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 МУЌАДДИМА

Дин чун рукни фарњанг то ба имрўз дар љомеа таъсир 
ва наќши муайяне дорад. Он дар тарбияи ахлоќии љомеа 
ва шаклгирии ахлоќи шахс бевосита сањм мегирад. 

Дониши мукаммал дар бораи дин љањонбинии инсонро 
васеъ намуда, тањаммулпазирии ўро ќавї месозад ва дар 
омўзиши таърихи фарњанг кумак мерасонад. Аз ин лињоз 
ва бо маќсади фањмиши тамоми унсурњои шуури љомеа 
таълими таърихи дин барои хонандагон муњим ва зарур 
аст.

Дар китоби пешнињодшуда ба ќадри имкон дар бораи 
тамоми динњои бостонї ва муосир маълумот оварда 
шудааст. Сохтори китоб мутобиќи усули таснифи таърихии 
динњо ва аз рўйи умумияти фарњангиву тамаддунї тартиб 
дода шудааст. Чунин усул барои тањќиќот ва шинохти 
динњои гуногун муфид аст. Мувофиќи таснифи таърихї, 
аввал динњои табиї ва ќадима, баъдан динњои муосир 
баррасї шудааст. Дар навбати худ динњои муосир аз рўйи 
њавзањои тамаддунї ба се гурўњ: динњои њиндуориёї, 
динњои чинї ва Ховари Дур ва динњои сомї таќсим 
шудаанд.

Дар ќисмати охири китоб дар бораи дину мазњабњои 
маъруфтарини ѓайрисуннатї маълумот оварда шудааст. 
Инчунин, дар ин китоб бо назардошти нуфузи дини ислом 
ва динњои ќадимаи ориёї дар фарњанги миллии мардуми 
тољик ва умуман тамоми мардуми ориёитабор ва дигар 
ќавму миллатњои маскуни минтаќаи Осиёи Марказї 
маълумоти муфассалтаре ба хонандагон пешкаш шудааст. 

Фанни таърихи дин пайдоиш, тањаввулу пешрафти 
динњои мухталиф ва шохаву равияњои аќидатї, инчунин 
маросимњои онњоро меомўзад. Маълумоти муфассал дар 
бораи пайдоиш, инкишоф ва вобастагии онњо бо њодисаву 
воќеањои таърихї, барои пайдо намудани тасаввуроти 
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равшан дар бораи динњо хеле муњим аст. Њамчунин, 
таърихи дин робитаи ѓоявии таълимоти гуногуни аќидатї 
ва ахлоќии халќњоро меомўзад. Ин таърих собит месозад, 
ки фарњангњои ќавму халќиятњои гуногун умумияти 
байнињамдигарї дошта, аз њамдигар меомўзанд ва илњом 
мегиранд. Имрўз низ ин умумиятњо бояд дар љомеаи 
башарї барои бунёди як фазои тањаммулпарвар мавриди 
истифода ќарор гиранд.
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 §1. ФАННИ «ТАЪРИХИ ДИН» 
 ВА ВАЗИФАЊОИ ОН

Таърихи дин њамчун фанни таълимї шароит ва 
заминањои таърихии пайдоиш ва тањаввулу пешрафти 
динњои мухталиф ва равияњову маросимњои онњоро дар 
тўли таърихи инсоният меомўзад. Маълумот дар бораи 
пайдоиш, рушд ва вобастагии онњо бо воќеањои таърихї, 
барои пайдо намудани тасаввуроти пурра дар бораи 
динњо хеле муњим аст.

Ин фан динњоро тибќи давраи пайдоиш, хусусияти 
гузаришашон аз як шакл ба шакли дигар ва зуњуру 
азбайнравии онњоро мавриди омўзиш ќарор медињад. 
Дар айни замон, фањмиши мавзўъњо ва масъалањои зиёде, 
ки дар бахши таърих, адабиёт, фарњанг, ахлоќ ва ѓайра 
омўхта мешаванд, бе омўзиши марњалањои инкишофи 
таърихии дин душворї ба вуљуд меоварад. 

Дин њамчун шакли шуури љамъиятї метавонад 
љавњари љањонбинии диниро ташкил дињад. Таърихи дин 
аз таърихи худи инсонњо, ташаккули љањонбинии онњо ва 
умуман љомеаи инсонї људо нест ва он сарвату ѓановати 
муайяни таърихиро дар иртибот бо дигар дастовардњои 
фарњанг меомўзад. Аз ин нигоњ, фанни «Таърихи дин» бо 
илми таърихи љомеа ва таърихи халќу миллатњои гуногун 
робитаи ќавї дорад ва як ќисми таърихи фарњанг ба њисоб 
меравад. Ин фан хусусияти таърихиву хронологї дорад, 
ки пайдоишу таѓйири динњоро бо тамоми гуногуншаклї 
ва хусусиятњои давраї мавриди омўзиш ва тањќиќ ќарор 
медињад.

Фанни «Таърихи дин» ба донишњое, ки муњити 
маънавї ва шуури љамъиятиро тањќиќ мекунанд, алоќаи 
зич дорад. Дин ва фалсафа њамчун дониши гуногунусул 
дар ташаккулёбии љањонбинии инсон наќши амиќ 
доранд, бинобар ин онњо байни њамдигар њамчун дониши 
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љањонбиниофар дар иртибот њастанд. Дар таркиби шуури 
динї – њамчун шакли шуури љамъиятї маросимњо, расму 
оинњо, парастиш ва ѓайра мавќеи муайян доранд, ки 
онњо ба рўњияи мардум таъсир мерасонанд. Аз ин лињоз 
фанни «Таърихи дин» ба илми равоншиносї, ки вазъ ва 
њолати рўњию равонии инсонро меомўзад, робита дорад. 
Аз сабаби он ки дин дар тўли таърих идеологияи њоким 
ва шакли шуури бартаридоштаи љомеа буд, он ба дигар 
љузъиёти фарњанг, аз ќабили адабиёт, санъат, меъморї 
ва ѓайрањо таъсир расонида, мазмуну мундариља ва ѓояи 
онњоро муайян менамуд. 

Бинобар ин њадафи фанни «Таърихи дин» шинос 
намудани хонандагон ба таърихи пайдоиш ва таѓйирёбии 
динњо, равияњои онњо, робитаву таъсири байнињамдигарии 
динњои гуногун мебошад. Фанни «Таърихи дин» чун шакли 
дониш аз рўйи њадафу мазмуни худ њам аз атеизм, ки 
хусусияти инкорї дорад ва њам аз теология, ки хусусияти 
эътиќодї дорад, фарќ мекунад. Ин фарќ дар он аст, ки 
таърихи дин аз мавќеи идеологию сиёсии ба ягон њизбу 
њаракат ва назарияи инкорию эътиќодї ва таблиѓї 
вобастагї надорад. Њадафи аслии «Таърихи дин» додани 
маълумоти кофї дар бораи пайдоиш ва тањаввулоти 
динњои гуногун мебошад. 

Таърихи љамъият нишон медињад, ки агарчи дин 
дар ташаккули фарњанги башарї, дар тарбияи ахлоќиву 
маънавї ва инчунин дар муттањидсозии инсонњо наќши 
мусбї дорад, вале мавридњое мешавад, ки гурўњњои иртиљої 
онро ба маќсадњои ѓаразноки худ истифода мебаранд. 
Дар зери шиори дин љангњои хунину кушторњои зиёде 
ба анљом расидаанд. Намояндагони илму маърифатро 
бо бањонаи ширку бидъат ва кофирию бединї таъќибу 
куштор кардаанд. Љињатњои мусбї ва манфии ин равишро 
дар тамоми тўли таърих мушоњида кардан мумкин аст. 
Яъне муайян намудани љойгоњи воќеии дин дар робита бо 
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њама унсурњои иљтимоию фарњангияш ва ба сўи созандагї 
ва пешрафт равона кардани он яке аз њадафњои дигари ин 
фан мебошад.

Њамчунин, маълум аст, ки омўхтани пањлуњои алоњидаи 
динњо, махсусан таърихи онњо, њанўз аз замонњои ќадим 
ба њукми анъана даромада, дар доирањои таълиму тарбия 
пиромуни онњо бањсу баррасињои зиёде шудааст. Чунин 
масъалањо пеш аз Аврупо дар кишварњои Шарќ рўйи кор 
омада буд. Бо ин мазмун асарњои зиёдеро ном бурдан 
мумкин аст. Масъалањои дин ва диншиносї дар осори 
олимони маъруфи тољик Форобї, Ибни Сино, Берунї ва 
дигарон мавриди омўзиш ќарор доштааст.

Махсусан, наќшу маќоми донишманд ва мутафаккири 
номї Абўрайњони Берунї дар ин соња хеле бузург аст. 
Ў дар асари машњури худ «Осор-ул-боќия» доир ба 
парастишу эътиќодњои мазњабии зардуштиён, собеиён, 
њаррониён, маздакиён, монавиён, буддоиён, масењиён ва 
ѓайра маълумоти муњиме додааст, ки то имрўз ањамияти 
илмиву амалии худро гум накардаанд. Дар баробари 
маълумоти диншиносї ў пиромуни таќвимњо, маросимњо 
ва љашну идњои онњо низ маълумоти фаровон додааст. 
Аз ин рў масоили таърихи дин ва диншиносї аз ќадим 
мавриди таваљљуњи ањли илму адаб буда, омўхтани он 
имрўз њам барои љомеа аз ањамият холї нест.

Савол ва супориш

1. Фанни «Таърихи дин» чиро меомўзад? 
2. Фанни «Таърихи дин» бо кадом фаннњо алоќаманд аст?
3. Хусусият ва маќсади ин фан аз чї иборат аст? 
4. Омўхтани фанни «Таърихи дин» барои замони мо чї ањамият 
дорад?
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 §2. ДИН ЊАМЧУН ПАДИДАИ ТАЪРИХИВУ 
ИЉТИМОЇ ВА ФАРЊАНГЇ

Дар масъалаи омўзиши дин ва таърихи он пеш аз њама 
донистани љараёни пайдоиш ва тањаввули динњо муњим 
мебошад, зеро масъалаи пайдоиш ва заминаи зуњури дин 
яке аз масоили умдае барои фањмиши масъалањои илмию 
усулї хизмат мекунад. Дар масъалаи пайдоиши динњо 
бањсу мунозирањои зиёде дар илмњои таърих, диншиносї, 
фарњангшиносї, фалсафа ва ѓайра анљом гирифтааст. 
Сабаби пайдоиши дин табиати биологии њаёти иљтимоии 
худи инсон аст. Дар раванди омўзиши таърихи дин саволњои 
зиёде ба миён меоянд. Оѓози дин дар љамъияти инсонї кай 
шурўъ шудааст ва шаклњои нахустини диндорї чї гуна 
будаанд? Агар дин талаботи табиати њаёти биологии инсон 
бошад, пас дар ибтидои пайдоишаш бо дигар шаклњои шуур, 
аз ќабили ахлоќу санъат чї робита ва таъсире доштааст, ки 
онњоро омили рушди дин медонанд. Ё кадоме аз онњо дар 
тањаввули маънавиёти инсон аввалин ва муњимтар будааст? 
Дар фарњанги инсонї баробари дин устура (мифология) 
низ вуљуд дошт, дин бо он чї умумият ва фарќ дошт? Инњо 
саволњое мебошанд, ки инсоният дер боз ба онњо љавоб 
мељўяд.

Дар ибтидои таърихи инсоният даврањое буданд, ки 
одамон эњтиёљ ба дин надоштаанд, шуури онњо то ба 
фањмиши моњияти њодисањои олами атроф инкишоф 
наёфта буд. Унсурњои эътиќод дар байни онњо вуљуд 
надошт ва ин марњаларо марњалаи бединї номидаанд. 

Мувофиќи маълумоти илмї, таърихи пайдоиши инсон 
дар рўйи Замин наздик ба 2,5 то 3 миллион сол муайян 
шудаст, вале давраи диндории одамон як њиссаи ночизи ин 
таърихи тўлониро ташкил мекунад. Олимон ба иттифоќи 
назар, аксарият, пайдоиши динњоро њадди аксар њудуди 
30-40 њазор сол пеш аз ин, дар давраи палеолити поёнї 
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(яъне асри сангии барваќт) муайян кардаанд. Пас маълум 
мешавад, ки зиёда аз 2 миллиону 960 њазор сол инсоният 
бе дин зиндагї кардааст. Яъне то ин давра њанўз шароите 
барои аз имконият ба воќеият омадани фитрати динии 
инсон ба вуљуд наомада буд. Тањќиќоти нишемангоњњо ва 
ќабрњои ќадимтарини одамон (архантропњо)1 ба олимон 
њељ гуна далелњое, ки мустаќим ё ѓайри мустаќим ба 
диндории онњо далолат кунанд, то њол чизе надодаааст. 
Дин њатто панљсад њазор сол пеш аз ин, дар назди 
љонварони шабењи инсон аз ќабили «питекантроп»-њо ва 
«синантроп»-њо низ вуљуд надоштааст, зеро аз баррасии 
нишемангоњњо ва манзилњои онњо далеле, ки камтарин 
далолат ба диндории онњо кунад, пайдо нашудааст. 

Донишмандон, ба иттифоќи назар инсони 
неандерталро,2 ки дар асри сангини боло зистааст, 
нахустодами диндор дар рўйи замин мешуморанд, ки 
мобайни сад то бисту панљ њазор сол пеш аз ин мезистааст. 
Кофтуковњои археологї гувоњї медињанд, ки ашёњое аз 
ќабили олатњои сангин ва устухонњои њайвонот, ки аз 
ќабрњои онњо пайдо кардаанд, ба он далолат мекунад, ки 
дар эътиќодоти онњо парастиши арвоњ вуљуд доштааст. 
Вале ин аќида низ вуљуд дорад, ки одамони ин давра 
чунин мепиндоштанд, ки амвот (мурдањо) як навъ њаёти 
љисмонї ва номаълуме доштаанд. Баъзе ашё ва осоре, 
ки дар љойњои зист ва ќабрњои ин одамон ёфт шудаанд, 
далолат аз навъи эътиќод ва боварњои онњо мекунанд. 
1 Архантроп – истилоњест аз юнонї барои ифодаи навъњои одамони 

ќадим аз навъи питекантропњо (юн. pithekos маймун+antropos одам) 

ва синантропњо (Sina – Хитой +antropos одам – одами ќадимае, ки 

боќимондааш дар Хитой, наздикии Пекин ёфт шудааст) .
2 Неандертал (номи водии Неандертал дар Олмон – љойи аввалин 
бозёфти боќимондаи одамони ќадим аст, ки соли 1856 кашф шуда) 
– навъи одамони њафриётии ќадим мебошад, ки дар тањаввули 
инсоният мањалле байни питекантроп ва одамони њозираро ишѓол 
мекардаанд.



10

Аз љумла дар ќабрњои мурдагони худ ѓизову таом ва 
њамчунин асбоби љангу набард ва ѓайраро дафн кардаанд, 
ки бо ин метавон тахмин кард, ки онњо як навъ бовар ба 
зиндагии баъд аз марг доштаанд.

Чун аз ин марњалаи таърихї бигзарем, ба олитарин сатњи 
фарњанги асри санг (палеолит) мерасем, ки ин давра замони 
њудуди 25-40 њазор сол ё 18-40 њазор сол пеш аз инро дар бар 
мегирад. Дар ин давра одамони шабењи мо, ки онњоро кро-
манионњо (Cro-Manions)3 номидаанд, зиндагї мекарданд. 
Кроманионњо одамони оќил (Homo Sаpiеns)-и дорои ќоби-
лияти тафаккури абстрактиро меноманд.

Кроманионњо дарвоќеъ нажоде аз башари њаќиќии 
камолёфта буданд, ки косахонаи сари онњо як миќдор 
бузургтар назар ба косахонаи сари инсони имрўза, 
баландќоматтарин ва танумандтарин нажоди инсонї 
њисобида мешаванд. Ба аќидаи баъзе антропологњо, 
одамони ин давра ба одамони имрўза монандї доштанд. 
Онон аз мањалњои худ кўч баста, ба минтаќањои бењтар 
мерафтанд ва маскани асосии онњо ѓорњо ва шуѓли 
ягонаашон шикори њайвонот будааст. 

Одамони давраи номбаршуда низ монанди 
гузаштагони худ мурдањои худро дар назди маѓорањо ва 
паноњгоњњояшон бо аслиња ва хўрок дафн мекарданд. 
Њангоми дафн як амали аљиб анљом медоданд, ки он бо 
ранги сурх оро додани бадани мурдагон буд. Воќеан, 
ин гурўњи одамони ќадимаи биёбонї нисбат ба ќавмњои 
пешина пешрафтатар ба њисоб мерафтанд, ки дар сангњои 
маѓорањои љойи зисти худ наќшу нигор ва кандакорї 
мекарданд. Мавзўи наќшу нигори онон бештар њайвоноти 
шикорї, аз ќабили аспњо, говњо, хирсњои азимљусса ва 
ѓайра буданд. Сурати одамонро низ кандакорї мекарданд, 
3 Кроманионњо (аз номи ѓори Кро-Манион дар Фаронса, ки мањал-
ли аввалин бозёфти боќимондањои њафриётии одамон аст) – навъи 
одамони шабењи одамони муосир, ки дар Аврупо мезистаанд ва аз 
неандерталњо хеле фарќ мекардаанд.
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ки асосан дар камари кўњњо дида мешуд.
Сабаби кандакорї шудани ин расму муљассамањо ва 

сирру асрори дар онњо нуњуфта то дер замон барои олимон 
пўшида буд. Вале аз рўйи нишондоди имрўза маълум 
мешавад, ки дар ин наќшњои њайвонот як сењр нуњуфта 
аст ва инсони он замона бо воситаи сењр он наќшро 
чизи зинда њисоб мекард ва дар навбати худ ѓалаба ва 
пирўзиашро бар ин ё он њайвони вањшї ифода менамуд. 
Одамони ќадим пеш аз он ки ба шикори њайвонот бароянд, 
дар як гўшае љамъ меомаданд ва бар рўйи ин суратњо ранг 
мекашиданд ва сипас ба умеди пирўзї аз маѓорањо берун 
мебаромаданд.

Ќабилањои ибтидої чунин аќида доштанд, ки тамоми 
мављудот дорои рўње њастанд, ки дар ботини онњо пинњон 
аст.

Одамон низ дорои чунин рўњ мебошанд, ки њангоми 
хоб дидан баданро муваќќатан тарк мекунад. Инчунин 
чун марг фаро мерасад, рўњ баданро абадан тарк мекунад. 
Дар тасаввуроти одамони љомеаи ибтидої, рўњњо (арвоњ) 
соњиби сурат, шакл, эњсосот, авотиф ва соњиби ќувваи 
иродаанд, яъне монанди одамони зинда онњоро метавон 
рањнамої ва ё хушнуд кард. Дар сурате агар онњо норозї 
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ва ѓазабнок шаванд, пас метавонанд зарар бирасонанд.
Њамин тариќ, аз маълумоте ки то ин љо ба тарзи 

фишурда баён шуд, аён мегардад, ки дин дар љамъияти 
инсонї аз азал мављуд набуда, пайдоишаш чандин 
омилњо ва решањо дорад, ки онњоро яке аз ќисматњои 
дигари илми фанни диншиносї – фалсафаи дин тањќиќ 
ва баррасї мекунад. Ин љо њаминро бояд таъкид кард, ки 
имконияти пайдоиши динњо њамон ваќт ба вуљуд меояд, 
ки инсон ќобилияти људо кардани худ аз табиат пайдо 
кард ва аќлу тафаккури абстрактиро дар тинати худ њис 
намуд. Чунин имконият ва ќобилият дар инсони таърихї 
танњо дар давраи палеолит (25-100 њазор сол пеш) шурўъ 
шуда, то давраи неолит (асри сангини нав 5-7 њазор сол 
пеш) ташаккул ёфтааст ва њамзамон пайдоиши аввалин 
тасаввуроти содаи динї дар њамин давра оѓоз шудааст. 
Бояд тазаккур дод, ки инсон дар ин давра он чиро 
мепарастид, ки дар тасаввурот ва љањонбиниаш онро 
зинда ва фаъол мепиндошт. Њамчунин онро намоянда ва 
ё рамзи як ќувваи фаъол ва махфии дигар медонист.

Ин давраро метавон давраи худшиносии инсон, 
давраи тазаккуру ёдоварии моњияти хештан, давраи 
нашъунамои моњияти фитрию зотии инсон номид. Ин 
раванди худшиносии инсон дар даврањои баъдї низ то 
пайдоиши динњои тавњидї ќатъ нашудааст.

Хусусияти диндории давраи неолит њанўз чандон 
равшан нест. Танњо њаминро метавон ќайд кард, ки дар 
ин давра парастиши худо (олиња)-и зан, ки шояд олињаи 
њосилхезї ва ё парастиши моњ бошад, вуљуд доштааст. Аз 
мураккаб шудани маросими дафн маълум мешавад, ки 
тасаввуроти одамон дар бораи рўњ ва њаёти пасазмаргї 
инкишоф ёфта будааст. Баъдтар, дар давраи биринљї 
парастиши офтоб ривољ пайдо мекунад.

Хулоса, метавон гуфт, ки аввалан, назарияи дар бораи 
азалї (аз оѓози вуљуд) диндору яктопараст (прамонотеист) 
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будани инсон асоси илмї надорад. Барои исботи ин 
назария њељ далели боварибахши илмї наметавон овард, 
агарчи таълифоти динї эътиќодро азалї дониста, онро 
ба масъалаи офариниши оламу одам пайваст кардаанд. 
Сониян, фанни диншиносї њодисаи љамъиятї будани 
дин ва вуљуди давраи тўлонии бединиро дар таърихи 
инсоният ќабул дорад. Сеюм, њодисаи љамъиятї будани 
дин, маънии таъсир надоштани омили фитриву зотии 
инсонро надорад, балки маљмўи ин ду омил ва авомили 
дигар дар якљоягї ба пайдоиши дин сабаб шудаанд. Дар 
сурати набудани яке аз ин омилњо пайдоиши динњо ѓайри 
имкон мебуд. 

Савол ва супориш

1. Оё динњо њамеша вуљуд доштаанд ё дар як марњалаи муайян 
пайдо шудаанд?
2. Аввалин нишонаи динњо дар кадом давра пайдо шудааст?
3. Сабаби пайдоиши эътиќодњои динї дар чист?
4. Хусусияти диндории давраи палеолит дар чї ифода меёбад?
 

 §3. ДИНЊОИ ИБТИДОЇ

Динњои ибтидої аввалин марњалаи зуњури фитрии 
инсон ба диндорї, худољўї ва парастиш мебошанд. Њатто 
дар динњои ибтидої, бо вуљуди љойи асосиро ташкил 
намудани табиатпарастї ва њайвонпарастї нишонањое аз 
майли фитрии инсон ба яктопарастї дар шакли наздик ба 
динњои камолотёфта, чун бовар ба ѓайб, намирандагии 
рўњ, ибодат ва ѓайрањо љой доранд. Заминаи асосии 
пайдоиши динњои ибтидої вобастагии инсон дар назди 
табиат ва нотавонии ў дар назди ќуввањои он мебошад. 

Инсони ибтидої пойбанди аќида ва расму оини 
љомеаи худ буд, ки бо њар дигаргунї муќобилияти сахт 
нишон медод. Эътиќодот ва расму оини инсони ибтидої 
ба њаёт ва эњтиёљоти љисмониву биологии ў, ба монанди 
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гуруснагї, тарс аз ранљу беморї, марг, майл ба зўрї, 
таљовуз ва ѓайра сахт алоќаманд буд.

Аз он љумла, бовар ва аќида ба коњин ва ё табиб, ки 
дар љомеаи ибтидої асосан одамони муассир буданд, 
мисол шуда метавонад. Дар сурате агар одами асри 
ибтидої бемор мешуд, ў чунин мепиндошт, ки ба вай рўњи 
нопоке њамроњ шудааст ва барои халосї ва наљот аз он, 
ў бояд ба коњин (шаман) ва ё табиб мурољиат кунад. Ў 
чунин мепиндошт, ки мобайни коњинон ва рўњњои одамон 
робитае вуљуд дорад ва танњо коњинон метавонанд сабаби 
халосии инсон аз беморї бишаванд. Њамин тариќ, љамъи 
ин равиши аќидањо фарњанги љомеаи ибтидоиро ташкил 
дода, ифодакунандаи мароми одамони он замон буд. 

Динњои ибтидої як маљмўи парастишњои печидаву 
мураккабро ташкил мекунанд. Дар асл он истилоњњо 
ва номњое, ки мо барои ташхиси ин динњо (ба мисли: 
фетишизм, тотемизм, сењру љоду (магия), анимизм ва 
ѓайра) ба кор мебарем, номи як дини муайяне набуда, 
балки ифодакунандаи маљмўи парастишњо ва оинњои ба 
њам наздик, шаклњои умумии боварњои ибтидої ва то 
андозае хусусияти умумие дар динњо мебошанд. Дигар ин 
ки динњои ибтидої њанўз ба маънои имрўзаи калима дини 
комил нестанд, яъне дар онњо њанўз идеяи Худо, охират, 
китобњои муќаддас, паёмбарон ва ѓ. вуљуд надорад. Бо 
вуљуди ин, дар онњо њамаи унсури асосии дин – бовар ба 
вуљуди ѓайб – фавќуттабиат, маљмўи маросимњои хосе 
барои таъсиррасонї ба ќуввањои табиат вуљуд доштанд, 
ки баъдан ба ин ё он шакл дар динњои камолёфта ворид 
шудаанд.

Њамин тариќ, яке аз парастишњои ќавмњои пешини 
љомеаи ибтидої ин љонварпарастї ё ибодат ба њайвонот 
аст. Дар парастиш ба њайвонот низ аќидањои гуногун 
вуљуд доштанд. Масалан, чунин мепиндоштанд, ки 
инсоне, ки фавт мекунад, рўњи вай ба бадани њайвоне 
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медарояд ва ё баръакс. Парастиши шер дар Африќо, уќоб, 
хурўс ва саги обї дар Америкаи шимолї, гови нар дар 
Юнон ва Миср ва гови мода дар Њиндустон ва Африќо, 
говмеш дар љануби Њиндустон ва кенгуру дар Австралия 
нишондињандаи онанд, ки ин њайвонот дар ин кишварњо 
сазовори эњтиром ва ибодат будаанд. Парастиши кабўтар 
ва мор дар аксари ќавмњо дида мешавад.

Тотемизм (аз «тотема» – аз забони њиндувони амрикої 
– «авлоди вай»), як навъ эътиќоду бовар ва маросимњои 
динии одамони ибтидої аст, ки бар пояи бовар ба 
робитањои авлодї ва хешовандї байни инсон ва њайвонот 
(њамчунин љонварони дигар ва рустанињо) устувор аст.

Тотемизм эътиќоду боварест, ки дар он нишонањои 
дин вуљуд дорад. Барои одамони ќадим ин падида як амри 
табиї будааст, ки бо њайвонњои дар гирду атрофи худ буда, 
бо ќаробат ва наздикї назар мекарданд. Онњо чунин аќида 
доштанд, ки дар њамаи корњо ин њайвон бо ў монандї 
дорад, ба монанди ѓизо хўрдан, љанг ва ѓайра. Инчунин 
онњо дар ин аќида буданд, ки яке аз ниёгони онњо ба сурати 
њамин њайвон будааст ва ё бобоњояшон яке будаанд. Ин 
омил дар миёни ќабилањои гуногуни љањон бо њар навъ ва 
бо њар сурат вуљуд доштааст. Ањли авлод тотемаи наздики 
худро хеши наздики худ медонанд, мисоли падар, бародари 
калонї, дўст, наздик ва ѓайра. Њайвони мазкурро онњо 
намекуштанд, одатан гўшти онро истеъмол намекарданд. 
Минбаъд дар натиљаи афзудани шумори авлод дар ќабила, 
миќдор ва навъи тотемањо низ меафзояд.

Навъњои тотемањо мухталифанд, масалан, ончунон 
ки олимон мушоњида кардаанд, тотемизм миёни мардуми 
бумии Австралия, Гвинеяи Нав ва њиндувони амрикої 
роиљ буда, ин мардум ба чандин ќабила ва њар ќабила 
дар навбати худ ба чандин авлод таќсим мешаванд ва њар 
авлод тотемаи худро дорад. Вобаста ба ин ё он минтаќањо 
тотемањо хеле гуногунанд, аз љумла: кенгуру, кирми 
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абрешим, мор, зоѓ, муши сањрої, ќурбоќќа, шабпара, 
уќоби шикорї, саги вањшї ва ѓайра намунањои тотемањои 
онњо мебошанд. Мувофиќи суннатњои аборигенњои 
љануби Австралия њар фард тотемаи худро аз дасти 
модари худ меситонад, чун шаљара ё насабномаи авлодии 
њар касро аз тариќи модараш нигоњ медоранд. Гурўњи 
авлодии тотемї одатан номи тотемаи худро мегиранд.

Фетишизм. Шакли дигари парастишњои ибтидоии 
одамон фетишизм аст. Фетишизм (фр. – fetichisme, порт. 
«фетико» – тумор, сохта, маснўъ), њамчун парастиши 
динї, эътиќод ба хусусияти фавќуттабиї ё мовароуттабиии 
ашё, чизњои моддиро ифода мекунад. Ба ибораи дигар, 
одамони ибтидої нисбат ба ашёи хосе эњтироми наздик ба 
муќаддасот ќоил будаанд ва онњоро дорои ќувваи сењрнок 
мешуморидаанд, аз онњо мададу ёрї мехостаанд. Фетиш 
метавонад сангреза, харсанги ѓайриодї, сангњои осмонї 
(кометањо), устухон, косахонаи сар, чўбњои аљиб, шохи гову 
гавазн бошад. Унсурњои фетишизм дар тамоми динњои 
ќадима ва њама минтаќањои љањон мушоњида шудаанд. Дар 
байни олимони диншиноси ѓарб оид ба истилоњи фетишизм 
ва ба шакли парастиши алоњида људо кардани он ихтилофи 
аќида вуљуд дорад. Бисёрињо онро яке аз хусусиятњои 
умумии анимизм, яъне зинда ва дорои љон ва рўњ тасаввур 
кардани њама ашё, навъе аз боварњои анимистии одамони 
ибтидої мешуморанд.

Фетишизм на танњо шакли махсуси дини ибтидої, 
балки унсурњои фетишистї ќариб дар њамаи динњои дигар 
мављуданд. Фетиш бештар дар сохти ќабилавї мавќеъ 
дошта, баробари парастиши аљдоду авлоду ќабила њамчун 
бути шахсї низ метавонад вуљуд дошта бошад.

 Дар њар сурат, бовар ба фетишњо – ашёи дорои ќувваи 
ѓайбї ва фавќуттабиї њамчун яке аз шаклњои эътиќоди 
динии ибтидої маълум аст.
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Дараљаи нисбатан баланди парастиш ва муътаќидоти 
одамони ибтидої анимизм (аз лотинї anima, animus – рўњ 
љон) мебошад. Байни одамони ибтидої, дар марњалањои 
охири рушди ин љамъият, эътиќодњои анимистї ривољ 
пайдо мекунанд, яъне онњо бовар доштанд, ки тамоми 
мављудот, чи њаракаткунанда, чи сокин, мурда ё зинда 
дорои љон ва равон њастанд, ки даруни он пинњон ва 
мастур мебошанд. Махсусан, онњо бовар доштанд, ки њар 
як инсон дорои рўње њаст, ки њангоми хоб ва руъё аз бадани 
ў муваќќатан хориљ мешавад ва нињоят дар лањзаи вопасин, 
њангоми марг баданро ба таври ќатъї тарк мекунад.

Онњо арвоњро дорои аќлу сурат ва эњсосоту авотиф, 
соњиби ќувваи ирода ва ният мешумориданд. Бовар 
доштанд, ки онњоро мисли одами зинда метавон идора 
ва роњнамої кард ва агар онњо ба хашму ѓазаб оянд, 
метавонанд нињоят зиёновар шаванд, аз ин рў бояд 
њамвора ба ёди онњо буд. Сабаби пайдоиши анимизмро 
олимон аксаран дар надонистани якчанд њодисањои 
равонї-психикии инсон мисли хоббинї, руъё, аз њуш 
рафтан ва марг медонанд.

Дарвоќеъ, дарки вуљуди рўњ ва парастиши он яке аз 
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зинањои идроки фитрат, яъне оѓози зуњури майли зотї-
табиии инсон ба намирандагї ва абадият аст.

Сењр (магия) низ яке аз сифатњои динњои ибтидої ба 
шумор мерафт ва он амале буд, ки аз љониби одамони 
махсус ба анљом мерасид, ки аз дамидан ва ё такрори баъзе 
калимот ва ё анљом додани баъзе корњо, ки гўё ќуввањои 
фавќуттабиаро ба нафъи худ истифода мебурда бошанд, 
иборат буд. 

Савол ва супориш

1. Заминањо ва сабабњои пайдоиши динњои ибтидої ва табиї аз 
чї иборатанд? 
2. Чаро ин динњоро динњои табиї ё ибтидої ном нињодаанд? 
3. Хусусияти асосии динњои ибтидої дар чї аст?
4.Тотемизм чист? 
5. Фетишизм ва анимизм аз њамдигар чї фарќ доранд?

 §4. ПАРАСТИШЊОИ ЌАДИМАИ МАРДУМОНИ 
ЭРОНЇ.

 ОИНИ МЕЊРПАРАСТЇ (МИТРАИЗМ)

Халќњои форсзабон дар ибтидо нерўњои табиї, 
монанди офтоб, моњ, ситорагон, хок, оташ, об ва бодро 
мепарастидаанд. Дар ин маврид дар китоби “Авесто” 
маълумоти зиёде њаст. Моњиятан динњои ин давраро 
динњои табиї ва аз назари иљтимої онњоро ќабилавї-
авлодї номидан равост. Эътиќоди эрониён бисёрхудої 
(полетизм) ва гоње санавї (дуализм) будааст. Дар байни 
ориёиёни Эрони Бостон ва Осиёи Марказї њамчунин 
эътиќод ва парастиши Хуршед бо номи Мењр (Митра) 
роиљ будааст.

Мењр – худои рўшної, худои њаќиќат, танзимкунандаи 
корњои олам, њомии мазлумон, худои љангу набардњо 
будааст, ки тамоми ќабилањо ва тоифањои ориёињои 
бостонї дар њар љо ва њар кишваре ўро мешинохтанд ва 
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месутуданд. Яке аз сурудњои «Яшт» дар «Хурд Авесто» 
Митраро монанди худое, ки подшоњон ќабл аз оѓози љанг 
назди ў намоз мебурдаанд, ёд кардааст. Номи ин худо дар 
китоби муќаддаси њиндувон – «Ригведа» низ омадааст. 

Оини мењрпарастї (митраизм) таълимоти худро дар 
асоси фалсафаи наљоти фардї ё инфиродї бунёд нињода 
буд. Яъне њар фард бояд дар фикри наљоти худ аз тариќи 
тай намудани марњалањои муайян бошад. Дар мењрпарастї 
шахс бояд имтињони сахтеро мегузашт, ки он аз иљро 
кардани якчанд маросим: 1) ѓусли таъмид, 2) маросими пок 
кардани гуноњњо ба воситаи асал (дар маротиби олитар), 
3) маросими масрафи об, нон ва шароби муќаддас, 4) 
маросими ниёиш, 5) риёзат, 6) пок кардани вуљуди худ аз 
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гуноњњо ба воситаи ќурбонї кардани гов – иборат буд. 
Оини мењрпарастї њанўз пеш аз дини зардуштия ба 

вуљуд омада буд ва баъд аз ислоњи мазњабии Зардушт 
низ таъсири зиёде дар Эрони бостон доштааст. Митра аз 
эзадони маъруфи Эрон буд. Халќњои сомї низ дар Ѓарб 
вайро бо номи «Шамас» мепарастиданд. Ў дињандаи 
шукўњ ва азамат ба шоњон буд, аз ин рў пас аз Ањурамаздо 
олитарин маќомро дар дарбори шоњони эронї доштааст.

Оини мењрпарастї баъдан бо номи ведоии Митра – 
«митраизм» дар империяи Рим пањн шуда, то њудуди асри 
IV милодї дар Осиёи Хурд, Африќо, Аврупо нуфузи зиёд 
пайдо карда буд. Вай ба оини гностикњо, дини монавї 
ва насронї, тасаввуфи исломї таъсири зиёде расонда, 
умумияти зиёде дар дини ведої доштааст.

Дар асрњои нахустини милодї нуфузи оини 
мењрпарастї дар њудуди империяи Рим хеле бузург буд, 
он пурзўртарин раќиби дини насронї ба шумор мерафт. 
То замони ба дини њукмрон табдил ёфтани насроният, 
императорњои Рим ба Митра њамчун ба як наљотбахши 
башарият, мубаллиѓ ва њидоятгари њаёти абадї эътиќод 
доштанд. Ба андешаи аксарияти муњаќќиќон, дини 
насронї аз ин оини эрониёни бостонї унсурњои зиёдеро 
азхуд кардааст. Масалан, тибќи андешаи муњаќќиќи 
таърихи илми нуљум Павел Глоба, анъанаи њар сол дар 
рўзи 25-уми декабр љашн гирифтани мавлуди Исои Масењ 
дар заминаи пайравї ба анъанаи дар байни мењрпарастон 
ривољдоштаи љашни рўзи мавлуди Митра ба вуљуд 
омадааст. Аз љумлаи дигар эътиќодоти оини мењрпарастї, 
ки дар ташаккулёбии низоми эътиќодоту боварњои дини 
насронї наќш гузоштаанд, устура дар бораи таваллуди 
Худо ва чўпонњое, ки ба таъзими ин худои навтавлид 
шитофтанд, пошидани оби муќаддас, њамчун рўзи 
Худованд пос доштани рўзи якшанбе, хўронидани нону 
оби табаррукї ва дигар унсурњоро зикр кардан мумкин 
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аст. Инчунин, ѓояи намирандагии рўњ ва њаёти пас аз марг 
низ ќабл аз динњои тавњидї дар оини мењрпарастї вуљуд 
дошт.

Умуман таъсири эътиќодоти мењрпарастї ба 
ташаккули тасаввурот ва эътиќодоти динњои яњудиву 
насронї ва ислом хеле фаровон ба назар мерасад. 
Масалан, мењрпарастон ба Митра њамчун ба худои 
рўшної ва наљотбахши башарият эътиќод доштанд, 
насрониён чунин наљотбахшро дар симои Исои Масењ 
мебинанд. Митра аз батни духтари бокира ба дунё 
омадааст, Исои Масењ низ, тибќи эътиќоди насрониён ва 
мусалмонон аз батни Марями бокира ба олам омадааст. 
Њам Митра ва њам Исои Масењ иродаи падархудоро дар 
рўйи замин татбиќ менамоянд, фарќ фаќат дар њамин аст, 
ки ин падархудо дар оини мењрпарастї Ањурамаздост, 
аммо дар динњои яњудї ва насронї Яњво номида шудааст. 
Чї тавре аз ривоятњои Таврот бармеояд, яњудиёни ќадим 
Яњворо бо Ањурамаздо монанд медонистанд. Тибќи як 
ривояти мењрпарастї, Митра дар ѓор таваллуд шуда ва 
нахуст чўпонњо аз ин воќеа огоњ мешаванд ва ба зиёраташ 
мешитобанд. Ба ривояти дигар, аввалин шуда аз таваллуди 
Митра муѓњо огоњї ёфта, ўро зиёрат мекунанд ва барояш 
туњфа меоранд. Ин ривоятњо ба ривоятњои насронї дар 
бораи тафсилоти таваллуди Исои Масењ хеле шабоњат 
доранд. Ривояти мењрпарастї дар бораи уруљи Митра 
ба назди Ањурамаздо пас аз анљом ёфтани рисолаташ 
дар рўйи замин низ бо таълимоти насронї дар бораи 
эњёи Исои Масењ ва бозгашташ ба сўи Падархудо хеле 
њамоњанг аст.

Чунин унсурњои ба њам монанд на танњо дар ривоятњо 
ва таълимоти оини мењрпарастї ва дини насронї, балки 
дар миёни рамзњо ва нишонањои онњо низ зиёд дучор 
мешаванд. Масалан, яке аз рамзњои насронї салиб 
мебошад. Дар байни рамзњои оини мењрпарастї низ чунин 
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салиб вуљуд дорад, ки дар дохили доира ќарор гирифтааст. 
Чунин салиби даврадор ќадимтарин рамзи худои офтоб 
аст, ки на танњо дар оини мењрпарастї, балки дар бисёр 
дину оинњои дигари бостонї низ мавриди истифода 
будааст. Дар ин рамз доира рамзи худи Митра ва салиб 
рамзи чор нуќтаи асосї мебошад, ки онњоро офтоб дар 
давоми як сол тай мекунад: ду нуќтаи ќиёми офтоб ва ду 
нуќтаи баробаршавии давомнокии шабу рўз. 

Яке аз муњимтарин хизматњое, ки Сосониён барои 
фарњанг ва тамаддуни башарї анљом додаанд, љамъоварї 
ва китобати «Авесто» мебошад, ки дар он на танњо 
таълимоти дини зардуштї, балки маросиму эътиќодоти 
мењрпарастї ва дигар дину оинњои ќадимаи мардуми 
эронитабор низ акс ёфта буданд. Эњё ва рушди бесобиќаи 
фарњанг ва дину оинњои бостонии эрониён дар давраи 
њукмронии Сосониён дар њудуди империяи Рим низ 
мављи эронишавї ва эронигароиро ба вуљуд оварад. Дар 
ин росто ягона роње, ки садди њуљуми фарњанги эронї 
шуда метавонист ба вуљуд овардани як низоми нави динї 
–идеологие буд, ки он мебоист аз таъсири мењрпарастї 
ва дигар унсурњои фарњанги эронї комилан озод бошад. 
Чунин низом дар шакли дини насронї тазоњур кард.

Бо вуљуди ин, наќши бузурги оини мењрпарастї дар 
ташаккули фарњанг ва тамаддуни аврупої ва умуман 
фарњанги умумибашарї муассир ва бузург мебошад. 
Тавассути ин оин мардуми Аврупо ва дигар минтаќањои 
љањон бо як ќатор ѓояњои муњими динї-ахлоќии 
эронитаборони бостонї, мисли поквиљдонї, вафо ба ањд, 
хизмат ба њамкешону њамватанон, гуфтору пиндор ва 
рафтори нек ва ѓайра аз наздик шинос шуда, аз онњо дар 
ислоњу тарвиљи фарњанги худ бањравар шудаанд.

Савол ва супориш

1. Парастишњои ибтидоии халќњои форсизабон чї хусусият 
доштанд?
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2. Мењрпарастї ё митроия (митраизм) чї гуна дин аст?
3. Мењрпарастї кай ва дар куљо пайдо шудааст?
4. Ин оин баъдтар дар кадом минтаќањо пањн шуда буд?
5. Таъсири байнињамдигарии динњоро дар мисоли мењрпарастї 
шарњ дињед.

 §5. ДИНИ МИСРИЁНИ ЌАДИМ

Нахустќавмњо ва халќњои пешрафтаи бостон пас аз он, 
ки мунтазам дар тўли таърих аз зинаи њаёти ќабилавию 
авлодї ва ѓорнишинї ба сохти давлатию салтанатї ва 
ташкили њукумату давлатњо расидаанд, дар тасаввуроти 
динию мазњабии онњо низ таѓйироту тањаввулоти љиддї 
ба вуљуд омадааст. Тавре маълум шуд, тањаввулот дар 
тасаввуроти динии инсоният, яъне гузаштан аз таљассуми 
табиат ба парастиши худоёни зиёд; динњои бисёрхудої ва 
пайдоиши динњои миллию давлатї – њамчун шакли нави 
таърихии динњо ифода ёфтааст.

Аввалин тамаддунњои бостонї, ки ин тањаввулотро аз 
сар гузаронидаанд, тамаддунњои мисрї, бобулї, юнонї, 
эронї, њиндуию чинї мебошанд. 

Миср дар ќисмати шимолу шарќии Африќо, дар 
канори Бањри Миёназамин ва Бањри Сурх, дар ду тарафи 
рўдхонаи бузурги Нил љойгир аст. Дар ќадим ин кишварро 
худи мардумаш Кемит, яъне «замини сиёњ» меномиданд. 
Ин ном ба он сабаб гузошта шуда буд, ки њар сол бар 
асари обхезї дар саросари канори рўдхонаи Нил лойќаи 
сиёњранге дар заминњои кишт боќї мемонд. 

Миср яке аз ќадимтарин гањвораи тамаддуни љањон 
аст. Пайдоиши тамаддун дар ин сарзамин бо пайдоиши 
фарњанг: дин, илм, санъат, хат, адабиёт, шањрсозї, меъморї 
ва ташкилоти сиёсї вобаста буд. Зарурати кишту зироат, 
муайян кардани мавсими обхезї, меъморї ва таќвим 
барои иљрои маросимњои мазњабї ба пайдоиши илмњои 
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њайату ситорашиносї, риёзиёту њандаса, физика ва ѓайра 
мусоидат ва кумак расонд. Пайдоиш ва тањаввули динњо 
низ дар ин кишвар бо тањаввулоти иљтимоии он вобаста 
буд.

Дар Мисри бостонї мо намунаи хеле рўшани 
тањаввули парастишњо ва тасаввуроти мазњабии табииро 
аз «фетишизм», «анимизм», «тотемизм» то ба дини 
бисёрхудої – политеизм ва њатто гароишњои тавњидї 
мушоњида мекунем.

Таќрибан њудуди 4000 то 3000 сол пеш аз милод дар 
соњили рўди Нил аввал ќария ва рустоњо ба як марказ, ки 
«нум» номида мешуданд, муттањид шуда, сипас ин нумњо 
ба воситаи љанг ё дигар роњњо ба якдигар тобеъ гардида, 
дар натиља ду марказ, ду салтанат, яке дар ќисмати 
саргањ – болооби рўди Нил, дигаре дар поёноб – делтаи 
Нил ташаккул ёфтанд. Дар њудуди соли 2900 то милод 
подшоњ Менес ин њардуро тањти салтанати худ медарорад 
ва аввалин сохтори њукумати мутамаркази сулолаи 
Фиръавниёнро барпо мекунад. Пас аз ин 31 сулолаи 
Фиръавниён дар ин сарзамин њукмронї кардаанд. 

Дар ин даврањо, чи аз назари санъату кишоварзї ва чи 
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фарњангию сиёсї, Миср ба яке аз марказњои тамаддуни 
бостон табдил ёфт.

Аммо дар мавриди эътиќодоти мисриён, бояд гуфт, ки 
он аз навъи эътиќодоти бисёрхудої (политеистї) будааст. 
Дар ибтидо мисриён худоњоеро, ки аз давраи тотемпарастї 
мерос монда буд, мепарастиданд. Њар як нум (ноњия)-ро 
худои хосе, як муњофизе аз навъи љонварон нигоњбонї 
мекардааст.

