд: "... Дар гардани мо карзи вичдонии 
иардохтнагардида вучуд дорад, (ки он М. F.) комилан эътироф 
кардани он таъсире, ки дар замони муосири изтиробу тазйик, 
нисбат ба дигар файласуфони баъди Гегел, Фейербах, дар 
хачми бештар, ба мо расонида буд” (Маркс К., Энгельс Ф. -  
Соч. т. 21 .-С . 371).

Фикр мекунам, ки бо овардани иктибоси боло аз Ф. Энгеле 
дар бораи ахамияти фалсафаи Фейербах, чойи дигари бахс 
боки намемонад.
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БОБИIX. ФАЛСАФАИ МАРКСИСТИ

438. Мо дар саволу чавоби боло фалсафаи марксистнро кайд 
кардем. Ин фалсафа ба кй алокамандй дорад?

Ба вучуд оварандагони фалсафаи марксиста мутафак- 
кирони олмонй Карл Маркс (1818-1883) ва Фридрих Энгеле 
(1820-1895) буданд.

439. Фалсафаи марксистй кай ба вучуд омада буд ва чй гуна 
макомро ишгол мекард?

Фалсафаи марксистй дар солхои 40-уми асри XIX ба вучуд 
омад ва ташаккул ёфт. Макоми фалсафаи мазкур аз он иборат 
аст, ки вай аз нимаи дувумй асри XIX ва то ба дол яке аз 
бонуфузтарин акидахои фалсафй дар миёни чараёнхои 
гуногуни фалсафй ба шумор меравад. Ин фалсафа асоси 
назариявии идеологияе буд, ки аввалин маротиба дар таърихи 
инсоният навъи нави сохти чомеавй -  сотсиализмро ба вучуд 
овард. Чомеаи мазкур, сарфи назар аз камбудхои 
субъективиаш, чавобгуйи орзуву ормонхои аксарияти кулли 
ахли захмат буд.

440. Оё фалсафаи марксистй куллан фалсафаи нав буд ё 
заминахои таърихии худро дошт?

Маълум аст, ки хеч гуна акида дар чои холй ба вучуд 
намеояд. Бинобар ин фалсафаи марксистй низ заминахои 
таърихии худро дошт, ки онхоро манбаъхои ба вучуд омадани 
фалсафаи мазкур мехисобанд.

441. Манбаъхо, яъне сарчашмахои ба вучуд омадани 
фалсафаи марксистй кадомхо буданд?

Пеш аз хама, бояд таъкид кард, ки барои ба вучуд омадани 
ин фалсафа тамоми фарханги маънавии даврони гузаштаи 
инсоният, аз чумла, афкори илмй ва чамъиятиву сиёсии 
Аврупои Гарбй бе таъсир набуд. Аммо ба ташаккули он 
бештар афкори пурмухтавои фалсафаи классикии Олмон,
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махсусан диалектикаи идеализми объективии Гегел ва 
материализми Фейербах, акидахои иктисоди сиёсии 
мутафаккиронн англис, ки саромадони он Адам Смит ва Давид 
Рикардо буданд, хамчунин акидахои сотсиализми хаёлии 
мутафаккиронн Фаронса - Шарл Фурие ва Анри Клод Сен- 
Симон ба шумор мераванд.

442. Дар зери диалектикаи идеализми объективии Гегел чиро 
фахмидан мумкин аст?

Мо фалсафаи Гегелро дар саволу чавобхои болотар 
батафсил баррасй кардем, аммо азбаски дар баррасии 
фалсафаи марксистй низ аз фалсафаи Гегел диалектикаи 
идеализми объективиашро ба хотир овардем ва онро хамчун 
яке аз манбаъхои ба вучуд омадани фалсафаи марксистй 
номбар кардем,. лозим мешавад, ки, такроран бошад хам, бори 
дигар гуфта бошем, ки ба вучуд оварандаи методи диалектикии 
тадкик ба Гегел тааллук дорад. Чун маълум аст, олами эътироф 
кардаи Гегел олами рух, олами идея, ки вокеан вучуд дорад, 
махсуб меёбад. Бинобар ин диалектикаи Гегел хамчун 
ифодакунандаи робитахои куллии байни ходисот ва сурат 
гирифтани инкишоф дар доираи робитахои мазкур дар олами 
идея сурат мегирад, на дар олами материалии (моддии) мухити 
инсон. Саромадони марксизм -  К. Маркс ва Ф. Энгеле 
диалектикаи идеалистии Гегелро дар заминаи олами 
материалй, моддй маънидод карданд, яъне инкишофро на дар 
кадом як олами идеяхо, балки дар олами мухити моддй 
мавриди тахлил карор доданд. Ба хамин хотир диалектикаи 
идеализми объективии Гегел хамчун яке аз манбаъхо, 
сарчашмахои фалсафаи марксистй эътироф шудааст.

443. Хндмати саромадони фалсафаи марксистй дар 
инкишофи диалектика хамчун назария ва хамчун усули 
тадкикоти илмй аз чй иборат аст?

Аввалан, бояд гуфт, ки диалектикаи Гегел хамчун назария 
аз чониби саромадони фалсафаи марксистй пазируфта шуд. 
Дувум, азбаски ин назария аз чониби Гегел дар олами 
сарбастаи идеяхо ба кор бурда мешуд, вай хам сарбаста буд ва 
бо маърифати идеяи мутлак бояд анчом мепазируфт. Хидмати 
саромадони фалсафаи марксистй дар он буд, ки ин назарияро
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дар олами моддии мухит татбик карданд ва онро аз сарбастагй 
рах,о доданд. Севум, диалектика хамчун усули тадкдкот низ аз 
Чониби саромадони фалсафаи марксистй пазируфта шуд, вале 
он боз дар хамон олами моддй корбаст мегардид, на дар олами 
сарбастаи идеяхо.

Хулоса, хидмати саромадони фалсафаи марксистй аз он 
иборат буд, ки диалектикаи подархдвои Гегелро дуруст ба по 
монданд, аз сарбастагй дар доираи идеяи мутлак онро озод 
карданд ва ба чойи диалектикаи идеализми объективй 
материализми диалектикиро ба вучуд оварданд.

444. Барои диалектикаро ба материализм пайвастан чй сабаб 
шуд?

Дар чавоб ба ин савол бояд кайд кард, ки Л. Фейербах дар 
асархои фалсафии худ, махсусан, “Мохияти масехият” 
идеализми Гегелро зери танкид шрифта, “тантанаи 
материализм”-ро эълон кард. Фейербах дар мукобили олами 
идеяи Гегел мавчудияти олами моддй, табиат, ки асоси хама 
гуна мавчудот ба шумор меравад, олами ашё ва олами 
эхсосшавандаро “ягона олами хакикй” эътироф кард. Инсонро 
зинаи олии инкишофи табиат маънидод карда, масъалаи 
мехварии фалсафаро аз муносибати хастй ба тафаккур, 
муносибати табиат ба рух, ки танхо ба инсон тааллук дорад, 
арзёбй намуд.

Дар бораи акидахои куллан нави Фейербах Фридрих 
Энгеле чунин навишта буд, ки “таъсири ба озодй хидоят 
кардани ин китоб (Мохияти масехият дар назар аст М. Г.), ки 
дар он мукаррароти асосии фалсафаи Фейербах иншо шуда 
буданд, хеле назаррас буд. Акидахои рушани материалистам 
таълимоти у “баъди солхои тулонии салтанати (фалсафаи) 
тачридй ва тираи гегелй рухафзой (ва тароват)” мебахшиданд 
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. -  С. 281).

Акидахои мазкури Л. Фейербах, яъне танкидй идеализм, аз 
як тараф, ва котеона эълон ва эътирофи бо далелхо 
мустахкамкардашудаи материалиста, аз тарафи дигар, 
саромадони фалсафаи марксистиро водор карданд, ки ба 
масъалахои мазкур таваччухи чиддй зохир кунанд, онхоро бо 
диккат барраей ва тахлил намоянд. Дар натича онхо ба хулосаи 
илмй расиданд, ки диалектикаи Гегелро аз идеализм чудо
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карда, материализми Фейербахро аз механика озод намоянд, 
диалектика ва материализми аз махдудият озод гардидаро ба 
хам пайванданд. Хамин тарик, бо ичрои амри мазкур 
материализми диалектикии марксистй ба вучуд оварда шуд.

445. Аз гуфтахои боло маълум мешавад, ки материализми 
гузашта, аз чумла материализми Л. Фейербах, махдудиятхо 
доштааст, Ин махдудиятхо кадомхо мебошанд?

Аз тафсири чавоб ба саволи болой маълумамон гардид, ки 
материализми Фейербах хусусияти механистй доштааст ва хама 
ходисоти оламро дар асоси илми механика маънидод 
мекардааст. Хамин чихати материализм яке аз махдудиятхои 
материализми Фейербах ба шумор меравад.

Махдудияти дигари материализми Фейербах ва умуман, 
материализми асри XVIII, аз он иборат аст, ки оламро дар 
инкишофи муттасил хамчун раванди мураккаб ва дорой 
зиддиятхо фахмида натавонист, яъне усули тадкики Фейербах 
хусусияти метафизики ва зидцидиалектикй дошт.

Махдудияти севуми Фейербах аз он иборат буд, ки вай 
хусусияти мурокибавй, мушохидавй дошт ва накши инсонро 
дар амалияи маърифати ходисоти табиат, чомеа ва инкишофи 
он фахмида натавонист, яъне Фейербах фахмида натавонист, ки 
фаъолияти маърифатии инсон яке аз чонибхои мухими 
фаъолияти амалии одамон махсуб меёбад ва дар раванди он 
онхо олами вокеиро тибки талабот ва манфиатхои худ дигаргун 
месозанд. Дар чараёни амалия, одамон хусусиятхои гуногуни 
ходисахои оламро омухта мегиранд. Бинобар ин амалия хамчун 
асоси маърифати ашё ва ходисоти вокеият баромад мекунад. 
Дар акси хол, яъне агар онхо бе алокамандй ба амалия ба 
эътибор гирифта шавад. дар хакикат ба олами ашёи мурокдба 
табдил меёбанд. Ахирй имкон намедихад, ки мохияти ашё ва 
вокеоти олам дарк карда шаванд, яъне дар чунин холаг 
максаднокии хаёти инсон ба маъние сохиб шуда наметавонад, 
зеро мухтавои амалия максади фаъолияти маърифатии инсонро 
ба вучуд меоварад, ки он дар нихояти амр, дар асоси талабот ва 
манфиатхои феълии одамон муайян карда мешавад. Аз ин 
лихоз амалия хамчун меъёри маърифат низ махсуб меёбад.

Махдудияти чахорумини Фейербах аз он иборат аст, ки вай 
усули материалистиро дар таъбири вокеоти хаёти чомеа татбик
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карда натавонист, яъне асоси моддии хаети чомеа, ки 
истехсолоти моддй ба шумор меравад ва хама гуна ходисахои 
чомеавй ба он алокамандй доранд, дарк ва маънидод карда 
натавонист. Хулоса, материализми Фейербах то ба охир 
номукаммал ва дар доираи фалсафаи мурокибавии тафсирй 
бокй монд.

446. Оё гуфтан мумкин аст, ки фалсафаи марксистй хамаи 
он махдудиятхои на танхо Фейербах, балки намояндагони 
дигари фалсафаи классикии Олмонро бартараф кард?

Бале, тамоми махдудиятхои номбаршуда дар фалсафаи 
марксистй бартараф карда шуданд, ки дар натича, чун дар боло 
низ гуфтем, фалсафаи материализми диалектикй арзи вучуд 
кард, ки онро фалсафаи марксистй меноманд.

447. Оё метавонем хусусиятхои фалсафаи марксистиро 
батафсил номбар намоем?

Бале, метавонем. Пеш аз хама, кайд мекунем, ки фалсафаи 
марксистй мухтавои окдлонаи тамоми фалсафаи гузашта, аз 
чумла, фалсафаи классикии Олмонро ба мерос гирифтааст. 
Саромадони фалсафаи марксистй диалектикаи Гегелро аз 
идеализм ва материализми Фейербахро аз метафизика чудо 
карда, онхоро ба хам пайвастанд. Дар натича материализми 
диалектикиро ба вучуд оварданд, ки он хусусияти механистии 
материализмро бартараф намуд.

Саромадони фалсафаи марксистй хам диалектикаи Гегел ва 
хам  материализми Фейербахро ба таври эчодй инкишоф 
доданд. Масалан, диалектикаи Гегелро онхо хамчун назария ва 
методи маърифат ва тафаккур маънидод карданд. Мувофики 
фалсафаи марксистй олами моддй хамчун ниходи (бунёди) 
аввалин, ки дар асоси конуниятхои диалектикй харакат 
мекунад, тагйир мепазирад ва инкишоф меёбад, эътироф 
гардид.

Дар чараёни дар ниходи моддии аввалин ба вучуд омадани 
харакат, тагйирпазирй ва инкишоф объективона сурат 
мегиранд. Ин чараён дар шакли ифодахои мафхумии 
чамъбасткунанда, ки онхоро категорияхои илм, дар айни хол, 
категорияхои фалсафй меноманд ва конуниятхо дар тафаккури 
одамон инъикоси субъективии худро меёбанд, яъне диалектика
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хамчун илм дар бораи конунхои умумитарини хдракат, 
тагйирпазирй ва инкишофи хам олами мух,ит ва хам тафаккури 
инсон корбаст мешавад.

Хама гуна харакат, тагйирпазирй ва инкишоф дар доираи 
робитахои мутакобилаи байнихдмдигарии ашё ва ходисоти 
олам сурат мегиранд. Бинобар ин диалектикаро хдмчун илм 
дар бораи робитахои куллй ва инкишоф маънидод мекунанд. 
Агар ба ифодаи Ф. Энгеле ин маъниро ифода кунем, чунин 
мешавад, ки дар диалектикаи мафх,умх,о, харакати диалектикии 
олами вокей бо тамоми равобити мураккаби мутакобила ва 
мутазоди дар инкишоф будаашон тачдидй тавлид мегарданд. 
Дар диалектикаи мафхумхо диалектикаи ашё инъикос 
мегардад.

Храмин тарик, дар асоси заминаи моддй маънидод кардани 
диалектикаи идеалистии Гегел маънии аз cap ба по гузоштани 
онро дошт ва акнун диалектика аз пардаи идеалиста озод 
гардида, ба метод -  усули самараноки тадкикд ходисоти 
табиат, чомеа ва тафаккури инсон табдил ёфт. “Маънии 
бузургтарин ва асосии” ифодакунандаи акидаи асосии 
диалектика, ба кавли Ф. Энгеле, дар он аст, ки олам аз ашёи 
тайёр ва ба мукаммалй расида иборат набуда, балки аз мачмуи 
равандхое. ки дар доираи онхо... тагйироти муттасил,... дар 
них,ояти кор, барои худ рох, мекушояд (нигар ба Маркс К., 
Энгельс Ф. -  Соч. 2-е изд. -  Т. 21. -  С. 302).

