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                                             Муқаддима 

           Ин илм мақсад дорад, ки омилҳо ва тамоюлҳои асосии рушди афкори 

фалсафӣ ва таърихии ҷаҳонро аз замонҳои қадим то имрӯз равшанӣ диҳад. 

Курси пешниҳодшуда барои шиносоӣ бо равишҳои асосии консептуалӣ оид 

ба омӯзиши амиқи равандҳои таърихии дар ҷаҳон ба амал омада бо мақсади 

баланд бардоштани сатҳи назариявӣ ва методологии донишҷӯѐни таърих 

аҳамияти калон дорад. Инчунин, ғанигардонии ҷаҳонбинии таърихии 

донишҷӯѐн, ташаккули тафаккури мустақил, дониши мукаммали таърих, 

баҳраварии комили дастовардҳо ва таҷрибаи тамаддуни башарӣ, татбиқи 

арзишҳои умумиҷаҳонӣ, ки дар «Барномаи миллии тарбияи кадрҳо 

"масъалаҳои мубрамро, ба монанди дарѐфти решаҳои таърихии мушкилоти 

мавҷуда дар саросари ҷаҳон таблиғ ва таҳқиқ мекунад. 

         Инчунин, тасмимгирӣ дар мавзӯи "Фалсафа ва методологияи таърих" 

дар асоси омӯзиши адабиѐти мавҷудаи илмӣ ва назарияҳои муосир, инчунин 

таҳқиқоти давомдор, таҷрибаи пешқадам дар соҳаи илм, андешаҳо, талабот 

ва пешниҳодҳои кормандон асос ѐфтааст.  

                              Мақсад ва вазифаҳои мавзӯъ 

         Мафҳуми фалсафаи таърих Вазифаи фалсафа ва методологияи таърихро 

пеш аз ҳама раванди муайян кардани таърих ва усулҳои таҳқиқоти таърихӣ аз 

замонҳои қадим то имрӯз ва саҳм ва аҳамияти он дар рушди ҷомеа муайян 

мекунад. Аз ҷумла, маънои таърих ҳамчун мавзӯъи ҷаҳонбинии фалсафӣ 

амиқ омӯхта мешавад. Мазмуни таърихи классикӣ ва муосир бо муносибати 

амиқ ба дувваи шуури таърихӣ ва шуури таърихӣ ба таърих омӯхта шудааст. 

Ба дониш, малака ва тахассуси донишҷӯѐн дар соҳаи илм  талабот, Дараҷаи 

бакалавр дар соҳаи "Фалсафа ва методологияи таърих" инҳоро дар бар 

мегирад: 

- Донишҷӯѐни фанни "Фалсафа ва методологияи таърих" бояд ҳаҷми 

таҳқиқоти таърихиро дар ҳар як давраи таърихӣ, заминаи методологии 

таҳқиқот оид ба мушкилоти ҷории ҳар даврро донанд. 

- Равандҳои мукаммал, дар ҳоли рушдѐбандаи фалсафаи таърих, мақоми 

хоси илми таърих. Проблемаҳои имрӯзаи таърихи классикӣ ва муосирро 

олимон ва файласуфони Аврупои Шарқӣ бояд ҳамаҷониба омӯзанд. 

- таҳлили дониши донишҷӯ дар мавзӯъ; Бояд малакаҳо дошта бошанд, ки 

таҷрибаи таърихии дар соҳаи фалсафа ва методологияи таърих дар 

амалияи илмӣ ва омӯзгорӣ ҷамъоваришударо самаранок татбиқ кунанд. 

Робитаи мутақобилаи илм бо дигар фанҳои барномаи 

таълимӣ ва ҳамоҳангии методӣ 

Илми фалсафа ва методологияи таърих бо илмҳои таърихи 

қадимаи ҷаҳонӣ, таърихи асрҳои миѐна, давраи муосир ва муосир, 



фалсафа, таърихи тамаддунҳои ҷаҳонӣ дар омӯзиши фармакологӣ ва 

тамаддунии таърих пайванди ногусастанӣ дорад. 

Роли илм дар истехсолот 

        Марҳила ба марҳила омӯзиши рушди таърихии халқҳои ҷаҳон дар асоси 

муносибати таърихӣ, илмӣ, объективӣ. 

Донишҷӯѐн бо барномаи таълимӣ ва рӯйхати адабиѐтҳо таъмин карда 

мешаванд, ки мустақилона омода карда мешаванд ва дар шакли муҳокима 

пешниҳод карда мешаванд. 

         Ба донишҷӯѐн рӯйхати мавзӯъҳо ва адабиѐт оид ба масъалаҳои мубрами 

ин фан пешниҳод карда мешавад. Донишҷӯ дар навбати худ мустақилона 

омода мешавад ва дониши худро дар шакли лексия ва реферат нишон 

медиҳад. 

 

Технологияҳои муосири иттилоотӣ ва педагогӣ дар таълими илм 

Машғулиятҳо аз рӯи ин фан дар шакли лексия, семинар ва кори мустақилона 

гузаронида мешаванд. Технологияҳои муосири педагогӣ аз қабили "Мағзи 

ҳамла", "Вейер", "Кластер", "Бумеранг" истифода мешаванд. 