Масалан, дар ноњияњои Абидус ва Тиниис шаѓолро, дар 
ноњияи Фаюм тимсоњ, дар ноњияи Тебес худои Омунро ба 
сурати ќўчќор мепарастиданд. Шањри Мемфисро ду худои 
муњофиз будааст, яке Сехмет ба сурати модашер ва дигаре 
Арис ба сурати гови нар (барзагов). Дар шањри Дандера 
мардум худои Хотурро, ки шакли модаговро доштааст, 
мепарастиданд. Дар шањри Эдфу шањбоз ба номи Бењудет 
ё хурўс мавриди ибодати мардум будааст. Ба њамин тартиб 
дар нуќоту ноњияњои дигар љонварони дигар, аз ќабили 
маймун, аспи обї, лаклак, муш, мори афъї, гурба, ќурбоќќа 
ва љонварону њайвоноти дигар мавриди парастиш ва эътиќод 
будаанд.

Хусусияти дигари тасаввуроти мисриёни бостонї аз он 
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иборат аст, ки азбаски сифоти худоиро дар инсон ё њайвон 
ба зуњур расида мењисобиданд, аз ин рў худоёни худро бо 
тани инсон ва сари њайвон ё баръакс тасаввур мекарданд. 
Зеро дар ин шакл, ки таркибе аз одам ва љонвар ё њайвон 
аст, худоён бештар ва бењтар љилвагар мешаванд.

Баъдан дар љараёни тањаввули иљтимоию сиёсї, дар 
натиљаи бо њам наздикшавии ноњияњо аз тариќи љангњо ва 
ѓайра, худоёни бузургтаре аз таркибёбии якчанд худоён 
ба вуљуд меояд. Масалан, худоёни машњур Атон Ра ё 
Патрах-Сукар ва ё Осирис аз таркиби ду худо ё се худо ба 
вуљуд омадаанд.

Устурае, ки дар атрофи Изис ва Њорус дар байни 
мисриёни ќадим маъруф аст, нишон медињад, ки мисриён 
зиндагии худоёнро мисли зиндагии одамон тасаввур 
мекарданд. Яъне онњо чунин аќида доштанд, ки худоён 
зану фарзанд доранд, кинаву буѓз мепарваранд, мељанганд 
ва ѓайра.

Мисриёни бостонро аќида будааст, ки Осирис (ё 
Озирус) аз Шом, ки дар он љо њамчун худои зироату кишт 
парастида мешуд, ба Миср омадааст. Вале дертар мисриён 
онро худои мустаќил дониста, эътиќод доштаанд, ки 
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Осирис аз омезиши худои нарина Љеб бо олињаи замин 
(ё худои зан) Нут зоида шуд ва пас аз он Осирис бо олиња 
Изис издивољ кард. Изис, ки ќаблан низ дар назди мисриён 
маъруф буда, дар њудуди 1500 сол ќабл аз милод мавриди 
эњтироми омма ќарор мегирад, пеш аз шавњараш Осирис 
мавриди парастиши њамагон шуд. Зиндагии бофароѓати 
Изис ва Осирис ваќте тира шуд, ки Осирис мавриди хашму 
ѓазаби бародараш Сет ќарор гирифт. Ў пас аз як силсила 
найрангњо ва њилањо Осирисро мекушад ва љасадашро 
дар тобуте аз чўб дар рўди Нил меафканад. Занаш Изис ба 
љустуљўйи љасади шавњараш мебарояд ва пас аз кўшиши 
бисёр тобутро пайдо карда, ба Миср бозмегардонад.

Зани Осирис пас аз ба Миср овардани тобут, љасади 
шавњарашро пинњон мекунад. Дар њамин муддат аз вай 
писаре таваллуд мешавад, бо номи Њорус. Дар ин байн 
Сет бори дигар љасади бародараш Осирисро пайдо карда, 
онро аз рўйи ќањр ва ѓазаб пора-пора карда, њар ќитъаашро 
бо яке аз чањордањ ќитъаи кишвари Миср пароканда 
намуд ва њар ќитъаро дар яке аз навоњии он кишвар ба 
хок супориданд. Мисриён аз ин љињат муътаќид буданд, 
ки сабаби рўйидани донањои ѓаллаљот аз хок ва борвар 
шудани онњо дар асари њамин ќитъањо мебошад.

Њамин ки фарзанди Осирис бузург шуд, ба талаби хуни 
падар ва интиќоми вай баромад ва бо амаки худ биљангид 
ва дар як муњориба ўро маѓлуб кард ва дастбаста назди 
модараш овард. Модараш аз хуни шавњараш гузашт ва 
Сетро бахшид.

Пас аз ин Њорус дар фикри љамъ овардани ќитъањои 
љасади падараш ва зинда кардани он мешавад, дар ин кор 
ба ў худои њикмат Тот (Thoth) кумак мекунад ва ў ба ин 
маќсадаш ноил мешавад. Аз ќазо як чашми Њорус дар 
њангоми муњориба бо Сет кўр шуда буд. Падарашро, ки 
«зинда» сохт, падараш (яъне Осирис) ба ў биної бахшид. 
Бовар ин аст, чун Њорис худои Офтоб аст, чашми ў равшан 



28

шуд.
Ин љо мо аввалин мазњари офтобпарастиро мебинем. 

Ибодати Офтоб дар Мисри бостонї хеле ривољ доштааст.

Савол ва супориш

1. Гузаштани динњои ибтидої-табиї то ба динњои бисёрхудої 
(политеистї)-ро дар Мисри Ќадим шарњ дињед.
2. Динњои бисёрхудої (политеистї) чї гуна динњоянд?
3. Хусусияти динњои Мисри Ќадим дар чї ифода меёбад?
5. Номи худоёни машњури Мисри Ќадимро номбар кунед.

 §6. ДИНИ БОБУЛИЁНИ ЌАДИМ

Байни солњои 5300 то 4000-уми то милод дар водии 
Байнанањрайн (Mesopotamia – байни рўдњои бузурги 
Даљла ва Фурот), дар сарзамини Ироќи имрўза оњиста-
оњиста марказњои ањолинишине ба вуљуд омадаанд. Дар 
охирњои ин давра ќабилањои сомї ва охирњои асри 38 пеш 
аз милод ба ин љо ќабилањои эронї аз ќисмати љануби 
Эрони кунунї ворид гардида, муќимї шуданд. 

Дар ин сарзамини њосилхез дар як ваќт ду тамаддуни 
бузург: шумерї ва аккодї ба вуљуд омада буд. Шумер 
ноњияи љанубї ё Байнаннањрайни поёниро дар њамсоягии 
халиљи Форс ишѓол карда буд. Ин ќавм зиёда аз 3 
њазор сол пеш аз милод дар он ноњия сукунат доштаанд 
ва дорои тамаддуну фарњанги куњан будаанд. Дар 
натиљаи кофтуковњо – њафриёти бостоншиносон осори 
гаронбањое аз тамаддуни бостонии ин сарзамин ба даст 
омадааст. Ноњияи Аккод дар шимоли Байнаннањрайн, 
водии Фурот воќеъ буда, зарфи якчанд садсолаи баъдї, 
дар он љо, махсусан дар поёноби Фурот 12 давлатшањр ба 
вуљуд омадааст, ки байни якдигар равобити мустањками 
тиљоратї, сиёсиву фарњангї доштанд. Дар њамин замина 
дар таърихи тамаддуни љањонї «маданияти шумерї» ба 
вуљуд омад.
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Бобул («Бобил») аз ду асли умумї дар забонњои 
сомї: «боб»-дар ва «ил»-Худо ба маънии «дар ё дарвозаи 
Худост». Дар адабиёт он гоњњо ба шакли Бобил, 
Бобулистон, Вавилон ёд мешавад ва яке аз марказњои 
тамаддуни бостонї ба шумор меравад. Дар Миср ва 
Бобулистон низ меъморї, алалхусус, сохтмони маъбадњои 
азим ба миён омад. Бурљи Бобул, ки дар Таврот ва Ќуръон 
низ ёдоварї мешавад, инчунин ќасру маъбадњои маъруфи 
зиёде дар ин давра бунёд шуда буданд. Дар ќиссањои 
исломї тамаддуни бобулї ва сохтани бурљи номбурдаро 
бо шахсияти Намруд (Нимруд) марбут донистаанд. 

Байнаннањрайн дар замони подшоњии Њаммурапї 
(1792-1750 то милод) ба як кишвари ягонаи Бобулистон 
муттањид карда мешавад. Маъруфтарин ёдгории хаттии 
давраи њокимияти Њаммурапї «Маљмўи ќонунњо»-и ўст. 
Аввалњои асри XX бостоншиносон њангоми њафриёт 
сутуни сангие пайдо карданд, ки ин ќонунњо дар болои он 
навишта шуда буданд.

Аз таърихи тамаддун маълум аст, ки дар Шумеру 
Бобул илм ва фарњанг дар нињояти рушд ва тараќќї 
будааст. Шањрсозию меъморї, суратгарї, њайкалтарошї, 
таърихнигориву адабиёт, тибб, риёзиёту њандаса, 
маъданобкунї, сохтани дастгоњњои бофандагї, сохтани 
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испорњо, чархаробањо, созњои мусиќї дар Бобулистон 
тараќќї карда буд. Дар соњаи иќтисодї рушди кишоварзї 
ва тиљорат, ба вуљуд омадани унсурњои муносибати 
сармоядорї аз муњимтарин дастовардњои ин тамаддун 
аст.

Бо вуљуди њамаи ин пештозињо навъи парастиши 
шумерњо ва бобулиён бисёрхудої ба шумор мерафт, ки 
бар пояи маросимњои обшинагї бунёд шуда буд. Нахустин 
маљмуъ ё анљуман (пантеон)-и худоёни зиёд дар тамаддуни 
шумерї ба вуљуд омадаанд, ки ном ва шумораи он худоён 
афзун аз чањор њазор аст. Њар яке аз ин худоён намуде, 
мазњаре, таљассуми љузъие аз ќуввањои табиат буданд. Аз 
љумла:
1. Ану – парвардигори осмон, худои бузурги шањри Ерек 
буд.
2. Ки – худои замин.
3. Энхил (ё Энлил) – парвардигори фазо, њавои фавќонї 
ва худои љангљўву муборизи шањри Ниппур.
4. Син – худои моњ.
5. Нанну (ё Зуена) – худои шањри Ур.
6. Инанна – худои муњофизи шањри Урук (њазораи IV то 
милод), худои ишќ ва љанг.
7. Боббар, ки баъдан номи Шамас њосил кард – худои 
осмон ва офтоб дар шањри Ларса.
8. Энки (ба забони аккодї Эа) –худои Иштар, худои шањри 
Киш (баъзе гуфтаанд шањри Эреду).

Ин худоён чун дар дигар марказњои тамаддуни ќадим 
хусусияти антропоморфї дошта, бо њам мисли одамон 
муошират намуданд. Дар Бобул њељ худое ибодати худои 
дигарро манъ намефармудааст. Баъдан дар ин љо низ мисли 
он чи дар Миср буд, якчанд худо бо њам анбоз намуда, олами 
вуљудро байни худ таќсим кардаанд. Масалан, замоне Ану, 
Энилл ва Эра ба тартиб салтанати осмон, замин ва обњои зери 
заминро байни худ таќсим карда буданд. Ин навъ иттињоди 
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сегона (таслис) баъдан њангоми рушду такомули зироат ва 
кишоварзї дар суратњои дигаре љой доштанд. Масалан, 
иттињод ё таркиби худои Шамас – худои Офтоб, Син – худои 
Моњ ва Иштар – худои њосилхезї, бовар ва ѓайра.

Дар ин марњала дар байни худоён маъруфтарин 
худованд Иштар (олињаи модар) будааст. Ў таќрибан 
мавриди парастиши омму хос ќарор гирифта буд. Ўро 
«модари кулл» меномиданд ва дар табиат ўро Узро ва 
дўшиза мешинохтанд. Аќидае њаст, ки худои Аноњита 
(Ноњид)-и эронї шакли дигаршудаи Иштар ва нафси худи 
њамин худо аст. Барои Иштар дар шањри Урук маъбаде 
(шабењ ба маъбади ишќ) бунёд карда буданд.

Мардук (ё Мардух) бузургтарин худои Бобул буда, 
раќиби Иштар мебошад. Ин марњалаи дувум, марњалаи 
нави таркибёбии худоён аз бисёрхудої ба сўи яктопарастї 
буд, њарчанд онњо то ба ин дараља нарасидаанд. Афзудани 
мавќеъ ва маќоми сиёсї, иќтисодї ва маънавию 
фарњангии Бобул сабаби он гардид, ки Мардук њамчун 
худои пойтахт оњиста-оњиста ба маќом ва мартабаи аввал 
дар байни худоён баромада, бузургї ва ќудрат касб кард. 
Рўйи Мардук ин худои мањаллии хурди ќаторї ба тадриљ 
худоёни шањрњои дигар ва кишварњои зери таъсири 
Бобулро, ки аз Фаластину Миср то Халиљи Форс ва аз 
Шом то Байнаннањрайнро фаро мегирифт, зери таъсири 
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худ ќарор дода, баъзеро дар худ мунњал сохт. Оќибат 
Мардук чун худои Осмон ва Замин шинохта шуд. Мардук 
инчунин офарандаи љањон ва одамиён, нигоњдорандаи 
назм ва оромиш ба шумор мерафт.

Асли аќоиди динии бобулиён дар њамосањо ва асотир 
мундариљ шудааст. Дар њамосасарої ва асотирпардозї 
бобулиён воќеан мањорати фавќулода доштаанд. 
Омўхтани ин њамосањо ва асотир маводи зиёде аз назари 
фарњангшиносї ва диншиносї ба мо медињад.

Савол ва супориш

1. Тамаддуни бобулї кай ва дар куљо ташаккул ёфтааст?
2. Парастишњои бобулиёни ќадимро шарњ дињед.
3. Фарњанги Бобул бо тамаддуни шумерї ва аккодї чї гуна ирти-
бот дошт?
4. Худоёни бобулиёни ќадим чї ном доштанд?

 §7. ДИНИ ЮНОНИЁНИ ЌАДИМ

Кишваре, ки шарќиён онро Юнон ва ѓарбиён ба 
пайравии римиён Грек (Greece) ё Гретсия меноманд, вале 
мардумаш дар гузашта худро Њеленес ва сарзаминашонро 
Њеллас (Эллада) номидаанд. Дар Юнон то њуљуми халќњои 
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ориёї ва ташаккули тамаддуни ориёї осори тамаддуни 
куњани “минову микенї” вуљуд доштааст, ки намунањои 
он дар асари њафриёти бостоншиносон дар љазираи Крит 
кашф шудааст. Воридшавии мардуми ориёї-њеленњо аз 
шимолу шарќи нимљазираи Балкан дар њазораи дувуми 
то милод будааст. Њеленњо бо аљдоди ориёнии эрониён 
ва њинду аврупої њама аз як решаву бун баромада, аз 
љумла номи чањор ќабилаи ниёгони ориёнии юнониён 
дар ашъори Њомер зикр шудааст. Яке аз он чањор ќабила 
Ашёнњо (Achaeans), дувумин Ионианњо (Ionians), севумин 
Дуриёњо (Dorians) ва чањорумин Аеолиёнњо (Aeolians) 
будаанд. Аз ин ќабилањо яке ионианњо аз нимљазираи 
Балкан гузашта, дар соњилњои ѓарбии Осиёи Хурд маскан 
гирифтанд ва шарќиён бо номи њамин ќабила (Аюниён) 
ин сарзаминро баъдан Юнон ном гузоштаанд.

Сарчашмањо барои омўхтани аќоиди динию мазњабї 
ва маросимњои Юнони бостон хеле фаровонанд. Бозёфтњо 
ва ёдгорињои археологї, боќимондањои маъбадњо, 
ќурбонгоњњо, тасвир ва муљассамаи худоён аз љумлаи он 
сарчашмањо мебошанд. Дар баробари ин номгўйи зиёде аз 
ёдгорињои хаттї, тањќиќоти таърихї, фалсафї ва асарњои 
асотириву бадеии он давра то ба мо омада расидааст. 
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Њамин тавр, аќидањои динии юнониёни бостон 
бисёрхудоии навъи ориёї мебошад. Чунончи дар боло 
зикр шуд, дар мавриди њуљум ва сукунат ихтиёр кардани 
ќабилањои ориёї дар сарзамини Юнон ва таъсири онњо ба 
тамаддун ва дину парастишњои юнониён далелњои зиёде 
мављуд аст. Системаи динию мазњабии юнониён марњалаи 
рушди динњои табиї (фетишизм, тотемизм, анимизм)-
ро пушти сар карда, як давраи рушди тўлонии таърихро 
гузаштааст. Чун дигар халќњои ориёї дар мавриди 
эътиќодњои ибтидої (табиї)-и юнониён нишонаи зиёде 
боќї намондааст. Чунки тасаввуроти динї ва асотирии 
нисбатан пешрафтаи љамъияти синфї, тасаввуроти 
мазњабии ќабилавию авлодиро тамоман аз байн набурда 
бошад њам, онњоро камарзиш сохтаанд.

Дини юнониён бисёрхудоии ташаккулёфта дар шакли 
«анљумани худоён» будааст. Ба њар сурат тасаввуроти 
динии классикии юнониён бо тасаввуроти дигар 
халќњои ориёї, алалхусус, бо њинду эрониён ќаробат 
дорад. Њамчунон ки дар динњои њинду эронї парастиши 
Девпитер (ё Девпедер) – падари осмон ва Деметер – худои 
модар-замин машњур будааст, юнониён низ Зевус (њамон 
Деваси њинду ориёї) ва Деметерро парастиш мекарданд. 
Дар байни юнониёни ањди классикї инчунин одати 
дигари умумиориёї – нўшидани нўшобаи сархушкунанда 
пеш ва баъд аз маросими ќурбонї ба ифтихори худоён 
вуљуд доштааст. Яке аз нишонањои дигари алоќамандии 
эътиќоди юнониёни ањди классик бо парастишњои ориёї 
вуљуди парастиши гов ё барзагов мебошад. Дар ин бора 
тасвирњои зиёди барзагов ва сањнањои љанги барзаговњо 
шањодат медињанд.

Ѓайр аз ин дар байни юнониёни ќадим парастишњои 
тотемистї: асотир оид ба алоќаи авлодї бо мўрча, мор 
ва нишонањои тотемистї дар худоёни антропоморфї 
мушоњида мешаванд. Юнониён инчунин маросимњои 
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касбї, соњирињои музир (зарарнок) ва табобатї, 
нишонањои иттињодњои мазњабии мањрамона, ба монанди 
маросимњои соф мардона ва соф занона доштаанд. 

Юнониён, асосан, баракси ориёињои њинду эронии 
ќадим, мурдањои худро дар хок (ё бо тобут ё бе тобут) 
мегўрониданд ва ба вуљуди рўњи инсон пас аз марг дар 
зери замин – дар ќаламрави Аида ва доварии аъмоли 
одамон дар он љо бовар доштанд. Барои юнониёни давраи 
классик мудњиштарин гуноњ бо обрў гўр накардани мурда 
будааст. Ин яке аз нишонањои эњтиром ва парастиши 
аљдод ба шумор мерафт.

Инчунин дар байни юнониён парастиши ќањрамонон, 
ба дараљаи худоён ќудсият пайдо кардани онњо, 
парастишњои мањаллї дар симои ќањрамон, худоёни 
авлодї, ќабилавї ва дар нињоят, њомиёни шањр-давлат 
(полис)-њо ривољ доштанд.

Дар давраи ташаккул ёфтани худоёни њомии 
шањрдавлатњо дини юнониён хусусияти динњои миллию 
давлатиро касб мекунад. Динњои давлатии юнонї њељ 
гуна озодфикриро тањаммул надоштанд, шањрвандон 
маљбур буданд ќонуну ќоида ва маросимњои мазњабии 
умумидавлатиро риоя кунанд, дар њолати акс, сахт љазо 
дода мешуданд. Мисоли он ба бединї муттањам кардани 
Суќрот ва ќатли ў аз тариќи нўшонидани љоми пурзањр 
мебошад.

Зевс – худои бузург, худои худоёни анљумани худоёни 
юнонї. Крон аз тарси он ки писаронаш њокимиятро, чунон 
ки худи ў аз падараш Уран гирифта буд, ба занаш Рея 
(духтари Уран) фармуд, ки фарзандони таваллудшударо 
ба ў биоварад ва онњоро берањмона фурў мебурд. Њамин 
тавр, ў панљ фарзандаш: Гестия, Деметр, Геру, Аида 
(Гедас) ва Посейдонро фурў бурд.

Рея фарзанди охиринаш Зевсро дар љазираи Крит дар 
ѓоре пинњон кард ва ба љойи ў сангеро печонида, ба Крон 
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медињад ва ў нафањмида фурў мебарад.

Чунин аст ќиссаи таваллуди Зевс, ки баъдан ў дар 
мубориза бо фарзандони азимљусса ва ѓўлњои Замин 
(титанњо) ѓалаба мекунад. Зевс – худои Осмон, фармондењи 
раъду барќ дар кўњи Олимп ба тахти тиллоии салтанат 
менишинад, дар атрофи ў худоёни дигар: Гера – хоњар ва 
зани сеюми ў ( пас аз Метида ва Фемида) – олињаи њомии 
зоймон ва никоњ пањлўяш нишаста. Духтараш Геба низ 
он љо њузур дорад. Хулоса, дар силсиламаротиби маъбади 
анљумани худоёни Юнони бостон пас аз хонаводаи Зевс 
ду бародараш: Посейдон – худои бањрњо ва уќёнус ва Аид 
– худои салтанати рўњи мурдагон дар зери замин ќарор 
доранд. Пас аз онњо дар мартабаи сеюм худоён Аполлон 
– худои офтоб, њомии манзилгоњњо, шањрњо ва рамањо; 
Артемида – духтари Зевс, худои моњ, њосилхезї, њомии 
таваллуди кўдакон ва табобат ва Афина – худои њомии 
шањрњо ќарор доранд. Дар зинаи поёнтар аз онњо Гесеф 
– писари Зевс – худои оташ ва оњангарї; Дионис – худои 
майкашї, Гермес – худои њомии мусофирон, ќарор доранд. 
Њамчунин худоёни дигар: Арес – худои љанг, Афродита 
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– худои муњаббату ишќ, Деметри – худои њосилхезї ва 
худоёни дигаре ба ин анљуман дохиланд.

Зиндагї ва рафтору кирдор, сурату андоми худоёни 
юнонї њама шабењи одамонанд, онњо на танњо хислатњои 
хуби инсон, балки хислатњои баду разилаи онњоро низ 
доранд.

Дар асотири юнонї маќоми ќањрамонхудоён 
Прометей, Геракл ва дигарон низ хеле баланд аст. 
Алалхусус, наќши Прометей – рабояндаи оташ аз боргоњи 
худоён барои одамон, оварандаи нуру рўшної ва дониш 
ба инсон дар тамаддуни юнонї ва љањонї бузург аст.

Савол ва супориш

1. Юнони ќадим кадом кишвар ва мамлакатро дар бар мегирад?
2. Эътиќодњои юнониёни бостон аз чї иборат буданд?
3. Анљумани худоён чї рисолатеро иљро мекард?
4. Исми худоёни машњури Юнони ќадимро номбар кунед.
5. Робитаи динњои юнониёнро бо парастишњои ориёї шарњ дињед.

 §8. ДИНИ РИМИЁНИ ЌАДИМ

Нимљазирае дар љануби Аврупо, дар ѓарби нимљазираи 
Балкан ќарор дорад, ки онро Апеннин меноманд ва 
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кишваре, ки дар он љойгир шудааст, њоло бо номи 
Италия маъруф аст. Юнониён дар гузашта, ваќте ки ба 
як ќисмати хурди љанубии ин нимљазира, ки сарзамини 
сарсабзу серчорво буд, шинос шуданд, аз тањайюр дар 
муќоиса бо сарзамини камалафи худ ин номро ба ин ноњия 
гузоштанд. Баъдан дар њудуди асрњои аввали милодї ин 
ном ба тамоми нимљазира тааллуќ гирифт.

Аммо номи Рим дар ибтидо (ва имрўз низ) номи 
шањрест, ки дар њафт теппаи соњили поёноби дарёи Тибр 
дар асри VIII пеш аз милод ба вуљуд омада буд. Дар яке аз 
теппањои ростбаромада ќалъаи шањр – Капитолий бунёд 
шуда буд. Њангоми њуљуми душманон мардум дар пушти 
деворњои он паноњ меёфтанд. Баъдњо дар асри аввали 
милодї тамоми кишвар Рим ва њар шањрванди он дар 
куљое таваллуд шавад, римї номида мешуд. Ањолии ин 
шањрро лотинњои патритсий ташкил мекарданд. Батадриљ 
дар атрофи шањр аз љойњои дигар одамон омада љойгир 
шуданд, ки онњоро плебейњо номиданд. 

Римро шоњ ва сенат (шўрои мўйсафедон) идора 
мекарданд. Њафт подшоњ пайдарпай ба тахти салтанати 
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он такя заданд ва дар замони салтанати шоњи охирин 
– Таркюин Ла Сопербе (534 пеш аз милод), ки марди 
золим ва ситампеша буд, мардуми он шањр ба исён хеста, 
давлати љумњуриро барпо карданд. Пас аз ин батадриљ 
шуњрату нерўйи ин шањр рў ба афзоиш нињод, то тамоми 
ин нимљазира ба зери њокимияти он даромад. Подшоњони 
Рим пас аз ин ќадам берун аз хоки Рим гузошта, дар њудуди 
соли 200 то милод сипоњи Рим ба сарзамини Шом дохил 
шуда, бо лашкари Антиюкуси селевкї ба љанг даромада 
ўро шикаст дод ва сарзамини Шом ва Осиёи Хурд зери 
протекторат – њимояву назорати он даромад. Нимљазираи 
Италия низ дар нимаи њазораи дуюми пеш аз милод, чун 
нимљазираи Юнон мавриди њуљуми ќабилањои ориёї, 
махсусан селтњо ќарор мегирад. Онњо ањволи бумиёни ин 
сарзаминро танг намуда, пойдевори тамаддуни навро дар он 
сарзамин гузоштанд. Он ќабилањои ориёї, ки нимљазираи 
Италияро тасарруф карданд, лотин ном доштанд. Баъдан 
нимљазира боз мавриди њуљуми ду ќабилаи дигар аз 
шарќу шимол гардид. Њамин лотинњо дар асри VI ќабл 
аз милод байни ду ќувваи њуљумкунанда: атрусканњо аз 
шимол ва юнонињо аз љануб ќарор гирифтанд. Тањаввули 
дини римї дар таъсири мутаќобилаи ин се тоифа сурат 
мегирад. Сарчашмањои дини римиёни ќадим њамон аст, 
ки дар боби дини юнониён зикр кардем. Дини римиёни 
бостон низ дини миллию давлатї ва эътиќодоташон 
бисёрхудоии навъи ориёї будааст.

Ќадимтарин эътиќодњои мазњабии онњо иборат аз як 
зумра боварњои омехта ба хурофот, сењру љоду, фолбинї 
афсунњо будааст. Онњо барои арвоњ ва худоёни худ 
њељ шаклу шамоил, робитањои оилавї ва ѓайраро ќоил 
набудаанд. 

Римиёни ќадим мазњарњои парастиши худро нумино 
«ќуввањои куллї ва ѓайримушаххас» (шояд наздик бо 
истилоњи «ѓайб»-и исломї) меномидаанд. Дар асарњои 
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тасвирию њунарї низ њељ нишонае аз чунин тасвирњо ба 
даст наомадааст. 

Њамаи тасаввуроти динии римиёнро ба се: оинњои 
хонаводагї, сањрої (кишоварзї) ва дину мазњаби давлатї 
таќсим кардан мумкин аст. Дар кешу оини сањрої бовар ба 
рўњи кишту донпошї – Сатурн, ба рўњи нашъунамои ѓалла 
ва сабзиши тухмї – Серес, рўњи дарав – Конус ва ѓайра 
мављуданд. Умуман њар як амали марбут ба зироаткорї 
ва њаёти дењќонї арвоњу худои худро доштанд. 

Њамчунин дар хона ва хонавода низ римиён ба 
як силсила арвоњ, масалан, ба арвоњи дару дарвоза – 
Љонус, худои оташдон ва оташ – Весто ва арвоњи њофизу 
нигоњбони анбори озуќа – Пенотњо бовару эњтиром 
доштаанд.

Дини давлатии римиён худоёну ташрифоти мазњабии 
хосе доштааст. Њанўз дар замони сохтори салтанатии Рим 
подшоњ худ бисёре аз ташрифоту маросимњои диниро 
сарварї ва роњбарї мекардааст ва пас аз ташаккул ёфтани 
империя ва густариши доманаи ќаламрави императорї 
батадриљ дини давлатї то он љо тањаввул меёбад, ки аз 
замони Августин ва баъд императорон худо эълон карда 
мешаванд.

Вале худоёни маъруфе, ки анљумани худоёни дини 
давлатии Рими бостонро ташкил мекардаанд, иборат аз 
худоёни зер будаанд: 

Юпитер – худои худоён (њамтои юнонии он – Зевс).
Юнона – олињаи никоњ, модар (зани Юпитер).
Минерва – яке аз олињањои асосии римї, њомии косибї, 

табобат ва санъат, дар ќатори Юпитер ва Юнона таслиси 
анљумани худоёни Капитолий ба шумор мерафт.

Янус – худои баромадгоњу даромадгоњи дарњо, дар 
ибтидо худои нур ва офтоб, дарвозаи осмон буда.

Марс – худои љанг.
Весто – худои оташдони хона ва оташ (дар Юнон 
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– Геста).
Нептун – худои обњо ва намї (юнонї – Посейдон).
Вулкан – худои оташи пок ва харобгар (юнонї – Гефес).
Тсерера – яке аз олињањои њосилот.
Меркурий – худои тиљорат, фоида ва сарватмандї 

(њамтои юнониаш – Гермес).
Диана – олињаи наботот, таљассуми моњ. 
Аз худоёни римї Юпитер (яъне падари осмонї), яке аз 

нишонањои умумияту алоќамандии дину мазњаби римиён 
бо динњои ориёї мебошад. 

Чун дар Юнон дар империяи Рим низ худоён дорои 
мартабаю маќоми хосе буданд, худои худоён ё «падари 
худоён», ки таљассуми њашамати он империя буд, Юпитер ба 
шумор мерафт. Пас аз ў Юнона ва Минерва ќарор доштанд, 
ки ба ифтихори онњо се ибодатхона дар Капитолий бунёд 
шуда буд.

Дар Рим, замони императории Августус, љињати берун 
овардани мардуми Рим аз буњрони мазњабї ва муттањид 
намудани римиён дар зери як мафкура, ба парастиш ва 
муќаддас донистани императорон замина гузошта шуд. 
Аввалан, император Август падари худ Юлий Сезарро 
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ба мартабаи худої бардошта, барои ў маъбаде дар Рим 
сохт ва пас аз он дигар императорон то Нерон худро ба 
мартабаи худої нишондаанд.

Бо таъсири дину оини юнонї дар Рим парастиши 
Аполлон ва Артемида – Диана ривољ меёбад. Гузашта 
аз ин, дар натиљаи бархўрд бо Шарќ дар Рим парастиши 
худоёни Осиёи Хурд низ роиљ гардид, аз љумла метавон 
парастиши модари худоён Кибали ва парастиши худои 
дини њинду эронї Митраро мисол овард. Дар асри якуми 
милодї, пас аз пайдоиши дини насронї муборизаи шадиди 
мазњабие байни дини нав ва куњани империя то асри чор, 
то давраи аз тарафи император Константин дини давлатї 
эълон шудани дини насронї идома дошт.
Савол ва супориш
1. Рими ќадим кадом минтаќаро дар бар мегирифт? 
2. Хусусияти динњои римиёни бостон аз чї иборат аст?
3. Чаро динњои римиён ва юнониёнро динњои миллию давлатї 
меноманд?
4. Худоёни маъруфи римиёни бостонро номбар кунед. 
5. Дини римиёни ќадим кай ва чї тавр аз байн рафт?

 §9. ДИНУ ОИНЊОИ БОСТОНИИ ЭРОНЇ-ОРИЁЇ

Тољикон дар ањди бостон, њамроњ бо дигар њалќњои 
форсизабони эронинажод аз назари фарњанги динию 
мазњабї дар таърихи тамаддуни љањон наќши арзандае 
гузоштаанд ва дорои дину оинњои баркамолу љањонї 
будаанд.

Халќњои эронї аз нигоњи динофаринї ба зумраи 
нодиртарин халќиятњои љањон тааллуќ доранд. Аз 
тамаддуни бостонї то имрўз танњо ду нажодест, ки дар 
динофаринї пештоз будаанд. Онњо нажодњои њиндуориёї 
ва сомї мебошанд. Дар њавзаи тамаддуни њиндуориёї 
тољикон ва эрониён дар таърихи тамаддуни башарї њадди 
аќал дину њаракатњои мазњабие аз ќабили мењрпарастї 
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(митраизм), зарвония, таълимоти маздоясно, зардуштия, 
монавия (манихейство), маздакия ва як дини нав дар асри 
XX – бањоияро ба вуљуд овардаанд. Аз ин динњои эронї 
ду дин: мењрпарастї ва монавия дар таърихи тамаддуни 
бостон ва бањоия аз динњои нав берун аз марзу буми 
Эрон интишор ёфтаанд ва аз ин нигоњ динњои љањонї ба 
шумор мераванд. Гузашта аз ин, таъсири динњои эронї 
ба динњои њиндї, ки бо динњои эронї аз як решаанд ва 
ба динњои сомї, ки дар њамсоягии наздики љуѓрофиёї ва 
додугирифту муносибатњои наздики фарњангиву сиёсї 
будаанд, хеле зиёд мебошад.

Дину оинњои бостонии халќњои эронї-тољикї бо 
шароити зиндагї, вазъияти иљтимоию сиёсї ва маданию 
фарњангии ќавмњои ориёї-эронї робитаи ногусастанї 
доранд.

Дар замонњои хеле ќадим, дар умќи таърих аљдодони 
тољикон: суѓдињо, хоразмињо, фарѓонињо, бохтарињо, 
њайтолињо, тахорињо, сакоињо бо халќиятњои Эрони 
Љанубї, њиндуориёї ва њиндуаврупоиён куллан як гурўњи 
халќиятњо ва нажоди ориёиро ташкил мекардаанд. 
Мувофиќи маъхазњои таърихию бостоншиносї халќњои 
њинду эронї ибтидо дар сарзамини васеъ, ки дар «Авесто» 
«Айрян Вайељањ» (ё Иранвейљ) номида шуда, доманаи 
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он аз Њиндукуш то канораи рўдхонаи Дон ва аз Урал 
то халиљи Форс тўлу арз дошт, зиндагї мекардаанд. 
Иранвейљ, мувофиќи ахбори Вандидод (фар.1, банди 
3) нахустин ва бењтарин сарзаминњои шонздањгонаи 
офаридаи Ањурамаздост. Таќрибан дар охири њазорањои 
сеюми пеш аз милод ќабилањои њиндуориёї ба ѓарб ва 
љанубу ѓарб (дар Аврупо – германо-романњо, дар Балкан 
– юнонињо, франкоињо, дар Осиёи Хурд – хетњо) ва љанубу 
шарќ ба Њиндустон (њиндуориёињо) интишор ёфтаанд.

Аз ин рў дар байни њиндуён ва эрониёни ќадим ва 
халќњои њиндуаврупої ба ѓайр аз ќаробати забонї, аз 
љињати дину мазњаб ва тасаввуроти њамосавию асотирї 
низ умумият ва шабоњатњои зиёде дида мешавад.

Дар аввалњои њазорсолаи I то милод сарзамини Эрони 
Шарќию Ѓарбї мушаххас шуда буд. Эрониёни шарќї дар 
сарзамини Осиёи Марказї ва Хуросон ќисмате аз Эрону 
Афѓонистони имрўза, эрониёни љанубу ѓарбї сарзамини 
имрўзаи Эрон ва ќисмати Ироќро ташкил мекарданд.

Дину оинњои мардуми бумии Осиёи Марказї ва Эрон 
дар он давраи бостонї амалан њамон оинњое будаанд, ки 
дар китобњои «Ведњо» ва «Авесто» осори онњо мушоњида 
мешаванд. Сарчашмаи ин оинњо умумияти њиндуаврупої 
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дорад. Масалан, номи худои юнониён – Зевс, калимаи 
лотинї – деус (худо), њиндуї – дайва ва эронї – дев ё див 
аз як асли њиндуаврупої – санскритии «дайва» гирифта 
шудааст. Њамчунин умумият байни мафњумњои авестої 
ва ведої ва забони санскрит чун: ќонуни умумї, љони 
љањон – аша (авес, ашо; форсии ќадим – арто; санскритї – 
рта) ва мафњуми ќурбонї (авестої – йаза; форсии ќадим 
– йаза) истилоњи муъбад (авестої – заутар; санскритии 
ќадим – хотар) ва шираи сархушкунанда (авестої – 
њаума; санскритии ќадим – сома) дида мешавад, ки 
вањдату хешовандии тамаддуну дину оинњои ориёињои 
њиндї, эронию аврупоиро дар њолати ибтидоии онњо 
нишон медињад. Дар ин давра худоёни мавриди эътиќоди 
халќњои њинду ориёї ба ду даста људо мешаванд: як 
гурўњро дайва (санскритии ќадим – дева) ва гурўњи 
дигарро асура (авестої – ањура; санскритии ќадим – асура) 
меномидаанд. Инро низ бояд гуфт, ки имкон доштааст, 
ки њатто як ќабила, њам ба дайва ва њам ба асура эътиќод 
дошта бошанд, ё якеро парастанд, ибодат кунанд ва ба 
дигаре хусумат варзанд.

Халќњои эронитабор дар ибтидо нерўњои табиї, 
монанди офтоб, моњ, ситорагон, хок, оташ, об ва бодро 
мепарастидаанд. Дар ин маврид дар китоби «Ригведа» 
маълумоти зиёде њаст. Моњиятан динњои ин давраро 
динњои ибтидої ва аз назари иљтимої онро ќабилавї-
авлодї номидан равост. Эътиќоди эрониён бисёрхудої 
(полетизм) ва гоње санавї (дуалистї) будааст. Дар байни 
ориёињои Эрони Бостон ва Осиёи Марказї, чунончи 
пештар низ зикр гардид, њамчунин эътиќод ва парастиши 
Хуршед бо номи Мењр (Митра) ва Моњ бо номи Афродита 
роиљ будааст. Дар ќисматњои пешин дар бораи оини 
мењрпарастї (митраизм) маълумот оварда шуда буд.

Дар адабиёт дар бораи ду оини пеш аз зардуштия, 
яъне каюмарсия, зарвония ва таълимоти Маздо Ясно 



46

маълумот оварда шудааст. Ин оинњои бостонї бар пояи 
муборизаи нур ва зулмат устувор будаанд. Дар њар ду 
Яздон офарандаи њам нур ва њам зулмат аст. Дар зарвония 
омадааст, ки Зарвон интизории таваллуди фарзандаш 
Њурмуздро дошт ва ба шакку шубња роњ дод, аз он дар 
як шикам нутфаи њам Њурмузд ва њам Ањриман ба вуљуд 
омаданд. Зарвон гуфта буд, њар кадоме пеш таваллуд 
шавад, подшоњиро бар ў хоњад дод. Аз ин хабар Ањриман 
огоњ шуд ва пеш аз маврид шиками модарро дарида берун 
омад. Зарвон онро ба даст гирифт, ки хеле зишту бадбўй 
буд. Ўро рањо карда гуфт, писари ў набояд чунин зишту 
бадбўй бошад. Пас аз он Њурмуз таваллуд шуд. Зарвон ўро 
ќабул кард ва мехост подшоњии оламро ба ў супорад, вале 
Ањриман суханони ўро ба хотираш оварда, гуфт, «ќавлу 
паймон набояд шикаст». Пас аз ин дар устура омадааст, 
Зарвон ба Ањриман 9000 сол иљозати њокимиятро дод ва 
пас аз он даврони њокимияти Њурмузд оѓоз мешавад. Ин 
устура мувофиќи тањќиќи Гео Виденгрен аз навъи устурањои 
њинду эронист, аз ин рў таърихи пайдоиши зарвония низ на 
давраи Сосониён, балки дарвоќеъ, чунон ки Шањристонї 
оварда, пеш аз ислоњоти Зардушт бояд бошад.

Њамчунин, ќавмњои эронинажод дар он замонњо ба 
як ќонун, тартиби куллї ва интизоми томе дар љањон 
ќоил буданд, ки он њам ба сурати табиї ва њам ахлоќї 
њукмронї мекунад. Ва онро бо забони худ «Аша» ё 
«Арто» меномиданд. Адлу дод ва ростиро аз сифатњои 
хосаи ў медонистанд. Инчунин гузаштагони мо эътиќод 
ба худованди мурдагон – Эймо (дар «Веда» – Яма) ва ба 
«Фарох-Ваши» ба маънои равон ё «рўњи нахустин» ё худ 
«равони мањбуб ва муќаддаси ниёгон» доштаанд.

Хулоса, ориёињои бостон ин ќуввањои илоњї ва баъзеи 
дигарро, ки номи онњо аз миён рафта ва фаромўш шуда, 
парастиш мекардаанд ва дар пеши онњо ќурбонињо ва 
њадяњо мегузоштаанд.
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Парастиши Озар ё ибодати оташ аз расму одоби 
ќадими эрониён аст ва дорои ањамияти хосе будааст. 
Онро бо ташрифот ва маносику маросими муайяне ба љо 
меовардаанд. Ин љо низ ќаробати мазњабию фарњангї бо 
ориёињои Њинд аён аст. Њарчанд аз худои «Агни», ки дар 
«Ведо» њамчун худои оташ омадааст, дар одоби эрониён 
номе бурда нашуда, лекин шак нест, ки њам ў ва ё ў буда, ки 
дар назди эрониёни ќадим мањали парастиш ќарор доштааст 
ва барои ибодати ў маросим меоростанд.

Барои рўњу равони аљдод ва арвоњи муќаддаси гузашта 
аз њосили донаву ѓалла ва гўшти њайвон ќурбонињо 
мекардаанд. Расму суннати дигар ин будааст, ки љонваре, 
ки ќурбонї мекардаанд бо гиёње, ки «барсум» меноманд, 
њамроњ мекардаанд. «Барсум» иборат будааст аз чанд 
шохи гиёњон ва дарахтњои муќаддасе, ки онро даста карда, 
дар баробари чењраи худ мегирифтаанд ва дар муќобили 
оташ истода, ба ибодат мепардохтаанд.

Савол ва супориш

1. Халќњои эронитабор дар ибтидо кадом нерўњоро мепарастиданд?
2. Парастишњои аввалини оинњои ќадимаи эронї-ориёї кадомњо-
янд?
3. Њавзаи тамаддуни њиндуориёиро чї тавр фањмидан мумкин аст?
4. Таълимоти зарвония ва Маздо Ясно чї гуна таълимот мебо-
шанд?



48

5. Маросимњои ќадимаи эронї-ориёиро номбар кунед.

 §10. ДИНИ ЗАРДУШТИЯ. 
 «АВЕСТО» – КИТОБИ МУЌАДДАСИ ЗАРДУШТИЁН

Зардуштия аз маъруфтарин динњои бостонии халќњои 
эронинажод мебошад. Он бо номи асосгузораш Зардушт 
номида шудааст. Дини зардуштї аз лињози пайдоиш ва 
интишор ба гурўњи динњои миллию давлатї, ба оилаи 
динњои њиндуориёї тааллуќ дорад, вале аз лињози даъват 
дар илоњиёт ва нубуват дини љањонї дониста шудааст. 
Аз назари эътиќодї зардуштия дар ибтидо тавњидї – 
яктопарастї буда, то ба имрўз чунин дин аз тарафи 
донишмандон эътироф шудааст. 

Зардушт ќадимтарин њаким ва мутафаккири шинохтаи 
Эрони бостон аст. Тибќи аќидаи баъзе аз муаррихон ва 
нависандагон ў дар њудуди 600 ё 700 сол пеш аз милод 
зиндагї кардааст.
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Вале он чї аниќ ва мусаллам аст, ин аст, ки зардуштия 
њамчун дини давлатї аз асри VII пеш аз милод то асри VII 
милодї дар ќисмати зиёди Осиёи Наздик, Эрон ва Осиёи 
Марказї њукмрон будааст. Арасту менависад, ки њикмати 
муѓон (зардуштия) куњантар аз њикмати мисриён аст. 

Ба њар сурат, Зардушт аз дењќонзодагони ориёї буда, 
падараш Пурушасб (ё Юршасб) аз хонадони Спитамон 
ва модараш Даѓдуя мебошад. Номи Зардушт (Зороастра 
– дар забонњои аврупої) дар асл Заратуштра аз калимаи 
мураккаби ориёии куњан буда, аз ду калима: «зара» ба 
маънии «доро» ё баъзе «зард» тарљума кардаанд, дувумин 
«уштара» ба маънои «уштур», яъне «доро ё соњиби 
уштур», «уштурбон» ё «зардуштур» аст. Замони зуњури 
ўро муаррихон замони салтанати Гуштосб пури Луњросб 
(яке аз шоњони силсилаи Каёниён) номидаанд.

Ривоятњои бостонї ба он далолат мекунанд, ки Зардушт 
ваќти таваллуд, бар хилофи одати кўдакон, механдид. 
Њамчунин ривоятњои дигаре, ки аз њамон кўдакї нишонањои 
паёмбарї зоњир кардани ўро собит карданианд, зиёданд. 
Зардушт дар понздањсолагї назди омўзгоре таълим гирифта, 
аз дасти ў “куштї” (камарбанди хоссаи зардуштиён)-ро 
дарёфт кардааст. Аз синни нављавонї бо хулќу хислати 
мењрубон ва сиришти латиф маъруф шуда буд. Нисбат ба 
пирону солхўрдагон њурмат ва иззат, нисбат ба љонварон 
рањму шафќат доштааст. Чун синнаш ба бист мерасад, 
тарки хонавода карда, ба маќсади ёфтани њаќиќати мазњабї 
ва љавоби мушкилоти рўњонї ба роњи мусофирату дарвешї 
меафтад.

Мувофиќи ривоёт, чун Зардушт ба сисолагї расид, ба 
ў чандин каромот ва муъљизоте даст медињад. Табиист, ки 
бе муъљиза ва каромот исботи паёмбарї имкон надошт. 
Нахустин кашф ва шуњуде, ки ба Зардушт даст дод, чунин буд: 
Ногањон хаёли шабање, ки ќоматбаланд буд, дар баробари 
назараш намоён мешавад, ки онро фариштаи “Вањумана” /
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Бањман/, яъне «Пиндори нек» ном додаанд. Он фаришта бо 
ў гуфтушунид карда, фармуд, ки љомаи ориятии танро аз 
љон (рўњ) дур кунад ва равонро пок созад, он гоњ сууд карда, 
яъне ба боло рафта, то дар пешгањи “Ањурамаздо” – худои 
њаким њузур ёбад. Вай чунин мекунад. Аз чигунагии њузури 
ў дар мањзари илоњї ривоятњои зиёде њаст. Яке, он ки чун 
Зардушт дар он анљумани осмонї ва љойгоњи барин дарун 
омад, сояи ў мањв гардид, зеро партави тобиши фариштагон 
ва шуоњои дурахшони арвоњи улвї вуљуди ўро чунон ѓарќи 
нур сохта буданд, ки сояе боќї намонда буд. Пас Ањурамаздо 
ба ў таълим дод ва ўро ба паёмбарї баргузид ва фармуд, ки 
њаќоиќ, ањком ва таълиму таклифњои илоњии ўро ба оламиён 
расонад. 