Ин ва дигар афкори чолиби фалсафиро дар асарх,ои Ф. 
Энгеле “Анти -  Дюринг” ва “Диалектикаи табиат” пайдо 
кардан мумкин аст. Инкишоф ва такмили акидахои мазкури 
фалсафаи марксистй ба В. И. Ленин - яке аз пайравони К. 
Маркс ва Ф. Энгеле тааллук дорад, ки онхо дар асархои у, 
махсусан, “Материализм ва эмпириокрититсизм” муфассал 
тадклк шудаанд. В. И. Ленин, дар асоси омузиш ва тадкики 
муфассали фалсафаи марксистй, мухтавои мехварии онро 
муайян намуда, кайд карда буд, ки диалектикаи материалиста 
“чони зиндаи” марксизм ба шумор меравад.

Хусусияти дигари фалсафаи марксистй аз муайян кардани 
робитаи мутакобилаи назария ва амалия иборат аст, ки ин 
масъала ба хаёти чомеа алокамандй дорад. Дар мавриди х,алли 
ин масъала бояд таъкид кард, ки асосгузорони марксизм усули 
материализми диалектикиро ба харакат, тагйир ва инкишофи
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чомеа, яъне хдёти чомеа низ пайвастанд. Ба кдвли онхо лозим 
буд, то материализми диалектикй “то ба боло” сохта шавад. Аз 
диди саромадони фалсафаи марксистй заминаи бунёди модии 
хаёти чомеаро мебоист дар амалияи чомеавй чустучу кард, зеро 
амалияи чомеавй ба фаъолияти ба тачдидоварандаи хаёти 
чомеа алокамандй дорад. Онхо дар зери амалияи чомеавй, кабл 
аз хама, фаъолияти истехсолй -  тарзи истехсоли неъматхои 
моддй ва дар асоси он сурат гирифтани муносибатхои 
истехсоливу иктисодии миёни одамонро дар назар доштанд. 
Омили номбаршуда, хоху нохох, бавосита ё бевосита, ба 
мухтавои фаъолияти маърифатии одамон таъсир мерасонад, ки 
он, дар нихояти кор, хама чонибхои хаёти чомеавиро дар бар 
мегирад. Хамин тарик, назария аз диди фалсафаи марксистй 
дар асоси таъсири фаъолияти амалии одамон ба вучуд омада, 
дар навбати худ ба амалия таъсиргузор мегардад. К. Маркс 
такроран ва мироран таъкид мекард, ки назария, вакте ки онро 
оммахои васеъ аз бар мекунанд, ба хувваи тавонои моддй 
табдил меёбад. Оммахои васеъ онро дар сурате аз бар 
мекунанд, ки он ифодагари манфиатхои онхо бошад. Вакте 
чунин шуд, заминаи дигаргунсозии хаёти чомеа низ фаро 
мерасад. Агар ин маъниро ба ифодаи К. Маркс таъбир кунем, 
чунин мешавад, ки “Файласуфон оламро дар шаклхои гуногун 
факат тафсир мекарданд, аммо амри зарурй ба он алокамандй 
дорад, ки вай тагйир дода шавад” (Маркс К., Энгельс Ф. -  Соч. 
2-е и зд .-Т . 3 .-С .4 ).

Ба гуфтаи мазкур К. Маркс хамин чизро дар назар дошт, ки 
оламро, барои ба даст овардани манфиатхои худ, танхо 
пролетариат (синфи коргари ба кашшокй расида) бояд тагйир 
дихад. Барои он ки чунин тагйир сурат гирад, лозим аст, то 
пролетариат бо назарияи илмии тачдиди инкилобии чомеа 
мусаллах гардонида шавад. Ана дар хамин масьала вазифаи 
асосии чомеавй ва фалсафаи чомеаи марксизм ифода 
гардидааст. Хдмин назарияи инкилоби буд, ки дар таърихи 
инсоният аввалин маротиба навъи тамоман нави чомеа ва 
сохти давлатдориаш ба вучуд омад ва холо хам дар баъзе 
манотики олам мавчудияти худро нигох медорад.

Хусусияти дигари фалсафаи марксистй аз он иборат аст, ки 
вай масъалаи асосии фалсафаро, ки дар таърихи фалсафа 
кдблан пайдо шуда буд, такмил дод ва ду чихати онро низ
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маънидод кард. Чунончи, Ф. Энгеле дар асари худ "Людвиг 
Фейербах ва хотима ёфтани фалсафаи классикии Олмон” 
таъкид бар он кардааст, ки “Масъалаи асосй ва бузурги тамоми 
фалсафа, махсусан фалсафаи навгарин, аз масъалаи муносибати 
тафаккур ба хастй иборат мебошад” (Маркс К., Энгельс Ф. -  
Соч. 2-е изд. -  Т. 3. -С.З).

448. Маънии умдаи масъалаи асосии фалсафа аз чй иборат
аст?

Маънй ва мохияти масъалаи асосии фалсафа аз он иборат 
аст, ки вай ба ниходи нахустасосхои умумии олам -  
нахустасоси моддй ё маънавй шпора мекунад. Чихати дигари 
масъалаи асосии фалсафа аз он иборат аст, ки оё тафаккури 
инсон кобил аст, ки олами мухитро маърифат кунад? Албатта, 
фалсафаи марксистй ба ин савол мусбат чавоб медихад ва 
таъкид бар он мекунад, ки тафаккури инсон кобилияти дониста 
гирифтани оламро дорад. Хулоса, фалсафаи марксистй яке аз 
муназзамтарин фалсафахо дар таърихи рушди афкори фалсафй 
ба шумор меравад ва дар халли бисёр масъалахои фалсафй 
рохнамои хуб хам хает. Аммо чомеаи инсонй вокеияти карахт 
нест, вай хамеша дар харакат ва тараккиёт мебошад ва афкори 
фалсафй низ пайваста ба тараккиёти чомеа тавсеа меёбад ва 
рушд мекунад. Аз чумла, дар охири асри XIX ва ибтидои асри 
XXI вобаста ба тагйироти дар чомеа бавучудомада, баъзе 
чараёнхои фалсафй низ ба вучуд омаданд, ки дар онхо вокеияти 
дар чомеаи муосир ба вукуъ пайваста инъикос ёфтааст.
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БОБИ X. ФАЛСАФАИ ОХИРИ 
АСРИ XIX ВА АВАЛИ АСРИ XXI

449. Х у с у с и я т х о и  хоси охири асри XIX ва авали асри XXI аз 
них,о иборат асг?

Хусусиятхои хоси ин даврон аз инхо иборат аст:
-  ташаккули бозори ягонаи чахонй, иттих,одиях,ои 

варомиллй ва дар айни замон ба вучуд омадани тафрикди 
иктисодиву ичтимоии на танхо миёни кишварх,о, балки миёни 
табаках,ои гуногуни чомеа дар дохили онх,о;

-  аз чониби чомеаи башарй дарк кардани харобиоварии 
чангх,ои чах,онй ва манъи ба вукуъ омадани онхо;

-  байналмилалй гардидани фарханг ва хдёти маънавии 
башарият ва дар айни хол ба вукуъ омадани ихтилофхои 
байналмилалй ва миёнимазхдбй;

-  намоиши кудрат ва тавони тафаккури инсон, ки ба 
чахош! олами сайорах,ои хурду бузург умк задааст ва ба чое 
расидааст, ки акнун натичахои ба даст овардаи илмии худро 
идора карда наметавонад ва гайра.

450. Ходисоти зиддиятноки бавукуъомада, ки дар боло 
номбар кардем, ба чй оварда расонид?

Он чй номбар гардид, ба он оварда расонид, ки акнун дойр 
ба арзишхои хаёти чомеа мутафаккирон тачдидй назар 
мекардагй ва аз он фалсафаи классикие, ки ба акл ва муназзамй 
такя мекард, даст мекашидагй шуданд. Фалсафаи ин давра 
бештар аз афкори фалсафии марксизм, ба мисли:

-  ратсионализм хамчун тарзи ягона ва муайянкунандаи 
фалсафа, ки аклро асоси маърифат, рафтор ва фаъолияти 
одамон эътироф мекард;

-  фалсафаро ба идеологияи ин ва ё он чахонбинй 
алокаманд дониста, ба хизбияте, ки ба манфиатхои ин ва ё он 
синф хидмат мекунад, маънидод кардан;
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-  хама мактабхр ва чараёнх,ои фалсафиро чиддан ба 
равияхои материалистй ва идеалистй, “равняй Демокрит” ё 
“равняй Афлотун” таксим кардан;

-  аз догматизм дар фалсафа, сарфи назар аз иртибот ба 
кадом манбаъ ва нуфуз алокамандй надошта бошад, даст 
кашиданро ихтиёр кард, иборат мебошад.

451. Фалсафаи охири асри XIX ва авали асри XXI кадом 
шакли фалсафаро пеша ва кадом масъалахоро мавриди 
тахкикаш карор дод?

Фалсафаи ин давра акидахои фалсафии ирратсионалиро 
(ирратсионалй калимаи лотинй буда, маъниаш ноокилона 
мебошад) пеша кард ва масъалахоро, ба монанди позитивизм, 
фалсафаи хаёт, экзистенсиализм ё фалсафаи мавчудият, 
херменевтика, фалсафаи муосири дин ва гайраро мавриди 
тахкики худ карор дод.

452. Фалсафаи охири асри XIX ва ибтидои асри XXI кадом 
арзишхоро хампуннн мавриди баррасии худ карор додааст?

Фалсафаи мазкур хамчунин арзишхоро ба монанди 
плюрализм (аз лот. бисёршаклй), толерантия (аз лот. сабурй, 
тахаммулпазирй), муттахидшавии фалсафа бо илмхои 
табиатшиносй ва гуманитарй, антропосентризми 
(инсонмарказии) муосир барин масъалахоро мавриди баррасии 
худ карор додааст.

453. Дар зери мафхуми плюрализм чихо дар назар дошта 
мешавад?

Кдбл аз хама, бояд таъкид кард, ки фалсафаи давраи 
баррасй равияхои гуногуни фалсафй, назарияхо ва мактабхои 
мухталифи моддагарой ва рухгарой, ратсионалистй ва 
ирратсионалистй, ситсиентй ва антиситсиентй, динй ва атеистй 
барин акидахои фалсафиро дар бар мегирад. Бисёршаклии 
мазкурро плюрализми фалсафй мегуянд.

454. Дар асоси чй дар фалсафаи охири асри XIX ва ибтидои 
асри XXI акидахои гуногуни плюралистй ба вучуд омадаву 
ташаккул ёфганд?
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Мухтасари мухтавои чавоб ба ин савол аз он иборат 
мешавад, ки олами гуногунрангро танхо тавассути шаклхои 
гуногуни маърифат омухтан мумкин аст. Бинобар ин хар як аз 
равияхову чараёнхо, мактабхову назарияхо дар раванди ба даст 
овардани маърифати олами гуногунранг накши муайян бозида 
метавонад.

455. Дар зери мафхуми толерантия (сабурй, 
тахаммулпазирй) чиро фахмидан мумкин аст?

Толерантия, яъне сабурй, тахаммулпазирй яке аз арзишхои 
мухимтарини муоширати миёни равияхо ва чараёнх,о, мактабхо 
ва назарияхои фалсафии гуногун ба шумор меравад. 
Тахаммулпазирй ва ба ифока омадану муошират кардан байни 
давлатхову сиёсатхои гуногун низ хеле масъалаи мухим махсуб 
меёбад. Дар доираи ин арзиш, масъалахо тавассути мух,овара, 
гуфтушунид хал карда мешаванд, яъне гуфтушунид тарзи 
асосии муоширати миёнихамдигарй на танхо дар дохили ин ва 
ё он анъанаи фалсафй, балки байни давлатхо, минтакахо ва, 
умуман, миёни Еарб ва Шарки оламро дар бар гирифтааст, ки 
он хусусияти фарккунандаи даврони муосир мебошад. 
Тавассути гуфтушунид арзиши дигар ба вукуъ пайвастааст, ки 
он ба нимаи дувуми асри XX хос аст ва онро муттахидшавии 
сохахои гуногуни илм ва фалсафа меноманд.

456. Муттахидшавй чиро дар назар дорад?
Дар зери ин мафхум, агар ба таври умумй гуем, бояд 

муттахидшавии методхои тадкики илмхои сохахои гуногун ва 
фалсафа дониста шавад, зеро дар замони муосир дар илм ва 
тадкикоти илмй усулхои синергетикй, ба назми математикй 
даровардани донишхои илмй, эътирофи усули инкишофи 
тадричии эволютсионй, муносибати хамачонибаи тадкнк барж  
усулхо дар тадкикоти илмй кор фармуда мешаванд, ки дар 
хамин асос тадкикоти илмй ва илмх,о умуман бо хамдигар 
муттахидй пайдо мекунанд, ки дар натича тадкикот самараи 
хуб ба бор меоварад.
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457. Антропоеенгризмн (инсонмарказии) фалсафаи муосир 
чй маънй дорад?

Бояд гуфт, ки дар маркази таваччухи фалсафаи муосир 
масъалаи инсон, мохияти мавчудият, хддаф ва маънии зиндагй 
ва фаъолияти он меистад. Чун маълум аст, инсон вокеияти 
мураккаб, зидциятнок, ки дама буду боши чомеа ба вай 
алокамандй дорад, махсуб меёбад. Инсон хам субъект, яъне 
созандаи таърихи башарият ва хам объекта он ба шумор 
меравад. Бинобар ин хдмачониба омухтани инсон яке аз 
масъалахои мех,вар1ш фалсафа ба шумор меравад ва таваччухи 
хоса такозо мекунад.

Х,оло мегузарем ба баррасии равняло ва чараёнхо, 
мактабхо ва назарияхои гуногуни дар охири асри XIX ва 
аввали асри XXI арзивучудкарда, ба монанди позитивизм, 
фалсафаи хаёт, экзистенсиализм, герменевтика, модернизм, 
фалсафаи муосири дин ва гайра.

458. Позитивизм чист?
Ин мафхум лотиниасос буда, маънии лугавиаш мусбат, 

эчобй мешавад. Дар илми фалсафа мафхуми позитивизм 
ифодакунандаи яке аз чараёнхои фалсафй махсуб меёбад.

459. Позитивизм кай ба вучуд омадааст?
Позитивизм дар солхои 30-уми асри XIX ба вучуд омада, 

минбаъд ба яке аз чараёнхои намоён табдил ёфтааст ва дар 
инкишофи илм ва фалсафа накши муайян дорад.