 

Қисми асосӣ 

                    Фалсафаи таърих ҳамчун илм. Мақсад ва вазифаҳо 

         Мафҳуми фалсафаи таърих. Мақсад ва вазифаҳои фалсафаи таърих. 

Таърихи илм. Усулҳои илми таърих. Бузургии таърих. Маънои таърих 

ҳамчун масъалаи ҷаҳонбинии фалсафӣ. Классика ва муосир: ду равиш ба 

маънои таърих. Шуури таърихӣ ва таърих. Ду тарафи шуури таърихӣ. 

Фалсафаи қадимаи таърих 

       Антитези табиат ва таърих дар шуури қадим. Фазои қадим: фазо. Фазои 

қадим: вақт. Таърих ва афсонаи теократӣ. Геродот офариниши таърихи илмӣ 

мебошад. Тамоюлҳои зидди таърихӣ дар афкори юнонӣ. Таълимоти юнонӣ 

дар бораи илм ва таърихи таърих. Усули таърихии Юнон ва ҳудуди он 

Фукидид. Давраи эллинӣ Полибий, муаррихони Рим. Tit Livy. Корнилюс. 

Тасит. Хусусиятҳои тавсифии таърихнигории юнонӣ-римӣ. Инсоният. Модда 

(FSMU). 

                     Иллоҳиѐт дар таърихи масеҳияти аввал 

Таъсири ҷаҳонбинии масеҳӣ. Августини муқаддас - «Дар бораи шашри 

Худо». (Дар бораи Шашчари шифобахш) Ҷаҳони шифобахш ва ҷаҳони 

инсон. Таърихи муқаддас ва таърихи дунявӣ. Таълимоти ду шамшер. 



Гузаштани вақтро тасаввур кунед. Идеяи рушд. Сифатҳои тавсифии 

таърихнигории масеҳӣ 

Иллоҳиѐти таърихи асрҳои миѐна 

          Мафҳумҳои асримиѐнагии ҷаҳон ва инсон. Фазои асрҳои миѐна. 

Мафҳумҳои асримиѐнагӣ дар бораи абадият ва замон. Ҷамъият ва шахс. 

Рамздории мутафаккири асримиѐнагӣ. Ғояи пешрафт дар теологияи таърихи 

асрҳои миѐна. Сохтори дониши таърихии асрҳои миѐна. Хусусиятҳои 

тавсифии таърихнигории асримиѐнагӣ. 

Илоҳиѐт ва фалсафаи таърихии исломӣ 

           Ҷаҳонбинии Қуръон. Хусусиятҳои тавсифии илоҳиѐти таърихи 

мусулмонон. Офариниши ҷаҳон ва инсон. Қуръон дар бораи Коинот, Замин 

ва табиат аст. Таъмини мусулмонӣ. Таърихи инсоният тибқи Қуръон. 

Хусусиятҳои тавсифии таърихнигории мусулмонон. Назари иҷтимоию 

сиѐсии Абунасри Форобӣ. Таълимоти ӯ дар бораи ҷомеа ва давлат. Намудҳо, 

шаклҳо, пайдоиш ва омӯзиши ҳаѐти иҷтимоӣ. Функсияҳои давлатӣ. Ибни 

Халдун ва назарияи рушди ҷомеаи ӯ. Таърих ва воқеият. Одами иҷтимоӣ дар 

олами табиӣ. Физикаи иҷтимоӣ (Назарияи тағироти иҷтимоӣ). Аз ибтидоӣ ба 

тамаддун. Аз баробарии нисбӣ ба нобаробарии мутлақ. Давлат: Пайдоиш ва 

ҷойивазкунӣ. Давлат ва иқтисод. Давлат: занҷири тамаддун. Давраи сиѐсӣ-

иҷтимоӣ. Тақдири мероси назариявии Ибни Халдун. 

                      Фалсафаи наҳзати таърих. Асрҳои XIV-XVI 

      Хусусиятҳои тавсифии ҷаҳонбинии Ренессанс. Инсонияти Ренессанс. 

Ҷамъият ва шахс. Таърихи эҳѐ. Кашфи (кашфи) вақти таърихӣ. Самтҳои 

асосии афкори таърихӣ дар Эҳѐ. A. Valla. Ф.Патриси. Л.Леруаа. 

Н.Макиявелили. Ҷ.Боден. 

             Фалсафаи таърихи равшанфикрон Асрҳои XVII-XVIII 

           Инқилоби илмии асрҳои XVI-XVII. Ф.Бэкон. Шароити методологии 

«инқилоби таърихнигорӣ» -и асри XVIII: рационализми асрҳои XVII-XVIII. 

Вазъият дар таърихнигорӣ. Шубҳаи эпистемологӣ. Гоббс - назарияи "қонуни 

фитрӣ". R. Декарт. Таълимоти рационалистӣ аз нигоҳи услуб. Таърихнигории 

картезианӣ. Анти-картезианӣ (баръакси картезиан): 1) Dj. Вико назарияи 

рушди даврии таърих мебошад. 2) Д.Локк. Dj. Беркли. D. Юм. Хусусиятҳои 

асосии фалсафаи таърихи маърифат. Вольтер. Ш.Монтескье. E. Гиббон. 