Мувофиќи ин ривоят, пас аз он њашт соли дигар 
Зардушт дар олами кашф ва шуњуд бо шаш фариштаи 
муќарраб (Амшоспандон ) якояк гуфтушунид кард ва аз 
маљлиси њар кадоме бањравар шуд. Аз “Готњо”, ки зоњиран 
суханони худи Зардушт аст, сарчашмаи пайдоиши ривоёт 
доир ба ин мукошифаро пайдо кардан мумкин аст. Дар 
сурудањои он њуљљати боэътимоде, ки аз замони худи 
Зардушт боќї мондааст, гуфта мешавад: “Ман монанди 
Вахшури пок, эй Ањурамаздо, меситоям, ваќте ки Вањмана 
– Пиндори нек назди ман омад ва аз ман пурсиш кард, 
кистї ва ба кї вобастаї? Ва нишони ту дар ин рўзгор 
чист? Ман бар ў гуфтам: “Ман Зардушт – душмани дурўѓ, 
ки то ѓояти тавоноии вуљуд бо дурўѓ набард мекунам ва 
пуштибони нерўманди ростгўёнам ва саранљом ба олами 
бепоён хоњам расид ва дар он љо Туро, эй Маздо, ситоиш 
хоњам кард ва наѓмањо ба ёди Ту хоњам суруд. Туро, эй 
равони пок ва муќаддас, Туро, эй Ањурамаздо, меситоям, 
њангоме ки Вањман (Пиндори нек) назди ман омад ва 
аз ман суол фармуд: «Оњанги чї кор дорї?» Дар посух 
гуфтам: «Њурмат ва ситоиши оташи Ту оњанги ман аст 
ва то тобу тавон дорам, дар тариќи Њаќ кўшиш мекунам, 
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ростиро ба ман нишон дењ, то ўро биталабам!». 
Нињоят, пас аз касби маќоми паёмбарї, мувофиќи 

ривоятњо, Зардушт боз дањ сол ба парастиш ва ибодати 
Ањурамаздо машѓул мешавад ва пас аз он мукошифа 
бедаранг ба таълиму тарѓиби мардум иќдом мекунад. 
Вале дар ибтидо касе ба суханони ў эътиборе намедод, 
пайваста аз мардум ва рўзгор љафо ва озор медид. Оќибат 
пас аз дањ сол Зардушт ба маќсад расид ва нахустин касе, 
ки оини ўро пазируфт ва ба ў гаравид, амакзодааш буд.

Ба њар сурат, дар ибтидо таълимоти Зардушт ба 
мухолифати сахти муѓон ва карапанњо (рўњониёни 
оини оташпарастї) дучор мешавад. Ў барои интишори 
таълимоти худ ба дарбори шоњ Гуштосп (дар «Авесто» 
– Виштосп) роњ меёбад, пас аз озмоиш ва мубоњисањои 
илмию мазњабї таваљљуњи шоњро ба худ љалб мекунад, 
вале дере нагузашта бо иѓвои муѓон Зардушт ба зиндон 
меафтад.

Њангоми дар зиндон будани Зардушт яке аз аспњои 
дўстдоштаи шоњ сахт касал мешавад, табибон аз табобати 
он ољиз мемонанд. Зардушт бо истифода аз илмњое, ки дар 
љавонї омўхта буд, тавонист аспро табобат кунад. Пас аз 
он ки дасисањову иѓвои душманонаш ошкор мешавад, шоњ 
ба ў аз нав иродатманд мегардад, дар ин байн шањбону низ 
дини Зардуштро ќабул мекунад. Пас аз ин дини зардуштї 
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– «дини бењин» бо дастгирии шоњ Гуштосп дар ќаламрави 
Эрону Тўрон аз тариќи тарѓибу ташвиќ интишор меёбад. 
Тибќи ахбори «Шоњнома» Гуштосп дини Зардуштро 
ба воситаи Исфандиёр дар Эрону Тўрон пањн мекунад. 
Фирдавсии њаким зуњури Зардуштро аз ќавли шоњи 
туркони Чин – Арљосп чунин тавсиф кардааст:

Яке пир пеш омадаст сар-сарї,
Ба Эрон ба даъвии пайѓамбарї,
Њаме гўяд аз осмон омадам,
Зи назди Худои љањон омадам.
Худовандро дидам андар бињишт,
Мар ин Занду Усто њам ў навишт…

Зардушт пас аз интишору ривољу равнаќи дини худ 
боз бист сол умр дидааст. 

«Авесто» – китоби муќаддаси Зардуштия
Зардуштия аз љумлаи динњои соњибкитоб мебошад. 

«Авесто» китоби муќаддаси зардуштиён ва гузашта аз ин, 
ќадимтарин ёдгории таърихї ва сарчашмаи хаттї, адабї, 
фалсафї ва динии халќњои эронинажод мебошад. 

Нусхаи аслии «Авес-то» то ба мо омада нарасидааст. 
Мувофиќи маълумотњои таърихї ва тањќиќоти олимон, 
аввалин бор «Авесто»-ро Гуштосп ё Доро дар ду нусха 
бар рўйи 120 њазор пўсти гов ба ранги тиллої навиштааст. 
Як нусхаи онро дар Гундишопикон ва нусхаи дигарашро 
дар Истахр гузоштааст. Ваќте ки Искандари Маќдунї 
сарзамини Эрону Мовароуннањрро тасарруф мекунад, 
ќасри шоњ, аз љумла китобхонаи Истахрро низ оташ 
мезанад. Нусхаи дар Гундишопикон будаи «Авесто»-ро 
Искандар гирифта, амр кардааст, ки ќисматњои марбут 
ба тиббу нуљумро ба юнонї тарљума карда, баќияи онро 
нобуд кунанд.

Умуман «Авесто» дорои њазор фасл ва аз 21 наск 
(рисола ё китоб) иборат будааст. Ба ќавли Плиний 
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– донишманди римї, Зардушт маљмўан 2000000 байт 
сурудааст. «Авесто»-и давраи њахоманишї 815 фасл дошт, 
вале баъди њуљуми Искандар нусхаи аслии он, ки бо оби 
тилло дар болои чанд њазор пўсти гов навишта шуда буд, 
љамъоварї ва сўзонида шуд.

Баъд аз тохтутози Искандар дар давраи Сосониён, 
ваќте ки порчањои парокандаи «Авесто»-ро љамъоварї 
карданд, фаќат 348 фасл ба даст омадааст, ки онро низ 
ба 21 наск таќсим кардаанд. Аз 350 000 калимаи «Авесто» 
то ба мо њамагї 85 њазор калима омада расидааст. Он 
шомили 21 наск буда, 5 китоб – Ясно, Виспарат, Вандидод, 
Яштњо ва Хурд Авесторо дар бар мегирад. Ќисмати аз 
њама ќадимтарини «Авесто» – Готњо мебошад, ки 17 боби 
Ясноро дар бар мегиранд. 

Савол ва супориш

1. Заминањои аќидатї-иљтимоии пайдоиши зардуштия кадомњо-
янд?
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2. Зардуштия кай ва дар куљо пайдо шудааст?
3. Асосгузори зардуштия кист?
4. Пањншавї ва густариши зардуштия чї тавр сурат гирифт?
5. «Авесто» китоби муќаддаси зардуштиён ва аввалин китоби 
осмонї.
6. Масъалањои ахлоќиро зардуштия чї тавр њал мекунад? 

 §11. МАРОСИМИ ЗАРДУШТИЯ

Яке аз аввалин маросимњои зардуштия ба љамоаи 
динї ќабул кардан мебошад. Ин маросим дар синни 
понздањсолагии љавонон сурат мегирад ва яке аз 
муњимтарин расмияти он бастани «куштї» (калимаи 
авастої – айвёнгањан), камарбанди динии хосе, (ки аз 
њафтоду ду нах, аз пашми гўсфанди сафед аз шаш риштаи 
дувоздањнахї) дар се њалќа ва бо чањор гирењ дутої аз 
пешу аќиб мебошад. Ин њама рамзе дорад, аз љумла се бор 
печондан ё бастани ресмон рамзест аз се зинаи ахлоќии 
зардуштия /яъне: пиндори нек, гуфтори нек, кирдори 
нек/. Љашни куштибандї яке аз бузургтарин рўйдодњои 
зиндагии њар як зардуштї аст.

Халќњои эронї дар даврањои ќабл аз Зардушт се ваќт 
ибодат мекарданд. Зардушт ба ин се ваќт ибодат, ки яке 
сањар (хаванї), баъд аз нисфирўз (уљайара) ва шабонгоњ 
(авистура) баргузор мешуд, боз ду ваќти дигар (рапитва) 
– нисфирўзї, дигар нисфи шаб (уша)-ро илова кард. 
Њангоме ки саросар њамаро торикї фаро гирифтааст, 
пайравони Зардуштия бояд ба оташ сўзишворї гузоранд 
ва шохањои хушбўй партоянд ва бо намозу ибодати худ 
олами хайрро истењком бахшанд.

Њамин тавр, намози панљваќтаи њаррўза вазифаи 
њатмии њар як пайрави Зардушт мебошад. Маросими 
намоз аввал аз пок кардани худ, яъне тањорат, шустушўйи 
дасту рўй ва пой оѓоз ёфта, сипас намозгузор камарбанд 
(куштї)-ро кушода, бо ду даст онро дар пеши худ нигањ 
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медорад, бо чунин хаёле, ки гўё дар назди офаридгор 
аст. Нигоњи ў ба оташ – чун ба рамзи росткорї дўхта 
шудааст. Диндор дар њини намоз Ањурамаздоро 
ситоиш ва Ањриманро лаънат мехонад. Сипас вай боз 
камарбандашро баста, намозро идома медињад. Њамин 
тавр, ин амал чанд бор такрор мешавад. 

Аз љумлаи маросимњои зардуштия њафт иди ўст. 
Бузургтарин ид бахшида ба Ањурамаздо ва шаштои дигар 
ба Амшоспандон ва њафт офаридањои онњо мебошад. 
Њамаи идњои Зардуштия бо таќвимњои дењќонї зич 
алоќаманд аст. Масалан: Маидйой – зарэмайя («мобайни 
бањор»), Маизйой – тема («мобайни тобистон»), 
Паитишахйа («иди љамъоварии ѓалла»), Айатрима («иди 
баргаштани чорво аз чарогоњи тобистонї»), Майдйаирйа 
(«мобайни чиллаи зимистон») ва нињоят иди номи аслаш 
номаълум Хамаспатмаэдайа, зиёрате ба муносибати 
фаравашї – равони ниёгон, ки дар бегоњи охири пеш аз 
баробаршавии шабу рўзи бањорї баргузор мешавад. 

Бузургтарин љашни эрониён, ки онро њанўз пеш 
аз пайдоиши оини зардуштї халќњои ориёинажод бо 
тантанаву шукўњ пешвоз мегирифтаанд, љашни Наврўз 
аст. Номи авестоии он то ба мо, мутаассифона, омада 
нарасидааст. Зардушт ин љашнро, ки эрониён чун оѓози 
фасли бањор ќайд мекарданд, ќабул карда, ба он рамзи 
тозае бахшид. Наврўз дар зардуштия њафтумин ва 
бузургтарин љашнест, ки ба бузургдошти Ашо-Вахишта 
(бењтарин ростиву адолат, ки рамзи он оташ аст ва охирин 
рўзи олам, ки дар он ашо (ростї) ѓалаба мекунад ва њамин 
рўзи охирин дар њамон як ваќт аввалин рўзи њаёти нави 
абадист) бахшида шудааст. Мувофиќи сарчашмањои 
дигар, инсон мањз њамин рўз по ба замин гузоштааст ва 
Ањурамаздо – бузургофаридгор, љањонро дар чунин рўз 
офаридааст.

Њамин тавр, бо љорї кардани намози панљваќта ва 
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љашнгирии њафт ид, Зардушт системаи динии дорои 
ќудрати бузургеро бунёд кард, ки дар тўли се њазор сол 
побарљост. 

Зардуштия баъдан оњиста-оњиста бо унсурњои 
хурофотї, санавият ва њатто бутпарастї олуда шуда, ба 
дини аристократияи дењќонї ва дарборї табдил шуд, аз 
асли худ бегона ва ба њомии љомеаи наздик ба каставии 
сосонї мубаддал шуд. 

Аксар аз ин маросиму оинњои зардуштия хеле печидаву 
мушкил шуданд, аз љумла барои поксозии инсон ва њифзи 
он аз шарр ва эмин мондани он аз таъсири омилњои баду 
палид, маросиму одоби хеле сангини покиву тањорат талаб 
карда мешуд. Мувофиќи дастурњои китоби «Вандидод», 
яке аз сарчашмањои наљосат ва палидї тамос бо љасади 
мурдагон аст. Њар кас, ки колбуди майитро даст занад ё 
ба нохост ба ягон љойи мурда расад, њатман бояд чандин 
маросими тањорат ва покшавиро гузарад. Чун назди 
зардуштиён хок, обу оташ аносири муќаддас буданд 
ва љасади мурдагон мазњари наљосат ба шумор мерафт, 
намегузоштанд, ки он ба ин се унсур тамос ёбад, аз ин рў 
гўронидан дар хок ё сўхтан дар оташ ва ё ѓарќ кардан дар 
об мамнўъ буд. Онњо барои мурдагон дар доманаи кўње ё 
љое дуртар аз ободї «дахма» ё «бурљи хомўшон» интихоб 
ё бино мекарданд ва мурдањои худро он љо мегузоштанд, 
сипас устухонњоро дар он дахмањо ё «осуарањо» нигоњ 
медоштанд.

Савол ва супориш

1. Дини зардуштияро кї ва кадом ваќт асос гузоштааст?
2. Хусусияти ибодат дар зардуштия аз чї иборат буд?
3. Маросимњои асосии зардуштия кадомњоянд?
4.Чор нахустунсури муќаддас дар таълимоти дину фалсафаи 
зардуштия кадомњоянд? 
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 §12. ДИНИ МОНАВИЯ

Монавия дини синкретї (омехта)-е мебошад, ки дар 
асри III милодї дар давраи салтанати хонадони Сосониён, 
дар заминаи ислоњи зардуштия ба майдон омадааст. 
Асосгузори ин дин Монї (216-276) буд. 

Монї яке аз шахсиятњои маъруфи тоисломии 
тамаддуни эронист, ки њамчун пешвою асосгузори дини 
монавия ва мусаввири номї машњур аст. Ў аз падари 
эронї ва модари портї ба дунё омадааст.

Муњаќќиќон падари ўро аслан аз ањли Њамадон 
мешуморанд, ки баъдан ба Бобул муњољират карда, 
дар дењкадае бо номи «Мардину», воќеъ дар наздикии 
Тайсафун зиндагї кардааст. Монї дар њамин дења ба дунё 
омада, дар љавонї тањти сарпарастии падараш таълим 
ва тањсили хуб гирифтааст. Ў њамаи илмњои замонаш, 
аз љумла фалсафа ва адабиёти юнон, мусиќї, наќќошиву 
суратгарї, ситорашиносї ва тибро аз худ карда, баъдан 
дар мадрасаи рўзгор дарси зиндагї омўхта буд.

Дар синни 25-солагї Монї худро њамчун навовар ва 
як муслињ (реформатор)-и иљтимої ва мазњабї муаррифї 
мекунад. Таълимоти монавия аз унсурњои динњои 
зардуштия, насрония, гностикаи юнонї ва њиндуияву 
буддоия ташаккул ёфтааст. Аз ин рў низоми динии 
монавия низоми омехта (эклектикї) мебошад. Монї 
аќида доштааст, ки динњои зардуштї, насронї ва буддоия 
њама њамон як дини ростинанд, ки ба иллати нафањмидани 
одамон тањриф шудаанд.

Таълимоти Монї ба зиддияти сахти мубадони 
зардуштия рў ба рў мешавад ва нињоят ў маљбур мешавад 
аз Эрон бигурезад. Ин дар ањди шоњ Шопур буд. Ў аввал 
ба Њиндустон ва баъдан ба Осиёи Марказї ва Хитой 
њиљрат карда, чанд соле дар он љойњо монда, ба тарѓиби 
дини худ пардохтааст. Ў дар баробари паёмбарї, гўё 
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наќќошу суратгари машњуре низ будааст ва мувофиќи 
маълумоти сарчашмањо суратгарии худро низ бурњону 
далели паёмбариаш ироа мекардааст. Аз љумла њаким 
Фирдавсї бо ишорат ба ин таълимоти Монї ва назарияи 
нуру зулмати ў гуфтааст: 

 Куљо нуру зулмат ба ў андар аст,
 Зи њар гавњаре гавњараш бартар аст.
 Шабу рўзу гардонспењри баланд,
 Ки з-ўят паноњасту њам з-ў газанд.

Ба њар сурат, дар адабиёти форсу тољик образи 
Монї њамчун «суратгари зебои Чин» фаровон истифода 
шудааст.

Монї баъд аз чанде мусофират боз ба Эрон 
бармегардад, муддате њам дар даврони Шопури I (240-
272 милодї) зери њимояи ў ќарор мегирад. Вале Шопури I 
нињоят баъди дањ сол зери фишори мубадон, боз ба дини 
зардуштї баргашт ва Монї бори дигар маљбур мешавад 
аз Эрон ба Кашмир ва аз он љо ба Чин сафар кунад. Танњо 
пас аз вафоти Шопури I, дар замони салтанати Њурмузи 
Аввал ба Эрон мурољиат мекунад. Пас аз вафоти Њурмузи 
Аввал, ки ба Монї мухолифате надошт, Бањроми Чањорум 
ба љояш нишаст. Бањром бо тањрику дасисаи мубадон 
ба саркўбии Монї дастур медињад. Монї дар шањри 
Гундишопур, воќеъ дар шимоли Шуш дастгиру зиндонї 
мешавад. Ў дар он љо пас аз муддате љон медињад. 

Таълимоти монавия рўйи ду асл ва се «лањза» устувор 
аст. Ду асл иборат аст аз нур ва зулмат ва се «лањза» 
иборатанд аз гузашта, њол ва оянда. Монї мегўяд, ки 
дунёи зоњир натиљаи омезиши зулмат бо як љузъе аз нур 
аст. Нур ва зулмат ду унсури људогона њастанд. Нур дар 
боло ќарор гирифта, зулмат дар поин аст. Иттињоди онњо 
ѓайритабиї аст ва људоии онњо лозим ва зарурист. 

Монї аќида дошт, ки њама ашё аз омехтани ду асли 
љовидон – нур ва зулмат фароњам меоянд. Нур ва зулмат 
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аз якдигар људо ва мустаќиланд. Асли нурро дањ андеша ё 
ангор: оромї, шинохт, фањм, илми хафї, басират (биниш), 
ишќ, иќон (бовар) ва имон, некухоњї ва хирад ташкил 
мекунанд. Ба њамин шева, асли зулматро панљ ангори 
љовидон: меѓ (туман), гармї, оташ, самум (бод) ва торикї 
ташкил мекунанд. Монї илова ба ин ду асли нахустин ба 
љовидонии фазо ва замон низ бовар дошт. 

Њамин тавр, мувофиќи таълимоти Монї, андаруни 
зулмат, ки асли модинаи табиат аст, унсурњои бадї тараќќї 
мекунанд ва бо мурури замон марказият меёбанд ва сабаби 
по ба арсаи вуљуд нињодани шайтон мешаванд. Ин шайтон, 
ки нахустин парвардаи зањдони оташини зулмат аст, ибтидои 
фаъолияти олам ё худ муњаррики он ба шумор меравад. 
Шайтон аз лањзаи ба вуљуд омадан, ба ќаламрави подшоњи 
рўшної њамлавар шуд. Подшоњи ќаламрави рўшної, барои 
он ки балогардоне биёбад, нахустинсонро офарид. Пас аз ин 
байни нахустинсон ва шайтон задухўрди шадиде ба вуќўъ 
мепайвандад ва дар он инсон комилан шикаст мехўрад ва 
дар натиља шайтон панљ унсури зулматро бо панљ унсури 
нуронї меомезад. Инсони нахустин ба хотири он ба вуљуд 
омад, ки кори душвори дифоъ аз олами рўшної ва зафар 
бар модда (зулмат)-ро анљом дињад, вале дар ин талош 
ў маѓлуби торикї шуд ва дар натиља олами рўшної як 
бахш аз нури худро аз даст дод ва ин нур дар зулмат 
љазб ё худ махлут шуд ва боиси пайдоиши љањон гардид. 
Ба њамин тариќ, метавон гуфт, ки зулмат дар натиљаи 
тамос гирифтан бо нур ром ва фаъол шуд, вале аз сўи 
дигар нур ќисмате аз нури худро аз даст дод ва дучори 
ташвиш ва изтироб гардид. Маќсади «падари рўшної» аз 
таслим кардани як њиссаи хурде аз нури худ он буд, ки аз 
пешрафти бештари зулмат дар ќаламрави нур љилвагарї 
намуда, батадриљ нури мањбусшударо озод кунад.

Монї ин матлабро ба воситаи овардани як тамсиле 
тавзењ медињад. Ў мегўяд, чуноне ки чўпон барои наљоти 
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рамаи худ аз гург чоње канд ва дар он бузеро рањо кард. 
Ваќте ки гург бузро дид, худро ба чоњ афканд ва шубон 
њам фурсатро ѓанимат шуморида, фавран бузро аз чоњ 
берун кашид ва гургро дар чоњ рањо кард, то дар он љой 
љон супорад. Ба њамин тариќ, як њиссаи хурду ночизе аз 
нур дар ин чоњи љањон рањо шудааст, то моддаро ба худ 
љазб кунад. Аз ин рў њадафи зиндагї наљот додани рўњи 
мањбус аз шарри модда аст. Монї мафњуми «наљот»-и 
масењиро густариш дода, ба шеваи мантиќї љањонро 
зотан бадсиришт медонист ва ин худ заминаи даъвати ўро 
ба зуњд ва риёзат ташкил кардааст. 

Мувофиќи таълимот Монї одам асосан тасвире аст 
аз як њастии бартару болотар. Ў олате аст дар дасти 
падари рўшної, ки тавассути ў нури зиндонишударо 
озод мекунад. Ў олами асѓар ва оинаи куллияи ќудратњои 
замин ва осмон аст. Дар ў рўњ рўшної аст ва тан торикї. 
Ваќте ки њамаи равонњо аз тамоми танњо озод шуданд, 
љањон ба поён мерасад.

Мубадони зардуштї мухолифони сарсахти Монї 
будаанд. Њарчанд худи шоњ Шопури Аввал нисбат ба 
таълимоти Монї таваљљуњ доштааст ва њатто бародараш 
Парвиз ба монигарї гаравида буд, ба хотири мулоњизаи 
кишвардорї ва барои ин, ки зардуштиёни муттаассибро 
розї карда бошад, ў ба Монї фармон дод аз Эрон хориљ 
шавад. Монї бо гурўње аз пайравони худ Эронро тарк ва 
муддати 25 сол дар Њинду Чин зиндагї мекунад. Пас аз 
ба Эрон баргаштан дар давраи салтанати Бањроми Аввал, 
чунон ки гуфтем, ба ќатл расонида мешавад. 

Дини монавия аз Бобул то Самарќанд, аз Африќо то 
Чин ва аз Њинду Тибет то Аврупо интишор ёфта буд ва 
таъсири зиёде ба масењият ва ислом гузоштааст. Чунон ки 
ќаблан гуфтем, оини монавия дар баробари мењрпарастї 
(митраизм) яке аз оинњои љањонии азбайнрафтаи эрониён 
ба њисоб меравад.
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Савол ва супориш

1. Монавия кай ва дар куљо пайдо шудааст?
2. Хусусияти пањншавии њаракати динию иљтимоии монавияро 
шарњ дињед.
3. Муносибати нур ва зулмат дар монавия чї тавр баён мешавад?
3. Асли таълимоти Монї аз чї иборат аст?
4. Инсон дар таълимоти Монї чї наќш дорад? 

 §13. ЊАРАКАТИ ДИНЇ-ИЉТИМОИИ МАЗДАКИЯ

Маздакия, метавон гуфт, охирин таълимоти динию 
фалсафї ва иљтимоии эрониён ќабл аз ислом мебошад, 
ки таъсири амиќе дар афкори иљтимоию фалсафии халќи 
тољик гузоштааст. Ин мазњаб низ номи худро аз номи 
асосгузори он Маздак (460-528) гирифтааст. Дар мавриди 
љойи таваллуди ў иттифоќи назар вуљуд дорад, баъзе 
муаррихон ўро аз Нишопур, баъзе аз Табрез ва баъзеи 
дигар аз Нисо номидаанд. Номи падари Маздак ба 
пањлавї «Вандидод» ва ба форсии нав «Бомдод» будааст. 

Маздак тањсили хубе карда, њанўз дар љавонї ба 
маќоми мубади мубадон расид ва вазири шоњаншоњи ваќт, 
яъне шоњ Ќубод гардид. Фирдавсии бузургвор мегўяд:

Биёмад яке мард Маздак ба ном
Сухангўю бо донишу рою ком,
Фиребанда мардеву донишфурўш,
Ќубоди сутуда бад-ў дод гўш...

Ў њамчун муњаќќиќи фалсафа аз Зардушт писари 
Хургон пайравї ва таълимоти ўро тафсир мекард. 
Њадафаш ин буд, ки таълимоти Мониро аз назари њикмат 
баррасї карда, онро ислоњ кунад.

Таълимоти Маздак. Монї таълим медод, ки љањон дар 
натиљаи асорати нур (равон) дар зиндони зулмат (мода) 
ба вуљуд омада ва зулмат боиси ин омезиш ва ихтилоф 
шудааст. Ин аќида ба он чи Зардушт ва дигар њукамо фикр 
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мекарданд ва нурро омили пайдоиши олам медонистанд, 
шабоњат дошт. Бањс њам рўйи он буд, ки оё чунин омезиш 
имконпазир аст? Маздак дар ин бањс далел пеш меоварад, 
ки зулмат на њуш дорад ва на ирода, ќодир нест дар 
ќаламрави нур рахна кунад. Бинобар ин мо бояд бовар 
дошта бошем, ки нур бар зулмат ѓалаба хоњад кард. Вале 
мо зиндагии дунёвиро нопок ва ѓайри рўњонї мебинем ва 
ба назар мерасад, ки љанбаи нуронї /маънавї/-и одамї 
заифтар аз љанбаи зулмонї /моддї/-и ў мебошад. Бинобар 
ин мо метавонем фарз кунем, ки зиндагии дунёвї усулан 
зулмонї аст ва омезиш бо нур, ки Монї мепиндорад, 
ихтиёрї набудааст.

Маздак инчунин мепиндошт: нуре, ки дар зулмат 
мањбус аст, аз њуш ва ирода бархўрдор аст. Бинобар ин 
ў бояд ба вазъу њолати ѓайритабиии худ пай бурда, саъй 
кунад, то худро озод намуда, ба асли худ бипайвандад.

Хулоса, Монї нурро дар назди зулмат бе ирода ва 
ѓайрифаъол мешуморид, вале дар омўзиши Маздак њалли 
ин масъала ба куллї дигар аст. Тибќи таълимоти Маздак 
нур огоњ, вале зулмат кўр, њаракати нур иродї ва њаракати 
зулмат ѓайри иродї аст. Аз ин рў ѓалабаи нур зарурї ва 
ќатъї ва пирўзии зулмат тасодуфї ва муваќќатї аст.

Маздак омезиши нуру зулмат ва пайдоиши љањони 
моддиро дар асоси ин муќаддима тасодуфї мешуморад 
ва ин бањамомезиро иборат аз се марњала медонад. Дар 
марњалаи аввал нур ва зулмат аз њам људо ва мустаќил 
буданд, марњалаи дуюм марњалаи ба њам омехтани 
унсурњои нуру зулмат ва нињоят, марњалаи сеюм, марњалаи 
људошавии нур аз зулмат. Ба вуќуъ пайвастани ин кор 
њатмист ва амалї шудани он аз роњи мусоидату ёрии 
мардум ба нур ва набарду мубориза бо нерўњои зулмонї 
муяссар аст. Вазифаи одамї он аст, ки нур – рўшноиро аз 
чанги зулмот – торикї бирањонад ва бо ин ба марњалаи 
тасодуфии омезиш хотима дињад ва нурро бар маснади 
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ќудрат ва асолати худ бинишонад.
Асоси таълимоти динии Маздак санавият аст. Он дар 

маздакия ба равшанї, чун дар дини монавия баён шудааст. 
Офаридгори олам дар маздакия аз оѓоз ду асл аст: Яздон, 
ки нур аст, офаридгори хайр ва Ањриман, ки он зулмат 
аст, офаридгори шарр. Тамоми сифат, хулќу хўй ва 
мављудоти хубу бади олам тавассути ин ду асли аввалин 
офарида шудаанд. Аъмол ва њаводиси нек (хайр) бар 
асари ангезаи Яздон аст ва аъмолу њаводиси бад (шарир) 
бар асари ангезиши Ањриман. Оташе, ки сармозадаро 
гарм кунад, вазидани бод, ки њарорати гарморо паст 
кунад ва об, ки ташнаро сероб кунад ва тамоми њайвоноту 
захирањои судманд ба инсон – њама офаридаи Яздонанд, 
аммо сўзондани љонварон бо оташ ё масалан, сўхтори 
љангал, куштани боди самум љондоронро, ѓарќ шудани 
киштї дар об ва њамчунин њайвону хазандаву њашароти 
зарарнок – офаридаи Ањриман мебошанд. Нињоят, Яздон 
њаётро офарид, Ањриман марг /мамот/-ро ва ѓайра.

Тибќи љањонбинии Маздак дунёи моддї мураккаб аз 
се унсур яъне: оташ, об ва хок аст. Худо дорои ќудрат, 
ташхис, борвар, парвон, кардан, дастур ва ходим аст 
ва бо онњо њастиро идора мекунад. Ин њафт истиора, 
дарвоќеъ њафт ќудрати табиї њастанд, ки боиси эљоди 
љањон шуданд. Дар тањти ин њафт нерў дувоздањ хосият 
дар куллияи ашёи љондор њаст, ки иборатанд аз: хонанда, 
рањанда, ситонанда, баранда, хўранда, даванда, хазанда, 
кашанда, зананда, њафркунанда, раванда ва шунаванда. 
Тавассути ин сифот ва хосиятњо одамї њафт ќудрати 
номбурдаро пайдо мекунад ва бо бадаст гирифтани 
он њафт ќудрат дорои чањор сифати Ањурамаздо шуда, 
саранљом наљот меёбад.

Таълимоти ў мисли таълимоти Монї бар пояи зуњд ва 
порсої ќарор гирифтааст. Маздак парњезгорї ва риёзат 
меомўхт, хўрдани гўшт, куштани љондор, љангу хунрезиро 
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манъ мекард. 
Дар таълимоти Маздак аз њама муњим масъалаи 

иљтимоист. Муњаќќиќон Маздакро «паёмбари мардумгаро 
ва љомеагаро» номидаанд. Ѓояи адолати иљтимої ва 
баробарї аз муњимтарин пояњои таълимоти иљтимоии 
Маздак мебошанд. Ў аќида дошт, ки неъматњои моддиро 
Ањуромаздо яксара ба дасти мардум ќарор додааст, 
нобаробарї аз он љо бархоста, ки касоне аз тариќи зўрї 
ва љабр амволи мансуб ба дигаронро азхуд кардаанд.

Маздакия дар таълимоти худ, зиддияту нобаробарињои 
замони худро инъикос кардааст. Вай замоне зуњур 
кард, ки шароити зиндагии мардум, алалхусус, табаќаи 
зањматкаши љомеаи сосонї нињоят тоќатфарсо буд. Ин 
вазъият дар замони њукмронии шоњ Ќубод (488-498) боз њам 
бадтар мешавад. Аз љумла дар замони шоњ Ќубод ќањтии 
бузурге ба Эронзамин рўй оварда буд. Њазорон нафар бар 
асари гуруснагї љон медоданд, дар њоле ки заминдорон 
ѓалларо дар анборњои худ пинњон карда буданд, то онро 
бо нархи гарон ба мардум бифрўшанд. Њељ кас эътиное ба 
ранљу машаќќати фаќирон надошт. Њокимият дар натиљаи 
љангњои дохилию хориљї рў ба инќироз оварда буд. Ин аст, 
ки маздакия дар аввал њамчун таълимоти динию ахлоќї 
зуњур намуда, минбаъд ба њаракати иљтимоии оммавї ба 
исёни васеи фуќаро алайњи аъёну ашроф табдил ёфт. Ин 
нањзати њудуди сї сол, аз соли 493 то 524 милодї идома 
дошт. Шўриш доманаи хеле васеъе пайдо кард. Аз ин рў 
дар аввал подшоњи сосонї Ќубод маљбур маздакиёнро ба 
созиш даъват кард.

Аз густариши шўриши пайравони Маздак ашрофу 
рўњониён ба њарос омада, бо воситаи писари Ќубод 
– Хусрави Анўшервон ба њилае Маздакро бо тамоми 
сарварони љунбишаш ба дарбор даъват карда, њамаи 
онњоро ба ќатл мерасонанд. Вале куштори Маздак ва 
сарони љунбиши маздакия натавонистааст ин љањонбинї 
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ва њаракати сиёсиро тамоман аз байн барад. Маздакия 
таъсири амиќе дар таърихи баъдии халќњои Осиёи 
Марказї ва Эрон гузоштааст.

Њамин тариќ, ба тарзи фољиавї кушта шудани Монї, 
Маздак ва пайравони онњо гувоњї медињад, ки дар љомеаи 
сосонии Эрони бостон озодии аќида вуљуд надоштааст. 

Савол ва супориш

1. Маздак кист ва кай зиндагї кардааст?
2. Асли таълимоти маздакияро чї ташкил медињад?
3. Умумият ва фарќи маздакияро аз монавия шарњ дињед.
4. Масъалањои иљтимої дар таълимоти Маздак чї маќом до-
штанд? 

 §14. ДИНЊОИ ЌАДИМИ ЊИНДУСТОН. ВЕДЊО – 
КИТОБЊОИ МУЌАДДАСИ ОРИЁИЁНИ ЊИНД. ДИНИ 

БРАЊМАНИЯ

Њиндустон яке аз сарзаминњои куњан ва аз назари 
тамаддун ѓанї мебошад. Њанўз аз замонњои ќадим 
(њазораи III ва II пеш аз милод) дар ин сарзамин рушди 
илму фарњанг ба чашм мерасид.

Нахустин тамаддуни њиндї тамаддуни Моњенљо-Даро 
ва Хараппњо дар соњили рўди Њинд ба вуљуд омадааст. 
Мо имрўз далелњои зиёд аз таърихи эътиќодњои њиндувон 
то замони вуруди ќавмњои ориёї ба ин сарзамин дар даст 
дорем, вале асосан таърихи динњои њиндї аз омадани 
ќавмњои ориёї ба Њиндустон оѓоз мешавад. Таърихи 
динњои Њиндустонро ба чор давра: 1) давраи пайдоиши 
дини њиндуияи ќадим, ки худ аз ду давра: ведої ва 
брањмания иборат аст; 2) давраи динњои оппозитсионї 
– мухолиф, ки аз замони пайдоиши динњои љайния ва 
буддоия оѓоз мешавад; 3) давраи тањаввули њиндуия ва 
ислоњоти он; 4) давраи пайдоиши динњои эклетикї: сикхия 
(сикхизм) ва кришна (кришнаизм) таќсим кардаанд.



66

Парастишњо ва эътиќодњои асри ведої. Таќрибан аз 
нимаи дуюми њазораи дуюми ќабл аз милод мардуме аз 
Осиёи Марказї, ки худро ориёї меномиданд ва бо номи 
сакоињо (ба юнонї – скифњо) маъруфанд, ба ќисматњои 
шимолии соњили рўди Њинд ворид шуда, маънавиёти њаёти 
моддї ва ќавму ќабилањои бумии ин сарзаминро дигаргун 
месозанд. Дар њамин давра нахустин навиштаљоти хаттии 
њиндувони ориёї: њамосањо ва љангномањо, ки баъдан дар ду 
китоб – «Рамаяна» ва «Мањабњарата» љамъоварї шудаанд, 
ба вуљуд меоянд. Китоби муќаддаси ориёиёни њинд бо номи 
«Ведњо» дар чањор китоб: «Риг-Веда», «Сама-Веда», «Яљур-
Веда», «Атњарва-Веда» гирдоварї шудаанд: Ведњо чун 
навиштањои муќаддас сарчашмаи дину оин ва фалсафаю 
фарњанги њамагуна ќавмиятњои Њинд ба шумор мераванд.

Маълум нест «Ведњо» кай ва аз тарафи кї навишта 
шудааст. Дини давраи ведої мисли динњои љањонї: 
насронї, буддоия ва ислом муассис ё асосгузори ягона 
надорад. Тибќи баъзе тахмини олимон, ин навиштањо дар 
њудуди 1500 ва њатто 2000 соли то милодї суруда шудаанд.

«Ригведа» аз њама муњимтарин китоби «Ведњо», 
маљмўае аз ашъори фалсафї ва мазњабї буда, дар 10 љилд 
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њудуди асри VIII-уми то милод эљод шудааст. Ањамияти 
таърихию фарњангї ва илмии ин китоб дар он аст, ки 
мо аз он њамчун сарчашмаи забонњои халќњои ориёї, 
осори таърихию адабии њиндї ва нињоят сарчашмаи 
динию мазњабии ориёии ќадим маълумоти фаровоне 
ба даст меорем. Масалан, аз номњои худоёни ќадимаи 
халќњои хиндуаврупої, ки дар «Ведњо» омадаанд, исми 
Худо-Падари осмон (Девус-Питар), бо Зевус (+Питер)-и 
юнонї ва Жу-Питери (Юпитери) римї аз як реша ва 
Притива-Матар – худои замин бо Гая-Матар юнонї ва 
худои Митра, ки эрониён низ Митра ё «Мењр» мегуфтанд, 
аз як реша мебошанд, то ба мо омада расидаанд ва дар 
назди њама ќавмњои ориёї маъруф будаанд. Митра дар 
оѓоз худои Офтоб ба шумор мерафтааст. Аммо маљмўи 
худоёни ведої, ки дар «Ригведа» ном бурда шудаанд, 
иборатанд аз Агни (оташ), Прихивї (замин), Варуна 
(идоракунанда), Индра (ирода), Суриё (офтоб), Сумо 
(моњ), Брањманаспати (худои ниёиш – намоз), Марутњо (ё 
Рудро) – маљмўи худоёне, ки тўфону раъду барќро таљассум 
мекунанд. Аз њама бештар сурудњои «Ригведа» мурољиат 
ва ситоиши худоёни Агни ва Индра мебошанд. Мувофиќи 
маълумоти муњаќќиќон, дар «Ведњо» њадди аќал ба 33 
худо ва олиња (11 худои осмон, 11 худои њаво, 11 худои 
замин) мурољиат шудааст ва онњо ба се синф васу, адити 
ва рудра табаќабандї шудаанд: васу – худоёни нек ба 
сарварии Индра, таљассум ва ташаххуси ашё ва ќуввањои 
табиатанд: Апана – об, Рува – ситораи ќутб, Сима – моњ 
ва ѓайра; адити – худоёни гунбади осмон: Пушан, Митра, 
Варуна, Вишну; рудра – худои ќањњору харобкунанда ва 
кушанда. Рудра баъдњо ба сифати худои Шива табдил 
шудааст. Вале мегўянд, ки мафњуми «33 коти дева»-ро 
иштибоњан тарљума кардаанд, «коти дева» дар баробари 
маънии «навъ», «шакл» боз маънии ададї 10 000 000-ро 
низ медињад. Мувофиќи ин теъдоди худоёни њиндуия 330 
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миллион мешавад. Воќеан њам, метавон гуфт, њар оилаи 
њиндї худои хоси худро дорад. Бо вуљуди љой доштани 
теъдоди зиёди худоён дар мазњабњои ведантої анљуман 
(пантеон)-и худоён бо худои худоён чун дар Юнону Рим 
вуљуд надоштааст.

Баъзе муњаќќиќон вуљуди як навъ аќидаи ягонагии 
худоро дар «Ведањо» баён кардаанд. Мувофиќи аќидаи 
онњо «Индра» – олињаи осмон ва раъду барќ, «Агни» 
– олињаи оташ ва Ёмо (ё Ямо) – эзади дўзах, Суриё – 
олињаи хуршед дар мартабањои пасттар дар ин дин ќарор 
доранд. Хусусияти хоси зоњиршавии тавњид дар њиндуия 
намоёнгари хусусият ва марњалањои тањаввули ѓояи 
Худо аз бисёрхудої ба яктопарастї аст. Тибќи эътиќоди 
њиндувони давраи ведантї «Брањман» холиќу якка ва 
ягона офаридагори оламу одам ва тамоми њастист. Њама 
аз ўянд ва оќибат низ ба ў бозмегарданд. Чунон ки равѓан 
дар шир махлут шудааст, Брахман тамоми олими моддиро 
шадда сохта, худ дар њама љо ва берун аз ашё низ маљуд 
аст. Ба ибораи дигар, љавњари љањон худи Брахман буда, ў 
пойдоранда ва дигаргунсозандаи њастист.

Дар давраи ведої маросимњои ибодатии ориёии Њинд 
бисёр сода будааст ва њанўз њељ гуна маъбад ва мањалли 
хосе барои ибодат надоштаанд. Маросимњои ибодат дар 
фазои кушоду марѓзорњо баргузор мешудааст. Мењробе 
барои худоён месохтанд ва худоёнро ба базми маросимї 
даъват ва навъњои гуногуни хўрок: шир, равѓан, ѓалларо 
дар назди он мењроб мегузоштанд ва ќурбонї кардани 
њайвонњо, алалхусус, њайвонњои хонагї назди њиндувон 
маъмул набудааст.

Хулоса, давраи ведої бо оѓози љустуљўйи барањманон 
дар атрофи масоили гуногуни динї-фалсафї, аз љумла 
пайдоиши олам, холиќу офаридгори он ба анљом мерасанд. 
Љустуљўйи онњо ба љое расид, ки ба вуљуди як асли аввал 
ва масдари куллї пай бурдаанд. Барањманон ин мављуди 
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нахустин ва воњиди аввалро гоње «Индра» ва замоне 
«Митра» ва ваќте «Варуна» ва гоње «Агни» номидаанд ва 
онро зоти олї ва дорои номњои муќаддас мењисобиданд. 
Дар охир парастиши Худои ягона – Брањман оѓоз шуд.

Дар давраи пайдоиши чањорумин китоби «Ведњо» 
– «Атњарваведа» мо батадриљ омехташавии худоён ва 
маросимњои ориёию суннатњои бумии Њиндустонро 
мушоњида мекунем. Ин натиљаи он буд, ки дар ибтидои 
њазораи якуми то милод ё охирњои асри 7-и то милод 
ориёињо саросари водии Гангро зери тасарруфи худ 
дароварда, созмони иљтимоии хосе ташкил кардаанд. Дар 
њамин давра дар Њиндустон љомеаи каставї ташаккул ёфт. 
Дар натиља љомеа ба чањор каста: барањманњо – табаќаи 
рўњониён; кшатрињо – табаќаи умаро ва шоњзодагон; 
вайшињо – табаќаи кишоварзон ва косибони ориёнажод 
ва нињоят кастаи шудра – табаќаи ќавмњои ѓайриориёї 
таќсим шуд. Дар натиљаи ин таќсимоти каставї рўњониён 
– барањманњо онњое, ки оини барањманиро таълиму 
интишор ва маросимњои онро роњбарї мекарданд нуфузу 
обрўйи зиёд пайдо карданд. Дар њамин давра, асри 7 то 
милод, маљмўаи матнњо – тафсирњои муќаддас бо номи 
«барањманњо», ки шомили одобу ташрифоти маросимњои 
ибодат ва ќурбонињо мебошад, ба вуљуд омаданд.

Инчунин дар њамин давра навиштани яке аз осори 
љовидонии динию фалсафии њиндии «Упанишадњо» шурўъ 
мешавад ва як давраи тўлонии 300 ё 400 сол то милодро 
дар бар мегирад. «Упанишадњо», ки ба забони санскрит 
маънии «Њузур дар маљлиси муаллим»-ро дорад, «роњи 
худї» ва «љањони дарунї»-ро кашф месозад. «Инсон 
тибќи таълимоти ин китобњо як љузъи њаќир аз як кулл 
аст ва дар зиндагї њељ гуна њадафе набояд дошта бошад, 
ба љуз ин ки дар кулл мањву фано гардад.

Чунончи ќаблан ишора шуд, усули аќидавии њиндувон 
дар ибтидо, яъне дар оѓози ин дин иборат аз эътиќод 
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ба асосњои таълимоти китобњои муќаддас – «Ведњо» ва 
«Упанишадњо», пайравї ва эътирофи сохти каставии 
љомеа, риояи муњаррамот ва неку бадњо тибќи ќонуни 
карма буд. Баъдан дар заминаи «Ведњо мазњаби љайния ва 
буддоия ва инчунин сикхия ба вуљуд омада, брањманияро 
водор ба тањаввул ва таљдиди таълимот љињати муќовимат 
бо фишори динњои номбурда кардаанд. Аз ин рў иллати 
гуногунї ва печидагии таълимот ва аќоиди мазњабии 
њинд низ дар њамин аст. Брањмания дар асари бархўрд 
бо Аврупо, таъсири мубал-лиѓини ислому насрония, 
пешрафти илмию техникї ва иљтимої аз асри XIX то 
имрўз мунтазам тањаввул ёфта, худро ба талаботи замона 
мувофиќ сохтааст. Дар љараёни ин тањаввулот якчанд 
њаракати мазњабї ва фирќањое ба вуљуд омада-анд, ки 
муњимтаринашон: Брањма-Самаљ, Ориё-Самаљ, Рама-
Кришна мебошанд.

 Имрўзњо дар сарзамини Њинд, агар сухан дар бораи 
дин ва идеологияи динї равад, донишмандон ва ањли 
фарњанг таълимоти Адвайта-Ведантаро дар назар доранд. 
Ин мактаби фалсафию динї, ки таълимоти «Ведњо» ва 
«Упонишадњоро»-ро тоза карда, аз њар гуна хурофоти 
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мазњабї пок сохтааст ва брањманияро ба идеологияи асосї 
ва расмї табдил додаст, хизмати бузургеро дар нигоњдории 
љањонбинии ведої анљом додаст. 

Савол ва супориш

1. Хусусияти тамаддуни Њинди ќадим дар чї ифода меёбад?
2. Таърихи адёни Њиндустонро ба чанд давра таќсим мекунанд?
3. “Ведњо” ва ќисматњои онњо кадомњоянд?
4. Маросимњои ибодатии давраи ведої чї гуна анљом мешуданд?
5. Брањмания чигуна дин аст? 