460. Позитивизм чй гуна чараёни фалсафист?
Чигунагии равия ва чараёнхои фалсафиро дар асоси 

акидахояш муайян мекунанд. Масалан, позитивизм дар он 
акида асос ёфтааст, ки, мувофики он, хама гуна дониши 
“мусбат” танхо дар натичаи тадкикоти илмхои алохидаи 
сохавй ба даст омаданаш мумкин аст. Фалсафа бошад, 
наметавонад даъвои мустакилона тадкик кардани вокеиятро 
дошта бошад ва ба чунин даъво кардан низ хукук надорад, зеро 
вай донишхои “мусбат” дода наметавонад.
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461. Асосгузори чараёни позитивизм кй буд?
Асосгузори ин чараён мутафаккири фаронсавй Огюст Конт

(1798-1857) мебошад, ки акидахои худро дар асари машхураш 
“Курси фалсафаи мусбат” иншо кардааст. Огюст Конт 
хамчунин яке аз асосгузорони илми сотсиология -  
Чомеашиносй низ махсуб меёбад.

462. Ба чараёни позитивизм боз кадом мутафаккирон дохил 
мешаванд?

Ба ин равия файласуфон, ба мисли Чрн Стюарт Мил (1806
1837), Рихард Авенариус (1843-1896), Эрнст Мах (1838-1916) ва 
гайра дохил мешаванд.

463. Аз назари позитивистон кадом донишхо ба арзиши илмй 
сохиб шуда метавонисганд?

Позитивистон чунин мехисобиданд, ки хамон донишхое 
арзиши илмиро сохиб шуда метавонанд, ки онхо ба тачриба 
такя кунанд. Донишхое, ки танхо бо рохдои эмпирики, яъне 
тачрибавй ба даст оварда мешаванд, метавонанд барои илм 
манфиате оваранд.

464. Фалсафаи позитивизмро боз ба кадом унвон ифода 
мекунанд?

Ин фалсафаро ба таъбири фалсафаи илм низ ифода 
мекунанд. Барои инкишофи фалсафаи илм акидахои намояндаи 
фалсафаи тахлили Людвиг Витгенштейн (1889-1951) низ 
таъсири калон расониданд. Мувофики акддахое, ки 
Витгенштейн дар асараш “Рисолаи мантикии фалсафй” иншо 
карда буд, хамаи масъалахои фалсафй ба масъалахои тахлили 
забони илм алокаманд карда мешаванд. Витгенштейн чунин 
акида изхор мекард ва мегуфт, ки азбаски тафаккур тавассути 
забон ифода карда мешавад, забон бояд худуди тафаккур 
эътироф карда шавад. Хамчунин у изхор медошт, ки сархади 
забони ман ифодагари “сархади тафаккури ман мебошад”. Аз 
ин чост, ки масъалаи мавриди баррасии фалсафа бояд аз 
тахлили забони илм иборат бошад.
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465. Фалсафаи муосири илм аз кадом махфил o f o 3 мешавад?
Ин фалсафа аз махфили фалсафии Вена oro3 мешавад, ки 

таъсисдихандагони он соли 1929 эъломияеро ба унвони 
“Чахонбинии илмй” тахия карданд ва интишор доданд. Дар ин 
Эъломия онхо акддахои асосии позитивизми навро иншо 
карданд, ки онхо аз ташаккули равняй нав башорат медоданд. 
Фалсафаи муосири илм ба унвони неопозитивизм машхур аст. 
Ин равия хамчунин унвонхои “позитивизми мантикй” ва 
“эмпиризми мантикй”-ро гирифтааст.

466. Намояндахои махфили фалсафии Вена кихо буданд?
Ба намояндахои ин махфил Морис Шлик (1822-1936), Отто 

Нейрат (1882-1945), Филипп Франк (1884-1966), Рудолф Карнат 
(1891-1970) ва гайрахо дохил мешаванд.

467. Акидахои асосии намояндагони неопозитивизм аз чихо 
иборат буданд?

Мувофики акдцахои онхо, мавзуи мавриди баррасии 
фалсафа бояд аз забон ва дар навбати аввал аз забони илм 
иборат бошад. Файласуфон бояд фаъолияти худро ба тахлили 
дониш, ки тавассути забон ифода мегардад, бахшида бошанд. 
Намояндагони неопозитивизм метафизика, яъне фалсафаро 
хамчун илме, ки дар вай, аз чихати меъёрхои мантикии забон, 
маъние надорад, баррасй мекарданд. Акида доштанд, ки, гуё 
мушкилихои фалсафй дар натичаи нодуруст истифода кардни 
воситахои забонй ба вучуд меомада бошанд ва гайра. Хулоса, 
намояндагони неопозитивизм, дар мачмуъ, дар асоси акидахои 
зерин муттахдц мешаванд:

-  муносибати манфии инкоркунандаи метафизика, яъне 
фалсафа, ки онро хамчун илми козиби арзиш ва маъние 
надошта баррасй менамоянд;

-  фалсафа бояд дар асоси натичахои тахлили мантикии 
забон ба илм иваз карда шавад. ЧУД° кардани фалсафа аз илм 
барои онхо маънии онро дошт, ки донишхои мушаххаси илмро 
донишхои ягонаи имконпазир эълон карда, вазифаи фалсафаро 
ба тахлили забони илм алокаманд гардонанд, яъне онхо илмхои 
сохавиро парастиш мекарданд;

-  намояндагони неопозитивизм, сарфи назар аз баъзе 
ихтилофоти миёнихамдигариашон, усули эмпирикии дарёфт ва
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лсосноккунии донишро чустучу мекунанд ва эътимод доранд, 
ки танхо донишхои дар асоси усули эмпирикй бадастомада, 
барои маърифати илмй арзише дошта метавонанд. Эътимод 
доранд, ки танхо дар асоси донишхои эмпирикй 
мухокимаронихо ва назарияхои илмиро аз мухокимаронй ва 
назарияхои метафизикй -  фалсафй чудо кардан мумкин аст. 
Гуфтахои боло аз он шахрдат медихад, ки неопозитивизм 
чонибдори тасдик ва корбасти эмпиризми муосир дар 
пажух,ишх,ои илмй ба шумор меравад;

-  дойр ба муайян кардани меъёри илмии дониш, 
неопозитивизм тафтиши эмпирикии хакикатро пешниход 
мекунад. Мувофики пешниходи мазкур, хама гуна мухокима 
бояд дар асоси тачрибаи эмпирикй тафтиш шуда, дуруст ё 
иодурут будани он муайян карда шавад. Хамаи он 
мухокимахое, ки чунин тафгишро нагузаштаанд, маъние 
падоранд. Хулоса, неопозитивистон дарёфти хакикатро 
тавассути усули верификатсия (аз лотинй -  исбот кардан, 
тасдик кардан) пайдо кардан мехоханд;

-  нихоят, намояндагони неопозитивизм пешниход 
мекунанд, ки забони универсалй бояд забони физика, забони 
хдмагонии тадкикоти  илмй бошад, зеро акида доранд онхо, 
физика асоси хамаи илмхо махсуб меёбад ва мухокимахои 
физики кобили дакикан тафтиш кардани эмпирикиро доранд. 
Ин гуна маънидод кардани масъалахо дар илми муосир ба 
мафхуми физикализм ифода карда мешавад.

468. Магар хама акидахои неопозитивизм дурустанд?
Албатта, не. Аммо мо ба он хотир хамаи акидахои онхоро 

номбар кардем, ки чараёни фалсафии бавучудовардаи онхоро 
омухта истодаем. Акнун, ки мо ба тамоми акидахои онхо 
шинос гардидем, метавонем бигуем, ки баъзе акидахои 
неопозитивизм холо дар ибтидои пайдоиши ин чараён зери 
гащиди шадид карор шрифт. Чунончи, эътироз карда шуд, ки 
усули верификатсия на дар хама чо истифода шуданаш мумкин 
аст. Масалан, чй тавр мумкин аст, ки конунхои илмхоро 
тавассути истифодаи усули верификатсия тафтиш кард? 
Чунончи, агар гуем, ки харакат дар асоси бархурди чонибхои 
ба хам зид ба вучуд меояд, хама металхо кобилияти 
Гмрцгузаронй доранд, меъёрхои ахлокй унсури фарханги
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маънавй мебошанд ва гайра. Магар мухокимахои мазкурро ба 
таври тафтиши эмпирикй тасдик кардан мумкин аст? Албатта, 
не.

Масъалаи дигар, физикализми пешниходкардаи 
неопозитивизм мебошад, ки он низ на дар хама сохахо 
истифода шуданаш мумкин аст. Масалан, магар мумкин аст, ки 
меъёрхои физикализм дар илмхои ахлок, равоншиносй, 
сиёсатшиносй, фархангшиносй ва гайра истифода карда 
шаванд? Албатта, не.

Бояд кайд кард, ки мавзуи омузиши фалсафа, ки 
конуниятхои умумитарини пайдоиш, тагйирёбй ва инкишофи 
оламро дар бар мегирад, тавассути физикализм ё усули 
верификатсия тахщпс, карда намешавад. Барои ин масъалахоро 
омухтан илме лозим аст, ки дастовардхои илмхои сохавиро 
тачрид кунад, умумият бахшад. Дар асоси ин ва далелхои дигар 
гуфтан лозим аст, ки усулхои пешниходкардаи неопозитивизм, 
хам аз дохили мактаби худ ва хам аз чониби чараёни 
ташаккулёфтаистодаи постпозитивизм зери танкиди шадид 
карор гирифта шуд.

469. Постпозитивизм чист?
Постпозитивизм чараёни наве, ки ба чойи фалсафаи 

неопозитивизм омадааст, ба шумор меравад. Масъалаи асосии 
баррасии постпозитивизм аз тафсири инкишофи илм, тахкики 
мантик ва рушди донишхои илмй иборат аст. Дар маркази 
диккати постпозитивизм масъалахое меистанд, ки дойр ба 
чигунагии ба вучуд омадани назарияи нав, чй гуна он назария 
дар байни назарияхои мавчуда худашро муаррифй мекунад ва 
чойгузини худ мешавад, меъёрхои ищтаоби назарияхои илмии 
ракобаткунанда чигунаанд ва гайра ба шумор мераванд.

470. Дар асархои кадом намояндагон инкишофи 
методологияи маърифати илмй аз диди постпозитивизм инъикос 
ёфтааст?

Масъалаи матрахшуда дар асархои К. Поппер (1902-1994), 
Т. Кун (1922-1996), И. Лакатос (1922-1974), П. Фейерабенд 
(1924-1994) ва гайра иншо шудааст. Чунончи, постпозитивизм 
аз асари К. Поппер, ки ба унвони “Мантики ихтирои илмй”-и
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соли 1959 ва асари Т. Кун “Таркиби инкилобхои илми’’, ки соли 
1962 аз чоп баромадааст, ибтидо мегирад.

471. Акидахои Карл Раймунд Поппер аз чихо иборат буданд?
Кабл аз хама, бояд донист, ки К. Поппер асосгузори

ратеионализми танкидй ба шумор меравад, ки он дар дохили 
постпозитивизм ба вучуд омадаву ташаккул ёфтааст. Мухтавои 
ин назария такозо мекунад, ки илм ва ратсионализм, яъне 
окилона истифода кардани он, бояд омили пешгирикунанда, 
махдудкунандаи интишори рухияи ирратсионалй, 
ноокилонагии томравойй ва харзагуйии ичтимой, ки дар 
замони муосир ба бадбахтихои гушношунид барои инсоният 
овардааст, гардад. .

Дигар он, ки ратеионализми танкидиро К. Поппер дар 
мукобили эмпиризми неопозитивиста мегузорад ва онро 
хамчун хусусияти мухимтарини методи илмй ва донишхои илмй 
маънидод мекунад.

Акидаи дигари постпозитивистон, аз чумла К. Поппер, аз 
он иборат аст, ки ратсионализм бояд танквди асосёфта бо 
далелхо ва методологияи илмиро пазиро бошад. Ба сифати 
меъёри чудокунандаи илм аз метафизика (фалсафа) Поппер ба 
чойи верификатсияи неопозитивизм фалсификатсияро (аз лот. 
ба козибй баровардан аст) пешниход кард. Ин меъёр маънии 
онро дорад, ки хама гуна хулосахои илмй метавонанд ба 
хулосахои нодуруст бароварда шаванд.

А кидахои мазкур Попперро ба он оварданд, ки вай рушди 
донишхои илмиро на хамчун гузариш аз як дониши хакикй ба 
дигар, балки аз тахдаки як мушкила ба мушкилаи дигар 
маънидод мекардагй шуд. Хулора, мувофики Поппер илм бояд 
аз хусусияти объективонаи донишхои хакикй даст кашида, 
хусусияти мутлаки плюралистиро пазирад, ки дар нихояти кор 
ба эътироф кардани мухтавои ифодаи “Мо намедонем -  мо 
метавонем танхо фарз кунем” оварда мерасонад.

472. Оё Поппер дар маеьалахои фалсафаи ичтимой низ 
акидахо дорад?

Бале, Поппер дар баррасии масъалахои назарияи ичтимой- 
фалсафй методи таърихияти тадкики масъалахои чомеаро, ки 
ба марксизм тааллук дорад, инкор мекунад. Чун маълум аст,
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баррасй кардани масъалахои чомеа дар асоси методологияи 
таърихият хама гуна тагйнроти дар чомеа бавукуъояндаро 
хамчун раванди конунй маънидод мекунад. Тибки 
методологияи мазкур, чигунагии чомеаи оянда низ пешгуйй 
карда мешавад. Масалан, дар натичаи таърихи инсониятро ба 
форматсияхои гуногун таксимбандй кардан, марксизм ба 
пешгуйие омада буд, ки баъд аз форматсияи сармоядорй 
хатман форматсияи коммуниста ташаккул меёбад. Аммо 
мувофики методологияи Поппер, дар чомеа хеч гуна конунхои 
объективии инкишоф амал намекунанд. Хеч кас ояндаи 
чомеаро низ муайян карда наметавонад. Бо ин акидахояш 
Поппер пешгуйихои илмиро инкор мекунад, ки начандон 
дуруст аст, зеро илми муосир ба пешгуйихои илмй шубха 
надорад ва ин масъала бо далелхои бешумор тасдик 
гардидааст.

Байр аз ин, дар назарияи фалсафаи ичтимой Поппер ду 
навъи чомеаро: чомеаи кушод ва чомеаи бастаро мавриди 
тахлил карор додааст. Баррасии ин масъаларо у дар асараш 
“Чомеаи кушод ва душманони он”, ки соли 1945 аз чоп 
баромад, муфассал иншо кардааст.

473. Бо ифодаи “чомеаи кушод” Поппер кадом навъи 
чомеаро таъбир кардан мехохад?

Дар зери ифодаи “чомеаи кушод” Поппер чомеахои навъи 
демократй, ки бо плюрализм дар иктисод, сиёсат, фарханг, 
таркиби инкишофёфтаи ичтимой, чомеаи шахрвандй ва 
хукукбунёд будани давлат фарк мекунанд, таъбир кардааст. 
Дар ин гуна чомеахо, мувофики акидаи Поппер, шахрвандон 
тафаккури ратсионалии танкидй доранд, рафтор ва 
муносибатхои озодй чомеавиро сохибанд, имконият доранд, ки 
бошуурона раванди инкшиофи чомеаро идора кунанд, 
муассисахои давлатиро дар асоси меъёрхои демократй созмон 
диханд.