Ҷ.Кондорсет ва назарияи рушди иҷтимоии ӯ. Болингброк. Андешаи таърихӣ 

дар энсиклопедияи Дидро ва дигарон. Илми табиати инсон. 

                           

Фалсафаи таърихи миѐнаи асрҳои XVIII-XIX 

        Марҳилаҳои аввали таърихи илмӣ. Романтизм. Назари иҷтимоию сиѐсии 

Ҷ.Р.Руссо. И.Г.Гердер ва ӯ "Ғояҳо дар бораи фалсафаи таърихи ҷаҳонӣ". 



Ғояҳои таърихӣ ва фалсафии фалсафаи классикии немис И.Кант нуқтаи 

назари таърихӣ ва фалсафӣ. I.G. Fixte. Ф.Шиллер. Ф.В.Шеллинг. Фалсафаи 

таърихии Г.В.Ф.Гегел; намудҳои гуногуни тафаккури таърихӣ. Ҷойгоҳи дарк 

дар таърих. Асоси таърих. Рушди таърихӣ ва озодӣ. Ҷойгоҳи инсон дар 

таърих. Т.Карлайл ибодати қаҳрамонҳо дар таърих аст. К.А.Сен - назарияи 

Саймон оид ба рушд. Материализми таърихии Маркс. Рушди таърих ҳамчун 

як раванди табиӣ-таърихӣ. Нақши омили иқтисодӣ. Қувваҳои истеҳсолӣ ва 

муносибатҳои истеҳсолӣ. Позитивизм. I. Кант ва асарҳои ӯ. D.G.Nibur. 

Т.Моммзен. Л.Ранке. (FSMU) 

                         Охири асри XIX - фалсафаи таърихи асри ХХ 

Таърихи илмӣ. Хулосаҳои танқиди дарки таърихӣ. Тарзи тафаккури 

постмодернистӣ. Парадоксҳои "Фалсафаи зиндагӣ". F. Нише. А.Бергсон 

эволютсия. Номинализми таърихии неокантӣ. Мактаби Бадени Нео-Кант: 

Винделбанд, Г. Риккерт. Таърих ва оқилӣ. М.Вебер "Ҷомеашиносии 

фаҳмиш". Неогегӣ. Б.Кроне: Таърих ва фалсафа. Таърих ва табиат. 

Мухторияти таърих. R. Dj. Коллингвуд. Дар муқобили неопозитивизм ва 

таърих, К.Поппер "қашшоқии таърихӣ". В.Б.Галлӣ, А.К.Данто, X. Фейн. 

Мафҳумҳои таърихии тамаддунҳои маҳаллӣ. О.Шпенглер "Ғарқ шудани 

(охири) Аврупо". A. Тойнби. П.Сорокин дар ҷустуҷӯи назари экуменикии 

таърих. Инсон, тамаддун, ҷомеа. Фалсафаи мавҷудияти таърих. 

Герменевтикҳои мавҷудаи М.Хайдеггер ва Ҳ.Г.Гадамер. X. Ортегис ва 

Рассовитализми Гассет. Ҳадаф ва манбаи таърих дар экзистенциализми динӣ. 

Фалсафаи таърихии К.Ясперс Н.Бердяев. Психоаналитикӣ (психо-таҳлилӣ). 

Антропология ва таърих. З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм. Мактаби Франкфурт: 

Афсонаи репрессияи дарк. Т.Адорно. Маркузе, М. Мактаби таърихи 

фаронсавӣ: солномаҳо. Л. Февр, М.Блок, Ф.Бродел. Таҳқиқоти фарҳангии Y. 

Haying. Дар Фаронса, Фалсафаи нав аз Ҷ .М.Бенуа, Б.А.Леви, А.Глюксман. 

Фалсафаи таърихи неотомистӣ. Ф.Маритен, П.Тейяр де Шарден. Фалсафаи 

таърихи неопротестант, Р.Нибур, П.Тилликс. Тафсири биологии таърих 

Л.Н.Гумилев назарияи этногенез. 

Фалсафаи таърих дар Ӯзбекистони соҳибистиқлол 

Асарҳои И.А.Каримов. Нақши таърих дар ташаккули инсони ҳаматарафа 

инкишофѐфта. Таърих хотираи мардум аст. Нақши таърих дар ташаккули 

ғояҳои миллӣ ва идеологияи миллӣ. Масъалаҳои таърих ва рушди миллӣ. 

Нигоҳи нав ба истиқлолият ва таърих. Масъалаҳои омӯзиши объективии 

таърих. Истиқлолияти миллӣ ва ҷаҳонбинии ғоявию сиѐсӣ. Ғояи ватандӯстӣ 

ва таърих. Нақши таърих дар дарки ҳуввияти миллӣ. Масъалаҳои омӯзиши 

мероси таърихию фалсафӣ. Таърих ва ташаккули тафаккури миллӣ. Таърих 



ва маънавиѐт. Арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ. Ғояи инсоният ва таърих. 

Тафаккури дунявӣ ва амнияти миллӣ. 