 §15. ДИНЊОИ ЉАЙНИЯ ВА СИКХИЯ

Ба муќобили сохти табаќавї-каставї ва тариќати 
мањдуди њиндуияи аввал ду њаракати мазњабї ба вуљуд омад, 
ки баъдан ба дини алоњида табдил ёфтанд. Ин ду њаракат 
љайния (љайнизм) ва буддоия (буддизм) буданд. Љайния дар 
асри VI то милод аз љониби намояндагони равшанфикри 
табаќаи ашроф њамчун мухолифат ба брањмания, фишору 
иддаоњои ифротии онњо дар мавриди љою маќоми табаќаи 
ашроф ба миён омад. Асосгузори љайния Натапутта 
Вардњамана бо лаќаби Мањавира аст. Давраи зиндагиаш 
солњои 599-527 пеш аз милод мебошад.

Мањавира дар синни 31 солагиаш дарборро тарк карда, 
ба дарвешон мепайвандад. Пас аз 12 соли гўшанишинї ба 
њолати саодати оромї, њолати нирвана мерасад. Пас аз 
ин ў лаќаби Љина («фирўз» ва «фотењ»)-ро мегирад ва ба 
таблиѓи аќоиди динии худ шурўъ мекунад. Мањавира Љина 
дар 72-солагї ин љањонро падруд мегўяд ва тибќи эътиќоду 
бовари пайравонаш, Мањавира Љина њам акнун дар саодати 
мањз ва осоиши мутлаќ, дар љойгоњи подоши некон љовидон 
бо хуррамї нишастааст, яъне дар нирвана ва аз ранљи 
таваллуди нав наљот ёфтааст.

Асли таълимоту ахлоќи љайния рўйи пояи љустуљўйи 
роњи наљот аз ранљи «карма» ва расидан ба саодат ва 
висол, яъне «мокша» асос ёфтааст. Наљоти рўњ «мокша» аз 
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бадињо, азобу аламњо бидуни тањаммули азобу машаќќат ва 
риёзатњои сахт имконнопазир аст. Инчунин, поксозии љон 
фаќат дар пайравї аз ќоидаи ањимса (яъне наозурдани њељ 
љонваре) муяссар мешавад.

Тибќи аќидаи љайния тани инсон, љомаи нури ботини 
инсон аст, бояд бо усули парњез аз лаззатњои љисмонї 
маѓлуб гардад, то ин ки маънавияти мо, ки асоси вуљуди 
мост, ќувват гирад.

Барои ноил шудан ба ин маќсад инсон бояд се амалро 
пеша кунад: 1) бартараф кардани љањлу нодонї; 2) идома 
додани донишандўзї пас аз расидан ба висоли Њаќ; 3) 
хештаншиносї. 

Ин се љавњарро се гавњар гўянд. Илова бар ин, пайрави 
мазњаби љайния бояд панљ ањди зеринро риоя кунад:

– ба њељ љонваре озор нарасонад;
– аз њар гуфтору рафторе, ки сабаби ѓазаб, њирсу хавф ё 

фарањ бошад, худдорї кунад, дурўѓ нагўяд ва дигаронро ба 
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дурўѓгўйї водор накунад;
– аз дуздї ва аз худ кардани њар чизе, ки моли ў нест, 

худдорї кунад;
– лаззатњои шањвонї ва муомилањои њаром донад; 
– аз гирд овардани молу чиз худдорї кунад.
Риоя кардани ин панљ ањд барои хосагони љайния њатмї 

аст. Аз ин рў барои оммаи мардуми одї ањдњои сабуктаре 
пешбинї шудааст.

Њамчунин барои эътиќодмандони ин мазњаб мувофиќи 
талаботи ин дин ќиморбозї, гўшт хўрдан, шароб нўшидан, 
бе никоњ издивољ кардан ва шикор, дуздї ва дигар навъњои 
фисќу фуљур мамнуъ ва њаром аст.

Дар дини љайния эътиќод ба худо, ба паёмбар, ба бињишт 
нест. Тибќи аќидаи он сарнавишти њар шахс натиљаи амали 
ўст, аз ин рў њељ гуна бахту иќбол ва ќисмате вуљуд надорад. 
Бадтарин гуноњ дар дини љайния куштан ва озор расонидан 
(њимса) аст ва бењтарин фазилат беозорї (ањимса) аст. 
Пайравони љайния ба асли «наозурдан» ё «беозорї» хеле 
диќќат медињанд ва њатто њар гоњ диндоре аз ин мазњаб ба 
љое рафтанї шавад, як нафар бо љорўби хурде пешо-пеши 
пояшро доимо мерўбад, то мабодо он њашарот ё кирмеро 
поймол накунад.

Ё худ барои он ки мабодо њашароте дохили дањонаш 
наравад, бисёр ваќт пайравони љайния ба дањонашон пораи 
матоъ ё докае мебанданд. Љайнињо њељ гоњ дар торикии шаб 
об намехўранд, бо бодбезак худро бод намезананд, то ки 
љондореро озор надињанд.

Љайния, мисли буддоия, зиндагиро азоби доимї медонад, 
ки бо марг хотима намеёбад, балки инсоният ва њар махлуќи 
дигар доимо ба таваллуд шудану мурдан мањкум аст. Инсон 
метавонад танњо ба воситаи љањд ва тарбияи нафс аз мартабаи 
паст ба мартабаи олии илоњї бирасад ва мисли худоён ба 
зиндагии беранљ мушарраф гардад. Таълимоти љайния 
дар китобе бо номи «Агамас», ки ба забони санскрит аст, 
гирдоварї шудааст.
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Сикхия. Сикхия яке аз динњои миллии Њиндустон аст, 
ки дар асри XV милодї ба вуљуд омадааст. Он аввал њамчун 
як фирќаи ислоњталаби њиндуия зуњур карда, баъдтар чун 
дини алоњида шинохта шудааст. Дини сикхия аз љавонтарин 
динњои суннатї буда, аз тарафи (пешво, нахустмуаллим) 
Нанак (1469-1538), ки дар оилаи тољир, дар минтаќаи 
Панљоби Њиндустон таваллуд ёфтааст, поягузорї шудааст. 
Ў дар ибтидо ба бисёре аз марказњои динию мазњабии 
Шарќи Наздик сафар карда, динњои дигарро омўхта буд.

Мувофиќи таълимоти Нанак низ худои воњид – Њаќќ 
метавонад ба суратњои гуногун, дар афкор ва эътиќодоти 
мухталиф зуњур кунад. Худо дар саросари олам њаст ва 
дар дили инсон љо дорад ва аз суханони ўст, ки гуфтааст: 
«Худоро дар хориљ аз дили худ љустуљў накун, ў дар њама 
дилњо мављуд аст ва ба василаи таълими муаллим ба ў 
роњ тавон ёфт». Вай ибодат ва маросимњои зоњириеро, ки 
муъминони њинду ва мусалмон дар маъбадњо ва масљидњо 
ба љо меоранд, муњим надониста арз медорад, ки бидуни 
андеша ва фурў рафтан дар ёди Худо маросим ва одоби он 
ањамияте надорад. 

Сикхњо панљ усул ё фаризаи мазњабиро бечунучаро риоя 
мекунанд. Ин панљ фариза, ки њама бо њарфи «к» шурўъ 
мешавад иборатанд: 1. Кес – натарошидани мўй ва риш; 2. 
Кангња – шона; 3. Кочк – шалвори кўтоњ; 4. Кара – дастбанди 
оњанї; 5. Кандо – шамшер ё ханљари пулодї.

Сикхия баъд аз вафоти Нанак дар замони шашумин 
халифаи ў Њар-Гувинд, писари панљумин халифа Гуру 
Арљан (1586-1606-и милодї) асли таслим ва ризоро канор 
гузошта, ба фирќаи љангљў ва дини сиёсии фаъол даромад. 
Сабаби ин таѓйирот дар ин равия, кушта шудани Гуру Арљан 
аз тарафи Љањонгир, писари шоњ Акбар ибни Њумоюн ва 
шиддат гирифтани зиддият бо мусалмонон ва мавриди 
таъќибу фишор ќарор гирифтани ин тоифа буд. Сикхњо 
дар асри ХVII тавассути Њар-Гувинд давлати муќтадири 
низомї ташкил доданд. Сикхњо дар њоли њозир асосан дар 
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ноњияњои шимолу ѓарби Њиндустон (Панљоб) ва дар аксари 
кишварњои осиёии Шарќи Дур ва Осиёи Хурд ва Африќову 
Аврупо зиндагї доранд. Шумораи умумии сикњњо дар 
Њиндустон 10 миллион мебошад.

Савол ва супориш

1. Заминањои пайдоиши љайния кадомњоянд?
2. Асли таълимоти љайнияро чї ташкил медињад?
3. Дар љайния барои камолоти маънавї кадом аслњо ва ањдњоро 
риоя бояд кард?
4. Сикхия чї гуна дин аст ва он кай пайдо шудааст?

 §16. БУДДОИЯ

Заминањои пайдоиши буд  доия. Буддоия дар ќисмати 
шимолу шарќии Њиндустон, дар он љое ки давлатњои 
ќадимаи Магадња, Кошала ва Личчхави воќеъ шуда буданд, 
дар миёнањои њазорсолаи якуми то милод пайдо шудааст. 
Дар Њинди ќадим, дар м  иёнањои њазорсолаи якуми ќабл аз 
милод, оини ведої ба инќирози шадид дучор шуда, як ќатор 
таълимот ва мактабњои дигари динї ба вуљуд омаданд. Ин 
таълимотро файласуфону њакимон, дарвешон ва дигарон 
эљод мекарданд. Яке аз њамин гуна таълимотњо – буддоия 
буд, ки эљодгар ва поягузори он шоњзода Сиддњартња 
Гаутама мебошад.

Њамзамон, дар Њинди Ќадим раванди тањкими 
њокимияти давлатї шурўъ шуда, торафт густариш меёфт, ки 
дар пайомади он нуфузи табаќаи кшатрињо, яъне шоњон ва 
сарлашкарон дар љомеа хеле баланд шуда, нуфуз ва таъсири 
тоифаи рўњониёни барањман бошад, баръакс, хеле коњиш 
ёфт. Азбаски таълимоти буддоия хусусияти зиддиведої ва 
зиддибарањманї дошт, шоњону сарлашкарон онро њамчун 
идеологияи њукмрон пазируфта, барои тањким бахшидан 
ба пояњои њокимияти давлатї истифода мебурданд. Њамин 
тавр, буддоия дар марњалаи нахустини пайдоиши худ 
ба шарофати сарпарастии шоњону сарлашкарон маќоми 
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дини расмї ва «шоњона»-ро касб карда, оини ведої ва 
барањманиро аз сањнаи љомеа бадар кард. Аммо дар асрњои 
VII-XIII њокимони аксарияти давлатњои њиндї нисбат ба 
буддоия дилсард шуда, дигар онро сарпарастї ва њимоят 
намекарданд. Дар натиља буддоия дар њудуди ин ќабил 
давлатњо нуфузи худро аз даст дода, гирифтори таназзул 
шуд. Танњо дар бархе давлатњои ќораи Њинд, масалан, дар 
давлати Пала, ин дин тањти њимоя ва дастгирии шоњони 
сулолаи њукмрон ќарор дошт.

Буддои таърихї, яъне Сиддњартња Гаутама пас аз чанд 
муддати њаёт ба сар бурдан дар муњити пурдабдабаи дарборї 
дарк кард, ки чунин муњит, чунин тарзи њаёт хеле сангину 
тоќатфарсо, моломоли ранљу азоб ва ѓаму дард мебошад. 
Аз ин рў аз њаёти дарборї рў тофта, ба фаќру гўшанишинї 
рўй оварда, бо дарвешони љангалнишине дўстї барќарор 
кард. Бо мурури замон ў ба чунин хулоса омад, ки фаќру 
гўшанишинии дарвешона низ мисли айшу ишратљўийи 
ашрофона кори ѓалат ва носавоб буда, барои камолоти 
маънавии инсон зиён дорад. Барои њамин, инсон бояд барои 
наљоти рўњи худ аз ќайду гирифторињо ва дарду ѓамњои олам 
аз ин ду бероњаи ниёзмандиву бениёзї даст кашад ва роњи 
дигареро пеш гирад. Мутобиќи анъана ва ривоёти динии 
буддої, Сиддњартња Гаутама ин роњро дар синни 35-солагї, 
њангоме ки дар зери дарахти Бодња ба сайру сулуки ирфонї 
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машѓул буд, кашф кард. Пас аз ин Сиддњартња Гаутама 
ба худ тахаллуси «Буддо»-ро гирифт, ки маънояш «бедор, 
бедоршуда» мебошад. Баъд аз ин рўйдод Буддо тамоми 
45 соли боќимондаи умри худро барои сайру саёњат дар 
Њиндустони Марказї ва водии Ганг сарф карда, оини худро 
ба муридону шогирдонаш таълим дод.

Пас аз даргузашти Буддо шогирдони ў оини буддоиро 
ривољ доданд. Дар тўли 400 соли минбаъда таълимоти 
буддоияи ибтидої њамвора тањаввул ёфта, дар заминаи он 
мазњабњои гуногун, аз он љумла шохањои њинаяна ва мањаяна 
интишор ёфтанд.

Мењвари таълимоти буддоия кашфи чањор њаќиќат аст, 
ки он иборат аз:

Даккха – яъне зиндагї мусибату ранљ аст; таввалуд – 
ранљу азоб аст, беморї – ранљу азоб аст, марг – азоб аст;

Самудая – яъне сабаби ранљу мусибатњо – хоњишњо, 
шањватњост; 

Ниродха – яъне роњи наљот, хомўш кардани нафс ва 
оташи шањватњост;

Марга (ё магга) – яъне роњи хомўш ва пахш кардан – 
ислоњ ва тазкия (поккунї)-и нафс аст. 

Аз назари ў худи њастї шарру номатлуб аст, аз ин рў шахс 
бояд бикўшад, то дубора гирифтори аъмоли бад нашавад.

Аъмоли бад, тибќи таълимоти буддоия, чун соя инсонро 
дунбол мекунанд. Вобаста ба њамин масъала њаёт ва таќдиру 
ќисмат дар таълимоти Буддо на он таврест, ки дар динњои 
дигар гузошта шудааст. Хулосаи назари ў дар ин маврид он 
аст, ки њар чї дар ин олам эњсос мешавад, хоњ дар афкор 
бошад, хоњ дар кирдор, хоњ дар муњити олами зоњир ва хоњ 
дар олами замири ботин, њамеша дар њоли сайру њаракати 
љовидонї аст. Њељ як таќдиру офаридгори муќтадире дар 
осмон нест, ки њама мављудотро ба якдигар вобаставу 
муттањид гардонад, балки як вањдати умумии нињонї дар 
худи олами вуљуд ва љањони њастї мављуд аст.
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Њамин тавр, дар таълимоти динии буддоия мафњуми 
Худо нест, њар кас масъули сарнавишти хеш аст, вале 
он вуљуди худоёнро инкор намекунад. Њамчунин барои 
Буддо бутпарастї, назру ниёз, ќурбонї эътибор надорад, 
бузургтарин ибодат дар назди ў њамин поксозї ва поккунии 
нафс аст.

Дар таълимоти Буддо маќоми намоёнро аќида дар 
бораи «нирвана» – саодат ва оромии абадї ташкил мекунад. 
Аз рўйи маънии њаќиќї нирвана куллан фурў нишонидани 
нафси бад, шањват ва љањолат аст. Ин нукта, ки онро пеш аз 
Буддо дигар динњо, масалан, зардуштия низ матрањ карда 
буданд, воќеан асли покизасозии нафс, ибтидо ва сарчашмаи 
покии шуури ахлоќии инсон аст. Наљот танњо дар љањони 
ботинї аст. Наљот танњо аз тариќи таѓйири равиши афкор 
аст. Фикру андеша асоси њастии маънавии одамист. 

Буддо барои рањої аз афкори баду нопок панљ дастур 
додааст:
1– афкори покро љойгузини афкори нопок кун;
2– мардона ба афкори нопок рў ба рў шав ва онњоро нопок, 
зиёновар ва њузнангез, чунон ки њаст, њамон тавр бишнос;
3– афкори нопокро аз худ дур кун;
4– афкори нопокро мавриди тањлилу таљзия ќарор дењ ва 
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таркиби онро бишнос;
5– бо тамоми ќудрат бо афкори нопок мубориза кун, онро 
нобуд соз.

Масъалаи рўњ низ дар буддоия чандон рўшан нест. 
Албатта буддоия рўњро, чунонки баъзе муњаќќиќон гуфтаанд, 
инкор намекунад, вале фањмиши рўњ дар таълимоти Буддо 
тафовути куллї дорад. Вай ба рўњ њамчун моњияти кулливу 
абадии таѓйирнопазир бовар надорад. Онро њамчун љавњари 
абадї эътироф намекунад.

Њамин тариќ, дини буддоия дар таърихи фарњанги 
умумибашарї маќоми хосса дорад. Наќши мусбати ин 
дин дар он зоњир мешавад, ки инсони дар ранљу машаќќат 
ќарордоштаро тасалло медињад ва ўро ба камолоти 
љисмонию равонї њидоят мекунад. Омўзиши китобњо ва 
ањкоми ин дин ба зиёд шудани саводнокї ва баланд шудани 
сатњи маърифату донишњои хонандагон оварда мерасонад. 
Вале, аз љониби дигар, дар радифи ин гуна таълимоти 
гуманистї дар дини буддої боз як идда таълимоти ифротие 
низ љой доранд, ки инсонро ба пеша кардани сабру тањаммул 
дар муќобили мушкилињои зиндагї ва муќобилият накардан 
ба зулму бадї тарѓиб мекунанд ва бо ин роњ мардумро аз 
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муборизаи фаъолона барои расидан ба њаёти бењтар дур 
месозанд.

Дар хотима баъд аз шиносої бо динњои ориёии Њиндустон 
метавон гуфт, ки дар ин олами маънавии гуногунранг сармояи 
гаронбањои тамаддуни инсонї нуњуфтаст. Динњои дар ин 
сарзамин эљодшуда аксаран хусусияти ирфонї дошта, дар 
пояи риёзат ва поксозию софкории нафс асос ёфтаанд. Динњои 
њиндуориёї њарчанд аз назари илоњиёт гуногунанд, вале 
муњимтарин хусусияти динњои њиндуориёї инсонпарварї ва 
ахлоќмењварии онњост. Рўйи дар маркази таълимоти ин адён 
масъалаи саодати инсон аз тариќи поксозиву камолоти нафс 
ќарор гирифта, инсон ва ахлоќи вай аз муњимтарин масоили 
фалсафию динї ба њисоб меравад.

Савол ва супориш

1. Заминањои пайдоиши буддоияро номбар кунед.
2. Асосгузори дини буддоия кист?
3. Мењвари таълимоти буддоияро дарки кадом њаќиќатњо ташкил 
медињад? 
4. Таълимоти нирвана чї хел фањмида мешавад?

 

 §17. ДИНЊО ДАР ЧИН

Дар андешаи динии мардумони Чин ва умуман 
кишварњои Ховари Дур инсон бо табиат пайванди аслї ва 
њамешагї дорад, ин пайванд тасодуфї набуда, хусусияти 
зотї дорад. Масалан, чиниёни ќадим пояи муътаќидоти 
худро бар он нињодаанд, ки осмону замин ва инсон ончунон 
ба якдигар пайванданд, ки њар яке таъсиргузор бар дигар 
аст. Чунончи рафтори ношоиста ва гуноњкории одамон ё 
њатто император сабаб мешавад, ки табиат масири худро 
таѓйир медињад ва осмон ошуфтаву парешон мегардад. 
Осоишу оромиши замину осмон дар он аст, ки одамї ба 
ќонунњои табиати вуљуд, яъне Дао таслим шавад. Агар ин 
шарт иљро шавад, мувозинат дар олам барќарор хоњад буд, 
ѓаллаву дарахтон њосили зиёд хоњанд дод ва одамон ба хушї 
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зиндагї хоњанд кард. 
Љопонињо бе он ки чунин андешае дошта бошанд, ба 

гиёњону дарахтон ва гулњо ишќ меварзанд ва ба зебоињои 
табиии сарзамини худ ифтихор мекунанд ва ин мењрварзии 
бунёдиашонро дар наќќошињои гуногун, дар ашъори худ 
намоиш медињанд.

Дар кишвар њамчунин мардум аз дер боз бар он аќидаанд, 
ки император ва раияти ў бо кўњу сањро, дарёву нањрњо 
дар сарзаминашон ва осмони болои сарашон ва замини 
зери пояшон, њама ба якдигар мисли як дастгоњ пайванд 
њастанд ва ягона мебошанд, онњо чунон ба њам омехтаанд, 
ки ќувваи њаётии њар кадоме дар дигаре таъсиргузор аст ва 
дар њаќиќат як навъи имон ба вањдати вуљуд ё «њамахудої» 
ба таври махфї дар ботини њама динњои Ховари Дур, аз он 
љумла динњои Чин њам љой дорад.

Динњои чиниён омехтае аст аз маводи гуногун ва 
унсурањои мухталиф, баъзе миллї ва бумї ва баъзе аљнабї 
ва бегона, баъзе сода ва баъзе мураккаб.

Чиниён бар ин бовар буданд, ки љањон ба мисли 
сафњаест њамвору сокин ва осмон чун сарпўше дар болои он 
ќарор гирифтааст, кишвари онњо, яъне Чин ва дар он ќасри 
император маркази сатњи замин аст ва дар атрофи он халќу 
кишварњои дигар љой гирифтаанд.

Дар замин низ монанди осмон ќуввањои шайтонї, 
сабабгори беназмию ошуфтагї мешаванд. Аз ин рў 
њодисањои номатлубе чун селу гирдбодњо ва зилзилаю 
хушксолињо рўй медињанд, то он ки низоми пешин дубора 
барќарор шавад ва бадкорон ба љазои амали худ бирасанд. 
Яъне дар њама љо, чи замину чи осмон интизом ва таносуб 
њукмфармост.

Ян ва Ин. Тахминан дар њудуди солњои њазори то милод 
баъзе аз мутафаккирони Чин мушоњида карданд, ки дар њар 
ашёи табиї ду омили њаракатдињанда ба њам омехтаанд. 
Онњо якеро Ян ва дигареро Ин ном нињоданд ва гуфтанд, 
ки њар мављуде, ки дар олами њастї вуљуд дорад, аз амали 
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мутаќобил ва ё ду ќувва мураккаб шудаанд. Бинобар ин дар 
њар мављуд аз њар яки он ду асар ва зуњуре падидор аст. Ян – 
ќувваи мардона, дорои марњалаи фаъолият ва њарорату нур 
аст, ки љињати мусбати олам аст. Аммо Ин – ќувваи занона, 
дар марњалаи ибтидои њаёт ва бороварию тавлид ќарор 
дорад. Пас њар як чиз дар як њол мумкин аст сифоти Ян, дар 
њолати дигар сифоти Ин-ро нишон дињад.

Назарияи Дао. Маънои луѓавии Дао – роњ, тариќ, сирот 
аст. Ба маънои истилоњї иборат аст аз ќонуни њаракат ва 
равиши мављудоти олам. 

Мегўянд, ки Дао дар олами њастї (коинот) азалият дорад 
ва ќавли он асосї аст. Аз ин љињат таркиби олам ва тариќаи 
неруманди равиши он ду амри мумтозу људогона мебошад. 
Дар олами офариниш, ќабл аз пайдоиши љањон ин равиш 
чун ќувва вуљуд дошт ва ба мањзи ин ки љањон офарида шуд, 
мутобиќи он ин равиш шурўъ ба њаракат кардааст.

Инчунин роњу равиши њаракати олам ба њадди комил 
аст, гўё пайкараи он дар азал тарњрезї шуда, сипас тамоми 
мављудот бар тариќи он пайдо шуда, њаракат ва љунбиши 
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худро ба сўйи он оѓоз кардаанд.
Асосгузори даосия донишманд ва њакими маъруфи 

Хитои ќадим Лао-Тсзи ё Лао-Тан мебошад, ки тибќи 
ривоятњо дар иёлати Чу соли 604 пеш аз милодї ба љањон 
омадааст. Ў дар мансаби хазинадори асноди давлатї кор 
карда, баъдан аз ин шуѓл канорагирї менамояд ва дар 
хонаи худ гўшанишинї мекунад. Чун одамон ба дидорбинї 
ва зиёрати ў бештар рафтуомад мекунанд, хонаро низ тарк 
карда, аз ватани хеш њиљрат мекунад. Мувофиќи ривоятњо 
ў аз худ китобе бо номи «Дао-де-тзин» ё (Тао-те-тзин) боќї 
мегузорад, ки он то замони мо расидааст.

Даосия дини бисёрхудоии миллї, омехтаи аќоиди 
гуногун (эклектикї) мебошад. Хусусияти хоси динњои 
чинї дар он аст, ки њам даосия ва њам конфутсия, чунон ки 
гуфтем, њамчун системаи фалсафї зуњур карда, дар натиљаи 
љазбу ќабули тасаввурот ва маросими динии омма батадриљ 
шакли динро гирифтаанд. Аз ин рў даосия низ се марњалаи 
мухталифро тай кардааст ё худ дар се шакл зоњир мешавад: а) 
дар шакли фалсафї, ки шомили таълимоти ирфонии ќавию 
нерўманд аст; б) дар шакли сењру љоду ё шакли хурофотию 
мазњабии он; в) дар шакли дини расмї – њамчун мазњаби 
расмии хоќонњои Чин.

Чунон ки гуфтем, даосия эътиќоди ягона набуда, дар 
худ маросимњову хурофот, эътиќодњо, њама гуна худоён 
ва арвоњи аљдодон, ќањрамонон ва таълимоти љовидониро 
љазб кардааст. Дар ин дин худоёни зиёде њастанд, аз љумла 
асосгузори сулолаи чиниён императори Чини бостон 
Хуанди, олињаи Ѓарб Сиванму, нахустинсон Пан-Ку, 
худоёни Тайчу (Ибтидои Бузург) ё худ Тайтзї (Нињояти 
Азим). Ба ѓайр аз ин сарлашкарон, ќањрамонон, устокорон 
ва ѓайра парастида мешаванд, ба ифтихори онњо маъбадњои 
зиёде бунёд шудааст. Арвоњи муќаддас ба аќидаи онњо 
дар њар рўдхона, сањро ва кўњ, маскани рўњию равонї љой 
доранд. Њар синф ва њар касбу њирфа худои муќаддаси 
худро дорад, ки аз онњо њимоят мекунанд. Њамчунин худои 
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тандурустї, худои некбахтї, худои наботот ва њайвоноти 
гуногунро мепарастанд. 

Дини даосия дар ибтидои асри ХХ дар Хитой наздик 
ба 100 њазор рўњонї дошт. Рўњониён ду тарзи зиндагї 
доранд: дар дайрњо ва оила. Силсиламаротиб (иерархия)-и 
рўњониёнро падари рўњонї Тян-Ши («муаллими осмонї») 
сарварї мекунад, ки сулолаи он аз асри XI-и милодї оѓоз 
мешавад. Охирин (63-ум) Тян-Ши соли 1927 баъд аз ба 
дасти инќилобиёни сурх гузаштани ќароргоњаш пинњон ва 
нопадид шудааст. Дини даосия ва буддоия дар муќоиса бо 
конфутсигаройї дар Чин мавќеъ ва маќоми чандон бузурге 
надоранд.

Таълимоти Конфутси. Њамзамон бо даосия ё аниќтараш 
таълимоти Лао-тсзи системаи фалсафї ва мазњабии дигаре 
ба вуљуд омад, ки моњиятан баръакси он буд. Он системаи 
фалсафию динии Конфутси аст.

Конфутсигарої таълимоти фалсафї-ахлоќиест, ки аз 
љониби асосгузори он Конфутси (551-479 пеш аз милод) 
тарњрезї шуда, аз љониби пайравонаш минбаъд дар шакли 
динї густариш пайдо кард ва дар маљмўи динии Чин 
(Хитой), Корея, Љопон ва баъзе давлатњои дигар ворид шуд. 
Конфутсигарої љањонбинї, ахлоќи иљтимої, мафкураи 
сиёсї, анъанаи илмї, тарзи њаёт буда, баъзан чун фалсафа, 
гоње чун дин дониста мешавад.

Дар Чин ин таълимот бо исми «мактаби олимон», 
«мактаби олимони китобї» ё «мактаби инсонњои 
соњибмаълумот» ёд мешавад. Сарчашмањои асосии динию 
фалсафии Конфутси дутоанд: яке «Панљкитоб» («У-тзин») 
ва «Чоркитоб» («Сушу»). Дар «Панљкитоб» на њама 
чиз дорои мазмуни динї мебошад, балки ќисмати зиёди 
онро ахбори таърихию таќвимї, маљмўи осори бадеию 
классикии чинї ташкил кардааст. Ќисматњои ин китоб 
Шу-тзин (китоби таърих), Ши-тзин (китоби шеър), Ли-ши 
(китоби шиорњои маросимї), И-тзин (китоби табаддулот) 
ва нињоят Чун-тсю (солномаи бањору тирамоњ) ном доранд. 
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Аз ин панљ китоб чањортои аввал маљмўе аз мунтахаботи 
њикматњо ва гуфтањои гузаштагон буда ва танњо панљумин 
эљоди шахсии худи Конфутси њаст. Таълимоти Конфутси 
асосан масоили ахлоќї, сиёсї ва тарбияи инсони комилро 
фаро мегирад. Конфутси пеш аз њама муаллими ахлоќ аст. Ў 
дар ахлоќ ва умуман дар њељ масоиле навоварї накардааст, 
балки риояи даќиќи суннати гузаштагонро талаб кардааст. 
Усули ахлоќии ў бар пояи ќоидаи умумии «Ли» устувор аст. 
Ў истилоњи «Ли»-ро ба маънои гуногун истеъмол кардааст. 
Аз љумла он ба маънии покиву тањорат, адабу инсоният, 
ташрифот, расму одатњои ибодат истифода шудааст.

Тамоми таълимоти ахлоќии Конфутсиро метавон ба 
тарзи зер хулоса кард:

аввалан, «Ли» – омили асосї дар назму тартиби корњо 
ва њусни робитаи инсонї, ки иборат аз панљто мебошад, ки 
инњо робитаи султон бо раият, падар бо фарзанд, шавњар 
бо зан, бародари бузург бо бародари хурд, дўстон бо дўстон 
аст;

дувум, суннатњои номбурда њамон ваќт тибќи «Ли» 
амалї мегарданд, ки дар саросари мамлакат эътидол бошад;
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сеюм, таъкид аст, ки бояд тамоми одобу ташрифоти 
љамъиятї тибќи усули «Ли», мутобиќи расму одатњо ва 
суннатњои гузаштагон анљом пазирад.

Дар таълимоти ахлоќї ва мазњабии Конфутси парастишу 
эњсон нисбат ба падару модар ва арвоњи гузаштагон маќоми 
хос дорад. Конфутси таълим медињад, ки ба волидайн дар 
давраи њаёташон мутобиќи суннатњову русуми ниёгон 
хизмат кунанд ва ваќте ки ин дунёро падруд мегўянд, бар 
асоси анъанаву русум гўронанд ва мувофиќи нишондодњои 
маросимию мазњабї ќурбонї оранд.

Савол ва супориш

1. Дар динњои Чин робитаи инсон ва табиат чї хел ифода меёбад?
2. Даосия чї хел дин аст? 
3. Конфутсигарої чї гуна таълимот аст?
4. Чаро динњои чиниро таълимоти динию фалсафї мегўянд?
5. Масъалањои ахлоќї дар таълимоти Конфутси чї тавр њаллу 
фасл мешаванд?

 

 §18. ДИНЊОИ СОМЇ. ДИНИ ЯЊУДИЯ

Пайдоиш. Дини яњудия ё калимї яке аз динњои тавњидии 
миллию давлатї буда, ба гурўњи динњои сомї тааллуќ дорад. 
Њама пайравони ин дин аз миллати яњуд (онњоро ибронї ва 
Бани Исроил низ меноманд) мебошанд. Яњудия аввалин дини 
тавњидї дар байни динњои сомї аст. Маълум аст, ки дини 
номбурда ба ин марњалаи худошиносї якбора нарасида, 
балки як давраи рушду тањаввули табииро аз марњалаи 
политеистї то монотеистї тай кардааст. Ин роњи тўлонї 
чун дар дигар миллатњо аз парастишу таљассуми табиат 
(тотемизм ва фетишизм), парастиши арвоњ (анимизм) шурўъ 
шуда, баъд аз пушти сар кардани ин даврањо мунтазам ба 
худои миллї ва нињоят ба худои ягонаи њастї меорад. Худо 
дар дини яњудия – Яњво ном дорад. Асосњои таълимоти ин 
дин ба ташаккули дини насронї ва ислом таъсири бевосита 
расонидаанд. Њамчунин, бисёр унсурњои дини яњудия њам 
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дар насрония ва њам дар ислом ба мушоњида мерасанд, ки ин 
чиз аз таъсири байнињамдигарии динњо шањодат медињад.

Яњудиён аз мардумони сомї буда, дар соњили бањри 
Миёназамин, навоњии шимолии нимљазираи Арабистон 
сокин буданд. Мисли аќвоми сомии дигар онњо низ 
дар ибтидо зиндагии кўчї ва бодиянишинї доштаанд. 
Мувофиќи манобеи мављуда, њам яњудиён ва њам арабњо аз 
авлоди Иброњим пайѓамбар мебошанд. Аз сарчашмањои 
динї ва таърихї бармеояд, ки яњудиён чандин маротиб 
дар пайи омилњои иљтимоию таърихї аз мањалли доимии 
зисти худ ба минтаќањои дигар, аз ќабили Бобул, Миср ва 
дигар љойњо њиљрати гурўњї кардаанд ва ё ба асорат бурда 
шудаанд. Ин кўчбандињо ва ошноию мутаассир шудани 
онњо аз дигар дину оинњо таъсири худро ба дини яњудия ва 
андешаи мазњабии яњудиён бараъло гузоштааст.

Тибќи ривоятњои мазњабї китоби муќаддаси яњудиён 
Таврот ё «Панљкитоб» ном дорад, ки асосгузораш Мўсо 
пайѓамбар мебошад. Дар ин китоб пеш аз њама дар китоби 
дуюми он «Хуруљ – берун омадан» ва сеюм «Ададњо» дар 
бораи зиндагии Мўсо пайѓамбар маълумоти муфассал дода 
шудааст. Бар асоси онњо гўё Мўсо пайѓамбар дар муддати 
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ин њиљратњо дар Миср таваллуд шудааст ва аз тарафи 
худои ќавми яњуд рисолати баргардонидан ва озод кардани 
яњудиёнро бар уњда доштааст. Ў бо њамроњи бародараш 
Њорун њама чорањоро меандешанд, то ќавми яњудро аз 
асорати Фиръавн наљот бахшанд. Ин рисолатро, Мўсо 
пайѓамбар аз худо – Яњво гирифта, бо ў муколама карда, 
паймон баста буд. Ин ањдро Мўсо пайѓамбар дар кўњи Сино 
бо Худо анљом дода буд, ки он бо номи дастури илоњї, дар 
ду лавњаи сангин навишта шуда, дар Таврот баъдан бо номи 
«ањкоми дањгона», «фароизи Сино» ва ѓайра маъруфанд. 
Низому таълимоти дини яњудия дар њамин маљро ва дар 
рафти њамин мубориза ва кўшишњои ў барои баргардонидани 
ќавми яњуд рўйи кор омадааст.

Њамин тариќ, пас аз таќрибан чињил соли берун омадан аз 
Миср ба Бани Исроил ва пеш аз забти Канъон ва сарзамини 
Фаластини имрўза Мўсо пайѓамбар вафот мекунад. Давраи 
фатњи Канъон аз тарафи яњудиён баъди баргаштани онњо 
аз Миср тибќи манобеи динї дар њудуди асрњои XIII-
XII-и то милодро дар бар мегирад. Ногуфта намонад, ки 
як ќисми олимон ба воќеият доштани асорати Миср ва бо 
пешвоии Мўсо пайѓамбар ва берун омадани Бани Исроил 
аз он шакку шубња доранд. Њамчунин, аз назари диншиносї 
вуљуд надоштани таъсири бевосита ва кофии эътиќодоту 
парастишњои мисриён ба сарчашмањои ќадимаи дини 
яњудия, алалхусус, «Панљкитоб»-и Мўсо пайѓамбар низ 
воќеият доштани асорати Мисрро зери шубња мегузорад.

Давраи дуюм, асорати Бобулро дар бар мегирад. Дар 
ибтидои асри VI пеш аз милод давлати яњудиён рў ба инќироз 
нињода, мавриди тохтутози ќавмњои њамсоя ќарор мегирад. 
Нињоят, дар соли 597 то милод шоњи Бобул Навуходоносор 
(Бухтуннаср) ба яњудиён њуљум мекунад ва баъд аз се моњ 
муќовимат Иерусалим таслим мешавад. Бобулиён подшоњи 
яњудиён Яњвиё-кийамро асир карда, маъбади Сулаймонро 
ѓорат ва дањ њазор тан аз наљибон ва аъёну ањли касбу њунар 
ва мардони корию љанговарро ба асорат мебаранд.
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Бобулиён Седекиёро дар хоки Яњудия подшоњ таъйин 
карданд. Ў пас аз нўњ соли салтанат дар соли 586 то милод 
ањдшиканї намуда, бо мисриён ба муќобили шоњи Бобул 
ањду паймон мебандад. Пас аз ин лашкари Бахшуннаср 
дубора ба Яњудия њуљум карда, баъд аз яку ним соли муњосира 
маркази онро фатњ карда, ѓорат ва оташ зада, ба харобазор 
табдил доданд. Маъбади Сулаймон хароб мегардад ва 
«тобути мисоќ» (хаймае, ки дар он ду лавњаи сангии ањду 
паймони Мўсо пайѓамбар бо Яњво буд) ба куллї аз миён 
меравад ва ному нишоне аз он намемонад. Тамоми сокинони 
шањри Иерусалимро ба истиснои Ирмиёи набї ва як идда 
бенавоёну нотавонон ба асорат бурданд. Як ќисм ба Миср 
фирор карда, дар он љо иќомат ихтиёр карданд. Ин воќеа 
дар таърихи миллати Яњуд зарбаи фаромўшнашаванда буд.

Баргашти яњудиён ба Иерусалим ба шарофати ѓалабаи 
шоњаншоњи Эрон Куруши Кабир бар Бобул дар соли 538 то 
милод муяссар мегардад. Куруши Кабир баъд аз фатњи Бобул 
онро пойтахти империяи пањновари худ, ки аз водии Синд 
то шањрњои соњилии Юнон тўл кашида буд, ќарор медињад. 
Куруш яњудиёни дар асорати Бобул бударо иљозати баргашт 
ба ватани худ дод. Барои бозсозии Иерусалим ва маъбади 
он дасти ёрї дароз мекунад ва гурўњи махсуси сарбозону 
одамонро мефиристонад.

Хусусияти муњими ин давра аз он иборат аст, ки 
вазъияти табъид ва ѓурбат аз ватани аслї дар Миср, Бобул 
ва ѓайра наќши канисањо44 (синагогњо)-ро дар дини яњудия 
зиёд мегардонад. Канисањо барои њама яњудиёни муњољир 
ягона восита ва маркази иртиботу пайванд бо забону дину 
мазњаб ва ягона омили њифзи љамъияти яњудияи берун аз 
ватанашон буданд. 

Хусусияти дигари ин давра дар он аст, ки дар асорати 
Бобул дини яњудия аз бисёр љињат бо таъсири динњои ин 
минтаќа, алалхусус, динњои эронї дучор шуда, рушду 
такомул ёфт. Баъди асорати Бобул мо дар дини яњудия як 

4 4 Каниса (синагог) – ибодатгоњи пайравони яњудия.
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ќатор унсурњо ва тасаввуроти муњими диниро пайдо мекунем, 
ки пештар дар шакли комилашон дар «Панљкитоб»-и Мўсо 
пайѓамбар вуљуд надоштанд. Пеш аз њама тасаввурот дар 
бораи ќувваи баду зиёнкор – шайтон, њаёти пасазмаргї, 
љаннат ва дўзах, тасаввурот оид ба малоик, аќида ба рўзи 
доварї (явмул-њисоб) ва ѓайра мебошад.

Давраи навин дар таърихи яњудия аз замони истилои 
Искандари Маќдунї дар соли 332 то милод оѓоз мешавад, 
ки таъсири тамаддуни юнонї – њеллинизмро ба дунбол 
доштааст. 

Таврот ва асоси таълимоти яњудия. Чунончи дар ибтидо 
гуфтем, дини яњудия дини тавњидї мебошад, яъне таълимоти 
онро бовар ба вуљуди худои ягона ташкил мекунад. Худои 
ягона дар ин таълимот Яњво (Иегова) ном дорад, вале дар 
ибтидо, чунончи аз мазмуну мундариљаи «Панљкитоб»-и 
Мўсо пайѓамбар бармеояд, њанўз эътиќод ба тавњиди холис 
вуљуд надоштааст. Худои яњудиён дар Таврот дорои фарзанд 
аст ё худ дар баробари ў худоёни дигар низ њастанд ва вуљуди 
худои миллатњои дигар рад нашудааст, вале Яњво танњо 
худои миллати яњуд аст, ў худро чун худои тамоми инсоният, 
худои олам эълон намекунад. Аз њамин сабаб яњудияро дар 
баробари тавњидї буданаш, инчунин дини миллї медонанд.

Сарчашмањои яњудияро метавон ба ду давра таќсим 
кард. Давраи аввал сарчашмањоест, ки мутобиќи онњо дини 
мўсавї (калимї) дар заминаи соф яњудї ба вуљуд омада, 
ташаккул ёфтаанд. Навиштаљоти муќаддас (Сфарим)-и ин 
давра дар навишти кўтоњи ибронї чун Танањ маълум аст, 
ба он пеш аз њама Таврот («Ањди Ќадим») – «Панљкитоб»-и 
Мўсо пайѓамбар: китобњои «Њастї», «Хуруљ», «Левит», 
«Ададњо» ва «Такрори шариат» ва 21 китоби анбиё (Невеим), 
ки хусусияти динию сиёсї ва таърихию таќвимї-хронологї 
доранд ва 13 китоби (Кэтувим) дорои жанрњои мухталифи 
динї шомиланд.

Дигаре аз сарчашмањои муњими дини яњудия Мирдаш-
Галах – тафсирњои Таврот, Мишна – маљмўи ќонунњо ва 
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муќаррароти яњудия ва Талмуд – шарњњои амалї ба матни 
Мишна мебошанд, ки њудуди асрњои V-II то милод эљод 
шудаанд. 

Дини яњудия низ дар тўли замон ба тањаввул ва 
ихтилофњои дохилї мувољењ шуда, ба фирќањо таќсим 
шудааст. Фирќањои маъруфи он саддуќиён, форисиён, 
кароим, харудиён ва эссенњо мебошанд.

Савол ва супориш

1. Чаро яњудияро дини тавњидї ва миллї меноманд?
2. Яњудия ба кадом динњои баъдина таъсир расонидааст?
3. Сарчашмањои яњудия кадомњоянд?
4. Таълимоти яњудия чї тавр ба вуљуд омадааст?
5. Кадом фирќањои алоњидаи яњудияро медонед?

 

 §19. ДИНИ НАСРОНЇ (МАСЕЊЇ Ё ХРИСТИАНЇ)

Дини насронї (масењї, христианї)5 яке аз динњои 
љањонии тавњидї аз адёни сомї ба шумор меравад. Насронї 
имрўз аз динњои сернуфустарини дунё буда, пайравонаш 
5 Насронї – дар адабиёти форсию таърихии классикї номи ин дин бо 
муродифњои исавї ва тарсої низ истифода шудааст.
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дар кишварњои Аврупо, Амрико, Африќо, Шарќи Наздик, 
Русия, Австралия ва дигар кишварњо зиндагї мекунанд. 
Ин дин дар оѓози солшумории милодї ба вуљуд омадааст. 
Воќеан, солшумории нав, яъне милодї аз рўзи таваллуди 
бунёдгузори ин дин – Исои Масењ оѓоз мешавад. Дини 
насронї дар ибтидо њамчун як фирќа аз дини яњудия зуњур 
кард. Аз ин рў асоси таълимоти яњудияро, ки дар Тавроти 
Мўсо пайѓамбар ва дигар китобњои паёмбарон ва шоњони 
яњудия омадааст, ќабул дорад ва худи китоби муќаддаси 
насрониён – Библия аз ду китоб: «Ањди ќадим» ва «Ањди 
љадид» иборат аст.

Дар бораи таърихи пайдоиши насроният ва шахсияти 
Исои Масењ дар сарчашмањо ва тањќиќоти олимони 
диншинос аз як тараф ва рўњонияти насронї аз тарафи 
дигар, ихтилофи назар љой дорад. Таърихи диншиносї Исои 
Масењро њамчун шахси таърихї, пайѓамбар, асосгузори ин 
дин, ки шарњи њолаш чандон равшан нест, ба ќалам медињад.

Сарчашмањои асосї барои шарњи њол ва таълимоти Исои 
Масењ чор китоби Инљил – инљилњои Матто, Марќус, Луќо 
ва Юњанно мебошанд. Мундариљаи ин инљилњоро асосан 
шарњи њол ва таълимоти Исои Масењ ташкил медињад. 
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Замони навишта шудани Инљилњо чунин аст: Инљили Матто 
ва Марќус њудуди солњои 62-70-и милодї, Инљили Луќо 
њудуди солњои 75-85 м. ва Инљили Юњанно аз њама охиртар, 
дар поёни садаи аввали милодї ё ибтидои садаи дуюм. Яке 
аз фарќиятњое, ки дар ин Инљилњо ба мушоњида мерасад, 
ин аст, ки њар ќадар онњо аз замони зиндагии Исо дуртар 
навишта шуда бошанд, њамон ќадар муъљизањои бештарро 
дар бораи ў дарбар гирифтаанд. Таълимоти Исои Масењ баъд 
аз сари ў аз тарафи шогирдон ва пайравонаш љамъоварї ва 
навишта шудаанд. Аз ин рў табиист, ки бисёр нуктањои онњо 
дасткорї ва тањриф шудаанд.