474. “Ч,омеаи баста” гуфта Поппер чй гуна чомеаро дар 
назар дорад?

Ба навъи “чомеаи баста” Поппер чомеахои тосармоядорй 
ва сотсиалистиро дохил мекунад, ки ба онхо, мувофики акидаи 
Поппер, чунин хусусиятхо, ба монанди томравой, тагйир
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нахурдани шаклхои ичтимоии фаъолият, бартарй доштани 
манфиатхои чомеавй аз манфиатхои шахсй, догматизми 
акидатй, идеологи ва харзагуйии сиёсиву ичтимой дохил 
мешаванд.

475. Оё хама акидахои Поппер дурустанд?
Дар чавоб ба чунин савол бояд гуфт, ки хар як олим ё 

мутафаккир дар асоси тадкикоти анчомдодааш хатман ба чойе 
мерасад, фикри тозае мегуяд, ихтирое ба вучуд меоварад ва 
гайра, яъне ба хазинаи илм дастовардеро ворид мекунад. Аммо 
аз як олим ё як мутафаккир барои хама саволхо чавоби 
мукаммал такозо кардан начандон дуруст аст. Чунончи, ба 
акидаи Поппер, чомеахои Аврупой Барби ташаккули чомеахои 
кушодро холо то миёнахои асри XX гуё ба анчом расонида 
буданд, вале амалияи нимаи дувуми асри мазкур нишон дод, ки 
чомеахои кушоди Аврупой Fap6fi хеле дур аз мукаммалй 
мебошанд. Дар чомеахои мазкур чинояткорй дар шаклхои 
гуногун интишор ёфта, суйиистифода аз озодии бозор, вайрон 
кардани адолати ичтимой, коста гардидани фарханги ахлокй ва 
гайра густурда гардидааст. Ба ин ва нокисихои дигари 
чомеахое, ки Поппер онхоро хамчун намуна маънидод карда 
буд, дар охирхои дахаи хаштум ва ибтидои дахаи нухуми асри 
XX худи Поппер коил омад. Мисоли оварда аз он шаходат 
медихад, ки на хама акидахои файласуфи номбурда дуруст 
будаанд.

476. Дар таквияти чараёни постпозитивизм сахми боз кадом 
мутафаккир пазаррас аст?

Дар ин маврид сахми файласуфи муосири амрикой Томас 
Сэмюэл Кун чашмрас мебошад.

477. Т. С. Кун акидахояшро дар кадом асар инъикос 
кардааст?

Номбурда, ки яке аз саромадони равняй таърихй- 
эволютсионй дар фалсафаи илм ба шумор меравад, афкори 
фалсафии худро дар асараш “Таркиби инкилобхои илмй”, ки 
соли 1962 аз чоп баровардааст, муфассал таъбир кардааст.
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478. Равняй таърихй-эволютсионй дар фалсафаи илм чй 
маънй дорад?

Ба ак;идаи Семюэл Кун, хусусияти инкишофи илм аз он 
иборат аст, ки вай ба даврахои таърихии муайяни тарзи 
фаъолияти иттиходи илмии дар хамон давра салтанатдошта 
алокаманд карда мешавад. Дар хамин асос Семюэл Кун ба 
истифодаи доирахои илмй мафхуми “муайянй”-ро (парадигма)- 
ро дохил мекунад. Муайянй, мувофики С. Кун, мачмуи 
тааккудот, арзишхо ва воситахои техникие, ки доирахои илмй 
аз онхо истифода мекунанд ва тавассути онхо мавчудияти 
анъанахои илмй таъмин карда мешаванд, иборат мебошанд. 
Масалан, С. Кун менависад, ки “Ман дар зери ифодаи муайянй 
(парадигмахо) дастовардхои аз чониби хама эътирофшударо 
мефахмам, ки онхо дар давоми муддати муайян ба доирахои 
илмй намунаи масъалагузорй ва халли онро дода метавонанд” 
(Таркиби инкилобхои илмй. -  М.: Прогресс, 1977. -  С. 11). С. 
Кун тафсири масъаларо идома дода, кайд мекунад, ки муайянй, 
яъне зинаи муайяни бадастомадаи илм муддати тулонй ба 
сифати муайянкунандаи масъалагузорихо ва халли онхоро 
таъмин менамояд. Агар дар раванди инкишоф ба чойи як 
муайянй муайянии дигар биёяд, пас, вай маънии инкилоби 
илмиро сохиб мешавад. Бинобар ин, - мегуяд С. Кун, - 
инкишофи илм дар сохахои зарурй тавассути инкилобхои илмй 
хамчун равандхои чахишй сурат мегирад.

479. Оё акидахои дар боло овардаи С. Кун куллан 
дурустанд?

Албатта, афкори номбурда дар дарки фалсафаи илм аз 
ахамият холй нестанд, вале у, мутаассифона, раванди 
муттасили инкишофи илмро ба мукобилгузории унсурхои 
нисбй ва мутлаки донишхои илмй, мунфасилият ва муттасилият 
дар он иваз мекунад.

Бо овардани акидахои баъзе аз намояндагони машхури 
позитивизм, неопозитивизм ва постпозитивизм ба ин масъала 
хотима мебахшем ва омузандаро рахнамои мекунем, ки дар 
корхои мустакилона ба чараёнхои мазкур муфассалтар шинос 
шаванд. Х,оло мегузарем ба шархд акидахои намояндагони 
чараёнхои дигари фалсафаи муосир, ки яке аз онхоро фалсафаи 
хаёт мегуянд.
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480. Фалсафаи хаёт чист?
Фалсафаи хаёт чараёнест, ки хамчун чараёни мухолифи 

ратеионализми классики ва хамчун вокуниш ба бухрони 
табиатшиносии механистй ба вучуд омадааст. Акидаи 
марказии фалсафаи хаёт аз он иборат аст, ки дар заминаи 
инкишофи олам ва инсон асоси ратсионалй (окилона) наистода, 
балки вокеиятхои ирратсионалй (ноокилона, бешуурона) 
меистанд. Яъне, хаёт чунин маънидод карда мешавад, ки вай 
гуё аз “эволютсияи эчодкунанда”, яклухт, раванди ба хамдигар 
алокаманд, ки дар он материя ва шуур, фаъолиятхои 
бошуурона ва бешуурона, мантик ва бемантикй чудонопазир, 
таксимнопазир амал мекунанд, иборат бошад. Хаёт, бо хама 
шебу фарозхояш, бо хама тазодхояш, дар ягонагй хамчун асоси 
баррасии фалсафй карор мегирад. Чараёни чунин хаёт дар 
доираи тафаккури аклонй-ратсионализм тафсирнашаванда 
мебошад. Хаёт, дар ин фалсафа, хамчун раванд, эчоди 
гаризавии озод ва номураттаб, ки онро барои тахлили илмй 
истифода кардан имконнопазир мебошад, маънидод карда 
мешавад. Хулоса, хаёт дар чунин фахмиш мухтаво ва мохияти 
хастиро ифода мекунад. Бинобар ин маърифати фалсафй бояд 
бар хамин асос сурат гирад.

481. Намояндагони машхури фалсафаи хаёт кихо буданд?
Ба намояндагони машхури ин чараён файласуфон Ф. 

Шлегел, А. Шопенгауер, Ф. Нитсше, О. Шпенглер, А. Бергсон 
ва гайра дохил мешаванд, ки акидахои баъзеи онхоро хамчун 
намуна дар саволу чавобхои поёнй барраей хохем кард. 
Чунончи, яке аз машхуртарин намояндаи фалсафаи хаёт А. 
Шопенгауэр мебошад.

482. Артур Шопенгауэр кй буд ва акидахои фалсафаи хаётро 
чй гуна маънидод кардааст?

Артур Шопенгауэр (1788-1860) бунёдгузори фалсафаи 
ирратсионализм ва, аз чумла, фалсафаи- хаёт мебошад. 
Масъалаи мехварии баррасии А. Шопенгауэр, агар ба ифодаи 
дигар гуем, масъалаи асосии фалсафаи хаётро у аз масъалаи 
“ирода” иборат медонад. Асаре, ки ин масъалаи мехвариро дар 
он у иншо кардааст, ба унвони “Олам хамчун ирода ва
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тасаввурот” маъруф аст. Дар ин асар Шопенгауэр иродаро 
хамчун “чизи худ ба худ” вучуддошта маънидод мекунад, ки 
вай берун аз вахту фазо вучуд дошта, на ба акл ва на ба 
маърифат алокамандй надорад. Вахте Шопенгауэр иродаро 
хамчун “чизи худ ба худ” маънидод мекунад, вай ба “чизхои 
дар худи” И. Кант такдид мекунад, Кантро инкишоф додани 
мешавад ва мохдяти “чизхои дар худ”-ро дар ирода мебинад. 
Аз ин чост, ки дар Шопенгауэр ирода хамчун олам баромад 
мекунад. Ба ифодаи худи муаллиф “Олам хамчун ирода” 
мешавад. Албатта, вакте сухан дар бораи умуман олам 
меравад, иродаи оламй, яъне иродаи ифодакунандаи олам, 
иродаи озодй умумй, ки заминаи хама гуна хастй, аз чумла 
хастии инсон мебошад, фахмида мешавад. Ирода, барои 
Шопенгауэр, ибтидои мутлак, заминаи хама гуна мавчудият 
мебошад. Хулоса, назария дар бораи ирода усули асосй ва 
умумй (универсалии) тамоми фалсафаи мутафаккир ба шумор 
меравад.

483. Дар масъалаи умдаи фалсафии дигар, ки назарияи 
маърифат махсуб меёбад, Шопенгауэр чй акида дорад?

Дар чавоб ба ин савол бояд гуфт, ки агар “чизхои дар худ”- 
ро И. Кант донистанашаванда эълом дошта бошад, “иродаи 
худ ба худ”-ро А. Шопенгауэр донисташаванда пешниход 
кардааст. Лахзаи аввалини шуурро у дар тасаввурот медид. 
Маърифат, мегуфт у, ё хамчун интуитсия ё хамчун мавхумият 
ва ё маъшш хамчун тасаввуроти беихтиёрона сурат гирифтанро 
дорад. Интуитсия навъи аввалин ва мухимтарини дониш 
махсуб меёбад. Хама гуна тасаввуроти беихтиёронаи 
бавучудомада дар инсон дар нихояти кор дар интуитсия 
тачассум меёбад.

484. Фридрих Нитсше (1844-1900) кй буд?
Номбурда низ яке аз намояндагони фалсафаи хаёт ба 

шумор меравад, ки нисбат ба Шопенгауэр баъзе акидахои 
фарккунанда дорад ва омухтани онхо аз ахамият холй нахохад 
буд.
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485. Мухтасари акидахои Ф. Нитсше аз чихо иборат 
мебошанд?

Бояд гуфт, ки Ф. Нитсше низ иродаро хамчун категорияи 
маркази мавриди баррасии худ кдрор додааст. Аммо у иродаро 
ба таври умумй баррасй накарда, балки сифати барои инсон 
манфиатоварии онро, яъне “ирода бахри хаёт”-ро, ки, пеш аз 
хама, мохияти онро дар “ирода бахри расидан ба хокимият” 
медид, мавриди баррасй карор додааст. Ф. Нитсше иродаро 
чунин маънидод мекард, ки гуё дар зиндагй, дар хаёт хама гуна 
хавасмандй ва хама гуна мубориза барои ба даст овардани 
“хокимият” ба вукуъ мепайвандад. «Мохияти хаёт, - мегуфт 
Нитсше, - дар хамин аст».

486. Ф. Нитсше дар бораи олам чй акида дошт?
Мувофики акидаи Ф. Нитсше, олам аз нав ташаккулёбии 

хамешагй ва бехадафй ба шумор меравад, ки он дар идеяи 
“бозгашти хамешагии якранг” ифода карда мешавад. Ирода 
асоси ба харакатоварандаи хамон азнавташаккулёбй, хамон 
майл барои ба даст овардани хокимият, майли ба даст 
овардани нуфузи инсон, нуфузи Ман махсуб меёбад. Заминаи 
хамин майли инсонро ирода ташкил медихад, ки вай 
таъминкунандаи хаёт мебошад. Бинобар ин мафхуми хаёт дар 
фалсафаи Ф. Нитсше макоми марказиро мебозад. Аз ин чост, 
ки уро асосгузори равияе, ки фалсафаи хаёт мегуянд, меноманд.

487. Ф. Нитсше дар масъалаи маърифат чй акида дорад?
Дойр ба ин савол бояд гуфт, ки у хама гуна ба низоми 

муайян даровардани донишхои фалсафиро дар бораи олам рад 
мекард. Ба акидаи у, дониш -  тасаввуроти инстинкта мебошад. 
Х,ар як инсон оламро ба таври худ тасаввур мекунад. Дар хар 
кас, мегуфт вай, дойр ба олам устураи шахсии худаш хает. 
Хулоса, назарияи маърифат, ба маъние, ки онро илм 
мепазирад, мавриди баррасии Нитсше набудааст.

488. Ф. Нигсше дар масъалаи пешрафти чомеа чй акида 
дорад?

У усули демократия ва пешрафти таърихиро рад мекунад ва 
мухаббат ба сарнавиштро ба арзишхои мазкур мукобил 
мегузорад. Нитсше хама гуна андешаи баробарй ва адолатро
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низ рад мекунад ва акида дорад, ки баробарй ва адолат 
“хусусияти мукаммалияти инсониро аз байн мебарад”. У 
чонибдори табакабандии ичтимой буда, назарияи салтанати 
мутлакд зубдагони “табакди болой”-ро рушд мебахшид. 
Мохияти назарияи мазкур накши фавкулинсонро дар назар 
дорад. Фа вкул инсон иарастиши инсони иродаи кавй дошта, 
инсони тавонманд, инсони хариси хокимият мебошад. Барои 
Нитсше хама мардуме, ки дар бораи баробарй, адолат сухбат 
мекунанд, нотавонанд. Онхо оммаи хира ва тира буда, бояд 
хидмати хокимони салтанатро ба 4 0  оваранд.