                  Дастур ва тавсияҳо оид ба ташкили семинарҳо 

         Ғайр аз мустаҳкам кардани дониши назариявии дар маърӯзаҳо аз фанни 

Фалсафа ва Методикаи таърих бадастомада, донишҷӯѐн тавассути баррасии 

адабиѐти иловагӣ ва маъхазҳои таърихӣ ҳангоми омодагӣ ба мавзӯъҳои 

семинарҳо дониши иловагӣ мегиранд. Дар натиҷа доираи дониши онҳо дар 

асоси илмӣ васеъ мешавад 

1. Мавзӯъҳои барои семинар пешниҳодшуда: 

2.  Фалсафаи таърих дар ҷаҳони қадим. 

3.  Таърихи теологии масеҳияти аввал. 

4.  Таърихи теологӣ дар асрҳои миѐна. 

5.  Фалсафаи таърих ва теологияи исломӣ. 

6.  Эҳѐ ва фалсафаи таърих дар асрҳои XIV-XVI. 

7.  Маърифат ва фалсафаи таърих дар асрҳои XVII-XVIII. 

8.  Фалсафаи таърих дар асри XVIII - нимаи дуюми асри XIX. 

9. Охири асри XIX - фалсафаи таърих ва таърихи илмӣ дар асри ХХ. 

Дастур ва тавсияҳо оид ба ташкили семинарҳо аз ҷониби омӯзгорони 

кафедра таҳия карда мешаванд. Он дониш ва малакаи донишҷӯѐнро дар 

мавзӯъҳои асосӣ ғанӣ мегардонад. Инчунин тавсия дода мешавад, ки дониши 

донишҷӯѐнро дар асоси китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимӣ тақвият диҳед, 

дастурамалҳоро истифода баред, дониши хонандагонро тавассути нашри 

мақолаҳо ва тезисҳо баланд бардоред, дар ин мавзӯъ асбобҳои аѐнӣ омода 

кунед ва ғайра.   

1. Шаклҳо ва мундариҷаи таҳсили мустақилона 

2. Ба донишҷӯѐн барномаи таълимӣ ва рӯйхати адабиѐтҳо барои таҳсили 

мустақил дода мешавад ва донишҷӯ метавонад дониши худро ба таври 

хаттӣ ва мустақилона нишон диҳад. 

3. Мафҳуми таърих. Геродот файласуфи таърих аст. 

4.  Фалсафаи таърихии Фукидид. Фалсафаи таърихии Титус Либия. 

5.  Корнелиус Тацит Фалсафаи Таърих. Августини муқаддас ва фалсафаи 

таърихии ӯ. 

6. Ал-Форобӣ ва фалсафаи иҷтимоии ӯ. Ибни Халдун ва фалсафаи 

таърихии ӯ. 

7.  Фалсафаи таърихии Н.Макиавелли. G.F.V.Gegel Фалсафаи таърих. 

8.  Мактаби солномаҳо дар Фаронса. Фалсафаи таърихи вуҷудӣ. 

9.  I.G.Gerder фалсафаи таърих. Н.Бердяев фалсафаи таърих. 

10.  Масъалаи омӯзиши таърих дар асарҳои И.А.Каримов.  

Таъмини иттилоотӣ ва методии барнома 



Пойгоҳи иттилоотии мавзӯъҳои барнома аз адабиѐти илмӣ, 

рисолаҳо, нашрияҳои даврӣ, манбаҳои интернетӣ иборат аст. Ин аз 

ҷумла истифодаи технологияҳои муосири педагогӣ, аз қабили "Меъѐри 

ҳамла", "Вейер", "Кластер", технологияи "Бумеранг", "Усули дарси 

мубоҳиса", инчунин истифодаи слайдҳои маҳфили геополитикӣ, усулҳои 

дидактикӣ ва нақшофарӣ мебошад. 

Таҳсилоти шахсӣ. Ин тренинг, аз ҷумла, ба рушди пурраи ҳамаи 

иштирокчиѐни раванди таълим мусоидат мекунад. Ин маънои онро дорад, ки 

ҳангоми тарҳрезии таҳсил, маънои онро надорад, ки шахсияти корманди 

касбӣ, балки муносибати омӯхтани мақсадҳои марбут ба фаъолияти фароғатӣ 

мебошад. 

Муносибати системавӣ. Технологияи таълимӣ бояд тамоми 

хусусиятҳои системаро дошта бошад: мантиқи раванд, пайвастагии он ва 

якжояги. 

Муносибат ба фаъолият. Он тренингҳоеро, ки ба ташаккули 

хислатҳои эҷодӣ, фаъолсозӣ ва тақвияти фаъолияти донишҷӯѐн, кашф 

намудани тамоми қобилияту имкониятҳо дар раванди омӯзиш равона 

шудаанд, тасвир мекунад. 

Муносибати диалоги. Ин муносибат таъсиси муносибатҳои академиро талаб 

мекунад. Дар натиҷа, фаъолияти эҷодӣ, аз қабили худсозӣ ва худшиносӣ, 

тақвият бахшидан мумкин аст. 

Таъсис додани таҳсилоти муштарак. Демократия, баробарҳуқуқӣ, таҳсилот 

ва таҳсилот бояд дар таҳияи мундариҷаи корҳо ва иҷрои корҳои муштарак 

оид ба арзѐбии натиҷаҳои бадастомада зикр карда шаванд. 