,
Дини насронї дар шароите ба вуљуд омадааст, ки 

Фаластин ва канорањои бањри Миёназамин тањти истило 
ва салтанати римиён ќарор дошт. Империяи Рим аз Мисру 
Байнаннањрайн сар карда, то соњилњои Британия ва 
Испанияро дар бар мегирифт. Ин императории азим халќияту 
миллатњои гуногунро дар як давлат муттањид намуда, 
роњњои соњили Бањри Миёназаминро муддатњои тўлонї 
дар ихтиёри худ дошт. Муњимтарин хосияти он омезиш 
ва пайвасташавии унсурњои гуногуни маданияти Шарќ бо 
минтаќањои Юнону Рим мебошад. Дар ин давлати бузург 
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маданиятњои мухталиф, сохторњои иљтимої-иќтисодии 
њархела, низомњои сиёсиву динии гуногун дар муносибатњои 
мураккаб бо њамдигар ќарор доштанд. Ин мураккабї дар 
он зоњир мешуд, ки унсурњои он гоње њамдигарро ќабул 
ва гоње дар инкори њам ќарор доштанд. Зиддияти байни 
ѓуломдорон ва ѓуломон, байни сарватмандон ва бечорагон, 
байни соњибмулкони соњибњуќуќ ва шањрвандони бењуќуќи 
музофотњои гуногун, байни табаќањои гуногун дар сенат 
ба шикасти низоми љумњуриявї ва ташкилёбии империяи 
мутлаќ асос гузошт. Дар њамин муњит дар соли 63 то милод 
лашкари Рим пас аз фатњи Шом (Сурия) аз муборизањо ва 
задухўрди дохилии яњудиён истифода намуда, ба кишвари 
Яњудия њуљум овард ва Иерусалимро забт кард. Як ќисмати 
ањолї, ки намехост зери бори њокимияти истилогарони Рим 
дарояд, дар маъбади Иерусалим зарфи се моњ муќовимат 
кард, вале нињоят римиён муќовиматро шикаста, ба маъбад 
дохил шуда, онњоро аз байн бурданд. Дар натиља Яњудия 
ба њайати давлати Рим дохил ва ба њокими Шом тобеъ 
карда мешавад. Ин давра ба яке аз даврањои мушкилтарини 
зиндагии яњудиён мубаддал мешавад. Акнун тамоми умури 
сиёсии Фаластин аз тарафи њокими римї, ки дар Шом 
менишаст, идора мешуд. Римињо ба љуз ѓорат ва бозгаштан 
ба Рим њадафе надоштанд. Волиёни дастнишондаи яњудї 
аксаран аз чоплусон ва навкароне буданд, ки њар гуна сиёсат 
ва хости мустамликадоронро бечунучаро ќабул ва иљро 
мекарданд. Римиён тамоми соњаи зиндагии яњудиён, њатто 
таъйини коњинону рўњониёнро тањти назорати худ гирифта, 
њар касеро, ки мувофиќи манфиаташон буд, ба ин вазифањо 
мегузоштанд.

Дар замони таваллуди Исои Масењ подшоњи Яњудия 
Њирод (Ирод)-и Кабир, ки хеле шахси золим буд, аз љањон 
чашм пўшид ва мулки Фаластин байни се писараш таќсим 
карда шуд. Яке аз ин ноњияњо, ки Исо пайѓамбар дар он љо 
таваллуд шуд, Љалил ном дошт ва њукмронии он ба дасти 
писари дувуми Њирод – Антипус меафтад. Вазъияту авзои 
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сиёсии Љалил чун дар дигар гўшањои империяи Рим дар 
ин давра хеле муташанниљ буд. Махсусан, бољу хирољи 
зиёду вазнин мардумро ба дод оварда, сабаби шўришу 
исёнњои зиёде мешуд. Дар соли 6-уми давраи нав њокими 
римї Криниюс, ки пойтахташ дар Шом буд, дастур дод, 
ки мардуми Фаластинро саршуморї кунанд, то маъмурони 
империя бењтар битавонанд аз онњо бољу хирољ бигиранд. 
Исо пайѓамбар дар ин њангом 12-сола буд ва ин вазъияти 
мустамликавї, ањволи иљтимої, норизояти мардум ва туѓёну 
исёни оммаро бо чашми худ медид.

Дар ин давра фирќањои мазњабї ва ањзоби сиёсие барои 
мубориза бо вазъияти зикршуда ташкил мешуданд. Яке аз 
чунин фирќањои мазњабї, ки тавассути яњудиён ташкил шуда 
буд, маъруф бо номи фирќањои «ѓайратмандон (зеалот) буд, 
ки даст ба аслиња бурда, бо шиорњои «Њељ маъбуде ѓайр аз 
Яњво нест ва њељ боље љуз ба маъбад набояд пардохт» ќиём 
карданд. Маркази амалиёти ин фирќа шањри Сафурияи 
ноњияи Љалил буд. Онњо баъд аз тасарруфи анбори аслињаи 
ин шањр даст ба шўриш заданд. Ин шўриш ба ќадре барои 
римиён хатарнок буд, ки њокими Шом Квинтилий Вар 
барои саркўбии он маљбур шуд ду легион сипоњи римиро ба 
он шањр равона кунад. Дар асари он шањри Сафурия хароб 
ва туъмаи оташ шуд. Зиёда аз ду њазор аз тариќи ба салиб 
кашидан, чун њафтод сол пас аз шўриши Спартак, мањкум 
ва њалок шуданд. Бо вуљуди ин римиён оташи шўришро 
тамоман хомўш карда натавонистанд. Ин вазъияти системаи 
империяи ѓуломдорї, њолати истибдодию мустамликавї, 
шикасти паёпаи шўришњо, ќатлу хунрезињои зиёд, заминаро 
барои бовари мардум ба расидани Масењи наљотбахш омода 
карда буд.

Дар ин давра фирќањои дигар, аз љумла фирќаи мазњабии 
саддуќиён, эссенсњо ва форисиён низ ба вуљуд омада буданд, 
онњо низ гоње ошкору гоње нињонї бо зулму истибдоди 
римиён мухолифат мекарданд. Мухолифату эътирози ин 
фирќањо гоње дар шакли ќиёму љунбишњои оммавї, гоње дар 
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шакли зуњду гўшанишинї ва интизории Масењи наљотбахш 
љараён мегирифт.

Дар чунин як вазъияти мудњиши равонї мубаллиѓони 
зиёде пайдо шуданд, ки навидњое аз ба зудї расидани Масењ 
(«Машишах»)-и наљотбахш, фиристодаи Худо медоданд, ки 
мардумро халос мекунад ва «шоњи воќеии Яњудия» мешавад. 

Табиист, ки ин њама шароити иљтимоию маънавї ва 
мазњабї заминаро барои пайдоиши дини насронї муњайё 
мекард. Аз ин рў метавон гуфт, ки замина ва ангезаи 
рисолати Исо пайѓамбар чун Мўсо пайѓамбар вазъияти 
сиёсї, иљтимої ва маънавии Фаластин будааст, ки бисёре аз 
оятњои Инљил ба ин далолат мекунанд.

Тибќи сарчашмањои динї хусусияти хеле нодири 
таваллуди Исои Масењ он аст, ки модари ў Марям, на аз 
шавњараш Юсуф, балки аз «Рўњулќудс» – рўњи муќаддас гўё 
њомила мешавад, ки дар ин бора дар Инљил низ маълумот 
омадааст. Аз ин лињоз дар насрония Исо пайѓамбар чун 
писархудо пазируфта мешавад. Бояд гуфт, ки дар замони 
пайдоиши дини насронї худо ва писари худо номидани 
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инсонњо (одатан императорон) ва ба тарзи истиора 
писарони худо хондани њамаи инсонњо ва њамчунин бовар 
ба њомила шудан ва таваллуд кардан аз худо њодисаи ягона 
набудааст. Ба мо маълум аст, ки императори машњури 
Рим Юлий Сезар низ худо эълон шуда буд ва валиањди ў, 
писархондаш Октавиан (Август) низ писари худо дониста 
мешуд. Дар бораи модари Октавиан Атия овозае пањн 
шуда буд, ки вай гўё то таваллуди Октавиан барои ибодат 
ба маъбади Аполлон омада, он љо дар тахти равони худ 
хобида аст ва дар он њангом ба баѓали ў море мехазад, ки он 
худи Аполлон будааст ва пас аз нуњ моњ Атия императори 
баъдї (яъне Октавиан)-ро таваллуд кардааст. Њамин тавр, 
Октавиан писари Аполлон эълон шуда буд. Гузашта аз 
ин, бисёр маврид дар «Ањди ќадим» ва ќисматњои ќадими 
«Ањди љадид»-и дини насронї њамаи инсонњо писарони худо 
номида шудаанд. 

Дар таърих нисбат ба овони кўдакї ва љавонии Исо 
пайѓамбар маълумоти даќиќ мављуд нест. Њаминаш маълум 
аст, ки хонаводаи ў аз табаќаи миёнаи ањолї буда, хеле 
муъмину диндор будаанд. Юсуф ба касби наљљорї машѓул 
будааст ва Исои Масењ низ дар овони љавонї мисли ў 
дуредгарї карда, бо розигии хонаводааш дар ибодатгоњ ба 
мутолиаи китобњои муќаддас низ машѓул мешудаст.

Бар асоси маълумоти адабиёти динї, ў баъдтар аз Љалил 
ба Урдун омада, бо Яњё ном шахсе ё набии таъмиддињанда, 
ки њамчун омурзишдињандаи гуноњон бо об дониста мешуд, 
вомехўрад ва ба воситаи ў таъмид меёбад ва дар њамин љо 
рўњи худої ба ў нозил мегардад. Исо пайѓамбар низ чун 
дигар паёмбарони сомї мавриди озмоишу имтињон ќарор 
мегирад. 

Аз мазмуни бобњои алоњидаи Инљил бармеояд, ки Исо 
пайѓамбар шахсест, ки љињати ислоњу тасфияи дини яњуд ё 
њатто ислоњи он аз тањрифоту суиистифодањое, ки фирќањои 
фарисиён ва саддуќиён бар он раво дидаанд, зуњур кардааст. 

Ў таълимоти худро дар бораи малакути осмон ва ањкоми 
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Худо аксаран дар шакли рамзу истиора ва мисолњои аёнї 
баён мекунад. Муборизаи ў асосан бо рўњониёни яњудия 
будааст. «Онњо, – ба ќавли ў, – кўроне њастанд, ки ба кўрон 
рањнамої мекунанд ва њар гоњ кўре ба кўри дигаре роњнамої 
кунад, њар ду дар чоњ хоњанд афтид». 

Душмании рўњонияти яњудї нисбат ба Исо пайѓамбар, ки 
бар зидди таълимоти онњо ва њатто хилофи баъзе матолиби 
Таврот баромада буд, шиддат мегирад ва дар нињоят сарон 
ва пирони ќавми яњуд ўро ба њоким Понти Пилати Римї 
таслим мекунанд. Бо исрору дархости онњо Пилат Исо 
пайѓамбарро ба ќатл мањкум кард. Ўро аз тариќи маслуб 
кардан, яъне ба салиб кашидан ќатл мекунанд. Мувофиќи 
ањкоми насронї Исо пайѓамбар барои гуноњи инсонњо худро 
ќурбон кард, пас аз дафн баъди чанд рўзе дигар дармеёбанд, 
ки ў дар ќабр нест ва фариштаи Худо хабар медињад, ки ў эњё 
шудааст. Нињоят баъд аз ин њодиса Исо пайѓамбар дар Љалил 
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бо ёздањ шогирдонаш – њавориён муљаддадан вомехўрад ва ба 
онњо васият мекунад, ки халќњоро ба дини ў даъват кунанд ва 
«…ба исми Падар ва Писар ва Рўњулќудс таъмид дињанд».

Њамин тариќ, насроният дар ибтидои солшумории 
милодї дар Рим пањн шудан мегирад. Аввалин насронињо 
камбаѓалон ва ѓуломон буданд. Дар љамъияти насронињо 
роњбарї ба дасти шогирдони Исои Масењ – њавориён буд, ки 
он баъдтар ба дасти рўњонињои касбї, кашишњо ва усќуфњо 
мегузарад. 

Дар ибтидои асри IV насроният дар иператорї нуфуз ва 
маќоми муайян пайдо мекунад ва император Константин 
дар ин давра онро аввал яке аз динњои империя ва баъдтар 
дини расмии он эълон мекунад. Баъдтар ин дин берун аз 
империяи Рим низ ба дигар кишварњо пањн шуда, ба яке аз 
динњои љањонї табдил мешавад.

Савол ва супориш

1. Дини насронї чї гуна дин аст ва пайравонаш дар кадом 
минтаќањои олам зиндагї мекунанд?
2. Вазъи сиёсї-иљтимоии замони пайдоиши насрония дар 
империяи Римро шарњ дињед.
3. Заминањои иљтимої ва маънавии пайдоиши насронияро бигўед.
4. Тањаввули ѓояи Масењ (Машишах)-и наљотбахшро шарњ дињед.
5. Асосгузори насрония кист ва фаъолияти таблиѓотии ў чї тавр 
сурат гирифтааст?
6. Робита ва таъсири байнињамдигарии яњудия ва насронияро 
шарњ дињед.
7. Сарчашмањои динии насронї кадомњоянд?
8. Фањмиши Худо дар насрония чї тавр маънидод мешавад?

 

 §20. ТАЪЛИМОТ ВА КИТОБЊОИ МУЌАДДАСИ 
 ДИНИ НАСРОНЇ 

Насрониён ба китобњои муќаддас эътиќод доранд, ки 
онњо дар якљоягї дар Библия гирдоварї шудаанд. Библия аз 
ду ќисм – «Ањди ќадим» ва «Ањди љадид» иборат аст. Ањди 
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ќадим, «Панљкитоб»-и Мўсо пайѓамбар, чунон ки зикр шуд, 
Таврот ном дорад ва китобњои подшоњон ва набиёнро дарбар 
мегирад. «Ањди љадид» – Инљилњои Матто, Марќус, Луќо ва 
Юњанно, ки дар якљоягї Инљили Исои Масењ ном доранд ва 
инчунин 33-номаи шогирдони ўро дар бар мегирад.

Мувофиќи эътиќоди масењиён Библия суханони илоњї 
буда, аз тариќи вањй ба паёмбарон нозил шудааст. Он чандин 
сол баъд аз сари ин паёмбарон аввал аз тарафи шогирдон ва 
пайравони Исо пайѓамбар китобат шудааст ва дар он сухан 
аз номи шахси дуюм ва гоње сеюм ифода мешавад.

Аз назари илмї Библия яке аз сарчашмањои муњими 
таърихї, мазњабї ва бадеї мебошад. Аз назари фарњангї 
низ он яке аз ёдгорињо ва шоњкорињои маданият аст. Вай 
дар худ дар баробари таълимоти динї, инчунин љањонбинї 
ва тасаввуроти инсонњоро дар бораи пайдоиши олам, инсон 
ва маънои њастї, зиндагї ва ахлоќи љомеа инъикос кардааст 
ва аз ин нуќтаи назар арзиши гаронбањое дорад. Шакли 
мукаммали Библия дар тўли 1500 сол таќрибан аз тарафи 
чил нафар муаллифон навишта шудааст ва имрўз ба аксари 
забонњои дунё тарљума шудааст. Аз љумла ба забони тољикї 
дар соли 1992 аз тарафи Пажўњишгоњи тарљумаи Библия дар 
шањри Стокголм тарљума ва нашр шудааст.

 Таълимоти Библия аз чунин матлабњо иборат аст:
– дар бораи навиштаљоти муќаддас;
– дар бораи Худо;
– дар бораи Исои Масењ;

– дар бораи Рўњулќудс;
– дар бораи инсон;
– дар бораи пок намудани гуноњон ва наљот;
– дар бораи калисо, фариштањо ва шайтон (иблис).
Таълимот дар бораи Худо. Дини насронї, чунон ки дар 

аввал гуфта шуд, яке аз динњои тавњидї (монотеистї) ба 
шумор меравад. Худо мувофиќи таълимоти Библия, рўњи 
беаввал, беохир ва таѓирнаёбанда дар моњият, њукумат, 
ќудрат, адл, неъмат ва њаќиќати худ мебошад. Тибќи 



101

таълимоти насронї – Худо воњид ва якто буда, дар се симо: 
Падар, Писар ва Рўњулќудс (Худо – Падар, Худо – Писар, 
Рўњулќудс) зоњир мешавад. Ин тасаввуротро дар диншиносї 
таслис (аз калимаи арабї маънояш – сегона) меноманд. 
Таслис – се чењраи як андом (се дар як вањдат) аст. Дар 
табиати Худои ягона се омезиши азалї вуљуд дорад, ки ба мо 
чун се чењраи бародар зоњир мешаванд. Худо дар моњияти 
худ ягона аст, њарчанд дар чењра сегона аст. 

Таълимот дар бораи Исои Масењ як ќисм аз таълимот 
оид ба Худо мебошад. Масењиён, чунон ки ќаблан ёдоварї 
шуд, Исоро Худо (писари ягонаи Худо) мешуморанд, чун ў 
номњои худої, сифати худої, аъмоли худої дорад. Чун номи 
ў дар радифи Худо Падар аст, ба ў насрониён саљда карданд. 

Дар баробари ин онњо ба инсон будани Исо пайѓамбар 
низ муътаќиданд, чун ў дорои номи инсонї, љисми табиї, 
бунёди инсонї, њамон эњсосоте, ки хоси одамони маъмулї 
мебошад, будааст.

Таълимоти насрония дар мавриди инсон. Назарияи 
масењиён оид ба офариниш, зиндагии то гуноњи нахустин 
њамон фањмишест, ки дар дини яњудия буд. Гуфтан лозим 
аст, ки бисёре аз ин мавзўъњои номбурда баъдан ба дини 
ислом низ нуфуз кардаанд. Ва аммо он чи дар Таврот («Ањди 
ќадим») нисбат ба офариниши инсон омадааст, чунин аст: 
Дар рўзи шашуми офариниш, пас аз офаридани њайвоноти 
вањшї, чорпоён ва хазандагон, Парвардигор даст ба 
хилќати Одам мезанад: «Ва Худо гуфт: Одамро ба сурати 
мо биофарем ва онњо бар моњиёни нањр ва бар парандагони 
осмон ва бар чорпоён ва бар тамоми замин њукм ронанд».

Баъд аз ин тасвиру баёни достони сукунати Одам 
дар боѓи љаннат, зиндагии Одаму Њавво ва нофармонї 
кардани онњо ба фармоиши Худо дар пайи хўрдани меваи 
манъкардашуда, нафрини Худованд ва ронда шудани онњо 
аз љаннат меояд. Ахбори Таврот дар мавриди офариниши 
Одам баъзе зиддиятњо доранд, ки онро баъзе диншиносон 
вариантњои гуногуни як устура медонанд. Дар консепсияи 
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яњудї-насронї инсон аз љумла ба нахустгуноњ ва оќибати 
он ба насли Одам таваљљуњи хос шудааст. Вале ба таври 
кулл инсон дар таълимоти насронї мављуди ѓайрифаъоли 
нотавон ва пойбанди таќдиру сарнавишт ифода ёфтааст, 
ки њадафи худро фаќат тавассути итоату ибодат метавонад 
амалї созад.

Таълимот доир ба калисо яке аз ќисматњои таркибии 
таълимоти насронї мебошад. Калисо аз назари насрониён 
муассисаи нодирест. Онро дар навъи худ ягона созмон ё 
ташкилоти эътиќодмандон дар рўйи замин мењисобанд. 
Чунки тамоми созмонњои дигари инсонї дар асосу пояи 
умумиятњои аъзоёни он, масалан дар никоњ, маќоми 
ишѓолкардаи љамъиятї, табаќотию синфї, нисбияти миллї, 
фарњангї, синнусолї ва ѓайра бунёд ёфтаанд, ки инњо дар 
калисо њељ наќше надоранд. Калисоро насрониён падидаи 
наве дар таърихи замин мешуморанд, ки он дар «Ањди 
ќадим», яъне дар давраи дини яњудї набудааст.

Калисо дар Инљил њамчун тани ноаёни Исои Масењ, љойи 
љамъомади муъминони масењист, ки аз ин олами пургуноњ 
пасхонда шуда, бо рўњи муќаддас (Рўњулќудс) эњё ва бо њам 
њамчун аъзои як тан ва бо сарвари калисо бо Исои Масењ, 
ки дар мулку салтанати ўянд, пайваст гардидаанд. Тибќи 
аќоиди насронї, калисо набояд бино ё кохе, ки љамъомадгоњ 
аст, фањмида шавад, зеро бино аз санг сохта мешавад, аммо 
калисо аз одамон ва фариштагон – «сангњои зинда» эљод 
мешавад. 

Калисоњои насронї мањалли ибодатњои гурўњї, љашни 
идњо, ѓусли таъмид, никоњ ва ѓайра мебошанд. Аз њама 
муњимтарин таъйиноти калисо ѓусли таъмид бо об ва 
шомгоњии парвардигор, чун маросими хўрдани нон њамчун 
тани Исо ва май њамчун хуни Исои Масењ мебошад. Калисо 
таърихан наќши хеле муассире чї дар њаёти иљтимоию сиёсї 
ва чї маданию маънавии кишварњои масењї гузоштааст ва 
мегузорад. 

Ѓайр аз ин дар насроният таълимот оид ба мављудоти 
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рўњонии фариштаву малоик ва иблис низ мављуд аст. 
Таълимоти ахлоќии масењї. Муњимтарин љињати 

таълимоти масењї – ахлоќї ва маънавиёти он аст. Њарчанд 
дар худи олами насронї аз давраи ќадим то имрўз бисёр 
мутафаккирон ва файласуфони номї, аз ќабили Нича, 
Фейербах, Маркс ва дигарон ахлоќи насрониро зери 
тозиёнаи танќид гирифтаанд, боз наметавон ќиммати 
гаронбањои онро нодида гирифт. Асли таълимоти ахлоќии 
дини насрониро муњаббат, муќобила накардан ба зулму 
хушунат, ёриву дастгирии бенавоён ва ѓайрањо ташкил 
медињад. Он њамчунин ба мисли яњудия куштор, зино, 
дуздї ва амсоли ин корњоро манъ мекунад. Асоси фалсафии 
таълими ахлоќии масењият ѓалаба бар адовату хушунат аз 
тариќи муњаббат аст.

Маросимњо ва рањбоният6. Аз маъруфтарин маросимњои 
ибодати насронї њафт «фарз» ё «асрор»-ро метавон ном 
бурд. Тибќи эътиќоди насрониён, дар маросимњо зоњир, яъне 
амалњои муайяни зоњири хайру рањмати сиррию пинњони 
илоњї нињон аст. Ин њафт асрори насронї иборат аст:

1. Ѓусли таъмид – поксозї аз нахустгуноњи инсон бо 
роњи ѓусл додани кўдак дар об (православњо) ё ба воситаи 

6 Рањбоният/рўњбоният – тарки дунё ва хоњишу алоќањои он ба 
хотири ибодат. Ходимони он «роњиб» номида мешаванд.
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пошидани об (дар католикњо).
2. Тадњин – ба пешонї, чашму гўш ва дигар аъзои бадан 

молидани равѓани хушбўйи зайтун њамчун рамзи дарёфти 
рањмати илоњї ва пайвастан ба олам њангоми ѓусли таъмид.

3. Ашо (ё ѓизо)-и раббонї – тановули нон ва май њамчун 
рамзи тан ва хуни Масењ. 

4. Тавбаву иќрор – аз тариќи иќрор шудан ба гуноњон 
дар њузури падари рўњонї. 

5. Таќдис – маросими ќабули мартабаи рўњоният.
6. Никоњ – издивољ яке аз њафт асрори насронї буда, 

дар православњо ва католикњо муќаддас дониста мешавад. 
Пайвастани зану шавњар ба воситаи никоњ амали солењи 
ахлоќию мазњабї буда, њомии он худи Худо мебошад. Аз ин 
рў дар дини насронї гусастани никоњ (талоќ) амали нињоят 
мушкил аст.

7. Санавбарсўзї ё тадњини майит – бо равѓани зайтуни 
муќаддас майит ва ё бемори дами маргро љињати рањої 
бахшидан аз беморињои љисмонї ва рўњонї ва њамчунин 
поксозї аз гуноњњои тавбанакарда муаттар кардан ва хондани 
дуо.

Чунон ки аз ин њафт асрори ибодати насронї бармеояд, 
дар он таъсиру боќимондањои динњои солифаи бутпарастиву 
бисёрхудої ва натуралї хеле зиёданд, њарчанд онњо дар 
насроният мазмуну маънии дигар касб кардаанд. 

Дар дини насронї низ мисли динњои дигар ба тадриљ 
рањбоният ва вобаста ба он зуњду ирфон ба вуљуд омада, 
барои густариш ва истењкоми ин дин наќши босазое 
гузоштаанд.

Савол ва супориш

1. Китобњои муќаддаси насронї чї гуна табаќабандї шудаанд?
2. Аз назари илмї Библияро чаро асари таърихї, ахлоќї, бадеї ва 
3. динї медонанд?
4. Таълимот дар бораи Худо дар насроният чї тавр ифода 
мешавад?
5. Масъалаи инсон дар насрониятро шарњ дињед.
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6. Калисо дар дини насронї чї маќом дорад?
7. Ахлоќи насронї чиро таълим медињад?
8. Маросимњои маъруфи дини насронї кадомњоянд?

 §21. ПАЙДОИШИ РАВИЯ ВА ШОХАЊОИ ДИНИ 
НАСРОНЇ

Дини насронї, чунон ки гуфта шуд, дар заминаи дини 
яњудия ба вуљуд омад ва асосгузори он Исои Масењ аз яњудиён 
буд. Аз ин рў дар аввал дар замони худи Исо пайѓамбар 
ва дувоздањ шогирди ў дини насронї њамчун як фирќаи 
яњудия ба шумор мерафт ва пайравони он таќрибан тамоми 
маросимњои яњудиро иљро мекарданд. Махсусан, маросими 
хатна кардан ва риояи њарому њалоли он дин њатмї буд. 
Аммо дини насронї оњиста-оњиста берун аз њудуди Фаластин 
ва миллати яњуд нуфуз кард ва дар ќаламрави империяи Рим 
густариш ёфта, кам-кам сурати дини мустаќилро мегирифт.

Садди роњи асосї барои густариши насрония дар байни 
аќвоми ѓайрияњудї маросими хатна ва манъи кашидани 
сурати Худо ва баъзе муќаррароти њарому њалол дар 
муоширату хўрок буд. Шогирдони Исои Масењ дар љараёни 
густариши дини насронї дар байни ѓайрияњудиён ва 
халќњои дигар медиданд, ки бе риояи муњаррамоти яњудї низ 
парњезгору солењ будан мумкин аст. Аз ин рў њанўз Пётри 
њавворї, шогирди Исо пайѓамбар масењиёни хатнанашударо 
низ ѓусли таъмид мекард. Баъдан њавворї Павел зарурати 
риояи шариати яњудї барои насрониёнро аз байн бурд. Аз 
ин рў Павелро дувумин муассиси масењият меноманд. Љидду 
љањди ў дар роњи коркарди илоњиёти насронї ва ислоњи 
шариати он имконият дод, ки дини насронї дини љањонї 
шавад.

Њамзамон, бо пароканда шудани империяи Рим, људої 
дар дохили калисои насронї афзудан гирифт ва дар натиља он 
ба чор калисои худмухтор ё автокефалии Константинопол, 
Искандария, Антиох ва Иерусалим таќсим шуд. Ихтилофи 
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мављуда байни калисоњо пас аз таќсим шудани Империяи 
Рим ба ќисми шарќию ѓарбї дар соли 395 вусъати воќеї 
пайдо кард. Соли 1054 Калисои Ѓарбию Калисои Шарќї 
расман пурра аз њам људо шуда, њар кадоми онњо аз тарафи 
якдигар мањкум карда мешуданд. Ин ба ташаккули ду 
равияи бузурги насроният бо номи католикї (ё католисизм) 
ва православї (ортодокси шарќї) оварда расонд.

Равияи католикї (аз калимаи юнонї – умумиљањонї) 
яке аз шохањои асосии дини насронї буда, бештар дар 
ќисмати ѓарбии империяи Рим густариш пайдо кард. 
Калисои католикии Рим аз бузургтарин ва бонуфузтарин 
калисои насронї дар Ѓарб ба шумор мерафт. Асосгузори 
онро худи Апостол Пётр мењисобанд. Дар асрњои миёна 
калисои католикї ќудрати бенињояти сиёсї ва сарвати 
моддї дошт. Калисои католикї дар муќоиса бо калисои 
православї дорои як маркази идорї мебошад. Аз ин рў 
калисо ва Поп (Папа) дар асрњои миёна дар њаќиќат султони 
воќеии тамоми кишварњои маѓрибзамин буданд. Масалан, 
дар соли 800 милодї таќрибан аз се як ќисми хоки Фаронса 



107

ва њамчунин ќисмати зиёди кишвари Олмон ва Италия дар 
тањти ќаламрави калисои католикї ќарор дошт. Дар ин давра 
интихоб ва аз ќудрат дур кардани император ва шоњони 
ин кишварњо бо дасти попњои католик сурат мегирифт, 
вале батадриљ Папаи Рим ба дастнишондаи ашрофу аъёни 
италиявї табдил ёфта, наќшу эътибори рўњониву ахлоќии 
онњо коста шуд.

Асоси таълимоти католикњоро Навиштаљоти Муќаддас 
ва Ахбори Муќаддас ташкил мекунад. Калисои католикї 
њамаи китобњоеро, ки дар тарљумаи лотинии Библия ворид 
шудаанд, ќонунї мешуморад. Њамчунин ќарорњои 21 
анљуман ва муњокимаронињои Папаи Рим дар масъалањои 
калисо ва дунявї ба ахбори муќаддас ворид мешаванд. 
Эътиќодномаи католикњо эътиќод бар он дорад, ки 
Рўњулќудс на танњо аз Падар Худо, балки аз Писар Худо низ 
бармеояд.

Дар пок кардани инсонњо аз бори нахустгуноњ католикњо 
наќши асосиро ба калисо нисбат медињанд. Ин амалро Папа 
чун љонишини Масењ дар замин анљом медињад.

Католикњо њафт муќаддасотро эътироф мекунанд ва 
зарурї мешуморанд: ѓусли таъмид, ашои раббонї – тановули 
нону май, таќдис ё ќудсият, тавбаву иќрор, равѓанмолї, 
никоњ ва санавбарсўзї.

Дар ин равия дар баробари љаннату дўзах бовар бар 
вуљуди мањалли поксозии гуноњон, парастиши Модари Исо 
– Марям (Дева-Мария) ва эътиќод ба интиќоли ў ба олами 
лоњут мављуд аст.

Дар бораи наќши иљтимоии калисои католик дар 
асрњои миёна ихтилофи назар њаст. Аз як сў муњаќќиќон 
онро таърихан, омили эљоди вањдати фарњангии Аврупо 
бо вуљуди парокандагии сиёсияш медонанд. Аз сўи дигар, 
калисои католикї бо эљоди «девони тафтиши аќоид», чун 
инквизитсия ва љангњои салибии шарќию ѓарбї аз худ 
наќши асорати маънавї ва сиёсии номатлубе дар сафњањои 
таърих гузоштааст.
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Сарвари асосии калисои католикї, љонишини Исои 
Масењ, њокими олии давлати Ватикан – Папаи Рим мебошад. 
Мувофиќи ќарори анљумани I Ватикан, аз соли 1870 Папа 
поку бегуноњ ба шумор меравад. 

Ватикан дар маркази Рим, ки масоњаташ 44 га ва 
ањолиаш зиёда аз 2,5 њазор нафарро ташкил медињад, 
маркази католикњои љањон мебошад. Он дорои тамоми 
рамзу нишонањои давлатї, аз ќабили нишон, парчам, гимн, 
пул, почта, телевизион, радио, телеграф, матбуот ва њатто 
миќдори муайяни гвардия, жандарм ва роњи оњан мебошад. 
Ватикан дар созмонњои љањонї ва мамолики Амрико 
намояндагї ва сафоратхонањо дорад. Аз љумла дар СММ ва 
Юнеско нозирон дорад ва сарвари ин давлати кўчак чунончи 
ќайд намудем, Папа буда, якумра интихоб мешавад.

Оини православї (православие) ё Калисои Ортодокси 
Шарќї бар хилофи католикњо дорои як калисои марказї 
нест. Вай дар тўли таърихи тањаввули худ ба 15 калисои 
мустаќиле ба мисли калисоњои Костантинопол, Искандария, 
Антокия, Иерусалим, Русия, Гурљистон, Сербия, Руминия, 
Ќибризия, Элладия, Албания, Булѓория, Лањистон, 
Чехословакия, Амрико таќсим шудааст.

Усули дини православї дар анљумани љањонии Никей 
дар соли 325 ва дар Константинопол ќабул карда шуда буд, 
ки сарчашмаи онро навиштаљоти муќаддас – Библия ва 
суннатњои муќаддас ташкил медињанд. Православњо вањдати 
илоњї, Худои холиќ ва молики олам, њаёти баъдимаргї, 
мукофот ва љазои пас аз марг, масењи наљотбахш будани 
Исои Масењро, ки имкони наљоти инсониятро додааст, ќабул 
доранд. 

Дини насронї дар шакли оини православї дар кишвари 
Рус дар асри X, дар шароите пањн шуд, ки динњои ќадимаи 
славянї дигар таъсиру нуфузи худро аз даст дода буданд, 
љомеа ба як ѓояи нав эњтиёљ дошт. Сабаби пањншавии равияи 
православї дар ин кишвар аз он иборат буд, ки робитањои 
иќтисодї, сиёсї ва мадании давлати Руси ќадим бо маркази 
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Калисои Шарќї – Византия хеле ривољ гирифта буданд. 
Протестантизм (эътирозиён) – яке аз се равияи бонуфузи 

дини насронї буда, дар асари нањзати густурдаи ислоњ 
(реформатсия), ки алайњи равияи католикї дар асри XVI 
шурўъ шуда буд, ба вуљуд омадааст. Протестантизм аз 
Олмон бо нањзат ва таълимоти Мартин Лютер (1483-1546) 
оѓоз шуда, баъд аз сари ў тамоми Аврупоро фаро гирифт. 
Ин нањзатро пас аз Лютер Томас Мюнтсер (1490-1525), 
Улрих Свингли (1484-1531), Жан Калвин (1509-1564) сарварї 
кардаанд. Омили асосии пайдоиши ин љараёни нави насронї 
зуњури табаќаи нави иљтимої бо номи буржуазия ва по ба 
арсаи вуљуд нињодани сохти нави љамъиятї, яъне сармоядорї 
буд. Манфиати ин табаќаи љадид ва системи иќтисодии 
он зарурати озодии маънавї ва соњибихтиёрии бештари 
одамонро таќозо мекард. Аз ин рў онњо бар зидди ќонунњо 
ва банду бастњое, ки сохти феодалї ва калисои католикии 
њомии он ба мардуми Аврупо тањмил карда буданд, бо 
шиддат мубориза оѓоз карданд, ки ба инќилобњо ва љангњои 
шањрвандии буржуазї тамом шуд ва дар нињоят омили 
муњимтарин навоварии мазњабию эътиќодї протестантизм 
– диндории инфиродї (индивидуалї) гардид. Асли ислоњ 
иборат аз он буд, ки Худои осмониро Лютер на тавассути 
калисо, балки ба таври мустаќим аз тарафи худи инсонњо 
љўё шуд ва дар ќалби одамон љой кард. Њаќќу њуќуќи њар 
фардро дар озодию соњибихтиёрї дар умури динї ва имон 
тибќи аќли шахсї ва ба василаи имони ќалбиаш эътироф 
кард. 

Протестантњо танњо Библияро сарчашмаи муќаддас 
донистанд ва алайњи бидъатњои калисои католик, ки њамчун 
миёнарав байни Худо ва мардум бозори хариду фурўши 
гуноњонро роњ андохта буд, аз назари Библия нораво 
эълон карданд. Дар назарияи наљоти протестантї њељ яке 
аз маросимњову кўшишњое, чун њафт асрор, зуњд ва аъмоли 
солиња, дар муќоиса бо изтироби дохилї нисбат ба ќурбонї 
– марги наљотбахши Исои Масењ, ањамияти чандоне 
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надоранд. Ѓояи асосии протестантї иборат аз он аст, ки 
ба наљот танњо бо як имони комил ба марги Исои Масењ 
љињати бахшонидани гуноњњои инсоният мушарраф шудан 
мумкин аст. Њар як насронї, тибќи эътиќоди протестантњо, 
баробари ѓусли таъмид ва имон овардан, «огоњї» ё 
«шиносої» низ пайдо мекунад ва аз ин рў дар иртиботу 
муносибат ва мурољиат ба Парвардигори худ эњтиёљ ба њељ 
миёнраве надорад ва метавонад бевосита худаш ниёишу 
ибодат кунад. Ин усули протестантизм силсилаи маротиб 
(иерархия)-и унвонњои рањбоният дар мансабњои калисоро 
аз байн мебарад. Протестантизм ба муќобили дуо барои 
мурдагон, саљдаву ибодати љойњои муќаддас, эътиќоду 
парастиши турбатњо ва тимсол (икона)-њо баромад мекунад.

Зимнан таваљљуњ кунед, њар ќадар динњо аз асрњои 
миёна рў ба даврони нав меоранд, њамон ќадар маросим ва 
тазоњуроти динї ва бидъатњои асримиёнагї моњияти худро 
гум мекунанд. Айнан чунин муборизаро алайњи парастиши 
љойњои муќаддас, турбатпарастї ва ѓайра дар асрњои баъдї 
дар дини ислом низ хоњем дид.

Хулоса, протестантизм тамоми фасод ва тазоњурпарастии 
калисо ва попњои католикро, ки дар тўли асрњои миёна 
бо таассуби мазњабї, таќлиду тазоњур ба љомеаи аврупої 
њокимият мекарданд, фош кард. Сохтори калисои 
протестантї, њам дар меъморию ороиш ва њам дар русуми 
ибодат ва ќонуни рањбоният, аз калисои католикї фарќи 
љиддї дорад.

Илоњиёти протестантизм нахуст, аз тарафи М. Лютер 
ва Ж. Калвин кор карда шуда, баъдан онро уламои 
навпротестантї Ф. Шлейермахер, Э. Трёлч, А. Гарнак, 
К. Барт, П. Тиллих ва дигарон такмил ва ривољ доданд. 
Нахустин иќдоми Лютер дар роњи ислоњи дини насронї ба 
забони олмонї тарљума кардани китоби «Ањди љадид» буд, 
то ибодатњо ба забонњои миллї сурат бигиранд.

Њаракати ислоњи масењият як гардиши бузурге дар таърихи 
фарњангї ва иљтимоию иќтисодии Аврупо буд. Пайдоиши 
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ин равия на танњо ба озодии мазњабию фикрї, балки аз њама 
муњим, ба рушди босуръати иќтисодию иљтимої, ташаккули 
љамъияти сармоядорї кумаки бенињоят бузурге кардааст. Бо 
таваљљуњ ба ин наќше, ки протестантизм ва нањзати ислоњ 
дар њаёти иљтимоии Ѓарб дорад, дар асри XIX дар байни 
равшанфикрони кишварњои исломї низ нањзати ислоњталабї 
дар шуури динии мусалмонон ба вуљуд омад.

Протестантњо баъдан ба фирќањои зиёде таќсим шудаанд, 
ки аз маъруфтарини онњо лютеранњо, калвинистњо, баптистњо, 
адвентистњо, иеговистњо ва методистњо мебошанд. 

Савол ва супориш

1. Сабаби пайдошавии равияњои нави насронї аз чї иборат буд?
2. Кадом шохањои асосии насронияро медонед?
3. Равияи католикї ва равияи православї кай ва чї тавр пайдо 
шудаанд?
4. Ин ду равия аз њамдигар бо чї фарќ мекунанд?
5. Протестантизм кай пайдо шудааст ва он чї гуна равия аст?
6. Дар Тољикистон кадом равияњои насронї вуљуд доранд? 

 §22. ДИНИ ИСЛОМ. 
 ВАЗЪИЯТИ ИЉТИМОЇ-ФАРЊАНГИИ НИМЉАЗИРАИ 
АРАБИСТОН ДАР АРАФАИ ПАЙДОИШИ ИСЛОМ 

Ислом аз динњои яктопарастї (тавњидї) ба шумор 
меравад. Он дар ќатори дини насрония ва буддоия сеюмин 
дини љањонї буда, аз рўйи њавзаи љуѓрофї ва фарњангї ба 
гурўњи динњои сомї (иброњимї) дохил мешавад. Ин дин 
дар нимаи аввали асри VII дар нимљазираи Арабистон, ки 
арабњо онро «Љазират-ул-араб» мегўянд, ба вуљуд омадааст.

 Ин дин дар њамсоягии минтаќае зуњур кард, ки чорроњаи 
бархўрди тамаддунњо ба њисоб рафта, наќши муайяне дар 
тамаддуни љањонї гузоштааст. Ин чорроњаро олимони 
тамаддуншинос – чорроњаи Сурия (Шом) номидаанд, ки он 
на танњо кишвари имрўзаи Сурия, балки таќрибан тамоми 
Осиёи Наздик, соњилњои Бањри Миёназамин ва Осиёи Хурдро 
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ба њам мепайваст. Њарчанд гањвораи ислом шањрњои Макка 
ва Мадина дар гўшаи дурдасти ин минтаќа ќарор доштанд, 
тамоми муњтавои ислом, мазмуну мундариљаи он, унсурњои 
фарњангию мазњабии он умумият бо дигар фарњангњои аз ин 
чорроња гузар дошта, аз онњо ѓизо гирифтаанд. Ин минтаќа 
чорроњае буд, ки дар он тамаддунњои бобулї, шумерї, аккодї, 
эронї, юнонї, римї, финиќї, мисрї ва нињоят сомї (арабию 
яњудї ва ѓайрањо) ба њам бархўрда, аз якдигар мутаассир 
гардидаанд. Ду дини тавњидии сомї - яњудия ва насрония низ 
пеш аз ислом зодаи њамин њавзаи тамаддун буданд. Таъсири 
ин ду дин дар шаклгирии таълимоти ислом муассир буданд. 
Вазъи сиёсї-иљтимої ва фарњангии он муњит барои зуњури 
ислом њамчун дини нав заминаро муњайё сохт.

Арабистон ќабл аз ислом. Љазират-ул-араб аз назари 
љуѓрофї њадди аќал ба се минтаќа таќсим шуда буд: 
Арабистони Љанубї, ки сарзамини Яман ва Њадрамаутро 
дар бар мегирифт, Арабистони Марказию Ѓарбї, ки 
минтаќаи Тињома ва Њиљоз ба он дохил буданд ва нињоят 
Арабистони Шимолї, ки дар сарњадњои шимолии Шом 
(Сурия) ва Ироќ ќарор дошт. Ќисмати зиёди ин сарзаминро 
биёбони тафсон ва сањроњои беобуалаф, чун регзорњои 
«Рубъ-ул-холї», «Ињќоф», «Дањно» ва ѓайра ташкил медод. 
Аз ин рў сеяки хоки ин сарзамин бе обу дарахт буда, ќобили 
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сукунат набуд. Иќлими Арабистон асосан гарм буда, дар 
ќисматњои соњилї рутубатнок ва баъзе минтаќањои он 
нисбатан муътадил мебошад. Аз нигоњи таърихї тамаддуни 
ин се минтаќа якранг нестанд. Дар Арабистони Љанубї, 
осори тамаддуни куњан љо-љо мушоњида гардидааст вале 
Арабистони Марказї – водии Њиљоз ва ќисмати соњилии он 
Тињома, дар таърихи тамаддуни љањонї њељ наќши муассире 
то пайдоиши ислом надоштаанд. Дар ќисмати шимолии 
ин нимљазира агар тамаддунњои куњани њамсоя, аз ќабили 
тамаддуни ошурї, бобулї ва аккодиро ба назар нагирем, 
дигар тамаддуни назарраси соф арабї дида намешавад. 

Аз лињози сиёсї низ њолати Арабистон то пайдоиши 
ислом гуногун будааст. Дар љануб то андозае осори 
умумиятњои сиёсї, сохтору дастгоњи нисбатан мушаххаси 
давлатии вобаста ё мухтор, ќабл аз ислом, ба чашм мехурад. 
Дар асри VI-VII ќабилаи асосї ва њокими ин минтаќа – 
Киндиён буданд. Дар арафаи пайдоиши ислом ин минтаќа 
ќисман вассали империяи шоњаншоњии Эрон буд. Ќисмати 
шимолии Арабистон низ мустаќилияти том надошт ва 
ин минтаќањо гоњ зери таъсири Эрони сосонї ва гоњ зери 
таъсиру ќаламрави Рум ва дар ибтидои асри VII байни ин 
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ду империя таќсим шуда буд. Ду ќабилаи асосии сокини 
ин минтаќа Лањмидиён ва Ѓассониён буданд. Лањмидиён, 
дар шимолу шарќи Арабистон, минтаќањои ѓарбии Ироќи 
имрўза сукунат доштаанд. Шањри марказии онњо Њира 
вассали Эрон буд. Ѓассониён бошанд дар ќисмати шимолу 
ѓарбї сукунат доштаанд. Ѓассониён, ки насронї буда, зери 
таъсири империяи Византия (Рум) ќарор доштанд ва дар 
рушди адабиёту забони араб таъсири зиёде гузоштаанд. 
Аммо дар Арабистони Марказї то пайдоиши ислом 
њељ гуна сохтори давлатдории классикї, ки шабењ ба 
системањои давлатдории маъруфи онрўза бошад, набуд. 
Тарзи зиндагї ва ќонуни иљтимоию идории ин минтаќа 
ба муносибат ва ќонунњои нонавиштаи ќабилавию авлодї 
устувор буданд. Шањрњои асосии он ба тартиб: Макка, 
Ясриб ва Тоиф шањрњои худмухтор ба шумор мерафтанд, 
вале дастгоњи сиёсию ташкилоти идорї надоштанд. Баъзе 
умури иќтисодию тиљоратї ва сиёсї, масалан љанг, ташкил 
ва тадоруки корвонњои тиљоратї ва ѓайра дар асоси 
мувофиќати раисон ва роњбарони ќабилањо њаллу фасл 
мешуданд. 

Шањри Макка – гањвораи ислом, низ аз њељ гуна сохтори 
давлатдорї мувофиќ ба фањми имрўзаи мо бархурдор 
набуд. Дар он асосан ќабилаи Ќурайш бартарї дошт. Ягона 
ташкилоти сиёсии ќабила шўрои роњбарони ќабила ба 
шумор мерафт, ки барои њаллу фасли ихтилофњои байни 
ќабилавию авлодї гоњ-гоњ дар мањалле бо номи Доруннадва 
баргузор мешуд. Ин шўро низ аксаран њукми машваратї 
доштааст, на ќонунї ва ќонунгузорї. 

Макка аз љумлаи шањрњое буд, ки њанўз дар замонњои 
пеш аз кушода шудани роњњои обї, дар сари шоњроњњои 
корвонгузар ба вуљуд омада буд. Баъдтар, бо кушода шудани 
роњњои бањрї бисёр шањрњои дар миёнароњї ќарордошта аз 
байн рафтанд. Шояд ин бо шарофати дар он љойгир будани 
бузургтарин маъбади бутпарастон – хонаи Каъба бошад. 
Онро «Бейтил» – «Хонаи худо» мешумориданд. Каъба на 
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танњо маъбад, балки барои Макка, пеш аз њама манбаи 
асосии иќтисодию молї буд. Шањри Макка, чунон ки гуфтем, 
бе обу дарахт ва барои зироату дењќонї номувофиќ буд. 
Асоси бизоати зиндагии ањолии онро тиљорат ва даромаде, ки 
аз њољиёни хонаи Каъба мегирифтанд, ташкил медод. 

Аз дигар шањрњои бузурги Арабистони Марказию Ѓарбї, 
яке шањри Тоиф буд, ки дар њудуди сад километрии љанубу 
шарќии Макка ва дигаре Ясриб (Мадина) буд, ки дар 350 км 
шимоли Макка ќарор доштанд. Ин ду шањр дорои шароити 
бењтари табиї ва обу њавои ба зироат мувофиќ буданд. 
Баъзе сарватмандони Макка дар Тоиф боѓњову нахлистони 
худро доштанд. Ањолии ин шањрњо њанўз иртиботи худро 
аз зиндагонии бадавї7 пурра наканда, ба чорводорї низ 
ќисман машѓул ва аксар дорои рамањои шутур ва гўсфандон 
будаанд. Њамчунин, муносибатњо ва ќонунњои нонавиштаи 
ќабилавию авлодї, ки хоси бадавиён аст, бо вуљуди 
шањрнишин будан, дар байни онњо амал мекард.