Нитсше чонибдори тачдидй назари куллии хамаи арзишхои 
башарй буда, даъво мекард, ки хамаи онхо бояд аз хаёти чомеа 
сутуда шаванд, зеро онхо барои ташаккули иродаи хариси 
хокимият замина шуда наметавонанд. У чунин мегуфт, ки зехни 
окдлона ва усулхои демократии идораи чомеаи шахрвандй ба 
баробарй оварда мерасонанд, ки он дар окибати кор ба 
тирагии чомеа меоварад. Хатто арзишхои дини масехй дар 
бораи мухаббат ба Худо ва ба наздикон инсонро ба пасти 
меоваранд ва “ахлокй гуломй”-ро ташаккул медиханд. Чунин 
арзишхо ба ташаккули иродаи кавии инсон ва хариси хокимият 
халал мерасонанд. “Бинобар ин, - мегуяд Нитсше, - лозим аст, 
ки “ахлокй кухнашудаи гуломон” ба “ахлокй салотин” иваз 
карда шавад, зеро ояндаи инсоният ба дасти хамин камтаринхр 
мегузарад ва “хама бокдмондахо -  танхо инсоният” 
мебошанд”. “Лозим аст, ки тавассути кувва, волоияти рух ва 
нафрат ба омма болои инсоният истода бошй”, - мегуфт 
Нитсше. Дар хаёт хеч чизи окдлона вучуд надорад, хаёт 
ирратсионалй (ноокилона) мебошад.

Албатта, акидахои мазкури Нитсше, ки парастиши инсони 
иродаи кавй, ташаккули чунин ирода, кушиши он барои дар 
хаёт мавкеъ ва манзалати хокимиро пайдо кардан, паст задани 
инсони заифи мунтазир аз мехрубониро таргиб мекунад, 
ифодакунандахои талаботи чомеаи сармоядории замони 
зиндагии файласуф мебошанд ва магзи окдлонааш хам дар 
хамин аст, яъне мутафаккир дар хаёти чомеаи хамондавраина 
чигуна муваффак шудани инсонро таъбир кардааст ва унсурхои 
дар боло овардаро заминахои расидан ба муваффакияти хаёт 
маънидод кардааст.
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Сарфи назар аз он ки мутафаккир роххои муайяни ба 
мартабахои баланди зиндагй расидани инсонро аз диди худ 
заминагузорй кардааст, онхо дар нихояти кор хусусияти 
иртичой доранд ва танхо манфиати табакаи истисморгарони 
чомеаро химоя мекунанд. Чунин авддахо, чун аз таърих маълум 
аст, заминаи илмии идеологияхои фашистй хам гардида 
буданд. _

Максади шиносой ва омухтани чунин акидахо аз он иборат 
аст, ки тавонем онхоро ба арзишхои дигари судманд мукоиса 
намоем ва натичае бардошта бошем.

Азбаски чараёни ба ном фалсафаи хаёт ба тафаккури 
тшсонияти муосир таъсири хеле калон дорад, лозим аст, то 
афкори намояндагони баъзеи дигари ин чараёнро мавриди 
баррасй карор дихем. Аз чумла, афкори алокаманд ба “Хаёти 
органикй” ва “Фалсафаи фарханг”-и Освалд Шпенглер хеле 
мароковар мебошанд.

489. Освалд Шпенглер кй буд?
О. Шпенглер (1880-1936) файласуфи олмонй ва яке аз 

намояндагони фалсафаи хаёт ба шумор меравад. Асари 
машхураш ‘Туруби Аврупо” мебошад, ки дар ибтидои солхои 
20-уми асри XX навишта шуда, уро шухратманд гардонидааст. 
Вай яке аз пайравони Нитсше буда, дар баъзе масъалахо ба у 
пайравй кардааст ва дар зери таъсири фалсафаи Нитсше 
хамчун мутафаккир ташакул ёфтааст. Асосгузори назарияи 
“Хаёти органикй” ва “Фалсафаи фарханг” мебошад.

490. Мухтасари акидахои О. Шпенглер аз чихо иборат аст?
Пеш аз хама, бояд гуфт, ки барои О. Шпенглер низ 

масъалаи асосии омузиши фалсафа масъалаи хаёт мебошад. 
Хаёт дар тасаввури Шпенглер аз “организмхо”-и бешумори 
беохир, ки онхоро у “мавчуди бешумори беохири рухй” 
меномад, иборат аст ва хар яки он созандаи олами ба худ хоси 
фардии хеш мебошад, яъне хаёт хусусияти органикй дорад, ки 
он тавони тавсеаёбии бехудудро сохиб аст. Дар хамин асос, 
яъне бар асоси фахмшни хаёт хамчун “организм”, Шпенглер 
назарияи фарханг ва акдцаи дар чахорчубаи доирахо инкишоф 
ёфтани чомеаро мавриди баррасй карор медихад. Азбаски хаёт, 
дар таълимоти Шпенглер, аз “организмхо”-и алохидаи ботинан
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муташаккили кобилияти тавсеаёбии беохир иборат мебошад, 
фарханг низ хамчун “организм”-и ботинан муташаккил буда, аз 
“организмхо”-и дигар чудо маънидод карда мешавад. Ин акида 
маънии онро дорад, ки хеч гуна фарханги умумибашарй нест ва 
шуда хам наметавонад. Хдмин тарик, Шпенглер назарияи 
бешумории фархангхои -  “организмхо”-и дар фазову вакт аз 
хамдигар чудовучуддоштаро ба ягонагии раванди таърихии 
башарият мукобил мегузорад. Дар чунин мухокимаронй 
Шпенглер то ба хулосае расида буд, ки гуё дар олами башарй 8 
фарханги тамоман ба хамдигар алокамандй надошта арзи 
вучуд кардааст, ки хар яки он то ба хазор сол мавчудияти худро 
нигах медорад ва пас аз он аз байн меравад, мемирад. Ба ин 
фархангхо Шпенглер фархангхои мисрй, хиндувонй, бобулй, 
чинй, юнониву римй, византиягию арабй, фарханги Аврупои 
Гарбй ва майиро дохил карда буд. Чунин низ таъкид карда буд, 
ки гуё олам айни замон мунтазири тавлиди фарханги русиву 
сибириёйй мебошад.

491. Оё Шпенглер дар бораи тамаддун низ акидае дорад?
Бале, чун баррасии фарханг бе баррасии тамаддун 

номукаммал мемонад, мутафаккир ин масъаларо низ мавриди 
баррасй карор додааст. Мувофики таълимоти Шпенглер, 
тамаддун дар давраи ру ба завол овардани фарханг тавлид 
меёбад, яъне фарханг дар чараёни фавтиданаш ба тамаддун 
табдил меёбад. Гузариш аз фарханг ба тамаддунро Шпенглер 
хамчун гузариш аз фаъолият ба карахтй, ба вайроншавии 
организм маънидод мекунад ва ин чараёнро барои хар як 
фарханг ногузир тафсир мекунад. Масалан, менависад 
Шпенглер, чунин гузариш ба фарханги юнониву римй ба 
давраи эллинизм (интишор ёфтани фарханги юнониён) 
мувофик омада, барои кишвархои Аврупои Гарбй дар асри 
XIX, ки он ба ибтидои “гуруби Аврупо” мувофик аст, рост 
меояд.

Шпенглер назарияи инкишофро дар чахорчубаи доирахо 
тавассути се зинаи умри хар як фарханг ифода мекунад ва 
менависад, ки хар як фарханг се зинаро: тавлид, инкишоф ва 
фавтиданро аз cap мегузаронад. Хулоса, тибки назарияи 
Шпенглер, сарнавишти хар як фарханг ба мисли сарнавишти
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хар як организм пешакй муайян, яъне хар як фархангро ба 
мисли хар як организм фавтидани хатмй мунтазир мебошад.

Барои боз хам пурратар бардошт кардани фалсафаи хаёт ва 
умуман фалсафаи ирратсионалй шиносойй ба акидахои 
Зигмунд Фрейд низ мусоидат мекунанд ва аз ахамият холй 
нахохад буд.

492. Зигмунд Фрейд (1856-1939) кй буд?
3. Фрейд невропатолог (табиби беморихои асаб), олими 

равоншинос, асосгузори илми тахлили холатхои равонй, 
профессори донишгохд Вена (Австрия) буд.

493. Мухтасари акидахои барои фалсафа зарурй 3. Фрейд аз 
чихо иборат аст?

Чун аз муайян кардани шахсияташ маълум шуд, 3. Фрейд 
ба масъалаи дарёфти усули табобати беморихои равонй - асаб 
машгул буд. Дар чараёни пажухишхояш у хдмчунин назарияеро 
ба вучуд овард, ки тибки он накши ходисахо ва равандхои 
бешуурона дар хаёти инсон ва умуман дар инкишофи 
фархангро маънидод мекард. Агар то Фрейд мавзуи илми 
равоншиносй, асосан, аз фаъолиятхри бошуурона иборат буда 
бошад, Фрейд дар натичаи пажухишхояш накши бисёр калони 
лахзахои бешууронаро дар рафтори одам муайян намуд, яъне 
Фрейд муайян кард, ки равонй (психикаи) инсон таркиби 
мураккаб дошта, зинахои гуногунро ба мисли шуур, зинаи 
пешошуур ва бешууронагиро дар бар мегирад. Фрейд ба он 
расид, ки шуури инсон дар таркиби мазкур танхо зинаи 
“истикбол”, як ахираи шохи дарахт буда, хама бокимондахои 
дарахтро зинаи пешошуур ва бешууронагй ташкил медиханд. 
Фрейд кайд мекунад, ки инстинктхои бешуурона, пеш аз хама, 
шавкхои чинсй, куввахои асосии водоркунандаи рафторхои 
инсон ба шумор мераванд.

Пажухишгарони осори Фрейд, раванди ташаккулёбии 
назарияи олимро ба ду давра таксим мекунанд. Давраи аввал 
охири асри XIX ва то соли 1920-ро дар бар мегирад. Дар ин 
давра Фрейд ба хулоса омада буд, ки тамоми фарханги башарй 
натичаи неруи шавкхои чинсиро ба раванди эчод ё дигар 
намудхои фаъолият интикол доданро дар назар дорад. Чунин 
гузаришро ба калимаи лотиниасос сублиматсия (ба холате
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расонидан) меноманд. Мувофики ин назария, заминаи 
фархангро на фаъолияти окилонаи (ратсионалии) инсон, балки 
фаъолиятхои ноокилонаи (ирратсионалии) биологии инсон ба 
вучуд меоварад. Давраи дувумй пажухишхои Фрейд замони 
баъди соли 1920-ро дар бар мегирад. Дар ин давра Фрейд 
назарияи динамикии (пайваста инкишофёбии) равони инсонро 
ба низом даровард, ки мувофики он, холатхои равонии инсон 
ба се кишр: Вай, Ман ва аз Ман боло чудо карда мешавад. Дар 
формулаи рамзии мазкур, Вай маънии бешууронагиро, яъне 
ифодакунандаи шавкхои чинсии (инстинктии) инсонро, Ман -  
бошууронагиро, яъне, ифодакунандаи миёнаравй, миёни Вай-и 
бешууронагй ва аз Ман болои олами фархангро ифода 
мекунад. Дар ин формула аз Ман боло -  олами фархангро, яъне 
мурокибакунандаро дар назар дорад. Чунон ки мебинем, Ман -  
бошууронагй, танхо накши миёнаравиро мебозад ва дар 
фаъолиятхои инсон накши начандон бориз дорад. Хдмин 
тарик, Фрейд, накши асосиро 6а. фаъолиятхои бешуурона 
алокаманд карда, на танхо заминаи чараёни ирратсионалии 
рафтори одамонро исбот кардани шудааст, балки нишон 
доданй шудааст, ки вай то чй андоза кувваи кобили мавчудияти 
зиддиятнокро дороет. Хулоса, мувофики Фрейд, мавчудияти 
инсоният аз муборизаи оштинопазири хамешагй миёни “усули 
кайфият” ва “усули вокеият”, яъне, миёни шавкхои чиней ва 
фарханг иборат мебошад.

494. Агар афкори Фрейдро ба хаёти чомеа интикол дихем чй 
мешавад?

Азбаски хар як фард душмани эхтимолии фарханг, ки уро 
аз шавкхои чиней боз медорад, ба шумор меравад ва, аз тарафи 
дигар, инсоният дар хаёти чомеавй бе фарханг хам зиста 
наметавонад, зарурат пайдо мешавад, ки дар хаёти чомеавй 
инсон барои риоя кардани меъёрхои фархангй мачбур карда 
шавад. Дар татбики ин амр зарурати салтанати зубдагон аз 
болои бисёрихо, “дохиён” бар “омма” ба вучуд меояд. Хулоса, 
Фрейд низ дар нихояти кор ба хамон акидаи “фавкулинсон”-и 
Нитсше мерасад.

Баъди тафсири акидахои фалсафаи хаёт лозим меояд ба 
чараёнхои дигари фалсафаи муосир гузарем, ки яке аз онхоро 
зкзистенсиализм ё фалсафаи мавчудият мегуянд.
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495. Намояндагони машхури фалсафаи экзистенсиализм 
кихо буданд?

Машхуртарин намояндагони фалсафаи экзистенсиализм М. 
Хайдеггер, К. Ясперс дар Олмон, Ж. П. Сартр, А. Камю дар 
Фаронса, Аббаняно дар Италия ва Баррет дар ИМА буданд.

496. Экзистенсиализм5 ё фалсафаи мавчудият чиро ифода 
мекунад?

К,абл аз х,ама, бояд гуфт, ки мохияти ин чараёни фалсафй ба 
сифат, мохият, мак,сад, чигунагй ва арзишхои дигари 
муайянкунандаи мавчудияти инсон бахшида шудааст, ки 
намояндагонаш хар як ба таври худ ин мавзуъро барраей 
кардаанд. Агар ба таври умумй ифода кунем, мавзуи тахкики 
экзистенсиализм аз баррасии мавзуи хастии фардии мутазоди 
инсон, ки аз мачмуи парешонихои хамешагй, таре, ноумедихо 
ва хамчунин мувакдатй будани хаёт ва амсоли онхо таркиб 
меёбад, иборат аст. Инсон дар зиндагй бо хама он ночуридои 
дар боло зикршудаи хаёташ ба холи худ партофта шудааст. 
Яъне, хама тазодхои зиндагй дар хаёти фардии инсон тачассум 
ёфтаанд. Бинобар ин намояндагони экзистенсиализм мехоханд, 
ки масъалаи мехварии тахкикоташон хаёти фардии инсон бо 
тамоми тазодхояш бошад.