Таълими мушкилот. Яке аз роҳҳои фаъолсозии фаъолияти омӯзишӣ бо роҳи 

ҳалли мушкилоти таълимӣ. Ҳадафи ин курс ин аст, ки муносибати эҷодӣ бо 

ихтилофоти воқеии донишҳои илмӣ ва усулҳои ҳалли он, ташаккул ва 

инкишофи тарғиботи диалектӣ ва аризаи эҷодӣ барои фаъолияти амалӣ 

пешниҳод карда шавад. 

Истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ - ҷорӣ 

кардани технологияҳои нав ва технологияҳои иттилоотӣ ба раванди таълим. 

Усулҳои таълим. Лексия,таълими мушкилот,  кейс –стади, принборд, 

парадоксӣ ва тарҳрезӣ, кори амалӣ. 

Шаклҳои таълимӣ инҳоянд: диалог, полиолог 

Усулҳо ва воситаҳои такрорӣ: ташхиси омӯзиш дар асоси таҳлили 

натиҷаҳои мушоҳида, натиҷаҳои мусоҳиба, натиҷаҳои мониторинг ва 

муваққатӣ. 

Усулҳо ва воситаҳои назорат: банақшагирии семинарҳои тарбиявӣ 

дар шакли марҳилаҳои технологияи таълимӣ, талошҳои омўзгорон ва 



шунавандагон барои муваффақ шудан ба ҳадаф, на танҳо ба шунавандагон, 

балки ҳамчунин шунавандагон назорати кори 

Мониторинг ва баҳогузори: Мониторинги мунтазами натиҷаҳои 

тренинг дар давоми тамоми курс ва дар курс. Дар охири курс донишҷӯѐн 

метавонанд донишҳои худро бо истифода аз вазифаҳои санҷишӣ ѐ 

вариантҳои хаттии корӣ арзѐбӣ кунанд. 

Дар жараѐни омўзиши фани «Музейшуноси ва архившуноси» харита, 

воситаҳои визуалӣ, технологияи компютерӣ, лавҳои  видеоӣ истифода 

мешаванд. Арзѐбии донишҳои донишҷӯѐн дар баъзе фанҳо дар асоси санҷиш 

ва компютерӣ анҷом дода мешавад. Он нишондиҳандаҳои расмии расмии 

Интернетро истифода мебарад, маводҳои тақсимкуниро таҳия мекунад, 

санҷиши системаро таҳия мекунад ва назорати мунтазам ва ниҳоӣ дар асоси 

ибтидоӣ ва ифодаҳо. 

 

Фалсафаи таърих ба мавзӯъҳо ва соатҳо тақсим карда мешавад: 

№ Номи мавзӯъҳо Маруза Семинар 
Таълими 

мустақилона 

1. Мақсад ва вазифаҳои илми 

фалсафаи таърих. 

Методологияи таърих. 

         

2 

               

2 4 

2  Фалсафаи таърихи қадимаи 

ҷаҳонӣ 

2 2 
4 

3 Фалсафаи таърихи қадимаи 

ҷаҳонӣ 

2 2 
4 

4 Фалсафаи таърихи давраии 

антики 

   2           2 4 

5 Таърихи теология дар 

масеҳияти ибтидоӣ. Иллоҳиѐти 

таърихи асрҳои миѐна 

  2                     2 4 

6 Илоҳиѐт ва фалсафаи таърихии 

мусулмонон 

           

2 

   2 4 

7 Илоҳиѐт ва фалсафаи таърихии 

мусулмонон 

2 2 4 

8 Фалсафаи  таърих  дар давраи 

ЭҲЁ 

             

2 

                

2 

4 

9 Фалсафаи таърихи 

марифатпарвари дар асрҳои 

XVII-XVIII 

            

2 

              

2 

4 

10 Фалсафаи давраи таърихи                            4 



илмии асрҳои XVIII-XIX 2 2 

11 Фалсафаи таърихи охири асри 

ХIХ ва аввали асри ХХ 

          

2 

                

2 

4 

12 Фалсафаи таърих ва давраи 

таърихӣ дар солҳои 

истиқлолият 

2                 

4 4 

 Ҳаммаги  24 26 48 

                                                      Қисми асосӣ 

Фалсафаи таърих ҳамчун илм. Мақсад ва вазифаҳо 

         Мафҳуми фалсафаи таърих. Мақсад ва вазифаҳои фалсафаи таърих. 

Таърихи илм. Усулҳои илми таърих. Бузургии таърих. Маънои таърих 

ҳамчун масъалаи ҷаҳонбинии фалсафӣ. Классика ва муосир: ду равиш ба 

маънои таърих. Шуури таърихӣ ва таърих. Ду тарафи шуури таърихӣ. 