Њаёти маънавї ва мазњабї. Арабњо дар маънавиёту 
эътиќодоти мазњабї аз њамсояњои худ хеле аќиб монда 
буданд. Пеш аз ислом дину оинњои бутпарастию бисёрхудоии 
онњо, њанўз дар сатњи динњои ќабилавї-авлодї ќарор дошт. 
Њатто дар ин соња ба пояи динњои бисёрхудоии миллию 
давлатї њанўз нарасида буданд. Замони пеш аз пайдошавии 
исломро арабњо замони љоњилия меноманд. 

Дар хонаи Каъба зиёда аз сесад ё сесаду шаст (360) 
бутњои ќабилањои арабро даври њам гузошта буданд. 
Аксарият ќабилањо бути махсуси худро доштанд. Бутњое 
њам буданд, ки барои њамаи ќабилањо мавриди парастиш 
ва дорои эътибор ба шумор мерафт. Чунин як бут, Њубал 
ном доштааст. Њубалро таќрибан ба мартабаи худои худоён 
мешинохтаанд. Аз матни Ќуръон маълум мешавад, ки араб 
ба худои офаридгори Замину Осмон, худои ноаён – Аллоњ 
низ муътаќид буданд. Баъзе шояд ба ягонагии ин худои 
офаридгор бовар доштанд, вале бутњои худро њамчун восита 

7 Бадавї-сањронишин, бодиянишин ва кўчманчї.
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– шафеъ дар назди ў мењисобидаанд.
Ба ѓайр аз Њубал дар Ќуръон аз худоёни наринаву 

модинаи дигар чун: Лот, Манот, Уззо, Наъила, Зулхаласа, 
Вадд, Суво, Яљус, Яуќ ёд шудааст. Араб инчунин ба вуљуди 
ќуввањои бад ва зиёнкор дар муќобили ќуввањои нек ва хайр, 
рўњи биёбон, љин ва ѓайра бовар доштанд.

Аз сарчашмањои хаттї ва ривоёт чунин бармеояд, ки 
бутпарастї дар арафаи пайдоиши ислом дар вазъияти 
инќирозу буњронї ќарор доштааст. Бархурд ва ошної 
бо динњои яњудї, насронї ва зардуштї бетаъсир набуд. 
Чунон ки гуфта шуд, дар шимол ќисмате аз аъроб, масалан, 
Ѓассониён дини насрониро ќабул карда буданд. Дар 
Яман нуфузу таъсири зардуштия эњсос мешуд. Мувофиќи 
ривоятњо, дини насронї дар худи Макка низ нуфуз дошта 
ва дар деворњои Каъба наќши Масењ ва паёмбарони 
дигарро кашида будаанд. Хулоса, дар баробари инќирози 
парастишњои бисёрхудоию љоњилї, ѓояи тавњид ба тадриљ 
байни арабњо нуфуз мекард, ки мубаллиѓони чунин аќидаро 
њаниф меномиданд.

Вазъи сиёсию иљтимої ва иќтисодї ба таври умум 
хеле ногувор буд. Парокандагии ќабилавї, низои байни 
онњо ва набудани давлати мутамарказ шароитро аз ин њам 
душвортар сохта буд.

Савол ва супориш

1. Аз рўйи таќсимбандии диншиносї ислом ба кадом гурўњи 
динњо дохил мешавад?
2. Тавсифи чорроњаи тамаддуни Сурияро шарњ дињед.
3. Дар бораи Арабистон ва шањрњои Маккаву Мадина чї гуна 
маълумот доред?
4. Вазъи сиёсї ва иљтимоии Арабистон дар давраи пайдоиши ис-
лом чї гуна буд?
5. Шањри Макка дар чї гуна муњити љуѓрофї ќарор дошт?
6. Динњои пешазисломии арабњоро гуфта дињед.
7. Дар Каъба кадом бутњо нигоњ дошта мешуданд?
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 §23. ПАЙДОИШИ ДИНИ ИСЛОМ ВА ГУСТАРИШИ 
ОН ДАР НИМЉАЗИРАИ АРАБИСТОН

Зиндагиномаи Муњаммад пайѓамбар (с). Дар пайдоиши 
динњо чунон ки дидем, наќши ин ё он шахси баргузида муассир 
будааст. Дар пайдоиши дини ислом наќши асосгузори он 
Муњаммад пайѓамбар (с) калон аст. Сарчашмањои таърихї 
ва илмї низ чун манобеи динї шахсияти таърихї будани 
Муњаммад пайѓамбарро тасдиќ мекунанд.

Шаљараи авлодии Муњаммад (с) пайѓамбари ислом 
пайвандї бо ќабилаи Ќурайш, авлоди Бани Њошим, яке 
аз ашрофони шањри Макка дорад. Падари Муњаммад 
пайѓамбар (с) Абдуллоњ савдогари камбизоат буд.

Муњаммад пайѓамбар (с) 12-уми моњи Рабиъ-ул-аввали 
ќамарї, рўзи душанбеи соли 570-и милодї таваллуд ёфтааст. 
Ин тифли навзод аввал аз падар, ќабл аз таваллуд ва сипас 
аз модар дар синни шашсолагї ятим мемонад. Дар тарбия 
ва нигоњубини Муњаммади пайѓамбари хурдсол нахуст 
бобояш Абдулмуталлиб ва амакаш Абўтолиб наќши асосї 
бозидаанд. Авлоди Бани Њошим нигањбон ва ходими хонаи 
Каъба ва масъули хизматрасонии њољиён буданд. Мувофиќи 
ривоятњо дар овони љавонї Муњаммад пайѓамбар (с) аввал, 
ба чаронидани бузу гўсфандони амакаш Абўтолиб машѓул 
буд ва сипас, дар як сафари тиљоратиаш ўро њамроњї 
кардааст. 

Баъдтар амакаш Муњаммад пайѓамбарро ба зани бой 
ва сарватманд Хадиља муаррифї мекунад ва чанде баъд вай 
ба намояндагї аз Хадиља корвони тиљоратии ўро ба Шом 
(Сурия) мебарад. Муњаммад пайѓамбар (с), пас аз ин сафар 
ба чашму дили Хадиља мањбубият пайдо кард ва саранљом бо 
вай издивољ кард. Хадиља барои рушду камол ва љустуљўњои 
мазњабии Муњаммад пайѓамбар (с) наќши муассире бозид 
аст. Ў ки аз Муњаммад пайѓамбар (с) понздањ сол калон буд, 
ба аќидањои мазњабии ў љиддї ва хайрхоњона менигарист 
ва ин худ ба Муњаммад пайѓамбар (с) рўњи тоза ва субот 
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мебахшид. 
Муњаммад пайѓамбар (с) чун аз кўдакї бутњои бељону 

берўњро медид ва мушоњида мекард, ки чї гуна ањли 
Ќурайш аз парастишњои хурофотии љоњилия суъиистифода 
мекарданд. Њамчунин ривољи фисќу фасод, мастї, судхўрї, 
ќасосњои хунин, одати куштани фарзанди духтари навзод ва 
дигар одатњо ва русуми бутпарастї љомеаи онрўзаи араб ба 
рўњияи Муњаммад пайѓамбар (с) бетаъсир набуд. 

Дар асари њамин омилњо буданд, ки дар ин давра дар 
гўшаву канори нимљазираи Арабистон њаракати пайѓамбарї 
ба вуљуд меомад. Таърих номи чанд тан аз мудаъиёни 
пайѓамбарї дар ин давраро сабт кардааст, ки аз љумла номи 
Мусайлима ва Саљљоњ то ба мо расидааст. Њамчунин дар 
байни арабњо тамоюл ба дини тавњидї – дини “њаниф” низ 
мушоњида мешуд, масалан бародари Хадиља Варќа ибни 
Навфал аз љумлаи онњо буда. Онњо њама тарѓиби дини нав 
мекарданд, шояд мањз дини ислом набошад, вале тарѓиби 
яктопарастї – тавњид дар онњо љой дошт ва онњоро, чунончи 
ишора шуд, «њаниф» меномидаанд.

Оѓози нубувват. Мувофиќи ахбори сарчашмањо 
Муњаммад пайѓамбар (с) соли 610 ба тарѓиби дини нав оѓоз 
кардааст. Муњаммад пайѓамбар (с) низ дар аввал дини худро 
«дини њаниф» меномид ва ин сифат баъдњо низ њамрадифи 
«ислом», «мубин» ва ѓайра дар Ќуръон ба кор рафтааст. 

Хулоса, дар синни чилсолагї Муњаммад пайѓамбари 
ислом (с) эълони дини нав ва рисолати пайѓамбарии худро 
мекунад. Тибќи маълумоти сарчашмањо дар яке аз рўзњои 
моњи Рамазон њангоми гўшанишиниаш дар ѓори Њиро ба 
Муњаммад пайѓамбар (с) аввалин ояти Ќуръон аз сураи 96 – 
«ал-Алаќ» нозил шудааст.

Дар ибтидо таблиѓи ислом се соли аввал сиррї 
(пинњонї) буд. Пас аз эълон ва ошкоро шудани даъват 
низ пайравони паёмбар дар аввал зиёд набудаанд. Нахуст, 
таълимоти Муњаммад пайѓамбарро хешовандонаш, 
аввал занаш Хадиља, духтарњояш Руќия, Умми Ќулсум, 
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Фотима, амакбача ва баъдтар домодаш Алї – шавњари 
Фотима, писарамакаш Абўтолиб ќабул кардаанд. Баъдтар 
писархондаш Зайд ибн Њорис ва каме баъдтар чанд тан 
аз обрўмандони Макка: Абўбакри Сиддиќ ва Усмон ибни 
Аффон, Муњаммад аз-Зубайр, Талња ва Абдурањмон ибн Авф 
ва дигарон ба ў пайвастанд, вале ба њар њол ќабули даъвати 
Муњаммад пайѓамбар (с) бо душворї пеш мерафт ва њатто 
дар муддати чањор сол адади асњоби паёмбар бо занон ва 
ѓуломони эшон аз чињил тан бештар набуд.

Ашрофони Макка дар аввал ба даъватњои Муњаммад 
пайѓамбар (с) эътибор надода бошанд њам, баъди њамлањои 
ў ба дину оин ва худоёни онњо роњи душманї ва таъќибро бо 
ў пеш гирифтанд, чунки амали ўро барои cубот ва манофеи 
сиёсии Макка хавфнок мешумориданд. Душманони сарсахт 
ва хавфноки Муњаммад пайѓамбар (с) сарватманди авлоди 
Умавї ва њатто амакаш Абд-ал-Уззал ибн Абдумуталлиб 
буданд, ки ўро Муњаммад пайѓамбар (с) Абулањаб (яъне 
дўзахї) номида аст.

Хулоса, даъват ба дини ислом хеле ба мушкилї пеш 
мерафт, пайравони Муњаммад пайѓамбар (с) њанўз хеле 
кам ва аксарият аз табаќоти поёнї аз фаќирону ѓуломон 
ва оилањои камбизоат буданд. Аввалњо ибодат ва таблиѓ, 
чунон ки гуфтем, пинњонї дар хонаи яке аз мусалмонон 
бо номи ал-Акрама баргузор мешуд. Таъќиб ва шиканљаи 
мусалмонон рўз аз рўз бештар мешуд ва онњо маљбур шуданд, 
ки ба кишвари Њабашия њиљрат кунанд. Ин њиљрати аввал 
дар соли чањоруми баъсати паёмбарї ба вуќўъ пайваст.

Аз матни Ќуръон бармеояд, ки бутпарастон ба ў бовар 
намекарданд. Аз ў барои исботи пайѓамбарияш таќозои 
ѓайбгўйї ва муъљиза мекарданд. Муњаммад (с) бошад, худро 
як инсон, мисли њамаи одамон муаррифї мекард, донандаи 
ѓайб танњо Худо мегуфт. 

Аз мубоњисоти ќуръонї маълум мешавад, ки араб аз 
парастиши дини падарони худ даст кашидан намехостанд. 
Онњо бовар надоштанд, ки Худо як марди одие мисли 
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Муњаммад пайѓамбарро дар муќобили он њама аъёну 
ашрофи Макка мавриди иноят ќарор дода, ба симати 
пайѓамбарї интихоб карда бошад. Арабњо баъзе таълимоти 
ўро, масалан, рўзи ќиёмат-растохез ё эњёи дубора, рўзи 
њисобу довариро асотир ва афсонае беш намешумориданд. 

Њадафи асосии Муњаммад пайѓамбар (с) ба тавњид 
хондани бутпарастон, беэътибор сохтани худоёни онњо буд. 
Ќурайшиён бо њар роњ хостанд Муњаммад пайѓамбарро 
аз ин кор боз доранд. Онњо аввал даст ба фишору зўрї ба 
мусалмонњо ва ба сарони авлоди Пайѓамбар (с) заданд, 
Нињоят онњо паймоне бо номи «Паймони сањифа» имзо 
карданд, ки тибќи он бо хонаводаи бани Њошим издивољ ва 
хариду фурўшро манъ ва авлоди бани Њошим њуќуќи аз шиаб 
(мањал)-и худ берун омаданро надоштанд. Ин муњосира се 
сол давом кард, вале бенатиља буд.

Душманони Муњаммад пайѓамбар (с) дар ибтидо 
ба куштани ў љуръат накарданд, чунки аввалан амакаш 
Абўтолиб ва амакони дигари ў мардони обрўманд буданд 
ва ўро њимоя мекарданд, занаш Хадиља низ пуштибони ў 
буд. Сониян, одати арабњои љоњилия, ќасоси хунин монеае 
дигаре буд. Бо гузашти айём бо вуљуди фишор ва пешгирињо 
пайравони Муњаммад пайѓамбар (с) рўз аз рўз меафзуд. 

Аммо дар соли дувоздањуми баъсат Муњаммад пайѓамбар 
(с) дар муддати кўтоњ њар ду пуштибони асосиаш: аввал, 
амакаш Абўтолиб ва баъди як моњ занаш Хадиља вафот 
мекунанд. Баъди ин воќеа вазъияти Муњаммад пайѓамбар 
(с) ва пайравонаш сахт мушкил шуд. Амакаш Абўлањаб, ки 
сардори авлод шуда буд, ўро пуштибонї намекард. 

Дар чунин вазъияти вазнин ногоњ дари умед ба рўйи ў 
кушода мешавад. Дар мавсими њаљљи соли 620 милодї дар 
бозори Укоз иттифоќан Муњаммад пайѓамбар (с) бо шаш тан 
мардони шањри Ясриб (ки баъдан Мадинатуннабї номида 
шуд) суњбат мекунад ва онњо ба чунин андеша афтоданд, ки 
ўро ба пешвої ё њаками худ баргузинанд. Зеро дар Мадина 
онњо мушкилот дар муносибатњои байниќабилавиро 



121

доштанд.
Њиљрати паёмбар ба Мадина. Шањри Ясриб (Мадина) 

дар сесаду панљоњ километрии шањри Макка љой гирифта 
буд. Ањолии онро асосан ду ќабилаи арабї ва се ќабилаи 
яњудї ташкил мекард. Он ду ќабилаи араб Хазраљ ва Авс, се 
ќабилаи яњудї бошад: Бани Ќурайза, Бани Ќайноќа ва Бани 
Назир ном доштанд. Ихтилофу зиддият то њадди душманї, 
њам байни худи он ду ќабилаи арабї ва њам бо се ќабилаи 
яњудї зиёд буд. Онњо бисёр ваќт дар њолати љанг ва ќасоси 
хунї ќарор доштанд. Зарурати шахси беѓаразе, ки тавонад 
байни онњо доварї кунад ва осоишу амниятро дар он шањр 
барќарор созад, сахт эњсос мешуд. Ин сабаб шуд, ки дар 
мавсими њаљљи соли баъдї љамоати зиёде аз мардуми Ясриб 
ба Муњаммад пайѓамбар (с) байъат карданд ва паймоне бо 
номи «Паймони Аќаба» (номи мањалли имзои ин паймон) 
бо Ў баста шуд. Пас аз ин паймон Муњаммад пайѓамбар (с) 
аввал пайравони худро ба Ясриб фиристод ва сипас худ низ 
рахти сафар баст. 

Муњаммад пайѓамбар (с) шабона аз Макка њамроњи 
Абўбакр берун омада, дар ѓоре дар доманаи кўњи Савр 
пинњон мешаванд ва сипас савори шутур роњи Ясрибро пеш 
мегиранд. Нињоят Ў ва 70 нафар пайравонаш, ки муњољирон 
номида шуданд, ба Ясриб омаданд. Ин воќеа дар таърихи 
ислом бо номи «Њиљрати Пайѓамбар» маъруф аст ва он 
мутобиќ бо 4 сентябри соли 622 милодї буда, аз њамин рўз 
солшумории њиљрии мусалмонон оѓоз мешавад.

Пас аз имзои «Паймони Аќаба» даъват ба ислом ва 
рисолати паёмбарии ў хусусияти нав касб кард. Тамоми 
сездањ соли даъват дар Макка аз тариќи мавъизаву таблиѓу 
насињату огоњонидан буд. 

Аммо бо баста шудани «Паймони Аќаба» ва 
њиљрати Пайѓамбар ба Мадина дигаргунии куллие дар 
рисолати ў ба вуљуд омад. Муњаммад пайѓамбар (с) дар 
баробари пайѓамбарї, масъулияту рисолати миёнравї 
дар муноќишањои байниќабилавї ва инчунин роњбарии 
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љамоатро низ дарёфт. 
Бо вуљуди кам шудани хатар пас аз њиљрат ба Мадина, 

дар ин шањр низ таблиѓи ислом ва муносибатњои иљтмоии 
дохили шањр алалхусус, бо яњудиён ва сарварони собиќи 
ќабилаи Авс ва Хазраљ хеле мушкил ва печида буд. Дар соли 
аввал, нахустин коре, ки паёмбар (с) кард, бастани паймон бо 
тамоми ањолии Мадина ва бунёди масљид бо номи «Масљиди 
Ќубо» дар ин шањр буд. 

Маккагињо бо муваффаќ нашудан дар куштани 
Муњаммад пайѓамбар (с) ором нашуданд ва барои мубориза 
бо Ў тадорук медиданд. Муњаммад пайѓамбар (с) низ эълом 
кард, ки ба Вай вањйи Худоро дар бораи љанг бо бутпарастони 
Макка дарёфта аст. Ин аст ки аз соли дуюм сар карда, паи њам 
байни мусалмонон бо роњбарии Муњаммад пайѓамбар (с) ва 
ањли Макка бо сардории Абўсуфиён љангњое сар мезаданд, 
ки онњо бо номњои «ѓазоњо» ва «сирияњо» маъруфанд. 
Дар натиљаи маъруфтарин ѓазоњои ислом, љанги «Бадр», 
«Уњуд», «Хандаќ» ва чандин бархўрдњои дигар мувозинати 
ќуввањоро таѓйир дода, бартарияти мусалмононро таъмин 
карданд. 

Соли 628 мусалмонон бо сардории Муњаммад пайѓамбар 
(с) ба маќсади адои њаљљи умра роњи Маккаро пеш гирифтанд 
ва чун ба он наздик шуданд, дар наздикии мањалли ал-
Њудайбия Муњаммад пайѓамбар (с) бо намояндагони Макка 
ба гуфтушунид даромад. Дар натиљаи ин гуфтушунид 
паймоне бо номи «Ањдномаи Њудайбия» баста шуд, ки 
мувофиќи он Муњаммад пайѓамбар (с) аз њаљљи он сол даст 
кашид. Ин паймон барои мусалмонон паймони нобаробар 
буд, вале ба вуљуди ин, он як пирўзии ислом ва эътирофи 
ќудрати Муњаммад пайѓамбар (с) њамчун пешвои ислом 
буд. Соли дигар, пас аз њаљљи умра ва амал кардани ањли 
Макка тибќи он ањднома, дурустии пешбинии Муњаммад 
пайѓамбар (с) собит шуд. Пас аз њаљљи умра њељ гуна шубња 
намонд, ки дасти Муњаммад пайѓамбар (с) боло гирифтааст. 
Ин буд, ки шахсони намоёни Макка чун Амр ибни Ос (баъдан 
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фотењи Миср) ва сарлашкари маъруф Холид ибни Валид ба 
Мадина омада, худро ба ихтиёри Муњаммад пайѓамбар (с) 
супориданд. Абўсуфиён, маъруфтарин марди Макка низ ба 
тарафи Муњаммад пайѓамбар (с) гузашт. Амаки паёмбар, 
баъдан асосгузори сулолаи Аббосиён ал-Аббос низ таќрибан 
дар њамин даврањо исломро ќабул мекунад.

Дар зимистони соли 630 милодї, соли њаштуми њиљрї, 
Муњаммад пайѓамбар (с) бо њазор нафар лашкари ислом 
ба тарафи Макка рўй овард. Ањли Макка ибтидо мухтасар 
муќовимат нишон доданд, ки бе зањмате шикаста шуданд. 
23-юми январ Муњаммад пайѓамбар (с) ба Макка дохил шуд. 
Тасарруфи Макка хеле ором гузашт. Нуктаи љолиб он аст, ки 
ишѓоли ин шањре, ки солњои дароз бо Муњаммад пайѓамбар 
(с) душманї дошт, ба хилофи чашмдошти он рўз ва рафтори 
«исломиён»-и имрўзаи асри 21 бе њељ куштору хунрезї ва 
ќассосгирї анљомид. Шањр торољ нагардид, хонањо вайрону 
хароб нашуданд, танњо бутњо шикаста шуда, бутхонањои 
берун аз Макка вайрон карда шуданд. 

Пас аз фатњи Макка ду љанг – ѓазои дигар дар Њунайн 
ва Тоиф рух дод, ки аввалї ба осонї торумор ва дувумин 
баъди муњосираи тўлонї бе љанг худ таслим шуд.

Таслим шудани Макка ѓалабаи ќатъии Муњаммад 
пайѓамбар (с) буд. Пас аз ин яке пас аз дигар ќабоили араб 
баъзе бо роњи љанг ва баъзе бо роњи осоишта ба дини нав 
таслим шуданд.

Соли 631 Муњаммад пайѓамбар (с) ба сарфармодењии 
сипоњи азиме ба сўйи сарњади арабу Византия (Сурияи имрўза) 
њаракат мекунад. Вале ў, чунон ки аз сарчашмањо маълум аст, 
пас аз дањ рўз дар водии сарњадии Табук таваќќуф кардан, 
амалиёти њарбие оѓоз накарда, бармегардад. Натиљаи ин 
сафар танњо ба зери њимояти Муњаммад пайѓамбар (с) 
гузаштани ањли бошишгоњњои насронияи араб буд. Яњудиён 
низ пас аз ин даст аз мубориза бардоштанд.

Соли 632-и милодї (баробар ба соли 10-уми њиљрї) 
Муњаммад пайѓамбар (с) озими охирин зиёрат, њаљљи 
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исломии «Хонаи худо» – Каъба мешавад. Ин њаљ баъдан 
«њаљљи видоъ» номида шуд. Баъд аз анљоми њаљ Муњаммад 
пайѓамбар (с) бо њамроњонаш ба Мадина бармегардад ва 
баъд аз се моњи њамон сол дар сини 63-солагї вафот мекунад.

Асоси даъвати Ўро барќарории дўстию бародарї байни 
мусалмонон ташкил мекунад на нифоќњои мазњабї, чунон 
ки имрўзњо мебинем. Муњаммад пайѓамбар (с) андаке ќабл 
аз вафоташ, мувофиќи ахбору ривоёти муътамад, хитобае 
эрод фармуд, ки дар он нуќтаи марказї аз даъвати ислом 
дарљ гардидааст: «Эй мардум, сухани маро бишнавед ва ба 
дил биспоред, ки њар мусалмон бо мусалмони дигар бародар 
аст ва акнун дар байни њамаи шумо оини бародарї барќарор 
гардидааст». Худи Муњаммад (с) пайѓамбари ислом низ, 
тибќи маълумоти мављуда њамеша кўшиш намудааст, 
њама мушкилоту мавќеъгирињоро аз тариќи гуфтушуниду 
музокира њаллу фасл намояд. 

Моњияти табаддулоти динии Муњаммад (с) пайѓамбари 
ислом. Муњаммад (с) пайѓамбари ислом табаддулоти динию 
маънавие дар таърихи ќавми араб ба вуљуд овард, ки аслаш: 

1– гузаштан аз бутпарастї ба парастиши Худои ягона 
(тавњид) буд. Дар ислом яктопарастї ба камоли нињоии худ 
расид ва аз њамагуна олоишњои бисёрхудої, ки њатто дар дини 
яњудию масењї мушоњида мешавад, пок гардида, мафњуми 
Худо як мафњуми таљридї-абстрактии холис гардид, ки 
шабоњат ба њељ чизе надорад;

2– тасаввурот дар бораи охират низ дар шакли мукаммал 
ва бо фалсафаи нав ироа гардид;

3– ислом аз тариќи Ќуръон шариати наве ба араб ва 
мусалмонон арза кард ва эълом дошт, ки ин шариат ва 
Муњаммад пайѓамбар (с) пайѓамбари охирин аст.

Дарвоќеъ, пайдоиши ислом ва таълимоти он як зинаи 
муњиме дар такомули маънавию фарњангї ва иљтимоии араб 
ва башар мебошад. Дар мавриди хислатњои инсонї, ахлоќї 
ва маънавии Муњаммад пайѓамбар (с) ќайд намудан лозим 
аст, ки сарчашмањои њам динї ва њам илмї аз ў њамчун 
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шахси бо њиммату тавозўъ, бо аќлу дониш, бо рањму шафќат 
ва содиќ ба ваъдаву амонат ёд кардаанд. 

Савол ва супориш

1. Дар бораи асосгузори дини ислом Муњаммад пайѓамбар (с) чї 
маълумот доред?
2. Муњаммад (с) кай ва дар куљо таваллуд шудааст? 
3. Дар бораи даврони љавонии Муњаммад пайѓамбар (с) ва 
сафарњояш наќл кунед.
4. Оѓози нубувват аз кай ва чигуна буд?
5. Марњалаи аввали даъвати Муњаммад пайѓамбар (с) чї хусусият 
дошт?
6. Сабабњои њиљрати Муњаммад пайѓамбар (с) ва пайравонаш аз 
Макка ба Мадина аз чї иборат буд?
7. Паймони Мадина ё “Паймони Аќаба” чї гуна паймон буд ва 
чиро дар бар мегирифт? 
8. Муњимтарин љангњои мусалмонон бо мушрикони Макка кадо-
манд?
9. Фатњи Макка чї гуна сурат гирифт?

 §24. ПАЊНШАВИИ ИСЛОМ БЕРУН АЗ АРАБИСТОН

Ваќте ки Муњаммад пайѓамбар (с) вафот кард, њанўз 
ислом аз њудуди нимљазираи Арабистон берун набаромада 
буд. Густариши ислом дар ањди «хулафои рошидин» – чор 
халифи авали ислом Абўбакри Сиддиќ (632-634), Умар 
ибни Хаттоб (634-644), Усмон ибни Аффон (644-656) ва Алї 
ибни Абўтолиб (656-661) ба таври васеъ оѓоз шуда, дар ањди 
хилофати Умавиён асосан ба анљом расид. Халифаи аввал 
Абўбакр баъд аз Муњаммад пайѓамбар (с) пояи исломро 
дар нимљазираи Арабистон мустањкам намуд. Ў ба муќобили 
паёмбартарошон, онњое, ки баъд аз вафоти Муњаммад 
пайѓамбар (с) иддаои пайѓамбарї мекарданд, аз ќабили 
Тулейњ ал-Асвад, Мусайлима, Саљљоњ ва бо он ќабилањое, ки 
аз ислом рўй гардонида буданд, љангида, онњоро аз нав таслим 
ва доманаи исломро густариш дод. 

Аммо бояд гуфт, ки дар сарчашмањо ва њадисњо, ба љуз 
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њамон охирин сафари Муњаммад пайѓамбар (с) ба суйи 
сарњади арабу Византия водии сарњадии Табук ва баъди 
он интихоби Усома ибн Зайди љавон барои анљоми ин кор, 
ихтилофњои рўйзада дар атрофи он, њељ амру васияте дар 
мавриди фатњ ё истилои сарзаминњои бегона вуљуд надорад, 
аз ин рў метавон гуфт, ки оѓози истилогарии аъроб бархоста 
аз ташаббуси худи халифањо буда. Халифаи дувум Умар 
ба воситаи сипоње, ки Холид ибн Валид роњбарї мекард, 
сарнавишти мамолики Ховари Наздикро ба куллї дигаргун 
сохт. Шањри бостонии Димишќ баъд аз шаш моњи муњосира 
дар соли 635 милодї забт шуд. Масењиён аз ин зарба ба њуш 
омада, ќувваи худро сафарбар намуда, барои љуброни он 
шикаст бархостанд. Холид бо зиракї ба мањалли муносибе 
аќиб нишаст ва дар он љо бо сипоњи мураккаб аз панљоњ 
њазор нафар марди љангљў, ки Ираклий (императори Рими 
Шарќї – Византия) барои дарњам шикастани ў фиристода 
буд, рў ба рў шуд. Ин муњориба дар рўзи гарми ѓуборолуд, 
ки бодиянишинони араб бо ин њаво хў гирифта буданд, ба 
вуќўъ пайваст ва дар натиља Холид римиёнро сахт дарњам 
шикаст ва фатњи ќатъї насиби ў гардид. Нињоят, баъд 
аз ин муњориба саросари хоки Шом (Сурия) то доманаи 
кўњњои Торус аз тарафи арабњо тасарруф карда шуд. Яке аз 
сабабњои муњими муваффаќияти араб дар он буд, ки мардуми 
мањаллии Шом аз фишор ва зулми римиён, задухўрдњо ва 
муњорибањои байни императории византї ва сосонї ба танг 
омада буданд ва дарвоќеъ муќовимате нишон надоданд.

Забткорињои араб зери шиорњои густариши дини ислом 
сурат мегирифт. Дар ибтидо дар масъалаи ќабули ислом 
асли фармудаи ќуръонии «дар дин маљбурї нест» риоя карда 
мешуд. Аз ин лињоз масалан, дар муоњада ё паймоне, ки 
Холид ибни Валид ба ањолии Димишќ пешнињод кард, гуфта 
шудааст, ки агар ў ба шањр дарояд, дар сурати пардохтани 
љизя љону молашон дар амон, калисоњо, ибодатгоњњо ва 
биноњои шањр аз харобї мањфуз хоњанд монд ва онњо ба љуз 
хайр аз арабњо чизе нахоњанд дид. Хулоса, дар як муддати 
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кўтоњ (аз соли 634 то соли 642) арабњо ба осонї Фаластин, 
Сурия, ќисмати шимолии Байнаннањрайн ва Мисрро 
тавассути сипоњи Амр ибни Ос забт намуданд. Дар аввали 
асри VIII арабњо аз се ду ќисми ќаламрави Византияро 
ишѓол намуда, сарњади худро хеле васеъ намуданд. 

Онњо соли 633 ба Байнаннањрайн – ќаламрави Эрон 
дохил гардида, шањри Њира, собиќ пойтахти Лањмидиёнро 
ишѓол карданд. Соли 634 арабњо дар соњили рўди Фурот 
байни шањри Њира ва Мадоин аз тарафи сарлашкари 
эрониён Рустам шикаст дода мешаванд, вале ду сол пас дар 
муњорибаи Ќодисия пойтахти ќисмати ѓарбии империяи 
Сосониён – Мадоин ба дасти арабњо мегузарад. Шањр аз 
тарафи арабњо ѓорат шуда, ќисмате аз ањолии он ќатл ва 
ќисмати дигар ба ѓуломї бурда мешаванд. Сарчашмањо 
ѓанимати аз ин шањр ба даст овардаи арабњоро ба 900 миллион 
дирњам баробар кардаанд. Соли 637 тамоми Байнаннањрайн 
(Ироќи имрўза) аз тарафи арабњо забт карда мешавад. Соли 
640 онњо ба сўи маркази Эрон њаракат карда, то соли 644 
Њамадон, Ќум, Кошон ва Исфањонро забт мекунанд. Њамин 
тавр, арабњо аз соли 640 то соли 652 таќрибан тамоми Эронро 
забт карда, соли 651 императории Сосониёнро нобуд карданд. 
Њарчанд арабњо дар ин марњала тавонистанд то дарёи Ому 
бирасанд, аммо дар дохили ин кишвар эрониён муќовимати 
шадид карданд ва забткорињои араб ба кундї пеш мерафт, 
чунки мардуми ориёии ин кишвар ба дини зардуштии худ 
вафодор буданд ва ба осонї таслим намешуданд. Ин аст, ки 
љангњо бо эрониён дувоздањ сол тўл кашид.

Давраи дувуми забткории бузурги арабњо ба давраи 
хилофати Умавиён (661-750) рост омад. Дари ин давра 
арабњо дар шимолу шарќ то пушти кўњи Њимолой ва то 
сарњади Чин ва Муѓулистон, аз сўйи дигар, дар љануб то 
Њиндустон, дар ѓарб то Испониё ва дохили Африќо пеш 
рафтанд. 
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Ќабули ислом дар сарзаминњои ишѓолшуда, аз љумла 
дар Осиёи Миёна, ба кундї ва мушкилї пеш мерафт. Дар 
марњалаи аввал, бо вуљуди ишѓоли минтаќањои гуногун, 
берун аз нимљазираи Арабистон худи фотењон он ќадар 
кўшиш накарданд, ки халќњои забтшуда дини исломро 
ќабул кунанд. Љангњо ва кўшишњои онњо бештар хусусияти 
забткорї ва товонситонии љангро дошт. Зеро, ќабули ислом 
аз тарафи оммаи васеи мардум чандон ба фоидаи онњо 
анљом намегирифт, чун мардуми мусалмоншуда аз андози 
саронаи «љизя» озод мешуданд ва ин барои сарварон, 
сарлашкарон ва хазинаи хилофат маънои мањрум мондан аз 
даромадро дошт. Њамин тариќ, бо њар гуна шева дар тамоми 
ќаламрави хилофати араб намояндагони динњои дигар, 
аз ќабили насрониён, яњудиён, зардуштиён ва дигарон ба 
шарти риояи мањдудиятњои љузъии муайян бо пардохти 
љизя бемалол зиндагї мекарданд. Ин гуна одамонро зиммї 
ва шахсони ѓайриарабро, ки исломро ќабул кардаанд, 
маволї меномиданд. Маволї бояд зери њимояи яке аз 
намояндаи ягон ќабилаи араб ќарор мегирифт. Баъдан 
ислом дар як ќатор кишварњои Осиё ва Африќои Љанубї 
ба воситаи савдогарону тољирон ва инчунин мубаллиѓони 
ин дин интишор меёбад. Масалан, намуна барои ин дар 
Осиёи Љанубу Шарќї, пањншавии ислом дар Индонезия ва 
Филиппин мебошад.
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Савол ва супориш

1. Чор халифаи аввали ислом, «хулафои рошидин»-ро номбар кунед?
2. Пањншавии ислом дар шимоли нимљазираи Арабистон чї тавр 
сурат гирифт?
3. Муњосираи Димишќ чї гуна муњосира буд? 
4. Забткорињои замони Умавиёнро шарњ дињед.
5. Забти Эрон аз тарафи арабњо кай сурат гирифт ва он чї хусу-
сият дошт?

 §25. ИСТИЛОИ ОСИЁИ МИЁНА ВА ПАЊНШАВИИ
 ИСЛОМ ДАР ИН МИНТАЌА

Пас аз шикасти шоњи сосонї Яздигурди III ва фирору 
кушта шудани ў соли 654 дар Марв, њуљумњои алоњидаи 
арабњо ба Мовароуннањр дар солњои 654 ва 667 оѓоз шуд. 
Солњои 673-674 ќоиммаќоми араб дар Хуросон Убайдуллоњ 
ибн Зиёд ба Мовароуннањр њуљум карда, Рометан ва атрофи 
Бухороро ба даст овард ва торољу хароб намуд. Нињоят ў 
ба муќобилияти сахти ќуввањои бухориён дучор омада, ба 
бастани сулњ маљбур шуд.

Лашкаркашии дуюми арабњо ба Бухоро соли 676 дар 
давраи ќоиммаќоми Хуросон будани Саид ибни Усмон 
сурат мегирад. Ин дафъа низ маликаи Бухоро ба ивази 
додани сесад њазор дирњам ва ба гарав гузоштани як гурўњ 
љавонони ашрофзодаи Бухоро бо арабњо созиш мекунад. 
Баъдан ин љавонон Саид ибни Усмонро дар ќароргоњаш 
кушта, худро низ ба куштан медињанд.

Чунонки гуфтем, Муњаммад (с) пайѓамбари ислом дар 
мавриди интишори ислом берун аз ќаламрави Арабистон 
њељ дастуру васияти аниќе, баљуз њамон маъмурияте, ки 
Усома ибн Зайд барои пешгирї аз њуљуми Императории 
Византия ба сарзамини ислом карда, боќї нагузошта буд. 
Агар њатто њамин њодисаи таъйини Усома ибн Зайдро барои 
љангидан бо кишвари њамсоя, ки хатари воќеї дар сарњади 
ќаламрави ислом дошт ва метавонист бо бањонаи дифоъ 



130

аз насрониён ва яњудиён ба мусалмонон њуљум кунад, асос 
бигирем, дар мавриди истилои Осиёи Миёна –Мовароуннањр 
њељ асосу бањонае набуд, чунки ин кишвар аз Нимљазираи 
Араб фарсахњо дур буда, њељ хатаре барои араби мусалмон 
надошат. Аз ин рў равшан аст, ки истилои Осиёи Миёнаро 
ба љуз забткорї барои торољу ѓорат ва ѓанимати љангї 
ба даст овардан, бо дигар омиле наметавон тавзењ дод. 
Зеро ин љангњо – љанг бо мушрикону бутпарастон набуд, 
чунки бештари ањолии ин сарзамин ба дини зардуштї, ки 
соњибкитоб буда, ба Худои ягона Ањурамаздо (њамон Аллоњ) 
ва рўзи Растохез – њамон ќиёмат ва њаёти пас аз марг ва њатто 
бињишту дузах, ки халќњои сомї, то ошної бо эрониён ва 
шоњаншоњи маъруф Куруши Кабир хабар надоштанд, бовар 
доштанд. Ислом асосан барои аз байн бурдани бутпарастї 
ва бо Худо шарик гирифтан омада буд, на мубориза бо ањли 
китоб. 

Хулоса, давраи аввали истилои араб аз соли 644 то соли 
704 тўл мекашад. Дар ин байн мардуми бумии Осиёи Миёна 
дар чандин муњорибањо ќањрамонона ба муќобили араби 
истилогар љангида, ватани худро дифоъ карданд.

Давраи дуюми истилои њадафноки Осиёи Миёна аз 
давраи ќоиммаќоми Хуросон таъин шуддани Ќутайба ибни 
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Муслим дар соли 705 оѓоз мешавад. То ин давра љангњои 
аъроб дар Осиёи Миёна хусусияти парокандаву номуназзам, 
бештар хусусияти тохтутозї ва торољгарї доштанд. Ќутайба 
соли 705 ба Балх лашкар кашида, он мањалњоеро, ки аз 
итоати арабњо сар кашида буданд, аз нав ба итоат даровард.

Дар соли 706 њуљуми ќатъии Ќутайба ба хоки 
Мовароуннањр оѓоз мешавад. Ў пас аз дарёи Омуро гузаштан 
ба шањри Пайканди Бухоро њуљум овард. Муњорибаи 
Пайканд дар таърихи халќи тољик аз бузургтарин 
муњорибањои ќањрамононаву њамосавии суѓдиён мебошад. 
Њарчанд, дар ин муњориба суѓдиёни Пайканд бо ёрии 
њамсояњои худ шуљоатмандона љангида, сипоњи Ќутайбаро 
ба муњосира гирифтанд, вале ба Ќутайба муяссар шуд, ки бо 
макр байни њокимони мањаллї нифоќ андозад ва бо њамин 
сабаб суѓдиён шикаст хўрданд. Аз рўйи баъзе сарчашмањо 
Пайканд фаќат баъди 10 моњи муњосира аз тарафи арабњо 
фатњ карда мешавад, вале бо вуљуди ин, њанўз Ќутайба 
панљ фарсах дур нарафта буд, ки ањолии Пайканд шўриш 
бардоштанд ва арабњои дар он љо мондаро ба ќатл 
расониданд. Ќутайба дубора маљбур шуд, ки ба Пайканд 
баргардад ва онро аз сари нав ишѓол кунад.

Баъди пахши шўриш дар Пайканд Ќутайба ба Бухоро 
њуљум карда, ба муќобилияти сахти суѓдиён дар мањалли 
Ромитан дучор шуд. Дар ин муњорибаи шадид, ки суѓдиён 
мардонавор мељангиданд, ќариб буд ќушуни ба муњосира 
афтодаи араб нобуд ва торумор шавад, вале боз ин даъфа 
њам Ќутайба роњи фиребро пеш гирифта, байни подшоњи 
Суѓд ва туркон нифоќу ихтилоф андохт. Дар натиља ин сабаб 
шуд, ки суѓдиён фурсатро аз даст доданд. Чун онњо ќатъї 
ва сареъ амал накарданд, ба Ќутайба ќуввањои иловагї 
расиданд ва ў аз муњосира бадар омад. Вале чун дар ин љанг 
талафоти зиёде дода буд, аз наќшаи забти Мовароуннањр 
даст кашида, ба Марв баргашт.

Арабњо аз ибтидои забткорињояшон то ба ин давра дар 
њељ љой ба чунин муќовимати шадиде, чун дар Мовароуннањр, 
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дучор нашуда буданд. Њуљуми дуюми Ќутайба соли 706 низ 
ба шикасти сахт рў ба рў шуд. Њарчанд ў ин дафъа Ромитанро 
тасхир кард, дар љанг барои гирифтани Бухоро талафоти 
зиёде дода, њамон сол маљбур мешавад, ки ба Хуросон 
аќибнишинї кунад. Муќовимати бухориён њокими Ироќ 
Њаљљољро, ки аз берањмтарин њокимони хилофат буд, ба 
ѓазаб меорад ва ў фармони бетаъхири гирифтани Бухороро 
содир мекунад.

Соли 709 боз Ќутайба бо лашкари пуршумор ба Бухоро 
њуљум мекунад. Ин дафъа низ њокими Бухоро Варданхудот 
суѓдиёни Самарќандро ба ёрї даъват карда, дар ин 
муњорибаи хунин ќањрамонињо нишон дод. Дар натиљаи ин 
кўшиш арабњо муваффаќ ба ишѓоли Бухоро мешаванд. Баъди 
ин соли 710 Ќутайба Шумон (водии Њисор ва Сурхондарё)-
ро ба итоати худ медарорад.

Дар таърихи халќи тољик мудофиаи Самарќанд аз 
њуљуми арабњо яке аз барљастатарин сањифањои ќањрамонї 
ва корнамоињои таърихии суѓдиён аст. Соли 711, њангоме 
ки Ќутайба дар фикри забти Самарќанд буд, шоњи Хоразм 
барои фурў нишондани исёни бародараш аз ў ёрї мепурсад. 
Баъди бо ёрии Ќутайба фурў нишондани шўриш, шоњи 
Хоразм бо Ќутайба ањднома имзо намуда, њокимияти ўро 
дар ќаламрави давлати худ эътироф кард.
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Ќутайба баъд аз дастёбї ба ин муваффаќияти сиёсї, 
соли 712 бо ќувваи бузурги низомї, ки сипоњи хоразмиёну 
бухориёнро низ дар бар дошт, ба Самарќанд њуљум кард. 
Сокинони шањр бо шуљоат ќариб як моњ тамоми шањрро 
мардонавор мудофиа мекарданд. Ќутайба дар ин љанг ѓайр 
аз ќуввањои њарбии чандин њазорнафара боз 300 манљаниќ 
ба кор бурд. Нињоят дар ин муњорибаи нобаробар, баъд 
аз тамом шудани захирањои њарбї самарќандиён маљбур 
шуданд, ањдномаи Ќутайбаро бо шарту шароити вазнин 
имзо кунанд.

Баъд аз ин њодиса солњои 713-714 Ќутайба ба Хуљанд, 
Чоч ва Фарѓона юриш карда, муваффаќ шуд то сарњади 
Кошѓар пеш равад. Бо кушта шудани Ќутайба марњалаи 
дуюми истилои Осиёи Миёна ба поён мерасад.

Марњалаи сеюми забткории арабњо дар Осиёи Миёна 
марњалаи пахши шўришу исёнњои зидди њокимияти онњо ва 
задухўрдњо дар ноњияњои љанубии Тољикистони имрўзаро 
дар бар мегирад.

Солњои 720-722 шўриши суѓдиёни Самарќанд ва атрофи 
он рух дод. Њарчанд ин нањзати зиддиарабї шикаст хўрда 
бошад њам, мардум аз мубориза даст накашиданд. Фаќат 
соли 725 дар давраи њокимияти волии араб Асад ибни 
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Абдуллоњ забти Хатлон оѓоз мешавад. Дар њуљуми аввал 
Асад ибни Абдуллоњ шармандавор шикаст хўрда, ба Балх 
аќибнишинї мекунад. Наќл аст, ки мардуми Балх дар хаќќи 
вай ин суруди тамасхуромезро месурудаанд: 

Аз Хуталон омадия,
Ба рў табоњ омадия,
Обор боз омадия,
Хашан низор омадия.

Баъд аз ин шикаст танњо пас аз дањ сол дар соли 737 
Асад ибни Абдуллоњ дубора ба Хатлон њуљум мекунад. 
Бар асари иштибоњи тактикии хатлониён арабњо баъд аз 
талафоти зиёд аз торуморшавї наљот ёфта, ин сарзаминро 
тасарруф карданд. Вале, њамзамон бо ин воќеа шўришњову 
нањзатњои зиддиарабї мањз њамин давра дар солњои 736-
737 дар Тахористон, Суѓд ва дигар минтаќањо аз нав ављ 
мегирифтанд. Инчунин солњои 738-739 шўришњо дар 
Самарќанд, Чоч ва Фороб ба вуљуд меомаданд. Ин сарзамин 
яке аз беэътимодтарин ва хавфноктарин гўшањои хилофат 
барои арабњо ба шумор мерафт.
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Њамин тавр, пањншавии ислом њамчун дини нав дар 
ин минтаќа дар баробари забткорињо ва тамаъхоњињои 
иќтисодии арабњо љараён мегирифт. Марњалаи пањншавии 
ислом дар ин сарзамин нисбати дигар минтаќањо аз њама 
тўлонитар ва душвортар гузашта буд. Агар арабњо аз се 
ду њиссаи империяи Византия, чун сарзаминњои Фаластин, 
Сурия, Байнаннањрайн ва Мисрро дар муддати 10 сол 
ва њудуди ѓарбии империяи Эронро дар муддати 12 сол 
тасарруф ва дар он љо исломро пањн карда бошанд, пас барои 
фатњи Бохтар, Суѓд ва Хатлон онњо таќрибан 100 сол љанг 
кардаанд. Њамзамон, ќайд намудан лозим аст, ки омилњои 
ќабули ислом аз тарафи мардум фаќат воситањои љанг ва 
зўрї набуданд, гарчи ин омилњо яке аз усулњои пањншавии 
ислом дар минтаќа дониста мешавад.