5 Экзистенсиализм аз лотинй экзистентиа, яъне мавчудият мебошад. Мо ин 
истилохро дар х,ошия махсус чудо кардем, то гуфта бошем, ки онро ба забони 
точикй “вучудгарой” тарчума кардан faлaт аст. [Нигар ба. -  Таърихи 
фалсафа. Китоби дарсй барои донишчуёни та^силоти муассиса^ои олии касбй. 
-  Душанбе, 2011. -  С. 436]. Дар забони арабй чараёни фалсафии 
экзистенсиализмро х,амчун “вучудият” тарчума мекунанд, аммо дар забони 
форсии точикй истилох,и мазкур дар шакли мавчудият бояд гарчума шавад. 
Аз назари ифодаи маънии фалсафй низ бояд мавчудият шавад, зеро, агар ба 
мохияти ин чараёни фалсафй дурусттар таваччУА карда бошем, ба дурустй 
маълумамон мегардад, ки сухан дар бораи сифат^о ва чигунагих,ои 
мавчудияти, пеш аз >;ама, инсон меравад. Исгило^и мазкурро дар ифодахои 
“х,акди мавчудият”, “мавчудиятро нигах, доштан”, “аз мавчудият... сол 
мегузарад”, “ба мавчудият... сол шуд”, “робитахои дустонаи мавчуд” (ба чойи 
вучуд дошта) ва fafipa истифода мекунанд, ки тарзи дурустй истифода мансуб 
меёбад.
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Чун маълум аст, мавзуи баррасии хастии инсон дар таърихи 
фалсафа холо аз замонх,ои кадим o f o 3 ёфта то хол идома дорад. 
Олимони соха бар он акдцаанд, ки аввалин файласуфе, ки ба ин 
масъала машгул шудааст Сукрот мебошад. Бинобар ин уро 
намояндаи экзистенсиализми бостонй номидан хам мумкин аст.

Дар o f o 3i i  ташаккули фалсафаи асримиёнагй 
илохдётшиноси машхури дини масехй Августини Мукаддас низ 
ин масъаларо яке аз масъалахои мехварии баррасиаш карор 
дода буд.

Минбаъд масъалаи мазкур хамеша мавзуи мавриди тахкики 
гуногунчанбаи файласуфон гардида, дар асри XX ва рузхои 
кунунй низ яке аз мавзуъхои мубрами мавриди пажухиш ба 
шумор меравад. Ин масъала дар тахкикоти намояндагони 
чараёни фалсафаи экзистенсиализм мавзуи марказй ба шумор 
меравад, ки баррасии афкори онхоро аз М. Хайдеггер o f o 3 

менамоем.

497. Мартин Хайдеггер (1880-1976) кй буд?
Мартин Хайдеггер файласуфи экзистенсиалисти Олмон ба 

шумор меравад ва тамоми умри худро ба баррасии масъалахои 
алокаманд ба хастии инсон бахшидааст.

498. Мухтасари афкори фалсафаи мавчудияти М. Хайдеггер 
аз чихо иборат аст?

Чун маълумамон шуд, мавзуи баррасии чараёни фалсафаи 
экзистенсиализм аз хастии фардии инсон иборат будааст, пас, 
М. Хайдеггер низ хамчун яке аз намояндагони чараёни мазкур 
тадкикоташро ба масъалаи мазкур бахшидааст. Дар ин масъала 
у дар чунин акдда будааст, ки бояд мавзуи тадкик аз масъалаи 
маънии хастй огоз ёбад, зеро ин масъала, ба кавли у, “ба кунчи 
фаромушй” гузошта шудааст.

Мувофики андешахои М. Хайдеггер, дарки хастй танхо ба 
инсон хос аст, танхо ба инсон “хастй гушоиш” меёбад. Бинобар 
ин хамин хастии ба инсон гушоишёфта, яъне хамин мавчудият 
(экзистенсия) бояд асоси тахкики таълимот дар бораи хастй 
бошад. ХеЧ мумкин нест, ки дар бораи умуман хастй тахдикот 
анчом ёбад, вале худи тахкикдунанда берун аз доираи он 
(тахдик) бимонад.
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Масъалаи дигаре, ки ба он М. Хайдеггер таваччухи хоса 
зохир кардааст, вахт ба шумор меравад. У чунин акида дорад, 
ки азбаски окибати хастии инсонро муваккатй будани он, 
гузаро будани он, мирандагии он ташкил мекунад, лозим аст, 
то вакт хамчун мухимтарин хусусияти хастй мавриди тадкик 
карор дода шавад.

499. Афкори Карл Ясперс аз чихо иборатанд?
Афкори яке аз файласуфони дигари экзистенсиализм К. 

Ясперс (1883-1969) хусусиятхои хоси худро доранд. Барои ин 
мутафаккир мавчудият, кабл аз хама, мавчудияти маънавй, 
мавчудияти шуури шахе ба шумор меравад. “Мавчудият,- 
навишта буд Ясперс,- шуур мебошад ва ман хамчун шуур вучуд 
дорам... Тахлил кардани мавчудият маънии тахлил кардани 
шуурро дорад”.

Хастиро К. Ясперс ба се кисмат таксимбандй мекунад. 
“Бинобар ин,- мегуяд у,- фалсафа низ бояд се таксимбандй 
дошта бошад”.

1) Хастии чисмонй (“хастй-дар олам”) ё “мавчудият”, ки он 
хастии зохирй махсуб меёбад. Дар ин сатхи таксимбандй 
фалсафа мавзуи хастии маишии инсони фардиро, ки мохиятан 
мавчудият мебошад, мавриди тахкик карор медихад.

Мавчудият, яъне мавчудияти худашро инсон дар холатхои 
маъюсиаш, ки холатхои ба охир расидани хаёташ мебошанд, ба 
монанди лахзахои фочиабор, бемории табобатнашаванда ва 
оваранда ба марг, эхеоси гунах ва амсоли онхо ба шумор 
мераванд, дарк мекунад. Дар ин лахзахо инсон то чи андоза 
бебако ва фанопазир будани хаёташ, мавчудияташро дарк 
мекунад ва барои худ олами гайбро (транстсендентиро) кашф 
менамояд. Акнун мавчудият барои инсон маънии дигарро 
мегирад.

2) Ин зинаи дарки мавчудият аз вахй, яъне рушан шудани 
мавчудият, дарки рухро дар назар дорад.

3) Дар ин зина фалсафа ба гушоиши асрори олами гайб 
машгул мешавад, ки он ба дарки Худо алокамандй дорад.

Нихоят инсон ба фалсафаи имон омада мерасад. ки он, бар 
хилофи имони динии асосёфта ба вахй, бо мухокимаронихо ва 
тафаккури фалсафй фарк мекунад.
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Хулоса, намояндагони фалсафаи мавчудият чонибхои 
гуногуни хаёти фардии инсонро баррасй кардаанд, ки ба 
тафсил омухтани онх,о аз ах,амият холй нахохад буд.

500. Фалсафаи херменевтика чист?
Мафхуми херменевтика аз юнонй буда, маънии лугавиаш, 

ба забони точикй тафсир, маънидод мебошад. Аммо хамчун 
истилохи фалсафй, ба маънии хунар ва назарияи тафсири 
матнхо, мазмуни матнхои душворфахм ё кухнашудаи таърихй, 
ки баъди гузашти асрхо ба наели муосир фахмо нестанд, ба 
шумор меравад.

501. Х,еРменевтика ДаР таърихи фалсафа ба кадом маънихо 
истифода гардидааст?

Ин истилох дар таърихи фалсафа ба маънихои гуногун 
истифода гардидааст. Чунончи, намояндагони навафлотуния 
онро ба маънии тафсири ашъори шоирони гузашта истифода 
мекардаанд. Нависандагон ва муфассирони дини масехй барои 
тафсири матни китоби мукаддаси масехиён - Библия истифода 
менамуданд. Азбаски китоби мукаддаси дини ислом - Куръон 
ва хадисхои Паёмбари он низ матнхои кухна, ки ба нимаи 
якуми асри УП тааллук доранд ва хонандаи имрузи араб низ 
онхоро ба дурустй намефахмад, минбаъд зарурати тафсири 
онхо ба миён омад. Х,амаи онхое, ки ба хамин хунар алокаманд 
хастанд унвони муфассириро доранд, яъне онхоро низ 
намояндагони херменевтика гуфтан мумкин аст. Дар даврони 
Эхё херменевтика хамчун хунари баргардондани мероси 
фарханги антика ба забони зиндаи фарханги муосир истифода 
карда мешуд.

Дар замони муосир мафхуми херменевтика ба ду маънй 
истифода карда мешавад: 1) назария ва амалияи тафсири 
матнхо, ифодахои гуногуни лугавй, рамзхо ва 2) чараёни 
фалсафие, ки мухтавои асосии баррасиаш аз мушкилахои ба 
даст овардани дарк ва масъалахои забонии ба хамин масъала 
алокаманд иборат аст.
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502. Дар доираи ин чараёни фалсафй кадом мафхумхо 
накши мухим мебозанд?

Дар доираи ин чараён мафхуми асосй “дарк, фахм” 
мебошад. Аммо дар херменевтика боз мафхумхо, ба мисли 
“анъана”, “таъбир”, “маънй”, “чузъ ва кулл”, “доираи 
херменевтикй”, ки хар як дар матнхои фалсафй мавкеи муайян 
доранд, истифода мегарданд.

503. Герменевтика кай ба вучуд омадааст?
Ин хунар холо дар даврахои бостонй -  Антика ба вучуд 

омадааст. Чунончи, Арасту яке аз натичахои пажухишии худро 
ба унвони “Дар бораи тафсир” номгузорй карда буд. Чун дар 
саволх,ои болой кайд кардем, херменевтика дар даврахои 
гуногуни инкишофи чомеа ба маънихои гуногун истифода 
мешудааст. Аммо ташаккули фалсафаи херменевтика ба асри 
XVIII-XIX рост меояд, ки дар ин давра файласуфони олмонй 
Фридрих Шлегел ва Фридрих Шлейермахер ин мафхумро 
макоми фалсафй бахшидаанд. Масалан, Шлейермахер 
херменевтикаро хамчун тупари фсщмиши фардияти муаллифи 
дигар маънидод кард. Мувофики чунин таъбир, херменевтика 
фалсафае ба шумор меравад, ки вай бояд дар чараёни 
пажухиши худ ба ботини муаллиф дохил шуда тавонад 
“муаллифи матнро аз худи муаллиф дида бештар дарк кунад”. 
Барои ин лозим мешавад, ки, аз як чихат, ба ботини чигунагии 
ифодахои лугавии муаллиф дохил шавад ва, аз тарафи дигар, 
хусусияти истисноии фарккуиандаи нависандаро дониста 
гирад, зеро хар ду унсури дар боло зикргардида ба хамдигар 
робитаи мутакобилаи ногусастанй доранд ва дар дохил шудан 
ба ботини онхо имконияти тафсири дурустй матни муаллифро 
дода метавонад.

504. Инкишофи минбаъдаи фалсафаи херменевтика ба кй 
алокамандй дорад?

Минбаъд ин фалсафаро мутафаккирон, ба мисли В. Дилтей, 
Г. Зиммел, Э. Гуссерел, М. Шиллер ва гайра бо дохил кардани 
акдцахои нав такмил доданд, рушд бахшиданд. Масалан, 
Вилгелм Дилтей акида пешниход кард, ки асоси даркро 
“равонй фахманда” гуфтан мумкин аст. “Равонй фахманда” 
имконияти ба ботини “ягонагии маънавии хаёт’дохил игуданро
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дода метавонад. Дилтей чунин акида дорад, ки мавзуи 
герменевтика на аз тафсири мазмуни матн иборат аст, балки аз 
тафсири ифодахои лугавй ва дарк.

505. Боз чй гуна акидахо дар атрофи херменевтика пайдо 
шуда буданд?

Дар ин чода боз акидах,ои зиёде буданд, ки чонибхои 
гуногуни мавзуъро такмил медиханд. Масалан, яке аз 
мутафаккиронн маъруфи чараёни экзистенсиализм (фалсафаи 
мавчудият) Мартин Хайдеггер акида пешниход кард, ки 
мувофики он фахмиши (дарки) херменевтикй, кабл аз хама, 
тарзи умда, асосии участии инсон ба шумор меравад. Чунин 
маънидод кардани фалсафаи херменевтика маънии таълимот 
дар бораи хастии фахмишро дар бар мегирад, яъне 
херменевтика методологияи фахмиш набуда, балки онтологияи 
фахмиш ба шумор меравад. Аз ин чост, ки Хайдеггерро 
асосгузори онтологияи херменевтика меноманд. Агар маънии 
акидаи Хайдеггерро ба ифодаи дигар гуем, чунин мешавад, ки 
вай хастии вокеиро хамчун вокеияти лугавй маънидод мекард 
ва мегуфт, ки забон “манзили хастй” ва муайянкунандаи 
сарнавишти хастй мебошад. “Бинобар ин, - мегуфт Хайдеггер, - 
вазифаи фахмиш аз омухтани чигунагии “дарки забон” иборат 
аст”.

Инкишофи минбаъдаи фалсафаи онтологии херменевтика 
ба шогирди Хайдеггер Ханс Георг Гадамер алокамандй дорад, 
ки вай херменевтикаро хамчун назарияи тамоми олам эълом 
дошт ва фахмро, ки ба ботини “тамоми робитахои пайвастаи 
инсон ба олам” дохилшаванда маънидод карда мешавад, 
хамчун хусусияти хоси тафсиркунандаи мавчудияти _инсон ва 
тарзи умумии азхудкунии олам махсуб медонист. У таълим 
медод, ки чунин фахмиши олам аз тарафи инсон тавассути 
забон анчом меёбад. Бинобар ин забон, ба акидаи Гадамер, 
вокеияти умда ва тарзи асосии хастии инсонй ба шумор 
меравад.

Гайр аз чараёнхои фалсафие, ки дар саволу чавобхои боло 
баррасй кардем, дар замони муосир дар алокамандй бо рушди 
чомеа, илм ва куввахои истехсолкунанда самтхои нави фалсафй 
ба вучуд омада истодаанд, ки холо начандон муайянй пайдо 
кардаанд. Аммо як чараёне, ки дар асоси таъсиррасониаш ба 
чомеаи башарй макоми намоёнро ишгол мекунад, такозои
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тафсирро дорад. ^араёни мавриди матлаб фалсафаи муосири 
дин мебошад.

506. Фалсафаи муосири дин чй гуна фалсафа аст?
Маълум аст, ки фалсафаи дин баробарй ба вучуд омадану 

ташаккул ёфтани динхо арзи вучуд кардааст ва то кунун низ 
мавчудияти худро нигох дошта, пайваста ба инкишофи чомеа, 
илм ва, умуман, фарханги башарй рушд мекунад.

Мухимтарин акидаи фалсафаи муосири дини масехй ба 
ифодаи усули х,амоцангии имон ва ацл таъбир мегардад, ки он аз 
фалсафаи Фомаи Аквинй (асри XIII) гизо гирифтааст. Бинобар 
ин онро фалсафаи томизми нав (неотомизм) меноманд, ки ба 
номи Фома (дар лотинй -  Томас) алокаманд мебошад. Усули 
мазкурро, чун аз таърихи фалсафа маълум аст, Фомаи Аквинй 
дар мубориза бар зидди акидаи “хакикати дунавъй”, яъне 
хакикати илмй ва хакикати илохиётшиносй, ки гуё мавзуи 
омузиши хар яки онхо аз хамдигар фарк мекарда бошад ва 
бинобар ин ба хамдигар алокамандй надоранд ва ба хамдигар 
мухолиф хам намебошанд, меномиданд. Дар асоси ин усул 
Худо бо ду рох дониста мешавад. Рох ба поён, яъне тавассути 
вахй, боварй ва рох ба боло, яъне аз тадкики олами офарида ба 
суйи маърифати офаридгори он. Чунин маънидод кардани 
роххои расидан ба дарки Худовандй аз чониби фалсафаи 
муосири дин низ пазиро нест. Бинобар ин пешниход карда 
мешавад, ки усули хамохангии имон ва акл пазируфта шавад ва 
дар ин хамохангй бояд имон аз акл боло бошад. Барои тасдаки 
ин акида хамон панч далелй мавчудияти Худо, ки дар вакташ 
Фомаи Аквинй баён карда буд, дар фалсафаи муосири дин дар 
шаклхои гуногун пешниход карда мешаванд.