Технологияи таълимии татбиқшаванда: Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, 

Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», 

«Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», 

«Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  

"калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

                                 Фалсафаи қадимаи таърих 

       Антитези табиат ва таърих дар шуури қадим. Фазои қадим: фазо. Фазои 

қадим: вақт. Таърих ва афсонаи теократӣ. Геродот офариниши таърихи илмӣ 

мебошад. Тамоюлҳои зидди таърихӣ дар афкори юнонӣ. Таълимоти юнонӣ 

дар бораи илм ва таърихи таърих. Усули таърихии Юнон ва ҳудуди он 

Фукидид. Давраи эллинӣ Полибий, муаррихони Рим. Tit Livy. Корнилюс. 

Тасит. Хусусиятҳои тавсифии таърихнигории юнонӣ-римӣ. Инсоният. Модда 

(FSMU). Технологияи таълимии татбиқшаванда: Таҳсилоти мушкил. Блис, 

Бинго, Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», 

«Кластер», «Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», 

«Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  

"калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

                             Иллоҳиѐт дар таърихи масеҳияти аввал 

        Таъсири ҷаҳонбинии масеҳӣ. Августини муқаддас - «Дар бораи шашри 

Худо». (Дар бораи Шашчари шифобахш) Ҷаҳони шифобахш ва ҷаҳони 

инсон. Таърихи муқаддас ва таърихи дунявӣ. Таълимоти ду шамшер. 



Гузаштани вақтро тасаввур кунед. Идеяи рушд. Сифатҳои тавсифии 

таърихнигории масеҳӣ, Технологияи таълимии татбиқшаванда: Таҳсилоти 

мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми 

ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, 

«Агар ман ...», «Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, 

"Insert",  "калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

 

Иллоҳиѐти таърихи асрҳои миѐна 

          Мафҳумҳои асримиѐнагии ҷаҳон ва инсон. Фазои асрҳои миѐна. 

Мафҳумҳои асримиѐнагӣ дар бораи абадият ва замон. Ҷамъият ва шахс. 

Рамздории мутафаккири асримиѐнагӣ. Ғояи пешрафт дар теологияи таърихи 

асрҳои миѐна. Сохтори дониши таърихии асрҳои миѐна. Хусусиятҳои 

тавсифии таърихнигории асримиѐнагӣ. Технологияи таълимии 

татбиқшаванда: Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, 

Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», 

«Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», «Проблема», 3x4, 

«Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  "калимаҳои калити", 

"Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

                Илоҳиѐт ва фалсафаи таърихии исломӣ 

           Ҷаҳонбинии Қуръон. Хусусиятҳои тавсифии илоҳиѐти таърихи 

мусулмонон. Офариниши ҷаҳон ва инсон. Қуръон дар бораи Коинот, Замин 

ва табиат аст. Таъмини мусулмонӣ. Таърихи инсоният тибқи Қуръон. 

Хусусиятҳои тавсифии таърихнигории мусулмонон. Назари иҷтимоию 

сиѐсии Абунасри Форобӣ. Таълимоти ӯ дар бораи ҷомеа ва давлат. Намудҳо, 

шаклҳо, пайдоиш ва омӯзиши ҳаѐти иҷтимоӣ. Функсияҳои давлатӣ. Ибни 

Халдун ва назарияи рушди ҷомеаи ӯ. Таърих ва воқеият. Одами иҷтимоӣ дар 

олами табиӣ. Физикаи иҷтимоӣ (Назарияи тағироти иҷтимоӣ). Аз ибтидоӣ ба 

тамаддун. Аз баробарии нисбӣ ба нобаробарии мутлақ. Давлат: Пайдоиш ва 

ҷойивазкунӣ. Давлат ва иқтисод. Давлат: занҷири тамаддун. Давраи сиѐсӣ-

иҷтимоӣ. Тақдири мероси назариявии Ибни Халдун. Технологияи таълимии 

татбиқшаванда: Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, 

Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», 

«Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», «Проблема», 3x4, 

«Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  "калимаҳои калити", 

"Скрабей", "Синквейн”. 



Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

 

                      Фалсафаи таърих давраи ЭҲЁ. Асрҳои XIV-XVI 

      Хусусиятҳои тавсифии ҷаҳонбинии Ренессанс. Инсонияти Ренессанс. 

Ҷамъият ва шахс. Таърихи эҳѐ. Кашфи (кашфи) вақти таърихӣ. Самтҳои 

асосии афкори таърихӣ дар Эҳѐ. A. Valla. Ф.Патриси. Л.Леруаа. 

Н.Макиявелили. Ҷ.Боден. Технологияи таълимии татбиқшаванда: 

Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, 

“Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  

ФСМУ, «Агар ман ...», «Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 

3 B, "Insert",  "калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

                  

                 Фалсафаи таърихи равшанфикрон Асрҳои XVII-XVIII 

           Инқилоби илмии асрҳои XVI-XVII. Ф.Бэкон. Шароити методологии 

«инқилоби таърихнигорӣ» -и асри XVIII: рационализми асрҳои XVII-XVIII. 

Вазъият дар таърихнигорӣ. Шубҳаи эпистемологӣ. Гоббс - назарияи "қонуни 

фитрӣ". R. Декарт. Таълимоти рационалистӣ аз нигоҳи услуб. Таърихнигории 

картезианӣ. Анти-картезианӣ (баръакси картезиан): 1) Dj. Вико назарияи 

рушди даврии таърих мебошад. 2) Д.Локк. Dj. Беркли. D. Юм. Хусусиятҳои 

асосии фалсафаи таърихи маърифат. Вольтер. Ш.Монтескье. E. Гиббон. 