Вале омилњои дигаре низ вуљуд доштанд, аз ќабили 
зарурати дини нав, ки тавонад талаботи маънавї ва 
иљтимоии љомеаи таѓйирёбандаро таъмин кунад ва ин 
хеле барваќт эњсос мешуд. Динњои пештара, аз љумла дини 
зардуштия, монавия ва ѓайра ба буњрони амиќи каставї 
ва маънавиву ахлоќї гирифтор шуда, ин рисолатро иљро 
карда наметавонистанд. Љойи онњоро њанўз пеш аз ислом 
кайњо динњои насронї ва буддоия хеле танг карда буданд. 
Аз ин рў тибќи бисёр сарчашмањо дар тамоми муддати бо 
роњи зўрї ва бо шамшер пањн намудани дини ислом дар 
байни мардумони Осиёи Миёна ин дин хусусияти оммавї ва 
густурдаро нагирифт ва мардумї нашуд. Фаќат баъди ошно 
шудани намояндагони мардум ва фарњангиёну рўњониёни 
мањаллї бо асосњои дини ислом ва пайдо намудани 
умумиятњое бо зењнияти эътиќодияшон, ќабули ин дин дар 
сарзаминњои Осиёи Миёна хусусияти воќеиро пайдо кард.

Савол ва супориш

1. Истилои Осиёи Миёна аз тарафи арабњо кай шурўъ шуд?
2. Марњалањои асосии ин истилоро бигўед.
3. Дар бораи муборизаи озодихоњонаи мардумони Бухоро, 
Пайканд, Самарќанд, Хатлон ва ѓайра наќл кунед.
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4. Дар бораи динњои пеш азисломии мардуми ин сарзамин маълу-
мот дињед.
5. Хусусияти пањншавии ислом њамчун дини нав дар ин минтаќа 
аз чї иборат буд?

 §26. ЌУРЪОН, СУННАТ ВА ЊАДИС ЊАМЧУН 
САРЧАШМАЊОИ АСОСИИ ИСЛОМ 

Сарчашмањои асосии хаттии ислом Ќуръон, Суннат ва 
Њадис мебошанд, вале дар баробари ин сарчашмањои дигаре 
чун тафсирњо ва таъвилњо низ вуљуд доранд, ки дар мартаба 
аз Ќуръон, Суннат ва Њадис пойинтаранд. Дар заминаи 
њамаи инњо донишњои динии исломї ба вуљуд омадаанд.

Ќуръон. Ќуръон, аз калимаи арабии “ќараъа”–ќироат, 
хондан ва хониш гирифта шуда, номи китоби муќаддаси 
мусалмонон мебошад. Онро инчунин «Каломи Шариф», 
«КаломулЛоњ», «Муcњаф», «Уммулкитоб», “Фурќон” 
(модари китобњо) ва ѓайра меноманд, ки дар худи Ќуръон 
низ бо чунин номњо ёд шудааст.

Ќуръон, мувофиќи эътиќоди мусалмонон, вањй 
(суханон)-и илоњї мебошад, ки Худо ба Муњаммад (с) 
пайѓамбари ислом ба воситаи «Рўњулќудс» (фаришта 
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Љабраил) ќисм-ќисм нозил кардааст, яъне фурў овардааст. 
Мувофиќи аќидаи аксари уламои ислом муъљизаи асосии 
Муњаммад (с) пайѓамбари ислом – њамин Ќуръон аст. 
Ќуръон, дар баробари китоби муќаддаси ислом будан, як 
сарчашмаи таърихї, адабию бадеї, забонї ва умуман яке аз 
асарњои нодири тамаддуни башар мебошад.

Сохтори Ќуръон чунин аст: Вай аз 114 сура (боб) иборат 
буда, њар сура ба чандин оят (љумла ё порчањои хурд) таќсим 
мешавад. Сурањо дар Ќуръон аз рўйи дарозии онњо љой 
дода шудаанд. Сурањое, ки дар шањри Макка баён (нозил) 
шудаанд маккї ва сурањое, ки дар шањри Мадина баён 
шудаанд, сурањои маданї номида мешаванд.

 Ба Муњаммад (с) пайѓамбари ислом вањйи нахустин дар 
моњи Рамазон соли 610 нозил шудааст, аз ин рў Рамазон 
барои мусалмонон моњи муќаддас ба шумор рафта, дар он 
рўза мегиранд. Ќуръони Карим тибќи ахбори худи он аз 
њамон асле нозил шудааст, ки Таврот ва Инљил сарчашма 
мегиранд. 

Ваќте ки Муњаммад паёмбар (с) вафот кард, Ќуръон 
њанўз ба шакли китоб гирдоварї нашуда буд, вале ќисмати 
зиёди оятњои Ќуръонро котибони Муњаммад пайѓамбар (с) 
дар рўйи пўсти дарахт, барги хурмо, сангњо сабт ва ровиён 
дар хотир њифз карда буданд. Номи ровиён ва котибони 
Муњаммад пайѓамбар (с), ки то ба мо омада расидаанд, аз 
ќабили Алї ибни Абўтолиб, Убайа ибни Каъаб, Абдуллоњ 
ибни Масъуд, Зайд ибни Собит, Абўдардо ва Абўмўсои 
Ашъарї мебошанд. Дар солњои 11-12-уми њиљрї, дар давраи 
хилофати Абўбакр бисёре аз сањобањо ва донандагони 
Ќуръон, дар љангњо барои мустањкам кардани ислом кушта 
шуданд. Инчунин, ровиёни боќимонда чизеро фаромўш 
карда, чизеро аз худ илова мекарданд, ки дар байни матнњо 
ихтилофи мундариља ва мазмун пайдо мешуд. Ин њодиса 
Умар ибни Хаттобро водор кард, ки ба Абўбакр маслињат 
дињад, то љињати аз байн нарафтани оёти Ќуръон ба 
љамъоварии он иќдом намоянд. Ин вазифаро ба уњдаи Зайд 
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ибни Собит месупоранд. Маљмўаи аввалини тартибдодаи 
Ќуръон аз тарафи ў номи «Суњуф»-ро гирифта буд. Баъд, дар 
замони халифа Усмон, дар асоси њамаи ин матнњо гирдоварї 
ва тањрири охирин боз аз тарафи Зайд ибни Собит бо се 
нафари дигар ба анљом расонида мешавад. Дигар нусхањо аз 
байн бурда мешаванд ва аз нусхаи аслї чанд нусха бардошта, 
ба шањрњои дигари мусалмонї фиристода мешаванд.

Ќайд кардан лозим аст, ки забони Ќуръон чун асари 
динї ќисман забони символї ва рамзї аст, ки хоси њама 
динњои маъруф мебошад,яъне маъно ва њадаф дар он 
тавассути ташбењ ва рамз ифода меёбад. Дар худи Ќуръони 
карим ояњо ба ду навъ “муњкамот” ва “муташобењот” 
таќсим шудааст. Муњкамот оятњое њастанд, ки бе њељ шарњу 
баёни изофї равшану фањмо-бадењї мебошанд. Аммо 
“муташобињот”, яъне оятњое, ки хусусияти рамзї, ташбењї 
доранд ва зоњирашон аз ботинашон, яъне маънии аслиашон 
фарќ мекунад.

Мундариљаи Ќуръон, гуногунмазмун ва бою ѓанї аст. 
Дар он масъа-лањои мухталифи динию мазњабї ва маънавию 
ахлоќие чун худошиносї, пайѓамбарї, њаёти пас аз марг, 
тасвири сањнаи охират, масоили њуќуќї, оилавї ва ѓайрањо 
баён шудаанд.

Махсусан, масъала-њои инсондўстї, бузургдошти инсон, 
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каромати вай, њадафу маќсади зиндагии вай, адолатхохї, 
зулмситезї, маънавиёт ва ахлоќи њамида дар Ќуръон љойи 
асосиро ташкил медињанд. Агар Ќуръонро ба ду ќутби 
доира таќсим кунем, дар ќутби болои он Худошиносї, яъне 
шиносонидани њастї ва ягонагии Худо ва дар ќутби пойин 
масъалаи инсон, пайдоиш – офариниш ва њадафи офариниш, 
мартабаи инсон дар њастї, њидояту роњнамоии инсон, амру 
нањйи он дар амалу рафтор, тарзи зиндагї дар ин дунё ва 
омодагї ба олами боќї – абадї, шариат – ќонуни зиндагии 
иљтимої ва ѓайра ташкил мекунад. Сурањои давраи маккї 
бештар хусусияти ахлоќї ва даъвати тавњидї доранд, 
сурањои маданї низ дар асли тавњидї аксаран хусусияти 
танзими зиндагї ва њаёти иљтимоии мумулмононро доранд. 
Онњо бештар ба муќобили њаёти иљтимої ва маънавию 
мазњабии даврони љоњилия ва расму русуми бутпарастон 
равона шудаанд. Њамчунин, њодисањои љараёни пайдоиши 
ислом ва муњорибањои садри ислом дар онњо инъикос 
ёфтааст.

Аз назари ниёзњои башари имрўза оятњои зиёде дар 
Ќуръон мављуданд, ки ба корбурди аќлу хирад, тафаккуру 
андешаи солим, сулњу мудоро, иљтиноб аз таассубу бадбинї 
даъват намуда, куштори ноњаќи инсонњо, мушкилсозии 
зиндагии муминон, бандагони Худоро мањкум мекунанд.

Омўзиш ва шинохти Ќуръон барои мардуми мусалмон, 
алалхусус, барои равшанфикрон, зиёиён ва њама ањли ќалам 
љињати шинохти фарњанг ва тамаддуни гузаштаи худ хеле 
зарур аст.

Дар баробари Ќуръон Суннат ва њадис низ аз сарчашмањои 
муътамади исломї мањсуб меёбанд, вале дар мартаба ва дар 
њалли масоили шаръию њуќуќї, тавре таъкид шуд, онњо аз 
Ќуръон поёнтаранд. Суннат аз калимаи арабии «сунна» –  
одат, расм ва анъана гирифта шуда, муќарраротест, ки дар 
асоси гуфтор, рафтору кирдор ва тарзи зиндагии Паёмбари 
ислом (с) муайян шудаанд.

Дар ибтидо љомеаи исломї чун аз дохили Арабистон 
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берун нарафта буд, фаќат як сарчашма ва манбаи динию 
њуќуќї – Ќуръон мавриди истифода ќарор дошт. Њамаи 
масоили пешомадаро дар асоси он њаллу фасл мекарданд. 
Вале дар баробари густариш ёфтани доманаи љуѓрофии 
ислом, бар асари фатњу забти кишварњои њамсоя ва дурдаст, 
байни солњои 632-751 милодї, алалхусус, кишварњое, ки 
нисбат ба араб дорои тамаддуни пешрафта буданд ва бо 
пайдоиши масоили иљтимоию сиёсї ва њуќуќие, ки пайдо 
кардани љавоб ба онњо аз Ќуръон мумкин набуд, зарурат ба 
сарчашмаи наве барои њалли онњо ба миён омад. Дар асоси 
њамин заруратњо Суннат ташаккул меёбад.

Арабњо дар кишварњои истилошудаи Осиёи Хурд, Осиёи 
Марказї ва Африќои Шимолї бо љомеањои пешрафта, 
дорои муносибатњои хеле мураккаби иќтисодї, иљтимої ва 
мадании нисбатан ќадим ва мутараќќї дучор шуданд. Дар ин 
кишварњо, махсусан, дар Эрон, Сурия, Миср ва сарзаминњои 
дигари тобеи императории Рим муносибатњои заминдорї, 
кишоварзї, њаёти шањрї ва умуман ќонуни молию иќтисодї 
ва њам ташкилоти давлатию сиёсї назар ба зиндагии содаю 
бадавии аъроб беандоза мураккаб ва пешрафта буданд. 
Хулоса, мусалмонон ба як ќатор масъалањо ва мушкилоте 
дучор шуданд, ки айни онњо дар Ќуръон набуд ва ба онњо 
љавоби равшан пайдо карда наметавонистанд. Ин аст, ки 
зарурат ба баррасии гуфтор ва рафтори Паёмбар, омўзиши 
корномаи ў ба миён омад. Њамин тавр, тадриљан зарурати 
њукму ќазовати ин ё он масъалаи назарї ё амалї дар асоси 
муќоиса ва муќобила бо кору амали Паёмбар ва тариќаи 
њалли масоили шабењи он аз тарафи ў, яъне Суннати 
Пайѓамбар (с) ривољ пайдо мекунад. Суннат дар заминаи 
њадисњо вазъ ва ташаккул ёфтааст. 

Њадис аз калимаи арабии њаддаса, яъне њикоят 
кардан, наќл кардани њодиса ё воќеъае мебошад ва яке 
аз сарчашмањои хаттии ислом аст. Дар маънии махсуси 
истилоњї њадис ривоят ё ахбори наќлшуда оид ба гуфтор, 
рафтор ва амали паёмбари ислом Муњаммад аст. Њадисњо 



141

дорои мавзўъњои васеъ буда, аз онњо ањкоми мазњабию 
ибодатї, худошиносї, ањкоми њуќуќї, меъёрњои маданию 
маишї ва муќаррароти ахлоќї ва тарзи зиндагиро метавон 
дарёфт. Баъзан ин ё он нишондодњо ва ё ањкоми ќуръонї низ 
дар асоси њадисњо аниќ карда мешаванд. Њадисњое њастанд, 
ки хислати таърихї доранд, ё соф масоили ќонуниро фаро 
мегиранд. Њадисњои таърихї дар бораи љузъиёти њаёту 
зиндагии Паёмбар, сањобањо, њаводиси садри ислом, 
шароити нузули ин ё он оёти ќуръонї маълумот медињанд. 
Яке аз муњимтарин мавзўъњои њадисњои пайѓамбарї 
масоили маънавию ахлоќї мебошанд. Метавон гуфт, ки дар 
онњо бењтарин дурдонањои маънавию ахлоќии инсоният аз 
забони паёмбари ислом баён шудаанд.

Дар заминаи зарурати гирдоварї ва шинохти воќеан ба 
паёмбар тааллуќ доштан ё надоштани њадисњо њадисшиносї 
ба вуљуд омад. Азбаски њадисњои сохта бисёр шуданд ва 
фарќ кардани њадисњои воќеї аз сохта хеле мушкил шуда 
буд, аз ин рў зарурати эљоди њадисшиносї ба миён омад. 
Њадисшиносон њадисњоро ба як чанд мартаба таќсим 
кардаанд ва боэътимоди онњоро «с а њ е њ» номидаанд. Ин 
гуна њадисњо аз сарчашма ё наќлкунандаи боэътимод, аз 
њамзамонњо – ањли хонавода, наздикон, сањобањои паёмбар 
ва тамоми силсилаи наќлкунандагон низ шахсони маълум 
ва маъруф бояд бошанд. 

Ба љамъоварии њадисњо шахсиятњои маъруфи зиёде 
машѓул шудаанд. Маъруфтарин њадисшиносон ва китобњои 
њадис инњоянд:

1. Муњаммад Исмоил Љаъфар-ал-Бухорї (810-870), ки 
маљмўаи њадисњои гирдовардаи ўро «ас-Сањењи ал-Бухорї» 
меноманд. 

2. Ибни Њаљљољи Ќушайрии Нишопурї (817-875), ки 
маљмўи њадисњои ў бо номи «Сањењи Муслим» маъруф аст.

3. Ибни Ашъаси Аздии Сиистонї (817-889), ки маљмўаи 
њадисњои ў бо номи «Сунани Абўдовуд» маъруф аст. 

4. Ибни Язиди Рабоъии Ќазвинї, маљмўи сањењи њадисњое 
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бо номи «Сунани ибни Моља» гирдоварї кардааст.
5. Ибни Исо аз-Зањњок Тирмизї (824-893), бо номи 

«Љомеъи Тирмизї» (ё ал-»Љомеъ-ус-Сањењ») маљмўаи 
ањодисе гирдоварї кардааст.

6. Ибни Алї Насої мебошад, ки маљмўае бо номи 
«Сунани Насої» аз ў боќист.

Њамин тариќ, њадис ва њадисшиносї барои рушди фиќњ, 
ахлоќ ва илоњиёт наќши муассир бозидааст. Донистани 
њадис барои онњое, ки исломро дуруст шинохтан мехоњанд, 
њатмист. Дар асоси њадисњо доираи суннати ислом муайян 
карда шудааст.

Савол ва супориш

1. Сарчашмањои асосии ислом кадомњоянд?
2. Ќуръон чї гуна сарчашмаи дини ислом мебошад? 
3. Суннат ва њадис чї гуна сарчашмаи исломї мебошанд?
4. Чаро зарурати китобат ва сањфабандии Ќуръон пеш омад? 
5. Суннат ва њадисњо чї гуна пайдо шудаанд?
6. Чї гуна њадисњоро њадисњои сањењ меноманд?

 §27. ШОХА ВА МАЗЊАБЊОИ ТАЪРИХИИ ДИНИ 
ИСЛОМ

Ислом њам монанди динњои дигар ба шоха ва равияњои 
мухталиф таќсим шудааст. Пас аз вафоти Паёмбари ислом 
чанде нагузашта буд, ки ихтилоф дар атрофи љонишинии 
ў, яъне дар масъалаи интихоби халифа – шахси љонишин, 
идомадињандаи кори паёмбар, пешво ва роњбари сиёсї ва 
мазњабии љомеаи исломї ба вуљуд омад. Зиддият байни чанд 
гурўњ буд. Яке муњољирон, онњое ки аз Макка ба Мадина 
њиљрат карда буданд, дигаре ансор, онњое ки Муњаммад (с) 
пайѓамбарро ба Мадина даъват карда, ба ў пайвастанд ва 
барои дифоъ аз љону молаш паймон баста буданд, сеюм 
онњое, ки тарафдории халифа аз хонадони Муњаммад (с) 
пайѓамбарро мекарданд, яъне тарафдорони Алї ибни 
Абўтолиб - амакбача ва домоди Муњаммад (с) буданд. 
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Худи паёмбар (с) бевосита ба тарзи равшану ошкоро пеш аз 
вафоташ, касеро ба љойи худ таъйин накарда буд, фаќат дар 
чанд рўзи бемории ў Абўбакр вазифаи имоматии намозро 
дар масљид ба уњда дошт ва он њам ба њурмати калонсолиаш 
буд.

Њамин тариќ, аслан дар пайи масъалаи номбурда, ки як 
гурўњ аќида дошт, халифа метавонад, њар мусалмон аз ёрону 
њамсафони паёмбар интихоб шавад ва дигар гурўњ талаб 
мекарданд, ки чунин шахс танњо аз авлоди паёмбар бошад 
ва ба ин Алї мувофиќ аст, љамоаи мусалмонон ба ду равияи 
калон таќсим шуд. Равия ё шохаи якум суннї, ањли суннат 
ва љамоат, ки онњоро гоње ањли тасаннун меноманд ва шохаи 
дуюмро ш и а меноманд. Мафњуми шиа маънои азони ман, 
аз ман ё бо манро дорад.

Аслан, ихтилофи онњо ихтилофи эътиќодию шаръї 
набуда, як ихтилофи ночиз ва на он ќадар муњим аст. Њар ду 
шоха ба офаридгори ягона Аллоњ, ба рисолати паёмбарии 
Муњаммад (с) ва ба китоби осмонии ислом Ќуръон эътиќоду 
имон доранд. Ихтилоф дар сари масъалаи имомат ва 
халифагии љомеаи мусалмонон баъди Муњаммад (с) мебуд. 
Дар пайи ин ањли шиа хилофати се халифаи аввалро эътироф 
накардааст ва аз ин баъд чанде фарќи љузъии дигар пайдо 
мешаванд, ки муњим намебошанд.

Дар навбати худ шохаи суннї дар сари масоили шаръию 
њуќуќї ба чор мазњаб, ё мактабњои диниву њуќуќї људо шуд. 
Инњо мазњабњои њанафия, њанбалия, моликия ва шофеъия 
мебошанд, ки аз доираи исломи рошидї берун нарафтаанд.

Њанафия, ки мазњаби пайравони имом Абўњанифа 
Нўъмон ибни Собит (вафоташ 767 милодї)-ро меноманд, яке 
аз мазњабњои калонтарини суннї мебошад. Нўъмон писари 
Собит писари Марзбон ва кунияи вай Абўњанифа аст. Асли ў 
аз Кобул – пойтахти Афѓонистони имрўза мебошад. Бобояш 
Марзбон дар замони хилофати Умар исломро ќабул карда, 
ба Куфа омадааст ва дар он љо иќомат кардааст.

Абўњанифа бар асари ошної бо илми калом ва бањсу 
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мунозира бо намояндагони мактабњои гуногун мањорати 
комил ёфта буд. Ў ин мањоратро дар илми фиќњ ба кор 
андохт ва ба мактаби фиќњи Абуњанифа асос гузошт.

Мазњаби Абўњанифа тањаммулпазиртарин мазњаби 
ислом аст. Пайравони њанафия асосан дар Анатолия, 
Балкан, Ќафќози Шимолї, Соњили Бањри Сиёњ, Поволже, 
Осиёи Миёна, Афѓонистон, Њиндустон, Россия, Хитой, 
Индонезия ва ѓайра зиндагї мекунанд. Мардуми мусалмони 
Тољикистон низ аксар пайрави мазњаби њанафї мебошанд 
ва ба намояндагони њама дину мазњабњои дигар њурмату 
эњтиром доранд.

Моликия, ки пайравони имом Молик ибни Анас ал-
Асбањї (732-795) мебошанд, дар нимљазираи Арабистон 
ба вуљуд омада, баъдан дар Миср, Африќои Шимолї ва 
Андалус интишор меёбад. Дар фиќњ сарчашмаи асосии 
онњо китобу суннат буда, дар якљоягї дар истилоњ «насс» 
номида мешавад. Фатвои сањобањоро њамчун љузъи суннат 
медонанд. Яке аз хусусияти ин мазњаб он аст, ки амали 
мардуми Мадинаро дар рўзгори Имом Молик (садаи дувуми 
њиљрї) низ њуљљат мешуморанд. 

Мазњаби моликия дар Марокаш, Алљазоир, Тунис, 
Либия, Кувейт, Бањрайн амал мекунад.

Шофеъия пайравони Имом Муњаммад ибни Идриси 
Шофеъї (соли њаёташ 767-820 милодї) мебошанд, ки дар 
фиќњ тибќи китоб, суннат, иљмоъ, гуфтањо (аќвол)-и сањоба 
ва ќиёс амал мекунанд.

Дар њаќиќат мазњаби фиќњии шофеъї њадди мобайниест, 
ки зери таъсири мазњабњои њанафї ва моликї ташаккул 
ёфтааст ва хусусияти онњоро ќабул кардааст. Дар амал он як 
мазњабе аз усулњои содашудаи њанафию моликї мебошад, 
аз ин рў хеле зуд дар Сурия, Ироќ ва Миср ин ду мазњабро 
танг карда, интишор ёфт. Мазњаби шофеъия дар Сурия, 
Лубнон, Фаластин ва Урдун мазњаби асосї буда, дар Ироќ, 
Покистон, Њиндустон, Малайзия, Индонезия ва Эрону Яман 
пайравони зиёд дорад.
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Њанбалия мазњаби дигари ањли суннат буда, пайравони 
имом Ањмад ибни Њанбали Марвазї (вафоташ соли 856 
милодї) мебошад. Ин мазњаб дар асри IX нахуст њамчун 
њаракати динию сиёсї ба вуљуд омада, баъдан ба мазњаби 
фиќњиву аќидавї табдил ёфтааст. Њанбалиён дар фиќњ аслан 
аз рўйи Ќуръон ва суннат њукм мекунанд. Њарчанд њанбалия 
њамчун мазњаби фиќњї дар асри Х ташаккул ёфт, адабиёту 
осори њанбалї баъдтар, дар асри Х1 ба вуљуд омаданд. 
Мазњаби њанбалї байни табаќоти поёнї ва миёнаи Ироќ, 
Хуросон, Сурия ва Њиљоз таърихан таъсири зиёде доштааст 
ва њоло он мазњаби расмии Арабистони Саудї мебошад.

Инњоянд чор мазњаби фиќњии ањли суннат ва љамоат, ки 
номбар шуданд.

Равияи шиа дар навбати худ дар натиљаи ихтилофоти 
дохилї ба чандин фирќа таќсим шудааст. Фирќањои асосии 
он: ќайсония, зайдия, имомия, исноашария ва исмоилия 
мебошанд. 

Гурўњи асосии шиаёнро имомияи исноашарї 
(дувоздањимомї) ташкил мекунанд, ки аз шаљараи имом 
Алї ибни Абўтолиб (вафоташ соли 661 милодї) оѓоз шуда, 
то имом Муњаммад Мањдии Мунтазирро (ѓайбзаданаш соли 
878 милодї) дар бар мегирад. Мувофиќи эътиќоди шиаён 
имоми дувоздањум Мањдї намурдааст, балки ѓайб задааст 
ва дар охирзамон бармегардад ва адолатро пойдор месозад.

Аз фирќањои дигари маъруфи шиа исмоилия мебошад, 
ки дар асри VIII милодї ба вуљуд омада, дар таърихи 
мамолики Шарќи Наздик, Шимоли Африќо, Эрону Осиёи 
Миёна наќши муассире гузоштааст. Ин фирќа номи худро 
аз номи писари имоми шашуми шиаён Имом Љаъфари 
Содиќ – Исмоил гирифтааст. Исмоил, ки дар ибтидо вориси 
имомат буд, аммо бо кадом сабабе аз ин њуќуќ мањрум 
шуда, Имом Љаъфари Содиќ ба љойи ў писари дигараш 
Мўсо ал-Козимро љонишини худ таъйин мекунад. Вале 
тибќи манобеи ба њаќиќат наздиктар сабаби ин дар он буд, 
ки Исмоил панљ сол пеш аз падараш соли 760 вафот карда 
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буд. Пайравонаш бошанд, ба ў вафодор монда, имомати 
ўро ќабул доштанд ва бовар доштанд, ки ў вафот накарда, 
балки аз назарњо ѓоиб шудааст. Исмоилия ба тадриљ аз як 
фирќаи динию сиёсї ба як љараён ё мактаби илоњиётию 
фалсафї табдил меёбад. Дар Тољикистон пайравони 
исмоилия дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон 
зиндагї мекунанд, ки як љузъи бисёр муњими фазои динї ва 
фарњангии кишвари моро ташкил медињанд. Муносибати 
мусолиматомез ва тањаммулпарваронаи мазњабњои њанафии 
ањли суннат ва равияи исмоилия, њамчунин њурмату 
эњтироми байнињамдигарии онњо ба дидгоњњои мазњабии 
якдигар аз дастовардњои назарраси мардум ва фарњанги 
тољик мебошад.
Савол ва супориш

1. Равияњои асосии ислом кадомњоянд?
2. Сабабњои пайдошавии равия ва шохањои исломї ва фирќањои 
онњоро шарњ дињед.
3. Кадом мазњабњои ањли суннат ва љамоатро медонед?
4. Фирќањои ањли шиаро номбар кунед.
5. Тањаммулпарварии диниро чї тавр мефањмед ва он барои љоме-
аи имрўза чї ањамият дорад? 

 §28. ИСЛОМИ МУОСИР ВА ВАЗЪИЯТИ ИЉТИМОЇ-
ИЌТИСОДИИ КИШВАРЊОИ ИСЛОМЇ

Ислом имрўз яке аз се дини бонуфуз ва аз динњои 
љањонї ба шумор меравад. Пайравонаш мувофиќи оморњои 
созмонњои исломї њоло зиёда аз як миллиардро ташкил 
дода, дар 128 кишвари дунё сукунат доранд. Аз љумла дар 
зиёда аз 40 кишвар мусалмонон аксарияти ањолї ва дар 18 
кишвари дигар аќалиятро ташкил медињанд. Онњо минтаќаи 
васеъеро дар ќитъањои Осиёву Африќо, чун Ховари Миёна 
ва Наздик, Осиёи Љанубу Ѓарбї, Африќои Шимолию 
Марказї ва ѓайраро дар ихтиёр доранд. Аќаллиятњои 
исломї дар ќитъањои Амрико ва Аврупо чун тозамуќимии 
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муњољир зиндагї мекунанд. 
Аз рўйи афзоиши ањолї низ кишвари исломї дар яке аз 

љойњои аввал меистанд. Аз љињати сарватњо ва захирањои 
табиї минтаќањои исломї аз мавзеъњои љуѓрофии хеле 
бойи олам ба шумор мераванд. Танњо дар Халиљи Форс, 
минтаќањои наздибањрии кишварњои Шарќи Наздик ва то 
њудудњои бањри Каспий 70% захираи нафти љањонї ва зиёдтар 
аз 40% захираи гази табии љањон нињон мебошанд. Ањолии 
афзояндаи минтаќа бошад, манбаи арзони ќувваи корї ба 
шумор меравад. Диќќати бисёр кишварњои абарќудратро 
мањз њамин сарватњои табиї бештар ба худ љалб месозад.

Аммо бо вуљуди ин њама сарватњои фаровон ва мавќеи 
афзалиятноки љуѓрофї имрўз тараќќиёти иќтисодию 
технологии кишварњои исломї дар сатњи пойин ќарор 
дорад. Нишондињандањои иќтисодї ва истењсолии онњо 
дар якљоягї ночиз ва барои бозори раќобатноки имрўза 
номуњим ба назар мерасанд. Даромади умумии миллии 
кишварњои исломї дар маљмўъ тибќи маълумотњои Бонки 
љањонї дар бораи пешрафти иќтисоди љањон дар соли 2009-
ум, таќрибан мувофиќи табодули асъор 2 трлн. доллари 
амрикоиро ташкил медод. Ин раќам аз нишондињандаи 
љањонї дар ин самт њамагї 5%-ро дарбар мегирад. Он дар 
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маљмўъ баробари даромади умумии миллии солонаи як 
кишвари Фаронса ва ќариб ним милиард доллар камтар аз 
давлати Олмон мебошад. Њаљми мањсулоти миёнаи дохилии 
кишварњои исломї бошад, боз њам аз ин камтар аст. 

Сабаби ин ќафомониро муњаќќиќон дар истифода 
нашудани технологияи нав дар истењсолот, набудани 
ихтироот, набудани навоварии илмї, пойбанди таълимоти 
куњнаи асримиёнагии динї мондани љомеа, рушд накардани 
илмњои даќиќ ва табиатшиносї дар ин кишварњо ва ѓайра 
медонанд. Кишварњои исломиро лозим аст, ки дар ин самт 
чорањои муњим андешанд.

Маркази таърихии кишварњои исломиро 23 давлати 
арабї ташкил медињад ва дар онњо 320 млн ањолї зиндагї 
мекунад. Давлатњои асосии ин минтаќа аз рўйи нуфуси ањолї 
Миср ва аз љињати иќтисодї Арабистони Саудї мебошанд. 
Ба сифати минтаќаи дуюми кишварњои исломї бошад, 
ќисмати осиёии онро ном бурдан мумкин аст, ки ба он 15 
давлат аз Туркия то Бруней дохил мешаванд. Ин аз њама 
минтаќаи серањолитарини кишварњои исломї ба шумор 
меравад ва дар он ќариб 770 млн. ањолї зиндагї менамояд. 
Аз љињати иќтисодї ин минтаќа аз кишварњои арабї дида 
пешрафтатар аст, ба он 53% даромади миёнаи миллї ва 55% 
табодули молњои тиљоратии кишварњои исломї рост меояд. 
Аз њама кишварњои серањолитарини ин минтаќа ва умуман 
олами ислом Индонезия, Покистон ва Бангладеш мебошанд. 
Кишварњои аз љињати иќтисодї пешрафта Туркия, Эрон ва 
Индонезия ба шумор мераванд. Аз рўйи табодули молу ашёи 
тиљоратї бошад, дар байни кишварњои исломї Малайзия 
дар љойи аввал меистад.

Ќитъаи Африќо низ барои кишварњои исломї минтаќаи 
муњим ба шумор меравад. Дар ин ќитъа 20 кишвари исломї 
арзи њастї дорад. Дар онњо таќрибан 330 млн ањолї зиндагї 
мекунад, ки ин шумора аз шумораи кишварњои арабї зиёдтар 
аст. Сатњи тараќќиёт ва пешрафти ин кишварњо аз њама 
пойинтар буда, минтаќаи нисбатан ќафомондаи кишварњои 
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исломї ба шумор мераванд. Дар байни кишварњои 
мусалмонии Африќо Нигерия то андозае љойгоњи муайян 
дорад. Дар дигар минтаќањои боќимонда бошад Албанияро 
дар Аврупо ва ду кишвари дигар дар Амрикои Марказї – 
Суринам ва Таянаро ном бурдан мумкин аст, ки на он ќадар 
ањолии зиёди мусалмонро дар бар мегиранд.

Њамин тариќ, олами ислом ва кишварњои исломї 
имрўз таркиби баѓоят гуногунранг дошта, муносибатњои 
байнињамдигарии онњо низ њамин гуна мураккаб ва пуртазод 
мебошанд.

Дар кишварњои мусалмонї, инчунин созмонњои зерини 
байналмилалии исломї амал мекунанд:

1. Созмони Њамкории Исломї, ќаблан – Созмони 
Конфронси Исломї, ин созмони байнидавлатии кишварњои 
Осиёву Африќо соли 1969 ташкил шуда, 44 давлат ва 
Созмони озодибахши Фаластинро дарбар мегирад. Органи 
олии ин созмон Конфронси сарони давлатњо ва њукуматњо 
мебошад.

 2. Анљумани Олами Исломї – ин созмон соли 1926 дар 
Макка ташкил шуда, дар 67 кишвар намояндагї дорад. 
Созмон маќоми созмони ѓайрињукуматии машваратї дар 
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назди Созмони Милали Муттањид ва маќоми нозирро дар 
Созмони Конфронси Исломї дорад.

3. Лигаи Олами Исломї – соли 1962 дар Макка ташкил 
ёфта, созмони ѓайрињукуматии байналмилалии исломї 
мебошад.

Дар шароити њозира ѓайр аз ин се созмони муътабаре, 
ки ёд шуд, боз чандин созмону ташкилотњои байнидавлатї, 
минтаќавии иљтимоию сиёсї, иќтисодию илмї, фарњангї ва 
ѓайра амал мекунанд. Ба ин ќатор Бонки Исломии Рушд, 
Мухобироти Байналмилалии Исломї, Созмони исломї оид 
ба таълим ва маданият, Мањкама (суд)-и адолати исломї ва 
ѓайраро ном бурдан мумкин аст.

Њамин тариќ, дар шароити њозира, бо вуљуди 
мушкилоти зиёд ва њанўз њам ба сатњи имрўзаи пешрафти 
илмию техникї нарасидани аксари кишварњои мусалмонї, 
ислом яке аз динњо ва идеологияњои бонуфузи љањонї буда 
ва кишварњои исломї дорои имконоти азими иќтисодї ва 
захирањои табиї мебошанд. Рушди иќтисодию иљтимоии 
як ќатор кишварњои исломї, аз ќабили Туркия, Эрон, 
Амороти Муттањидаи Араб, Кувейт, Индонезия, Малайзия 
ва ѓайрањо далолат бар он мекунанд, ки аз лињози илмию 
фарњангї ва њатто технологї, кишварњои исломї имкони 
расидан ба сатњи имрўзаи тараќќиётро низ доранд ва пайи 
он бояд кўшиши пайваста намоянд.

Њаракатњо ва фирќањои навзуњури исломї. Тайи солњои 
охир дар минтаќањои гуногуни мусалмоннишин равияву 
њаракатњои сиёсї ва иљтимоие рўйи кор омадаанд. Аз байни 
ин равияњои динии исломї дар Осиёи Марказї, инчунин 
дар Тољикистон ва минтаќањои дигари мусалмоннишини 
пасошўравї Вањњобия, Равияи Салафия, Њаракати 
Исломии Ўзбекистон, Љамоати Таблиѓ, Њизби тањрир, 
Ансоруллоњ, Њизбуллоњ, Њаракати исломии Туркистон, 
Равияи Тољикистони озод, Давлати исломии Ироќу Шом 
(ДИИШ), «Ихвон-ул-муслимин» (бародарони мусалмон), 
њизби Љундуллоњ ва ѓайрањоро ном бурдан мумкин аст, ки 
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дар Тољикистон ба таври пинњонї кору фаъолият мебаранд. 
Доираи асосии фаъолияти ин њаракатњо бештар дар байни 
љавонон ва наврасон буда, аз эњсоси эътиќодию маърифати 
сусти динии онњо истифода мебаранд.

Вањњобия дар Арабистони Саудї дар асри XVIII 
ба вуљуд омад. Асосгузори ин нањзат Муњаммад ибни 
Абдулвањњоб (1703-1792), яке аз пешвоёни мазњаби њанбалї 
буд. Сарчашмаи ѓоявии вањњобия барваќтар аз тарафи яке 
аз уламои машњури њанбалї Ибни Таймия (1262-1328), дар 
асри ХIII тањия шуда буд. Асли таълимоти вањњобияро 
поксозии ислом аз тариќи бозгашт ба исломи ибтидоии 
даврони паёмбари ислом Муњаммад ташкил мекунад. Аз ин 
рў мубориза бо боќимондањои бутпарастию бисёрхудої, ки 
баъдан ба ислом дар шакли парастиши љойњои муќаддас, 
шайху эшону авлиё ва ѓайра роњ ёфта буданд, аз иќдомот 
ва таблиѓоти аввалии вањњобиён буд. Вањњобиён талаб 
мекарданд, ки танњо ба Ќуръон эътиќод бояд кард, нисбат 
ба суннат фаќат ба он њадисњое эътимод ќоил буданд, ки 
дар давраи чор халифи аввал –хулафои рошидин маълум 
ва эътироф шуда буданд. Баргашт ба тавњиди беолоиш, 
ба ќавли онњо, асоси худошиносии вањњобиёнро ташкил 
мекунад. Аз ин нуќтаи назар онњо хеле љиддию ќотеъона ба 
тасаввуф мухолифат ва мубориза бурданд. Нафрати эшон 
нисбат ба аќоиди суфия ба њадде расида буд, ки баъзе дуоњо 
ва мунољоти онњоро, ки дар рўйи маќбарањои авлиё хонда 
мешуд, бидъат шумориданд ва манъ карданд. Мегўянд, ки 
парастиши авлиё ва гури эшон худ навъи дигаре аз ширк 
аст. Ба њамин сабаб нахустин бор, ки дар соли 1806 ба шањри 
Макка даст ёфтанд, маќбарањои бузургон ва сањобањоро, ки 
зиёратгоњи њољиён буд, вайрон сохтанд. Чун дувумин бор 
дар соли 1924-1925 султони Њиљозро маѓлуб карда, давлати 
саудии арабї бо сардории Абдулазиз ибни Сауд барќарор 
карданд, њатто хонае, ки Муњаммад пайѓамбар (с) таваллуд 
шуда буд, вайрон карда, осору нишонањои хонадони 
сањобањои Муњаммадро (с) дар ќабристони шањри Мадина 
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хароб карданд. Хулоса, назарашон бар он буд, ки њар аќида 
ва мабдае, ки дар ислом мутобиќи матни возењи Ќуръон ва 
њадисњои сањењ набошад, ба фикри онњо куфри мањз аст. 

Вањњобия аз назари иљтимоию сиёсї идеологияе буд, 
ки љињати барќарор кардани њукумати хонадони Саудиён 
равона шуда буд. Муњаммад ибни Абдулвањњоб аз дастгирии 
пешвои наљдиён Муњаммад ибни Сауд бархурдор буд. 
Ѓояњои ислоњотии Абдулвањњоб нерўи муњаррики њадафњои 
сиёсии хонадони Саудиён гардид. Солњои баъдина иддае 
аз њаракатњои навбаромади исломї ѓояњои вањњобияро дар 
минтаќањои берун аз кишварњои арабї роњандозї карданї 
мешаванд, ки он ба мухолифат бо мазњабњои анъанавї 
оварда мерасонад, зеро он чї вањњобиён талаб мекунанд, 
фаќат хоси фарњанги арабист ва дар муњити Арабистон вуљуд 
дошт. Дар фарњанг ва рўзгори мардумони дигар бошад, 
чизњое њастанд, ки айнияти онњоро дар муњити фарњангии 
Арабистон пайдо кардан мумкин нест. Мусаллам аст, ки 
намунаи онњо дар Ќуръон ва Суннат низ вонамехўранд ва 
роњи њалли онњоро тавассути муносибати тањаммулпазирона 
пайдо кардан мумкин аст, ки уламои гузаштаи њанафї ин 
корро кардаанд.

Равияи салафия. Равия ё худ њаракати дигари навбаромад 
дар кишварњои мусалмоннишини Осиёи Миёна њаракати 
салафия мебошад. Салафињо худро пайравони «салафи 
солењ» аз калимаи арабии «салафа» «гузаштагони накўкор» 
муарифї намуда, аслан ба исломи замони муњаммадї ва 
давраи сањобагон баргаштанро даъво доранд. Аслан ин 
њаракат аз рўйи ѓоя ва аќидааш идомаи њамон вањњобия аст. 
Њадафашон барќарор кардани исломи аввал, яъне исломи 
бунёдї, фундаменталї аст. Онњо дар иљрои баъзе фарзњои 
динї бо исломи суннатї ихтилоф варзида, масоили дигаре, 
аз ќабили зиёрат кардани мазорњо, хондани оятњои Ќуръон 
дар сари ќабрњо, хайру садаќа кардан ба арвоњи гузаштагон 
ва ѓайрањоро инкор мекунанд. 

Њизб-ут-тањрир. Њаракати дигари мазњабие, ки худро 
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љунбиши исломї медонад, ба фаъолияти њизби ифротию 
сиёсии динї – Њизби тањрир тааллуќ дорад, ки дар 
кишварњои Осиёи Марказї хеле фаъол шудааст. Он њанўз 
дар охирњои замони Иттињоди Шўравї ба минтаќањои 
мусалмоннишини ин кишвар, махсусан ба Ўзбекистон роњ 
ёфта, баъдтар дар дигар њамсоякишварњо низ пањн шуда 
буд. Аз таърихи пайдоиши ин њизб маълум мешавад, ки он 
аз тарафи Таќийуддини Набњонї (1909-1977) соли 1953 дар 
Урдун таъсис ёфтааст.

Аз аввали пайдоишаш ин њизб худро ташкилоти сиёсии 
ањли суннат ва љамоат муаррифї намуда, баргаштан ба 
тарзи њаёти исломї дар асоси меъёрњои шариатро њадафи 
худ ќарор медињад. Барои ба ин њадаф расидан ташкили 
хилофати арабро, ки њамаи кишварњои мусалмониро 
муттањид созад, пешаи худ ќарор додаанд.

Њизбуллоњ (аз арабї – њизби Худо) – ташкилоти 
њарбишуда ва њизби сиёсии шииёни Лубнон буда, дар ин 
кишвар дар соли 1982 бо маќсади барпо кардани давлати 
исломї дар мисоли Эрон таъсис шудааст. Сарварии 
ташкилотро Њасан Насруллоњ ба уњда дошт. Дар давлатњои 
Иёлоти Муттањидаи Амрико, Канада, Исроил, Миср, 
Австралия, Бритониё, давлатњои арабии Халиљи Форс ва 
ѓайра ташкилоти террористї эълон шудааст. Аз љумла 
куштори яке аз сарвазирони собиќи Лубнон – Рафиќ 
Њарирї ба Њизбуллоњ нисбат дода шудааст. Љонибдорони 
Њизбуллоњ аз соли 2011 инљониб дар Сурия ба тарафдории 
Башор Асад мељанганд.

Љундуллоњ (аз арабї – Љанговарони Худо) – ташкилоти 
террористии сунниёни Эрон ва Балуљистони Покистон, 
дар соли 2003 ташкил шудааст. Тибќи баъзе маълумот бо 
ташкилоти «Алќоида» робитаи ќавї дорад. Чандин амали 
террористиро дар Эрону Покистон ба анљом расонидааст. 
Сарвари он Абдулмалик Ригї дар соли 2010 дар Эрон дастгир 
ва ба ќатл расонида шуд. Аз љониби Иёлоти Муттањидаи 
Амрико ташкилоти террористї эълон шудааст.
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Ихвонулмуслимин (аз арабї – бародарони мусалмон) – 
ташкилоти байналмилалии динї-сиёсї буда, дар соли 1928 аз 
тарафи Њасан ал-Банна дар Миср ташкил шудааст. Баъдњо 
сарварии онро Саид ал-Ќутб ба уњда дошт, ки дар соли 1966 
ба ќатл расидааст. Намояндагињои Ихвонулмуслимин дар 
Сурия, Фаластин, Ироќ, Тунис, Либия фаъолият мекунанд. 
Амалњои зиёди террористї анљом додааст, ки дар байни 
онњо сўиќасд ба љони собиќ призиденти Миср Љамол 
Абдул Носир дар соли 1954 хеле машњур аст. Дар соли 2012 
намояндаи Ихвонулмуслимин Муњаммад Мурсї призиденти 
Миср интихоб шуд, вале аз љониби њарбиён дар соли 2013 
бо сабаби исломгароию тундравї аз сари ќудрат барканор 
карда шуд. Маќсади асосии ташкилоти Ихвонулмуслимин 
бунёди њокимияти исломї дар љањон бо номи Хилофати 
бузурги исломї аст. Аз љониби Русия, Миср, Арабистони 
Саудї ва давлатњои дигар ташкилоти террористї эълон 
шудааст.

Фаъолияти њаракати динї-экстремистии Љамоати 
ансоруллоњ мисли њаракатњои Њизби тањрир, Лашкари 
Тайиба, Љамъияти таблиѓ, Љабњат-ун-нусра ва ѓайра дар 
Љумњурии Тољикистон аз 3 майи соли 2012 бо ќарори 
Суди Олии кишвар чун ташкилоти террористї манъ карда 
шудааст. Љамоати ансоруллоњ бо ташкилоти Алќоида 
иртиботи бевосита дошта, роњбарони он Мулло Абдуллоњ, 
Мулло Амриддин ва ѓайра дар куштори одамон гунањкор 
дониста шудаанд. Марказњои идораи ин ташкилот 
номаълум буда, фаъолияти террористии онро давлатњои 
хориљї маблаѓгузорї мекунанд.

Давлати исломии Ироќу Шом (ДИИШ) (ё Давлати 
Исломї) – ташкилоти байналмилалии террористии сунниён 
буда, аз соли 2013 дар марзњои Сурия ва Ироќ фаъолият 
мекунад. Аз моњи июни соли 2014 худро чун хилофати 
Давлати Исломї эълон кардааст. Асоси ин ташкилоти 
террористиро Давлати исломии Ироќ ташкил медињад, ки 
дар соли 2006 дар натиљаи бо њам пайвастани ёздањ гурўњи 
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бо Алќоида иртиботдошта ба вуљуд омада буд. Маќсади 
Давлати исломии Ироќу Шом бунёди давлати исломї дар 
марзњои собиќ Хилофати усмонї ва дар тамоми давлатњои 
исломї аст.