Масъалаи дигаре, ки ба он фалсафаи муосири дин 
таваччухи хоса дорад, масъалаи инсон мебошад. Дар ин мавзуъ 
фалсафаи муосири дин хам фардиятпарастии буржуазии 
худписандро инкор мекунад ва хам чомеагароии шуравиро, ки 
инсонро ба олат табдил медихад, кабул надорад. Инсонхои 
муосир дар ин фалсафа хамчун фардхои рубахудооварда ва дар 
заминаи хамдигарфахмй ба умумиятрасида, ки дар хидмати 
хайрияти хамагон ва хаёти мусолиматомез хастанд, ба шумор 
мераванд.
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Дар мазхабй протестанта ва православй акидахои 
фарккунандаи фалсафаи динй вучуд доранд, ки муфассал 
омухтани онхо аз ахамият холй нахохад буд. Чунончи, дар 
протестантизм масъалаи гузаронидани ислохот дар масехият ва 
ба инсон имконияти бештари озодй додан мавриди баррасй 
карор дода мешавад ва гайра.

507. Фалсафаи муосири ислом кадом акидахоро дороет?
Хусусияти фарккунандаи фалсафаи ислом аз он иборат аст, 

ки вай, харчанд аз доираи илохиётшиноей набаромада бошад 
хам, дар мухити нисбатан мустакил аз мукаррароти динй амал 
кардааст. Агар ба акидахои фалсафии Ибни Сино, Алфоробй, 
Ибни Рушд ва гайра таваччух кунем, ба хулоса меоем, ки 
назарияи ^ацицати ду навъи дар хамин фалсафа ба вучуд 
омадааст ва минбаъд ба фалсафаи Аврупои Гарбй гузаштааст. 
Дар фалсафаи исломй хакикати тавассути акл бадастомада ва 
хакикати аз боварй хосилшуда миёни хамдигар ихтилоф 
надоранд. Танхо лозим аст, ки онхо нодуруст маънидод 
нашаванд.

Агар мачмуи самтхои фалсафии исломро дар замони 
муосир тахлил кунем, ба хулоса меоем, ки хамаи онхо дар 
атрофи ду равняй асосй муттахид мешаванд: равняй анъанавй 
ва навсозй (модернсозй). Равняй анъанавй ба дохил кардани 
хама гуна навоварй мутлако зид мебошад. Таълим медихад, ки 
пешрафти чомеаро дар асоси Куръон ва шариата исломи 
давраи пайдоиш таъмин кардан мумкин аст.

Намояндагони фалсафаи модернсозй бар он акидаанд, ки 
миёни имон ва акл ва хамчунин байни фархангхои “Fap6” ва 
“Шарк” бояд тавозуне ба вучуд ояд. Онхо вахдати худовандиро 
таъкид карда, имкониятхои бехудуди акли инсон, озод™ он ва 
масъулияти онро дар рафтору кирдораш, дар фарк кардани 
хайру шарр низ сарфи назар намекунанд. Хулоса, тарафдорони 
модернсозй, ба монанди Мухаммад Икболи Лохурй, Мухаммад 
Абдуи Мисрй ва гайра фарохам овардани имконият барои 
татбик гардидани тавони эчодии инсонро на танхо бахри 
инкишофи чомеа лозим мешуморанд, балки барои окилона 
анчом додани эътикод зарур медонанд.

Бояд кайд кард, ки дар асоси рушди муттасили чомеаи 
башарй такозохои он низ тагйир меёбанд. Бинобар ин
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мукаррароти таърихан бавучудомада ва ташаккулёфта, на 
хамеша он такозохоро чавобгу буда метавонанд. Яке аз 
сабабхои умдаи ба вучуд омадани мазхабхо ва чараёнхои 
гуногуни динй ва фалсафй низ аз хамин иборат мебошад, ки 
баррасии саривак,тии онхоро сарфи назар кардан чандон дуруст 
нест.

Холо фурсат расид, ки саволу чавобамонро дар атрофи 
акидахои фалсафии рус идома дихем, зеро чун маълум аст, 
Россия яке аз кишвархои бузурги чахон махсуб меёбад ва 
дастовардхои фарханги моддиву маънавии русхо низ дар 
фарханги башарй макоми сазоворро ишгол менамояд.
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БОБИ XI. ФАЛСАФАИ ДАВРАХОИ 
ГУНОГУНИ РУС

508. Фалсафаи рус кадом зинахоро дар бар мегирад?
Мухавдикони ин фалсафа ташаккул ва рушди онро ба 

якчанд зинаи зерин таксимбандй кардаанд:
1. Асрхои XI-XVII - ибтидои ташаккулёбии фалсафаи рус 

ба шумор меравад. Дар ин давра масъалагузорихои фалсафй 
сурат мегирифтанд ва кушиш ба харч дода мешуд, ки ба онхо 
чавобхои муносиб дода шавад. Ба хама масъалахо дар ин давра 
дар доираи мукаррароти динй ва зебоишиносй чавоб дода 
мешуд.

2. Асри XVIII -  ибтидои асри XIX -  фалсафа ба маънидоди 
илму фарханги Россия шугл меварзид.

3. Чоряки дувуми асри XIX -  ибтидои асри XX -  инкишофи 
афкори мустакдши фалсафй дар Россия.

4. Фалсафаи рус баъди дахаи дувуми асри XX кисман дар 
хоричи кшлвар идома мекунад.

5. Инкишофи фалсафаи рус ва советй аз солхои 20-ум то 
солхои 90-уми асри XX, ки тахкдки фалсафй асосан ба 
инкишофи сохахои гуногуни фалсафаи марксистй бахшида 
шуда буд. Сарфи назар аз баъзе бастагихои идеологй, фалсафа 
дар ин дазра ба таври хеле босуръат ва хамачониба инкишоф 
ёфт ва асоси назариявии исботкунандаи идеологияи 
коммуниста дар чахон гардид. Дастовардхои ин давра дар хама 
сохахои илми фалсафа назаррас мебошанд, ки нодида 
гирифтани онхо чандон дуруст нест. Хадди акал, пазируфтани 
он хамчун васлкунандаи 1шкишофи афкори фалсафаи гузашта 
ба фалсафаи дар айёми муосир ташаккулёбанда аз ахамият 
холй нахохад буд. Лозим ба таъкид аст, ки фалсафаи давраи 
мазкур берун аз инкишофи сохахои дигари илм ва фарханг 
рушд накарда буд, Kid онхо заминаи исботкунандаи бисёре аз 
мукаррароти фалсафаи давр буданд. Хачм ва сифати фарханги 
ташаккулёфта макоми истисной дошт, ки он ба хар нафари 
огох аз илму маърифати давр, тафсири зиёдатй такозо 
намекунад.
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509. Фалсафаи рус чй гуна хусусиятхо дорад?
Дар давраи аввал таълими фалсафа дар зери назорати 

шадиди давлат анчом мепазируфт ва ба хеч гуна озодандешй 
имконият дода намешуд. Сониян, ва ба сабаби дар боло 
зикргардида фалсафа дар махфилхои берун аз муассисахои 
давлатй омухта мешуд. Дигар он ки фалсафа дар чустучуйи 
чавоб ба масъалахое ташаккул меёфт, ки вокеияти хдёти чомеа 
онхоро мегузошт. Чахорум, фалсафа хидматгори мукаррароти 
сиёсии замон буд ва хама гуна афкори “бегона” сахт чазо 
мегирифт. Панчум, яке аз масъалахои пажухиши фалсафа 
мавзуи Россия хамчун кишвар ва халки рус хамчун миллат ба 
шумор мерафт. Шашум, яке аз мавзуъхои фалсафа мавзуи 
баррасии инсон буд. Х,афтум, фалсафа хамеша бо фалсафаи 
дини православй алокаманд буд ва бештар ба масъалахои 
ахлокй машгул мешуд.

Хулоса, фалсафаи даврони мазкур, ба истиснои мархилаи 
низоми советй, ки фалсафаи материализм ва атеизм буд, 
бештар фалсафаи динй махсуб меёфт ва хама масъалахо дар 
доираи мукаррароти дини православй мавриди баррасй карор 
дода мешуд.

510. Назарияи “Москва -  Рими сеюм” ва акидаи Россини 
Мукаддас чй маънй дорад?

Назарияи мазкур ба эчоди рухонии рус Филофей тааллук 
дорад. Тибки ин назария мазхабй православй таълимоти 
х,акикии масехият маънидод мегардад ва аз подшох Василии Ш 
хохиш карда мешавад, ки хифзи он вазифаи мукаддаси 
хокимияти дунявй эътироф карда шавад. Филофей чунин 
менигорад, ки ду Рим шикает хурд. Яке “Рими Кддим” -  
маркази дини масехй ва дувум “Рими чадид” -  идомадихдндаи 
масехият. Рими Сеюм -  Москва мебошад, ки вай 
идомадихандаи хакикии масехияти православй ба шумор 
меравад ва харгиз шикает нахохад хурд. Минбаъд назарияи 
мазкур накши муттахидкунандаи халки русро дар атрофи 
Москва бозид. Дини масехди православй таргибгариро низ 
огоз кард. Салтанат ва халки русро бо ифодаи “Россиян 
Мукаддас” ифода мекардагй шуданд, ки вай асоси акидатии 
худшиносии халки рус гардид. Минбаъд ин акида бо ифодаи 
"Акидаи Русй” низ машхур шуд.
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Хулоса, давраи ибтидоии ташаккули фалсафаи рус холо аз 
даврони фарханги бисёрхудоии кабилахои минбаъд халки 
русро созмондода ва пазируфтани дини масехй дар асри X огоз 
гардидааст.

Ба сарчашмахои катбии фалсафаи рус, асархои файласуфи 
Россиян Киевй -  митрополит (яке аз унвонхои олии рухониёни 
православй ва католики) Илларион, ба монанди: “Калом дойр 
ба конун ва хайрият”, “Намоз”, “Эътикод ба имон” ва як 
мероси адабй ба унвони “Калом дар бораи лашкари Игор”, 
хамчунин мачмуаи солноманависии “Достони солиёни 
гузашта” дохил мешаванд. Гайр аз ин, раванди хаёти вокеии 
хамон давра, чараёни муттахидшавии сиёсии Россия, 
ташаккули миллияти рус, таквияти низоми феодалй, пайдо 
гардидани имконияти ба фарханги чахонй пайвастани Россия 
аз тарикд Византия ва рухдодхои дигари чомеавй водор ба он 
мекарданд, ки равандхои мазкур аз чихати назарй халлу фасли 
худро ёфта бошанд. Вокеиятхои мазкур низ сарчашмаи 
ташаккули фалсафаи рус махсуб меёбанд.

511. Давраи дувуми фалсафаи рус бар асоси афкори кадом 
мутафаккирон ташаккул ёфтааст?

Дар ин давра чанд тан аз олимон ва мутафаккирон умр ба 
cap бурдаанд, ки фалсафаи рус дар асоси акидахои онхо 
ташаюсул ёфтааст. Машхуртарини онхо М. В. Ломоносов, А. Н. 
Радишев, П. Я. Чаадаев, махфили славянпарастон, файласу
фони гарбгаро, адибони машхури давр Л. Н. Толстой, Ф. М. 
Достоевский, мутафаккирон Н. Ф. Фёдоров, К. Н. Леонтев, В. 
В. Розанов, В. С. Соловёв ва гайра ба шумор мераванд.

512. Мухтасари афкори фалсафии М. В. Ломоносов аз чихо 
иборат аст?

Пеш аз хама, бояд гуфт, ки М. Ломоносов табиатшиноси 
даврони худ буд ва илми табиатшиносии давр ба механика асос 
ёфта буд. Бинобар ин фалсафаи номбурда аз табиатшиносии ба 
механика асосёфта гизо нагирифта наметавонист. Агар 
мухтасаран гуем, М. Ломоносов мавчудияти олами моддиро 
эътироф мекард, эът!гроф мекард, ки олам хамеша дар тагйир 
ва инкишоф мебошад, нахустасоси оламро аз заррачахои 
хурдтарини таксимнопазир, ки аз онхо дар навбати худ
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шаклхои мураккабтар -  корпускулхо (молекулахо) ба вучуд 
меоянд маънидод мекард. Таълим медод, ки корпускулхо дар 
чараёни омезишёбии худ сифатхои таркибии гуногуншаклро ба 
вучуд меоваранд. Аз таркибхои мазкур хама ходисоти 
гуногуншакли олам арзи вучуд мекунанд. Дар олами мухит 
хама гуна тагйирот тавассути сабабият ва робитахои 
мугакобилаи фаъолият ба вучуд меоянд.

Дар масъалаи назарияи маърифат макоми аввалро ба 
тачриба медод, вале накдш фарзияхои илмй ва фаъолияти 
аклониро инкор намекард. Бинобар ин аз тачриба ба суйи 
фарзияхои илмй ва минбаъд ташаккули мукаррароти чидии 
назарияи илмй формулаи М. Ломоносовро дар бораи аз бар 
кардани дониш ташкил мекунад.

Дар масъалаи дин ва илм М. Ломоносов чонибдори 
мусолихаи илму дин буд, яъне чонибдори хам тафсири илмй ва 
хам тафсири динии олам буд. “Чунончи, - мегуфт у, - 
масъалахои марбут ба мушкилахои мушаххаси илмиро бо 
эътимод ба дин хал кардан мумкин нест”. Сарфи назар аз ин ва 
акидахои дигари моддагарой, М. Ломоносов аз таъсири мухити 
маънавии худ озод набуд ва ба у низ ба мисли мутафаккиронн 
дигар деизм (эътимод ба кудрати созандагии Худо, яъне Худо 
“меъмори” аввалини олам) хос буд.

Дойр ба масъалаи инкишофи чомеа М. Ломоносов дар 
акидаи маорифпарварй буд ва маорифи мардумро омили 
халкунанда дар инкишофи чомеа маънидод мекард.

Маорифпарварии русро шахсиятхои дигар, ба мисли Н. И. 
Новиков, Я. П. Козелский, Д. С. Аничков, ки бештар ба 
масъалаи арзишхои ахлокии инсон ва такмили онхо диккати 
махсус медоданд, рушд бахшиданд.