Ҷ.Кондорсет ва назарияи рушди иҷтимоии ӯ. Болингброк. Андешаи таърихӣ 

дар энсиклопедияи Дидро ва дигарон. Илми табиати инсон. Технологияи 

таълимии татбиқшаванда: Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, 

Меню, Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», 

«Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», «Проблема», 3x4, 

«Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  "калимаҳои калити", 

"Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

               Фалсафаи таърихи миѐнаи асрҳои XVIII-XIX 

        Марҳилаҳои аввали таърихи илмӣ. Романтизм. Назари иҷтимоию сиѐсии 

Ҷ.Р.Руссо. И.Г.Гердер ва ӯ "Ғояҳо дар бораи фалсафаи таърихи ҷаҳонӣ". 

Ғояҳои таърихӣ ва фалсафии фалсафаи классикии немис И.Кант нуқтаи 

назари таърихӣ ва фалсафӣ. I.G. Fixte. Ф.Шиллер. Ф.В.Шеллинг. Фалсафаи 

таърихии Г.В.Ф.Гегел; намудҳои гуногуни тафаккури таърихӣ. Ҷойгоҳи дарк 

дар таърих. Асоси таърих. Рушди таърихӣ ва озодӣ. Ҷойгоҳи инсон дар 



таърих. Т.Карлайл ибодати қаҳрамонҳо дар таърих аст. К.А.Сен - назарияи 

Саймон оид ба рушд. Материализми таърихии Маркс. Рушди таърих ҳамчун 

як раванди табиӣ-таърихӣ. Нақши омили иқтисодӣ. Қувваҳои истеҳсолӣ ва 

муносибатҳои истеҳсолӣ. Позитивизм. I. Кант ва асарҳои ӯ. D.G.Nibur. 

Т.Моммзен. Л.Ранке. (FSMU) Технологияи таълимии татбиқшаванда: 

Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, 

“Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  

ФСМУ, «Агар ман ...», «Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 

3 B, "Insert",  "калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

 

                         Охири асри XIX - фалсафаи таърихи асри ХХ 

       Таърихи илмӣ. Хулосаҳои танқиди дарки таърихӣ. Тарзи тафаккури 

постмодернистӣ. Парадоксҳои "Фалсафаи зиндагӣ". F. Нише. А.Бергсон 

эволютсия. Номинализми таърихии неокантӣ. Мактаби Бадени Нео-Кант: 

Винделбанд, Г. Риккерт. Таърих ва оқилӣ. М.Вебер "Ҷомеашиносии 

фаҳмиш". Неогегӣ. Б.Кроне: Таърих ва фалсафа. Таърих ва табиат. 

Мухторияти таърих. R. Dj. Коллингвуд. Дар муқобили неопозитивизм ва 

таърих, К.Поппер "қашшоқии таърихӣ". В.Б.Галлӣ, А.К.Данто, X. Фейн. 

Мафҳумҳои таърихии тамаддунҳои маҳаллӣ. О.Шпенглер "Ғарқ шудани 

(охири) Аврупо". A. Тойнби. П.Сорокин дар ҷустуҷӯи назари экуменикии 

таърих. Инсон, тамаддун, ҷомеа. Фалсафаи мавҷудияти таърих. 

Герменевтикҳои мавҷудаи М.Хайдеггер ва Ҳ.Г.Гадамер. X. Ортегис ва 

Рассовитализми Гассет. Ҳадаф ва манбаи таърих дар экзистенциализми динӣ. 

Фалсафаи таърихии К.Ясперс Н.Бердяев. Психоаналитикӣ (психо-таҳлилӣ). 

Антропология ва таърих. З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм. Мактаби Франкфурт: 

Афсонаи репрессияи дарк. Т.Адорно. Маркузе, М. Мактаби таърихи 

фаронсавӣ: солномаҳо. Л. Февр, М.Блок, Ф.Бродел. Таҳқиқоти фарҳангии Y. 

Haying. Дар Фаронса, Фалсафаи нав аз Ҷ .М.Бенуа, Б.А.Леви, А.Глюксман. 

Фалсафаи таърихи неотомистӣ. Ф.Маритен, П.Тейяр де Шарден. Фалсафаи 

таърихи неопротестант, Р.Нибур, П.Тилликс. Тафсири биологии таърих 

Л.Н.Гумилев назарияи этногенез. Технологияи таълимии татбиқшаванда: 

Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, 

“Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  

ФСМУ, «Агар ман ...», «Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 

3 B, "Insert",  "калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 



                    Фалсафаи таърих дар Ӯзбекистони соҳибистиқлол 

Асарҳои И.А.Каримов. Нақши таърих дар ташаккули инсони ҳаматарафа 

инкишофѐфта. Таърих хотираи мардум аст. Нақши таърих дар ташаккули 

ғояҳои миллӣ ва идеологияи миллӣ. Масъалаҳои таърих ва рушди миллӣ. 