Љангиёни ДИИШ дар Афѓонистон, Покистон, Либия, 
Миср, Яман, Нигерия, Филиппин ва дигарњо амалиёти љангї 
иљро мекунанд. Аз љониби аксарияти кишварњо, аз љумла бо 
ќарори Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 14 апрели соли 
2015 њамчун ташкилоти террористї шинохта шудааст.

Њаракати исломии Туркистони Шарќї – ташкилоти 
ѓайриќонунии њарбишудаи уйѓурњои Хитой буда, 
дар соли 1993 таъсис ёфтааст. Бо њаракати Толибон 
ва Алќоида иртиботи бевосита дорад. Зиёда аз дусад 
амалњои террористиро бо куштори мардуми зиёд ба анљом 
расонидааст. Аз ин рў аз љониби СММ, Иттињоди Аврупо, 
ИМА, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Афѓонистон, њамчунин бо 
ќарори Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 30-юми марти 
соли 2006 ташкилоти террористї эълон шудааст.

Бо ќарори Суди Олии Љумњурии Тољикистон аз 30-
юми марти соли 2006 њамчунин ташкилоти Тољикистони 
озод низ њаракати террористї шинохта шудааст. Ин 
ташкилот тољикон ва ўзбеконеро, ки бар асари юриши 
Мањмуд Худойбердиев аз марзи Тољикистон ба Ўзбекистон 
фироркардаанд, муттањид карда, мунтазам бар зидди 
Тољикистон ва мардуми он амалњои харобкорона ва 
душманона ташкил мекунад.

Љамоати Таблиѓ. Ташкилот ё њаракати динии дигаре, 
ки дар љомеањои мусалмонї, махсусан дар кишварњои 
Осиёи Марказї тайи солњои охир хеле фаъол шудааст, 
Љамоати Таблиѓ мебошад. Пайравони ин њаракат худро аз 
фаъолияти сиёсї канора гирифта, њадафашонро аз таблиѓи 
исломи бунёдї, фундаменталї иборат медонанд. Маркази 
ин љамоат дар шањри Дењлї ќарор гирифтааст. Муассис ва 
бунёдгузори он Муњаммад Илёси Кондењлавї (1886-1946) 
мебошад.
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Њаракати исломии Ўзбекистон. Ташкилоти дигаре, ки 
дар Осиёи Миёна баъд аз солњои 90-уми ќарни гузашта 
фаъолияти сиёсї мебарад, Њаракати исломии Ўзбекистон 
мебошад. Ин ташкилоти исломї соли 1996 аз тарафи 
аъзоёни њизбњои манъшудаи собиќи Ўзбекистон, аз ќабили 
Љамъияти адолат, Њизби исломии Туркистон, Лашкари 
ислом ва ѓайрањо таъсис ёфтааст. 

Дар бисёр кишварњо Њизби исломии Ўзбекистон 
њамчун ташкилоти террористї шинохта шудааст. Дар 
худи Ўзбекистон пайравон ва њаводорони ин њизб пайгирї 
ва бозљўии љиддї карда мешаванд. Аз ин рў њамаи онњо 
дар хориља буда, маркази идориашон то шурўи амалиёти 
зиддитеррористї дар шањри Ќандањори Афѓонистон ќарор 
дошт.

Дар Тољикистон њизбу њаракатњои Вањњобия, Равияи 
Салафия, Њаракати Исломии Ўзбекистон, Љамоати Таблиѓ, 
Њизби тањрир, Ансоруллоњ, Њизбуллоњ, Њаракати исломии 
Туркистон, Тољикистони озод, Давлати исломии Ироќу 
Шом (ДИИШ), Ихвон-ул-муслимин (бародарони мусалмон) 
ва њизби Љундуллоњ, бинобар сабаби хатарнок ва хилофи 
мазњаби њанафї буданашон, бо ќарори Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон њамчун њизбу њаракатњои экстремистиву ифротї 
фаъолияти онњо манъ карда шудааст.

Савол ва супориш

1. Пайравони ислом имрўз дар кадом кишварњо зиндагї меку-
нанд ва таносуби ањолии онњо чї гуна аст?
2. Дар бораи захирањои табиї ва мавќеи љуѓрофї, сатњи тараќќи-
ёти иќтисодию технологии кишварњои исломї маълумот дињед.
3. Кадом созмонњои байналмилалї, њаракатњо ва фирќањои на-
вбаромади исломиро медонед?
4. Дар њудуди Тољикистон фаъолияти кадом њизбу њаракатњо ва 
фирќањои навзуњури исломї бо ќарори Суди Олии Љумњурии 
Тољикистон манъ карда шудааст?
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 §29. ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ ДИНЊОИ 
ЃАЙРИСУННАТЇ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР

Муњимтарин рўйдоди таърихии давраи навтаринро 
дар соњаи маънавият ва љойгоњи дин дар љомеа пайдоиши 
падидаи нисбатан нави динњои ѓайрисуннатї ташкил 
мекунад.

Динњои ѓайрисуннатї. Аз нимаи дуюми асри XIX то 
имрўз дар љањон чандин дини ба истилоњ ѓайрисуннатї ё 
њаракатњои нави динї ба вуљуд омаданд. Ин динњоро барои 
он ѓайрисуннатї меноманд, ки дар гузашта њамчун дини 
алоњида вуљуд надоштанд. 

Хусусиёт ва навъњои динњои ѓайрисуннатї. Мо дар 
бобњои гузашта доир ба пайдоиши равияву фирќањо, 
љараёнњо ва нањзатњо маълумот додем, вале бо вуљуди ин 
њељ яке аз онњо иддаои дини нав буданро накардаанд ва 
аксари таълимоти асосии он динеро, ки дар заминаи он ба 
вуљуд омадаанд, ќабул доранд. Аммо динњои ѓайрисуннатї, 
њарчанд дар заминаи динњои суннатї ба вуљуд омадаанд, 
даъвои дини нав будан, даъвои нубувват ва дарёфти вањйро 
доранд. 

Пайдоиши динњои ѓайрисуннатї далолат бар он 
мекунанд, ки њанўз майли њаќиќатљўйї ва худољўйии 
инсоният хотима наёфтааст, пешрафти илмию технологии 
асри XX ва ибтидои асри XXI то њанўз натавонистааст, ки 
ниёзњои равонию маънавии инсониятро ќонеъ созад. 

Динњои ѓайрисуннатиро мо шартан ба чањор гурўњ 
таќсим кардем:

1. Динњои нави заминаи исломї дошта, чун дини бањоия; 
2. Динњои нави заминаи шарќї дошта, чун: Љамъияти Шуури 
Кришна, Маркази дзен-буддизми уќёнуси оромї, Рисолати 
Нури Илоњии Махарай Джи ва ѓайра. Ин динњо омехтае 
аз динњои њиндуия, буддоия ва ислом мебошанд; 3. Динњо 
ва мазњабњои навмасењї – Маљмааи калисои Фарзандони 
Худо ва Калисои тани Масењо мебошанд. Таълимоти ин 
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мазњабњоро омехтае аз унсурњои насронї ва динњои шарќї 
ташкил мекунад; 4. Равияю мазњабњои дар замини илм ба 
вуљуд омада чун Калисои саентологї, «динњои кайњонї», 
аз ќабили Љамъияти Аэтариус, ки бар пояи эътиќод ба 
робитаи Замин бо ќуввањои олии кайњонї ва аќли кайњонї 
асос ёфтаанд.

Њоло аз байни динњои ѓайрисуннатї мо дар њаљми 
китоби дарсї имкон дорем, танњо дар бораи чанд дини 
маъруф маълумот бидињем.

Дини бањоия (бањоизм). Бањоия яке аз љунбишњои мазњабии 
нимаи дуюми асри XIX дар Эрон аст, ки баъдан худро дини 
нав эълон кард. Ин дин низ дар заминаи фарњанги эронї 
ба вуљуд омада, даъвои дини љањониро дорад. Асосгузори 
ин дин Мирзо Њусайн Алї Бањоуллоњ (1817-1892) ба шумор 
рафта, дар ибтидо яке аз пайравону муридони Мирзо Алї 
Муњаммади Шерозї (1820-1850), бо тахалус ё лаќаби Боб 
буд. Мирзо Алї Муњаммад дар 25-солагї худро имоми 
Мањдї эълон кард. Мирзо Алї Муњаммад худро ноиб ва 
муќаддимае барои зуњури Мањдї (яке аз боварњои ањли шиа 
–зуњури Мањдї дар охирзамон аст) эълон кард ва ба «Боб» 
(арабї – дарвоза) маъруф шуд ва мазњаби вай ба номи «бобї» 
шинохта шуд. Боб китобе навишт бо номи «Баён» ва онро ба 
љои Ќуръон ва шариати ислом муарифї кард ва изњор дошт, ки 
баъд аз китоби ў ин китобњо бекор (мансух) шудаанд. Ўро бо 
фатво ва фишори рўњонияти шиа соли 1892 баъд аз муддате 
зиндонї ва ба дор овехтанд.

Пас аз кушта шудани Боб ду нафар аз шогирдони ўро бо 
номи Субњи Азал ва Мирзо Њусайн Алї (Бањоуллоњ) аз Эрон 
хориљ карданд. Субњи Азал њамон тариќаи Бобро идома 
дод ва пайравони вай «Бобия» ном гирифтанд. Аммо Мирзо 
Њусайн Алї эълом дошт, ки Худо дар ў њулул кардааст ва 
китобе нигошт бо номи «Китоби Аќдас» ва онро «Вањйи 
илоњї» эълон кард. Њамчунин Бањоуллоњ изњор дошт: дине, 
ки вай ба итоати он даъват мекунад, ислом нест, балки дини 
навест, ѓайр аз ислом. 
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Асоси таълимоти бањоияро таркибе аз таълимоти ислом, 
насрония ва баъзе аќоиди зардуштия ташкил мекунад. 
Бањоуллоњ дар илоњиёт чун ислом тавњидист, вале худро 
бањо – таљаллии Худо, ё ки зуњури Худоро, монанди Исои 
Масењ дар симои худаш эълом медорад. 

Мафњуми охират ва растохез ва ба њамин вобаста зуњур 
ва бозгашти Исои Масењ низ назди Бањоуллоњ маънии дигар 
дорад. Бањоиён абадияти рўњро эътироф намуда, эњё ва 
растохез дар љаннатро, ба маънии эњёи рўњонї медонад. Ба 
ибораи дигар, љаннат њамчун дарёфти наздикї бо Худованд 
ва дўзах – њамчун дур шудан аз ў фањмида мешавад. Тибќи 
таълимоти бањоия ќиёмат њељ умумияте бо зинда шудани 
тани табиї надорад. 

Дини бањоия вањдати инсоният ва вањдати асли ѓоявии 
динњоро эътироф ва баробарии марду зан дар њама умурро 
тарѓиб менамояд. Дар масъалаи таносуби илму дин 
тарѓибгарони он чунин мегўянд: дин бояд мутобиќи аќл ва 
илм бошад.

Дар бањоия дастгоњи рўњоният барњам дода шудааст, 
аз ин рў вазифаи њар диндор интишори оини он мебошад. 
Хондани намоз дар аввали субњ ва бегоњ барои њар бањої 
њатмї аст, вале ба ѓайр аз намози љаноза, ки инфиродї аст. 
Њамчунин доштани рўза аз 2-юми март то 21-уми март –19 
рўз (таќвими бањоия аз 19 моњи 19-рўзї иборат аст) барои 
онњо фарз шудааст. Љашни Наврўзро иди рўза низ мегўянд.

Ин дин зиёда аз 120 000 љамъият дар 177 кишвари љањон 
дорад. Каъбаи бањоиён бо номи «Хонаи љањонии адл» (дар 
шањри Хайфаи Исроил) мебошад.

Њоло дар њамаи љумњурињои Осиёи Марказї љамъиятњои 
бањоия расман фаъолият мекунанд. Дар Тољикистон низ 
зиёда аз 2000 нафар аз ин дин пайравї мекунанд. 

Љамъияти байналмилалии шуури кришна (iskcon). 
Асосгузори Љамъияти байналмилалии Шуури Кришна 
(Њаре Кришна) Шри Шримад Абхай Чаран Де (1896-1977) 
мебошад, ки номи ифтихории Свама Прабхупадаро дорад. 
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Ў дар соли 1896 дар шањри Калкуттаи Њиндустон ба дунё 
омадааст. Ин љамъият заминаи њиндї дошта, дар Амрико 
ба вуљуд омадааст.

Соли 1965 Прабхупада бо киштии борї ба Ню-Йорк 
меравад. Њангоми вуруд ба ин шањр ў њељ сармояе барои 
зиндагї надошт ва пас аз як соли мушкилї моњи июли соли 
1966 Љамъияти байналмилалии Шуури Кришнаро таъсис 
дод. Ин Љамъият, ки ў поя гузошту рањбарї кард, њангоми 
маргаш – 14 Ноябри соли 1977 чун конфедерацияи љањонї 
эътироф шуда буд.

Таълимоти ин мазњаб дар заминаи таълимоти њиндуия 
ташаккул ёфтааст. Китоби «Бњагава-гита» ќисме аз 
«Мањабхарата» буда, таълимоти кришнаитњо бар асоси 
тафсири он аст. Љамъияти Кришна вуљуди Худои ягонаро 
эътироф дорад. Њаќиќати олї – Худои ягонаи мутаол Шри 
Кришна се ном дорад: Кришна, Брањман ва Параматма.

Ба бовари онњо мављудот дар муносибат ба Худои таоло 
њолати пайвандро доранд ва њељ амале бе огањї ва назорати 
вай ба вуќўъ намепайвандад. 

Мувофиќи суннатњои ведої пайравони Кришна ба 
таносух эътиќод доранд, тибќи он рўњ метавонад 8 400000 
ќолаби нави њаёт иваз кунад, яъне пас аз марги њар ќолаби 
пешина ба худ мувофиќи карма ќолаби нав гирад ё ба 
ќолаби нав интиќол ёбад. Ин таносух мувофиќи ќонуни 
карма метавонад беохир бошад. Вале рўњ метавонад ба асли 
аввалаи худ Кришна бипайвандад. 

Ибодат ва шариати кришнапарастон, ки асоси онро 
бхакта-йога ташкил мекунад, ањамияти зиёд ба медитатсия 
ва зикр (мантр – поксозии аќл) аз тариќи хондани номњои 
муќаддаси Худо «Њаре Кришна, Кришна Њаре, Њаре, Њаре 
Рама, Рама Њаре, Њаре Рама Рама, Рама Њаре, Њаре» меди-
њанд. Ин дуоро пайравони Кришна дар тули рўз бояд 1728 бор 
зикр кунанд. Тарљумаи он чунин аст: «Эй Худои њамаљаззоб 
ва эй Худои њамашодгар, эй нерўи Илоњї бигузор содиќона 
ба Ту адои хизмат кунам». 
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Маркази мазњабию фарњангии пайравони Кришна 
маъбад-ибодатгоњи онњост. Пайравони Љамъияти байнал-
милалии Шуури Кришна дар солњои баъд аз суќути давлати 
Шўравї дар љумњурињои Осиёи Марказї, алалхусус дар 
Ќазоќистон ва Ќирѓизистон зиёд шудаанд. 

Калисои  иттињоди сан  мян  мун. Љамъияти рўњи 
муќаддас оид ба иттињоди насрониёни љањон соли 1954 
дар Куриё (Корея) аз тарафи Сан Мян Мун (таваллудаш 
6.01.1920) ташкил шудааст. Мувофиќи иддаои Сан Мян 
Мун ў дар 16-солагї вањй дарёфта, ки хабар медињад, 
Исои Масењ рисолати наљотбахши худро натавонистааст 
иљро кунад ва ин рисолат ба дигар кас, яъне ба ў – Сан 
Мян Мун њавола шудааст. Сан Мян Мун даъвии нубувват 
дорад, худро арзандатарин инсон ва динашро муосиртарин 
медонад. Сухани ўст: “Ман пешопеши њамаи оламам. Ман 
фикр мекунам, ки аз њама муваффаќтарин мубаллиѓон ва 
муќаддасони фиристодаи Худоям”. Сан Мян Мун муддаї 
аст, ки бо Яњёи таъмидгар ва Исои Масењ мулоќот карда ва 
таъкид низ мекунад, ки ў аз онњо њељ камї надорад.

Муњтавои таълимоти Калисои Иттињодро омехтае аз 
таълимоти ба ном насронї, унсурњое аз зуњд (мистика), 
фалсафа ва унсурњои суннатии динњои шарќї дорад. 
Пайравони Мун аќида доранд, ки Инљил (Библия) асли 
њаќиќат нест. 

Тафсири Мун аз чигунагии нахуст гуноњ нисбати 
назарияи динњои сомї фарќ мекунад. Мувофиќи аќидаи ў 
Одам ва Њаво мебоистанд аз тариќи насли худ њукмронї ё 
Њукумати Илоњиро дар рўйи замин барќарор кунанд. Вале 
Њаво ба фиреби Шайтон дода шуда, бо вай даромехт, яъне 
зино кард, ки аз он Ќобил ба дунё омад. Пас аз он бо Одам 
хуфт ва Њобилро таваллуд кард. Дар натиља Одаму Њаво 
љисману рўњан гунањгор шуданд ва наќшаву барномаи Худо 
вайрон шуд. 

Мун Худо будани Исои Масењро инкор мекунад, ўро 
инсоне мешуморад, ки омодааст, то зан бигирад ва фарзанд 
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ба дунё биёрад, вале пеш аз анљоми ин кор кушта шуд. Мун 
зарурати зуњури “Одами сеюм”-ро барои иљрои барномаи 
Илоњї наљоти љисмонии инсон, аз тариќи издивољ ва эљоди 
нажоди инсонњои бегуноњ тарѓиб мекунад. Зимнан Мун 
амалан худро он “Инсони Сеюм” мешуморад.

Ин аст, ки тибќи аќидаи Мун таърихи инсоният аз се 
марњала ташаккул ёфтааст. Марњалаи “асри Ањди Ќадим”, 
“асри Ањди Љадид” ва “асри Ањди Хотима”.

Калисои Иттињод дар тамоми олам чун як “оила” 
амал мекунад. Маќсади асосии аъзоёни калисо дарёфти 
“таваллуди нав” ва иштироки бунёди Њукумати Илоњї 
мебошад. 

Мун бо маќсади бунёди одамони бегуноњ “маросими 
издивољ”-ро кор кардааст. 

Њамчунин онњо “Ќонуни љуброн”-ро тарѓиб мекунанд, 
ки мувофиќи он муъминон пеш аз он, ки Худо онњоро 
бахшад, аќаллан ќисмате аз ќарзи гуноњи худро бояд 
бипардозанд. Наљотро аз тариќи рўзадорї, љамъоварии 
маблаѓ барои калисо, љалби аъзои нав ба калисо ва дигар 
корњо метавонанд касб кунанд.

Дини саентология (дониши дониш). Калисои дониши 
дониш (саентология) соли 1954 дар ИМА арзи вуљуд 
кардааст. Калимаи саентология (аз калимаи лотинии scio – 
дониш ва калимаи юнонї logos – таълимот таркиб ёфта), дар 
тарљумаи тањтуллафз “дониш дар бораи он, ки чи гуна донї” 
аст. Асосгузори ин дин файласуф ва нависандаи амрикої 
Лафайет Рон Њаббард (1911-1986) мебошад, ки бисёрињо ўро 
бо осори оммавии адабиаш мешиносанд. 

Саентология чунин мешуморад, ки инсон чизе бештар аз 
аќлу љисм аст. Вай худ рўњ аст, ки метавонад њам аќлу њам 
љисмро назорат кунад. Рўњ аз назари Њаббард – сарчашмаи 
њама хубињо, асли ростї ва эљодииолам аст.

Дар саентология мафњуми Худо њамчун Вуљуди Олї, 
Холиќи љањон мављудият дорад. Мафњуми Худо дар ин дин 
ба дараљаи олии баќои њастии олам аст. Чунонки Л.Рон 
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Њаббард дар “Илми баќо” навиштааст: “Њар як тамаддун 
дар таърихи љањон, ба истиснои тамаддунњои комилан 
фосид ва пўсида, њастии Вуљуди Олї (Худо)-ро эътироф 
кардаанд. Дар таљриба исбот шудааст, ки одамон бидуни 
эътиќоди мустањкам њам барои худ ва њам барои љомиа бар 
вуљуди Олитарин Вуљуд – Худо камќобилият, каммаънавият 
ва камарзиш ба бор меоянд.” Саентологњо эътиќод доранд, 
ки њар инсон дар натиљаи гузаштан аз њашт зинаи худсозї 
(динамика) худаш ба фањмиши беохир ва Худо мерасад.

Аввалин ва асоситарин сарчашмаи дониши дониш 
китоби “Дианетика”-и Њаббард мебошад, ки соли 1950 ба 
табъ расидааст. 

Асоси таълимоти саентологияро омехтае аз ѓояњои 
буддизм ва кашфиёти наздик ба равон пизишкии Њаббард 
ташкил мекунад. Л. Рон Њаббард ба таносухи арвоњ эътиќод 
дорад.

Мувофиќи маълумоти саентологњо зиёда аз 3 њазор 
калисо, марказњои таблиѓї (миссияњо) ва ташкилотњои 
фаръии он дар 107 кишвари љањон ва зиёда аз сї забон пайравї 
аз ин дин карда ва машѓули пањн кардани он мебошанд. Дар 
баъзе љумњурињои Осиёи Марказї калисоњои ин дин амал 
мекунанд, вале дар Тољикистон њанўз пайравони ин дин 
нестанд ё њадиаќал ба ќайд гирифта нашудаанд.

Дар мисоли њамин чањор дину калисои нав њаминро 
ќайд карданї њастем, ки аксари ин динњо дар заминаи ин 
ё он дини суннатї рўидаанд ва аксар хусусияти омехта 
(эклектикї) ва даъвии љањонї шуданро доранд. Омили 
пайдоиши чунин динњо аз як сў ин ќирози маънавию ахлоќї 
ва иљтимоии љомеа бошад, аз тарафи дигар, ба сатњи шуур, 
ниёзњои имрўзаи ќисмате аз афроди љомеа љавобгў набудани 
динњои суннатї аст.

Савол ва супориш

1. Заминањои пайдоиши динњои ѓайрисуннатї ва моњияти онњоро 
шарњ дињед.
2. Кадом динњои навбаромад ва ѓайрисуннатиро медонед?
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 §30. ДИН ВА МУНОСИБАТЊОИ ДИНЇ ДАР 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ДАВРОНИ 

ИСТИЌЛОЛИЯТ

Хонандаи гиромї! Њоло бо саъю кўшиш хондану омўхтани 
ин китобро ба поён расондї, ки ин зафар муборакат бод! 
Ин имконияти нодир ба шарофати тадбиќи сиёсати дурусту 
илмии давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон, алахусус 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, ки 
фанни «Таърихи дин»-ро ба ќатори фанњои таълимї ворид 
кардааст, муяссар гардид. Кишвари мо батадриљ ба сўйи 
сохтмони љомеаи демократї, њуќуќбунёд ва дунявї ќадам 
мегузорад, то љавононро барои рањёбї дар шароитњои 
печидаю мураккаби љомеаи имрўза омода созад. Муносибат 
бо дин, шинохти моњият ва вазифањои иљтимоии он дар 
љомеа яке аз чунин соњањои мушкили зиндагї мебошад. 

Пеш аз њама бояд бидонї, ки дар Модаи 1 Конститутсияи 
кишвар омадааст: «Љумњурии Тољикистон давлати 
соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона 
мебошад». Яъне дар кишвари соњибистиќлоли мо њокимият 
бар асоси њокимияти халќ ва ќонун, на њокимияти њизбе ё 
шахсе ё гурўње бунёд шудааст. Њамчунин муњим он аст,  ки  
њељ  ташкилоти диние дар он дахолат надорад. Чун ки дар 
модаи 8-и Конститутсия омадааст: «...Мафкураи њељ як њизб, 
иттињодияи љамъиятї, динї, њаракат ва гурўње наметавонад 
ба њайси мафкураи давлатї эътироф шавад...

Ташкилотњои динї аз давлат људо буда, ба корњои давлатї 
мудохила карда наметавонанд». Људо будани ташкилотњои 
динї аз давлатро набояд душманони мо ба маънии бедин-
атеистї будани давлат маънидод кунанд.

Дар ин маврид Президенти кишвар мефармояд: «Ваќте 
мо дар бораи људо кардани давлат аз ташкилотњои динї 
сухан меронем, дар амал пиёда кардани принсипи муњими 
демократї, озодии виљдон, озодии гуногунандешии идеологї, 
маънавї ва сиёсиро дар назар дорем. Њамаи ин дар Эъломияи 
умумии њуќуќи башар, њуљљатњои Созмони амнияту 
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њамкории Аврупо ифода ёфтаанд, ки Тољикистон низ онњоро 
имзо кардааст. Ба истилоњи дигар, давлат ва њукумат набояд 
идеология ё дини алоњидаро ба сари њокимият биёрад. Дар 
акси ин њол њокимияти мутлаќ, яъне њокимияти тоталитарї 
ва теократї ба миён меояд, ки ба озодии андеша, сухан ва 
виљдон имкон намедињад».

Принсипњои асосии озодии виљдонро Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои 
динї» муайян кардааст. Дар мавриди бедин ё атеистї 
набудани сиёсати динии давлати мо преамбулаи ин Ќонун 
гувоњї медињад, дар он омадааст: «Бо эътироф ва тасдиќи 
њуќуќи њар як кас ба озодии виљдон ва озодии пайравї ба 
дин, инчунин баробарии њама дар назди ќонун, новобаста 
аз муносибат ба дин ва эътиќод, дар асоси он ки Љумњурии 
Тољикистон давлати дунявї аст, бо арзи эњтиром ва тањаммул 
ба тамоми дину мазњаб, бо эътирофи наќши махсуси мазњаби 
њанафии дини ислом дар инкишофи фарњанги миллї ва њаёти 
маънавии халќи Тољикистон, ќонуни мазкур ќабул карда 
мешавад».

Бо дин зиддият надоштани ин сиёсат аз он бармеояд, ки 
дар ин матн «эњтиром ва тањаммул ба тамоми дину мазњабњо» 
изњор шуда ва махсусан ба «эътирофи наќши махсуси мазњаби 
њанафии дини ислом дар инкишофи фарњанги миллї ва њаёти 
маънавии халќи Тољикистон» таъкид гардидааст, ки яке аз 
нишонањои модели миллии дунявият дар Тољикистон аст.

Инсоният асрњо орзу мекард, ки дар интихоби дин, 
диндор будан ё набудан озод бошад, чунки таърихан дар 
бисёр кишварњо чунин озодї набуд. 

Њоло озодии виљдон ба таври хеле умумї маънои 
эътирофи њуќуќи инсон-шањрванд дар интихоби мустаќили 
эътиќод кардан ба ин ё он дин ва имкони иљрои маросимњои 
он бидуни зарар расонидан ба шахси дигар ё умуман ба 
љамъиятро дорад.

Дар модаи 18-и «Эъломияи умумии њуќуќи башар» 
омадааст: «Њар инсон ба озодии фикр, виљдон ва дин њаќ 
дорад. Њамчунин ин њуќуќ озодии таѓйири дин ё эътиќод, 
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ба таври алоњида ва ё якљоя бо дигарон пайравї кардан аз 
дини худ, омўзиши расмї (умумї) ва ё хусусї, худопарастї 
ва иљрои маросимњои мазњабию хосро дар бар мегирад».

Озодии виљдон бебањс яке аз ормонњо ва дастовардњои 
хеле арзандаи инсоният ва аз рукнњои муњимми давлатдорї 
аст.

Сабабу иллати ин њама фољиањои хунин дар олами ислом 
он аст, ки куввањои сиёсї динро ба сиёсат мекашанд. Онро 
ба корњое, ки вазифааш нест, ворид сохтан мехоњанд. Дин 
нињоди сиёсї нест. Вазифаи асосии дин, чунон ки аз шиносої 
бо таълимоти онњо бармеояд, пайванд додани инсонњо бо 
идеали олї – Худо ва барќарорсозии муносибати бандагон 
ва Парвардигор, шиносондан бо ибодат, тазкияю поксозии 
нафс, тарбияи маънавию ахлоќии инсонњо мебошад, на 
сиёсату њокимиятронии гурўње аз номи дин алайњи инсонњо.

Хушбахтона, дар кишвари мо яке аз принсипњои 
муносибати идеалї бо нињодњои динї њамин принсипи 
озодии виљдон интихоб шудааст, ки тибќи он эътиќоди динї 
вобаста ба интихоби озодонаи виљдони њар як инсон аст. 

Њарчанд усулан дунявият дар таърихи навини Аврупо 
ба вуљуд омадааст, вале иќдомњои амалї ва назарии аввалро 
дар таърихи кишвардории Шарќ метавон пайдо кард. Яке 
аз аввалин ахбори маъруф дар ин мавзўъ ба таърихи сиёсии 
сулолаи Њахоманишњо тааллуќ дорад.

Асосгузори ин сулола Куруши Кабир (асри VI пеш аз 
милод), ки нисбат ба дину оини халќњои зери салтанати 
худ бо эњтирому ѓамхорї муносибат мекард, мебошад. Дар 
ќаламрави императории ў њама љо озодии аќида њукмрон ва 
њама динњо аз њимояи давлат бархўрдор будаанд. 

Намунаи дигар вазъияти динњо дар Осиёи Марказї пеш аз 
истилои араб мисол шуда метавонад. Баръакси Эрони љанубу 
ѓарбї, дар Осиёи Марказї, сарзамини аљдодии тољикон 
намояндагони динњои гуногун: зардуштия, насрония, 
буддоия, яњудия, монавия, маздакия ва ѓайра озодона амал 
мекарданд. Бояд гуфт, ки ин суннати тањаммулгарої пас аз 
ислом низ дар ин сарзамин идома дошт. Дар ањди Сомониён 
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низ мувофиќи ахбори сарчашмањо, пайравони динњои 
гуногун, аз љумла зардуштиён, монавиён, насрониён ва њатто 
яњудиён то асри Х-ХI, то замоне ки сулолањои турку муѓул 
ба сари њокимият омаданд, озодона дар канори якдигар 
кору зиндагї мекарданд.

Гузашта аз ин мо мардуми тољик дар тўли садсолањо 
бо вуљуди ба ду мазњаб: суннии њанафї ва шиии исмоилия 
тааллуќ доштан, бе ягон зиддият, низову љангу хунрезї 
зиндагї карда ва ибодатњои диниро ба љо меорем. Оё 
ин бењтарин ва арзандатарин намунаи њамзистї, бидуни 
мудохилаи дину эътиќоди динї ба умури сиёсї нест?

Њангоме ки сухан аз муносибати динњо ба озодии виљдон 
меравад, дар марњилаи аввал, чунин фикр пеши назар меояд, 
ки њељ дине наметавонад, ки инро ќабул дошта бошад. Вале 
омўзиши сарчашмањои динї, алалхусус китобњои муќаддас 
ба чунин гуфта асос шуда метавонад. Зеро аксари динњои 
тавњидї озод халќ шудани инсон ва озодии вайро дар касби 
роњу равиши худ эътироф кардаанд ва сониян, даъвати њамаи 
динњо, дар ибтидо барои ќабули таълимоташон ихтиёрї дар 
асоси боварию имони ќалбї на иљборию зўрї будааст. 

Њамчунин, усули асосии озодии виљдон бо таълимот 
ва нишондодњои асосии ислом, дар Ќуръон мухолифат 
намекунад. Дар оёти Ќуръон фармоишњои хеле возењу 
равшан оид ба озодии аќидаю виљдон ва мадорову тањаммул 
нисбат ба динњои дигарро пайдо мекунем. Аз љумла 
омадааст: «Дар дин маљбурият нест, њамоно роњи рост\ роњи 
саодат\ аз залолат\ гумроњї\ боз шинохта шудааст». Яъне дар 
кори ќабули дин аз рўи кароњат (ки ба маънии бар хилофи 
хосту хоњиш аст) рафтор кардан раво нест, њар роњи рост 
худ дар охир шинохта хоњад шуд. Дар Ќуръон ин маънї боз 
њам равшантар зимни хитобе ба Пайѓамбар чунин омадааст: 
«Агар парвардигорат бихоњад, њамагї мардуми рўи Замин 
имон меоварданд. Оё ту барои он, ки мардум имон биоваранд, 
мехоњї бар хилофи хосташон маљбур кунї.» Ё њамчунин 
фармудааст: «Бигў, ин њаќ(ќ) аз парвардигори шумост, њар 
ки хоњад имон биоварад ва њар, ки хоњад мункир шавад,\ 
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яъне бовар накунад – куфр варзад.\”
Агар дар Ќуръон ба ин маънї як ё ду оят мешуд, метавон 

гуфт, ки он тасодуфї ё ягон мазмуни зимнии дигар дорад, 
вале хушбахтона маънии маљбурї набудани дину диёнат 
дар Ќуръон ва њадисњо ба такрор дар робитањои гуногун 
омадааст. 

Дар тамоми давраи хилофати исломї пайравони динњои 
дигар, алалхусус насрониёну яњудиён, дар кишварњои 
исломї, ба шарти риояи муќаррароти ќонун, озод зиндагї 
мекардаанд ва аз пуштибонии давлат бархўрдор буданд. 

Бо вуљуди ин ки дар даврањои алоњида вайрон кардани 
ќонун ва усули озодии аќида низ рух медод ва дар муќоиса 
бо фањмиши имрўзаи озодии виљдон, дар муносибати њуќуќї 
бо аќаллиятњои мазњабї мањдудиятњои зиёде низ ба вуљуд 
омада буд. Аммо ба њар сурат, ќадамњои аввалин ва нукоти 
муњимми озодии аќида ва виљдон дар доираи афкори сиёсии 
исломї низ гузошта шудаанд. 

Гузашта аз ин мутафаккирони пешини мо низ ба навъе 
ошкоро зарурати аз диёнат вобаста набудани њукму ќазовати 
њокимро таъйиду таблиѓ кардаанд. Аз љумла Ањмади Дониш, 
яке аз алломањои охири асри XIX-и тољик дар ибтидои 
«Рисолаи сиёсї» масъулиятнок будани кори њукмронї ва 
њукумат ва риояи адолатро таъкид карда, мефармояд: 

«(Подшоњ) њељ њукме љуз ба адолат нафармояд, ки 
салтанат ба куфр муљомаат дорад, аммо бо зулм не, (ки) 
султон њамчу боѓбон аст дар мулки љањон. Љањондори Таоло 
боѓи љањон (яъне кишвар)-ро ба касе медињад, ки љањонро обод 
дорад. Ва куфру имон дар он шарт нест, балки шарт он бувад, 
ки боѓбон марде донишманд бувад, то маслињати ободии боѓро 
бидонад ва...» Ањмади Дониш инљо умури сиёсиро аз умури 
мазњабї људо ва афзалтар ва адолатро гарави асосии баќои 
мулк ва ободии он мешуморад. 

Ин аст, ки заминаи дунявияти давлат ва собиќаи он дар 
худи олами исломи ањли суннат ва љамоат гузошта шудааст 
ва он аз хориљ наомадааст, танњо ин замина бо вазъияти 
имрўза бо он фарќ мекунад, ки чун дар гузашта дар соњаи 
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идеологї ва ќонунгузорї, ягона нињоди фаъол дин будааст, бо 
вуљуди дунявї будани давлат аз дин дар умури идеологї, аз 
љумла љањонбинї ва ќонунгузорї васеъ истифода мешудааст, 
ки ин худ як типи муайяни давлати дунявї аст, ки имрўз низ 
вуљуд дорад. 

Умуман, давлатњо аз нигоњи љойгоњи дин дар онњо ду 
навъанд: давлатњое, ки дар онњо дин ќонунан њамчун нињоди 
давлатї ба расмият шинохта шудааст ва давлатњое, ки 
дар онњо дин (калисо) ё иттињодияњои динї аз давлат људо 
мебошанд ва ба истилоњ хусусияти дунявї доранд.

Дар навбати худ давлатњои дунявї, њадиаќал се тип 
њастанд: типи якум, кишварњое, ки бо вуљуди эътирофи дини 
расмии давлатї, асосан ќонунияти дунявї дар он кишварњо 
амал мекунад. Ба ин навъ кишварњо Британияи Кабир, 
Италия, Испания, Полша ва ѓайра дохиланд; типи дувум, он 
кишварњое мебошанд, ки дар онњо бо вуљуди аз давлат људо 
будани иттињодияњои динї, байни дину давлат њамкориву 
њамоњангї, алахусус дар умури тарбияи маънавию ахлоќї 
ва барангехтани рўњия миллї-ватанхоњї њукмрон аст. 
Мактабњо расман аз муассисоти динї људоянд. Ин типи 
дунявият дар Фаронса, Олмон, ИМА, Русия, Туркия, 
Њиндустон амал мекунад. Дар ин кишварњо дунявият 
ба маънии бединї ё атеистї будан нест ва сарварони ин 
кишварњо низ диндории худ ва эњтироми худро ба дини 
кишварашон пинњон намекунанд; типии севум – типи 
собиќ давлати Шўравї мебошад, ки дар кишвари мо то 
истиќлолият њамин навъ муносибат амал мекард. Агар мо 
вазъияти имрўзаро бо он давра муќоиса кунем, аз замин то 
осмон фарќ дорад. Аз љумла дар он:

1. Дин њамчун муњити муносибатњои шахсию хусусї аз 
давлат људо буд. Байни дин ва давлат, ки бар пояи идеологияи 
моњиятан материалистию атеистї устувор буд, њељ гуна 
муносибати созандае вуљуд надошт ва бо идеологияи динї, 
њамчун мухолифи дараљаи аввали љањонбинї ва идеологияи 
коммунистї муборизаву зиддияти оштинопазир вуљуд дошт;

2. Дар он воќеан дин комилан аз давлат људо буда, 
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њукумат дар њељ умури давлатдорї бо дин њамкорї надошт 
ва танњо њамчун боќимондаи даврони гузаштаи ба идеалњои 
љомеаи коммунистї бегона ба шумор мерафт; 

3. Барои аз байн бурдани дин давлат нињодњои гуногуни 
идеологї, сиёсї: «Иттињоди атеистони љанговар», нашрияи 
«Бехудоён», «Илм ва дин», «Љамъияти дониш», «Хонањои 
атеизм», шуъбањои идеология ва таблиѓоти Кумитаи њизби 
комунистї ва ѓайра ташкил дода буд; 

4. Дин њамчун боќимондаи даврони феодалї мебоист 
ба таври худноогоњ ва њамчунин аз тариќи таблиѓоти 
зиддидинии атеистї аз байн мерафт; 

 5. Калисо ва ташкилотњои динї ба њељ умури давлатї ва 
кишвар, њатто дар тарбияи маънавию ахлоќии шањрвандон 
љалб карда намешуданд;

6. Њуќуќи юридикии фаъолиятњои иќтисодї, соњибият 
ва доштани моликиятро надоштанд;

7. Аз њуќуќи чопу интишори китобу нашрияњои динї 
мањрум буданд; ташкилотњо ва иттињодияњои динї њуќуќи 
таблиѓу ташвиќи диниро берун аз калисо надоштанд;

8. Њуќуќи бунёди масљидњои нав, мадрасаю донишкадањои 
динї, њатто доштани китобхона низ аз ташкилотњои динї 
гирифта шуда буд ва ѓайра;

Агар мо баъдисуќути давлаи Шўравї ва ба даст овардани 
истиќлолият дигаргунињои дар соњаи муносибати дин бо 
давлат ба вуљуд омадаро баршуморем, нињоят зиёданд. Мо 
метавонем танњо сархати баъзеи онњоро номбар кунем:

– озодии диндорї ва ибодат барои њама;
– озодии таълиму тарбияи динї;
– озодии муносибати динию сиёсї бо кишварњои исломї;
– озодии омўзиш ва бузургдошти бузургони дину мазњаб;
– озодии зиёрати Хонаи Худо ва сол аз сол афзудани 

шумори зоирон;
– озодии баргузории маросимњо ва идњои динї ва 

таъйини рўзи истироњати расмї;
– озодии нашрияњои динї;
– чопи озод ва интишори Ќуръони карим ва тарљумаи 
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он, осори динї;
– бунёди мадорис ва Донишкадаи исломї;
– эътирофи наќши ислом њамчун яке аз рукнњои фарњангу 

маънавияти миллї;
– дифоъи ислом аз минбарњои баланди байналмилалї аз 

љониби Сарвари давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон.
Модели дунявият дар кишвари мо дорои хусусияти 

миллї мебошад ва он пеш аз њама дар он ифода меёбад, ки 
рањбарияти давлат ва Њукумати љумњурї њамеша пайванди 
таърихию фарњангии миллати моро бо ислом ќабул доранд 
ва дар њама маврид дастгирї мекунанд.

Дувумин принсипи дунявият– дахолат накардани 
пешвоёни дин ба корњои давлат ва роњ надодан ба таќсими 
мардум ба мусулмону ѓайридин ва низоъ ангехтан махсус баён 
шудааст ва таъкид мешавад, ки «Эътиќод кори шахсии њар 
як инсон аст». Вале ин маънои тамоман дар канор гузоштаи 
рўњоният аз умури иљтимоиро надорад, чунки њамоно 
Президент рўњониятро «ба њамкорї љињати дар партави 
ќонун танзим намуданиумури динї ва њамкорию иштирок 
ба рушди љомеа аз тариќи рушди маънавии мардум даъват 
мекунад».

Ин севумин принсипи дунявияти типи миллии мо аст, ки 
маънии њамкорї дар умури маънавию њифзи оромии љомеа 
ва рушди иљтимоии онро дорад.

Президенти љумњурї 8-уми сентябри соли 1996 дар 
маљлиси ботантанаи бахшида ба Рўзи истиќлолият чунин 
ибрози аќида намуд: «Мо ба дини мубини ислом, чун ба як 
сарчашмаи покизаи маънавї, рўњонї ва ахлоќї эњтиром 
мегузорем» ва зимни баршуморидани наќши гузаштагони 
баруманди тољик дар ривољу густариши дини мубини ислом 
меафзояд: «ислом рукни муњими љањонбинї, маънавиёт ва 
ахлоќи љомеаи мост».

Аз њама муњим, дар сиёсати пешгирифтаи давлат ва 
Њукумати Љумњурии Тољикистон динситезию исломситезї 
љой надоранд, балки корбурди дин дар умури дастёбї ба 
ормонњову њадафњои давлат эътироф мешавад.
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Фарќи асосии сиёсати дунявияти кишвари мо аз 
кишварњои дигар дар он аст, ки давлат ба чигунагии шуури 
динии шањрвандон бетараф нест. Ин аст ки Президенти 
љумњурї 19-уми марти соли 1997 зимни мулоќот бо зиёиёни 
кишварамон чунин изњор намуд: «…дин ва ањкоми динї 
бояд барои амалї шудани ормонњои наљиби миллї, тарбияи 
ахлоќию маънавии љомеа, инчунин донишу фазилати 
башардўстонаи љавонон ба давлат мадад расонад. Њам 
давлат ва њам ањкоми дин барои тезтар барњам додани 
рўњияи љањолат, њаромхўрї, авомфиребї, бадахлоќї дар ин 
марњалаи њассос бояд мубориза баранд».

Яке аз усули бунёдии љомеаи дунявї гуногунандешї аст. 
Эътирофи наќши бунёдии ислом, њамчун яке аз аслпояњои 

фарњанги миллии тољикон аз тариќи паињам баргузор намудани 
маъракањои таљлили пешвоёни фарњангу дин,чун таљлили 
солгарди Имоми Аъзам –пешвои мазњаби њанафия ва уламои 
маъруфи миллат ва ислом чун: Абўњомид Муњаммад Ѓаззолї, 
Мир Сайид Алии Њамадонї, Њаким Носири Хусрав, Мавлонои 
Љалолуддини Балхї ва дигарон мисоли шуда метавонад.

Таълиму тањсилоти динї дар кишвари мо комилан 
ихтиёрї буда, љузъи њуќуќу озодињои шањрвандон ва 
дар маљмўъ озодии эътиќоду виљдонро ташкил мекунад. 
Њарчанд ки тибќи ќонун мактабу мадрасањои динї аз 
давлат људо буда, мустаќилона фаъолият мекунанд, вале 
давлат иброз медорад, ки «нисбат ба таќдири њазорон нафар 
љавонони наврасе, ки дар Донишкадаи исломї ва беш аз 
бист мадрасањои миёна тањсил мекунанд, бетараф буда 
наметавонем».

Ин яке аз муњимтарин хусусияти дунявият дар кишвари 
мо – бетараф набудани давлат ба таќдири маорифи динї ва 
чигунагии шуури динї аст. Њукумати љумњурї њатто таъмини 
эњтиёљоти Донишкадаи исломиро ба уњдаи худ гирифтааст. 
Маркази исломшиносї дар назди Президенти љумњуриро 
бунёд намуда, ба чигунагии таълими динї гирифтани 
љавонони кишварамон дар хориљ аз кишвар таваљљуњ дорад.

Дин њамеша поку беолоиш, шаффофу зулол, муќаддасу 
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муназзањ бояд бошад, то одамон бидуни њељ шакку шубњае 
ба он бигараванд. Инчунин њолатро дар ин асри пурталотум, 
танњо бо таќво ва парњезгорї, дурї аз љаззобиятњои сиёсат 
ва ќудратталабї будан метавон њифз кард. Дар чунин 
шароит пойи динро ба сиёсат кашидан, дар нињоят бадном 
ва беэътибор кардани онро дорад ва мањбубияташро 
њаргиз зиёд намкунад. Дин муносибати якхелаю бетабъиз 
барои њама инсонњост, вале сиёсату њокимият наметавонад 
барои њама яксон бошад. Ќуввањои сиёсї, ањзобу нињодњои 
дигари дунявї, аксаран манофеи гурўњию њизбї, синфию 
табаќотиро доранд. Дар ин талошњою муборизањои сиёсї 
олуда кардани дини мубини ислом бар зарари он хоњад буд. 

Аз ин рў њидояти Президенти бар он аст, ки исломро аз 
ин хатар нигоњ дорад: «Дини мубини ислом чун њама динњои 
дигар инсониятро ба тањаммул, тарањњум ва тавозўъ њидоят 
намуда, њар гуна зўроварї ва кушторро мањкум месозад. 
Бинобар ин терроризм ва экстремизмро бо ислом пайванд 
додан хатои мањз аст. Терроризм ба ягон дин, мазњаб ва 
миллат хос нест».

Хулоса, дунявияте, ки дар кишвари мо пиёда шуда ва 
такмилу таќвият меёбад, бо вуљуди аз давлат људо будани 
иттињодияњои динї, байни дину давлат њамкорию њамоњангї, 
алалхусус дар он муњите, ки доираи вазифањои дин аст, аз 
љумла дар умури одамият-инсонсозї инсонпарварї, эњсону 
мурувват, саховату каромат, парваридани рањму шафќат, 
тарбияи маънавию ахлоќї ва эљоди рўњияи миллї-ватанхоњї 
њукмрон аст.

Савол ва супориш

1. Озодии виљдон чист?
2. Принсипњои асосии озодии виљдон кадоманд?
3.Оё диндорї тибќи таълимоти динњо маљбурї аст?
4. Фарќи дунявият дар Тољикистон аз дунявияти давлатњои дигар 
дар чист?
5. Муњимтарин хусусиятњои модели нави дунявиятро дар Тољики-
стон номбар кунед. 
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