Дар маркази маорифпарварии мутафаккиронн рус низ 
инсон ва такмили фарханги он меистод. Дар ин чода акидахои 
яке аз намоёнтарин шахсиятхои фалсафаи рус А. Н. Радишев 
(1749-1802) макоми махсус дошт.

513. Мухтавои акидахои А. Н. Радищев аз чихо иборатанд?
А. Н. Радишев дар рисолаи фалсафии худ “Дар бораи 

инсон, мирандагй ва абадияти он” акидаи вахдати инсону 
табиатро мавриди баррасии худ карор медихад. Инсонро 
хамчун точи (бехтарин) офаридаи табиат маънидод мекунад ва
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акида изхор мекунад, ки набояд истеъдодхои табиатан хоси 
инсон зуран ба нести оварда шаванд, зеро хдмон гайрату 
истеъдод инсонро ба фаъолият водор мекунанд.

Яке аз масъалахои умдаи фалсафаи Радшнев аз масъалаи 
мохияти рухй инсон иборат аст. Рух,, мувофики акидаи 
Радищев, яке аз ду унсури ташкилкунандаи инсон ба шумор 
меравад. Рух, намиранда аст. Барои солимии рухй намиранда 
инсон бояд хамеша машгули такмили фарханги ахлокии худ 
бошад. Хулоса, бо баррасии масъалахои такмилдихандаи 
инсон, Радишев фалсафаи гуманистиро ташаккул медихад ва бо 
эътимод ба ин фалсафа хама гуна муносибатхои истибдодии 
мутлакиятро зери танкидй шадид мегирад. Нихоят, акидахои 
махкумкунандаи сохти истибдодии мутлакият аз чониби 
Радищев, асоси мънавии минбаъд аз байн бурдани сохти мазкур 
гардиданд. Гайр аз ин, акидахои Радишев барои ба вучуд 
омадани афкори моддагароии Гертсен, Белинский ва 
Чернишевский заминаи хубе низ гардиданд.

514. А. И. Гертсен кй буд?
Александр Иванович Гертсен (1812-1870) яке аз 

намоёнтарин мутафаккирони асри XIX рус ба шумор меравад.

515. Мухтавои мухтасари акидахои фалсафии Гертсен аз 
чихо иборатанд?

Кабл аз хама, бояд кайд кард, ки Гертсен ба мисли дигар 
мутафаккирони адолатхохи давр низоми подшохии (саризми) 
рус ва заминдории крепостноиро танкид мекард ва дархостхои 
демократй, озод кардани дехдонон ва ба онхо имконияти 
озодона дар замин кор карданро пешниход мекард. Кушиш 
мекард, ки конунияти харакати инсониятро, барои расидан ба 
чомеаи аз зидциятхо озод, исбот намояд.

Дар аёми чавонй, Гертсен имондор ва такводор буд, вале, 
минбаъд ба атеизм таваччух кард. Зистани Гертсен дар макоми 
ин ду кугби ба хам зид, аз чустучуйи хакдкат шаходат медихад. 
Яъне, у хамеша дар чустучуйи хакикате буд, ки вайро к,онеъ 
карда тавонад.

Гертсен афкори намояндагони акидаи сотсиализмро ба 
хубй мепазируфт ва дойр ба роххои расидан ба ин чомеаро низ 
мавриди баррасии худ карор додааст.
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Дар муносибат ба масъалаи асосии фалсафа бошад, бештар 
дар мавкеи моддагарой буд. Бинобар ин, уро низ яке аз 
поягузорони фалсафаи моддагароии рус гуфтан мумкин аст.

Дар масъалаи назарияи маърифат, ки яке аз масъалахои 
асосии мавриди баррасии Гертсен мебошад, у дар мавкеи на 
танхо моддагарой, балки дар мавкеи усули диалектикии 
маърифат меистод. Хулоса, ба тафсил омухтани фалсафаи 
Гертсен дар раванди ташаккули чах,онбинии фалсафй аз 
ахамият холй нахохад буд. Масалан, акидахои у на танхо барои 
ташаккули фалсафаи моддагароии солхои 40 -  60-уми асри XIX 
рус хеле назаррас буд, балки барои ташаккул ва инкишофи 
фалсафаи рус дар солхои 60-ум ва дахсолахои минбаъда, аз 
чумла, ба фалсафаи яке аз дигар шахсиятхои фалсафаи рус -  Н. 
Г. Чернишевский таъсири калон расонидааст.

516. А. Г. Чернишевский дар фарханг ва фалсафаи асри XIX 
рус кадом макомро сохиб буд?

Пеш аз хама, бояд кайд кард, ки дар солхои 60-уми асри 
XIX ба сахнаи хаёти чомеавй як кувваи тавонои фархангй 
мебарояд. Намояндагони машхури кувваи мазкур Н. Г. 
Чернишевский, Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев буданд, ки 
онхо ба зиёихои табакаи гайридворянй тааллук доштанд. Ин 
намояндагон аз кабили онхое буданд, ки чахонбиниашон 
хусусияти инкилобии демократй дошт. Онхо дар мухолифати 
хукумати хамондавраи рус буданд ва бахри озод кардани 
мардум аз истибдоди хукуматдорони подшохй мубориза 
мебурданд. Машхуртарин сохиби ин кувва Н. Г. Чернишевский 
буд, ки аз гояхои фалсафаи маорифпарварй ва фалсафаи 
классикии Олмон бисёр хуб маърифат дошт. Аз байни 
намояндагони фалсафаи мазкур Л. Фейербах ба Н. Г. 
Чернишевский таъсири бештари гоявй расонидааст. У 
фалсафаи материализми антропологии Фейербахро бехтарин 
иншои тасаввуроти илмиву фалсафй махсуб медонист. Танхо 
фалсафаи материалистиро Чернишевский хамчун фалсафаи 
хакикй эътироф мекард ва таъкид менамуд, ки танхо хамин 
фалсафа фалсафаи хакикй буданаш мумкин аст, зеро вай ба 
асоси донишхои илмй такя мекунад.

Н. Г. Чернишевский ба масъалаи инсон низ диккати калон 
зохир мекард. Инсонро хамчун як кисми чудонопазири табиат
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маънидод менамуд. Ба сабаби он ки инсон аз як нахустасоси 
моддй иборат аст, фаъолияти маънавии у тавлидшавандаи 
хамон модда дар сатхи муайяни инкишоф ба шумор меравад.

Дойр ба масъалаи назарияи маърифат низ Н. Г. 
Чернишевский дар мавкеи материализм буд ва кайд мекард, ки 
чараёни азбаркунии дониш аз тачриба, эхсосхои 
инъикоскунандаи таъсири ашёи беруна, ки барои тахлилоти 
акдй мавод медиханд, огоз меёбад.

Дар масъалаи хаёти чомеа Н. А. Чернишевский чонибдори 
чомеаи ба низоми шуравй асосёфта буд. Рохи расидан ба чунин 
чомеаро дар муборизаи инкдлобии дехдонон медид. Дар 
таърих, мегуфт у, инкишофи мусолиматомези оромона 
имконнопазир аст.

Дар масъалаи ахлок у тарафдори арзишхои “худнарастии 
окилона” буд, ки аз инсон барои дар хаёти чомеа интишор 
ёфтани ахлокй хамида курбонихо талаб мекард. Чунин 
курбонихоро у хамчун меъёри мукаррарии ахлок маънидод 
мекард. Хулоса, ахлок ва меъёрхои зебоипарастй, ки Н. Г. 
Чернишевский таргиб ва тараннум мекард, б а ташаккули 
фарханги инкилоби кумак мерасонид ва як навъ ахлокномаи 
инкилобй махсуб меёфт.

517. Боз кадом чараёнхо дар фалсафаи рус вучуд дорад?
Дар фалсафаи рус чараёнхои зиёди дигар вучуд дорад, ки 

хар яки он ба ин ва ё он масъалаи хаёти мардуми рус бахшида 
шудаанд. Масалан, дар солхои 60-80-уми асри XIX чараёне 
пайдо ва интишор ёфт, ки онро “чараёни хокгаро” 
(почвенничество) мегуфтанд. Мохияти ин чараён эътимод ба 
худ, эътимод ба хоки худ, ба замини худ, ба халки худро дар 
назар дорад. Боварй ба халк, ба инкишоф дар асоси анъанахои 
миллии худ дар афкори Н. Я. Данилевский ва Н. Я. 
Достоевский инъикоси худро ёфтанад.

518. Афкори Н. Я. Данилевский аз чихо иборат мебошанд?
Барои ба мохияти акидахои Данилевский расидан лозим 

аст кайд кунем, ки у ба омухтани фархангхои манотики 
гуногуни олам машгул мешавад ва хамаи онхоро ба 
фархангхои мисрй, чини, хиндувонй ва гайра таксимбандй 
мекунад. Дар масъалаи инкишофи фарханг назарияи
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полисентризмро пешниход мекунад, ки тибки он хама 
фархангхо дар алохддагй пайдо ва рушд кунанд хам, аммо ба 
хамдигар таъсири мутакобила низ доранд. Дар як фарханг ба 
хазинаи фарханги башарй арзишеро дохил мекунад ва дар ин 
чараён хеч як фарханг худро болотар гирифта наметавонад. 
Хар як фарханг роху равиши худро дорад, хусусиятхои 
фарккунандаи худро дорад, ки тавассути онхо аз фарханги 
дигар фарк мекунад. Ягонагии таърихи инсониятрО баррасй 
карда, ба хулоса меояд. ки вай аз фархангхои бешумори 
гуногун ва ба хамдигар мушобех набуда иборат аст, ки дар 
онхо кувваи мохиятии инсон тачассум гардидааст.

Фарханги Россия ва Гарбро баррасй карда, Данилевский ба 
чунин хулоса меояд, ки онхо ба хамдигар шабохат надоранд. 
Онхо на танхо мушобех нестанд, балки мухолифи хамдигар 
мебошанд. Хулоса, дар асоси баррасихои фарханги Россия ва 
Fap6 Данилевский ба чунин натича мерасад ва эълом мекунад, 
ки Россия бояд аз Fap6 дур шавад ва бар заминаи худ ва 
химояти манфиатхои худ давлатдорй кунад. Чунинанд яке аз 
акидахои такя ба замини худи чараёни дар боло номбаршуда.

519. Инкишоф “бар заминаи худ” дар афкори Ф. М. 
Достоевский чй гуна бошад?

Дар ин чода акидахои Ф. М. Достоевский низ чолибанд. 
Номбурда бештар масъалаи муносибати мутакобилаи Худо ва 
одамро баррасй кардааст. Саволе мегузорад, ки оё инсон 
бидуни шуури динй дар доираи ахлок монданаш имконпазир 
аст? Дар чавоб ба ин савол Достоевский мегуяд, ки танхо дин 
метавонад ахлокро асосгузорй намояд. Дар асархояш чунин 
гояро талкдн ва таргиб мекунад, ки инкори Худо инсонро ба 
фодиа меоварад. Инсон, ба кавли у, мавчуди ирратсионалй 
(гайриокилона) мебошад. Бинобар ин чй кадаре ки тавони акл 
пурзур набошад хам, инсони комилро ба вучуд оварда 
наметавонад. Инсони бехудо нокис мемонад. Дар баробарй ин 
акидахо Достоевский чонибдори озодии инсон низ мебошад. 
Аммо озодии инсон дар интихоби некиву бадй аст. Хулоса, 
Достоевский ташаккули инсонро дар асоси меъёрхои ахлокии 
дини православй асоснок кардааст ва рохи дигарро пазиро 
нест. Чун маълум аст, дини православй унсури мухими 
фарханги мардуми рус ба шумор меравад. Бинобар ин такя ба
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дини православи низ аз хамон акидаи такя ба “заминаи худ” 
махсуб меёбад.

520. Боз чй гуна чараёнхо дар фалсафаи рус вучуд доранд?
Аз чараёнхои маълуми таърихи фалсафаи рус консерватизм 

(кухнагарой), космизм (кайхоншиносй), фалсафаи вахдати 
хамагонй. фалсафаи диниву идеалиста ва гайра, ки доираи 
зиёди мутафаккирон, рухониён ва олимонро дар бар мегаранд, 
иборатанд. Омузиши ин чараёнхо низ инсонро ба афкори зиёд 
ва гуногуни файласуфон ва фархангиёни рус шинос мекунад, 
ки, албатта, аз ахамият холй нахохад буд.

Бо саволу чавобхои боло мо кисмати аввали китобро 
хотима мебахшем ва кайд мекунем, ки олами бекарони инсону 
башариятро аз “батни” худ офарида, ходисота бешумор ва 
беинтихоро пайваста ба вучуд меоварад. Чунин раванди 
истисной акдп инсонро дар хайрат нагузошта наметавонад. 
Инсон, ки махлуки олиташкили сохибакл мебошад, кунчковй 
ва марокд беинтихои пажухишй дорад, мехохад чигунагии хар 
як ходисаи оламро дониста бошад, то тавонад онро ба 
тасарруфи идораи хеш дохил намояд. Аммо ин хохишхои инсон 
татбикнашавандаанд, зеро олам беинтихост ва ходисоти он низ 
беинтихо ба вукуъ мепайванданд ва беинтихо тагйир 
мепазиранд. Дар хамин асос дар таърихи илм ва фалсафа, 
махсусан дар таърихи фалсафа, мутафаккирони зиёд, аксаран 
гуем хам мешавад, ба навмедй омадаанд. Хамин раванди 
истисноии мазкури олами мухит аст, ки дар таърихи фалсафа 
равияхо, чараёнхо, мактабхо ва махфилхои зиёдро ба вучуд 
овардааст. Шиносойй ба хамаи онхо, пеш аз хама, аз он 
шаходат медихад, ки чи кори азиме, чи захмати азиме, чи 
фаъош1яти азими тавони аклии инсону башарият дар рохи 
расидан ба максад сарф шудааст ва минбаъд низ сарф хохад 
шуд. Дар ин раванд инсон метавонад танхо он чизхое, ки барои 
зисташ лозим мешаванд, дониста гирад ва барои ин тавони 
аклиаш хам мерасад, аммо хама он чи берун аз манфиати инсон 
аст, мавриди тахкдк имконпазир намегардад. Комилан аз бар 
нашудани олами бекарон набояд ба навмедй оварад, зеро илм 
мукаррар кардааст, ки олам донисташаванда мебошад, аммо 
донистанашаванда танхо дар хачми бекаронии вай аст.
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Нихоят, хотирнишон мекунем, Kit омухтани фалсафа ва 
шиносойй бо мактабхои гуногуни вай ба инсон як чахон илм, 
адаб, фарханги захмат, мароки пажухишй эхдо мекунад ва 
инсон чахонбинии солими фалсафии худро ташаккул медихад. 
Дар ин чода ба хамагон сабру тахаммул ва коромадии 
хамешагй таманно мекунем.
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