Нигоҳи нав ба истиқлолият ва таърих. Масъалаҳои омӯзиши объективии 

таърих. Истиқлолияти миллӣ ва ҷаҳонбинии ғоявию сиѐсӣ. Ғояи ватандӯстӣ 

ва таърих. Нақши таърих дар дарки ҳуввияти миллӣ. Масъалаҳои омӯзиши 

мероси таърихию фалсафӣ. Таърих ва ташаккули тафаккури миллӣ. Таърих 

ва маънавиѐт. Арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ. Ғояи инсоният ва таърих. 

Тафаккури дунявӣ ва амнияти миллӣ. Технологияи таълимии 

татбиқшаванда: Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, 

Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», 

«Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», «Проблема», 3x4, 

«Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  "калимаҳои калити", 

"Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

Тақвими лексияҳо аз фалсафаи таърих 

нақшаи мавзӯӣ 

№ Ном ва мундариҷаи мавзӯъ Соат 

1.  
Мақсад ва вазифаҳои илми фалсафаи таърих. 

Методологияи таърих 

2 

2.  Фалсафаи таърихи қадимаи ҷаҳонӣ 2 

3.  Фалсафаи таърихи қадимаи ҷаҳонӣ 2 

4.  Фалсафаи таърихи давраии антики 2 

5.  Таърихи теология дар масеҳияти ибтидоӣ. Иллоҳиѐти 

таърихи асрҳои миѐна 

 

2 

6.  Илоҳиѐт ва фалсафаи таърихии мусулмонон 2 

7.  Илоҳиѐт ва фалсафаи таърихии мусулмонон 2 

8.  Фалсафаи  таърих  дар давраи ЭҲЁ 2 

9.  Фалсафаи таърихи марифатпарвари дар асрҳои XVII-

XVIII 

2 

10.  Фалсафаи давраи таърихи илмии асрҳои XVIII-XIX 2 

11.  Фалсафаи таърихи охири асри ХIХ ва аввали асри ХХ 2 

12.  Фалсафаи таърих ва давраи таърихӣ дар солҳои 

истиқлолият 

2 

 Ҳаммаги 24 



 

Қисми асосӣ 

Фалсафаи таърих ҳамчун илм. Мақсад ва вазифаҳо 

         Мафҳуми фалсафаи таърих. Мақсад ва вазифаҳои фалсафаи таърих. 

Таърихи илм. Усулҳои илми таърих. Бузургии таърих. Маънои таърих 

ҳамчун масъалаи ҷаҳонбинии фалсафӣ. Классика ва муосир: ду равиш ба 

маънои таърих. Шуури таърихӣ ва таърих. Ду тарафи шуури таърихӣ. 

Технологияи таълимии татбиқшаванда: Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, 

Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», 

«Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», 

«Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  

"калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

                                 Фалсафаи қадимаи таърих 

       Антитези табиат ва таърих дар шуури қадим. Фазои қадим: фазо. Фазои 

қадим: вақт. Таърих ва афсонаи теократӣ. Геродот офариниши таърихи илмӣ 

мебошад. Тамоюлҳои зидди таърихӣ дар афкори юнонӣ. Таълимоти юнонӣ 

дар бораи илм ва таърихи таърих. Усули таърихии Юнон ва ҳудуди он 

Фукидид. Давраи эллинӣ Полибий, муаррихони Рим. Tit Livy. Корнилюс. 

Тасит. Хусусиятҳои тавсифии таърихнигории юнонӣ-римӣ. Инсоният. Модда 

(FSMU). Технологияи таълимии татбиқшаванда: Таҳсилоти мушкил. Блис, 

Бинго, Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», 

«Кластер», «Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», 

«Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  

"калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

                             Иллоҳиѐт дар таърихи масеҳияти аввал 

        Таъсири ҷаҳонбинии масеҳӣ. Августини муқаддас - «Дар бораи шашри 

Худо». (Дар бораи Шашчари шифобахш) Ҷаҳони шифобахш ва ҷаҳони 

инсон. Таърихи муқаддас ва таърихи дунявӣ. Таълимоти ду шамшер. 

Гузаштани вақтро тасаввур кунед. Идеяи рушд. Сифатҳои тавсифии 

таърихнигории масеҳӣ, Технологияи таълимии татбиқшаванда: Таҳсилоти 

мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми 

ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, 

«Агар ман ...», «Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, 

"Insert",  "калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 



Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

 

                          Иллоҳиѐти таърихи асрҳои миѐна 

          Мафҳумҳои асримиѐнагии ҷаҳон ва инсон. Фазои асрҳои миѐна. 

Мафҳумҳои асримиѐнагӣ дар бораи абадият ва замон. Ҷамъият ва шахс. 

Рамздории мутафаккири асримиѐнагӣ. Ғояи пешрафт дар теологияи таърихи 

асрҳои миѐна. Сохтори дониши таърихии асрҳои миѐна. Хусусиятҳои 

тавсифии таърихнигории асримиѐнагӣ. Технологияи таълимии 

татбиқшаванда: Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, 

Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», 

«Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», «Проблема», 3x4, 

«Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  "калимаҳои калити", 

"Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

                Илоҳиѐт ва фалсафаи таърихии исломӣ 

           Ҷаҳонбинии Қуръон. Хусусиятҳои тавсифии илоҳиѐти таърихи 

мусулмонон. Офариниши ҷаҳон ва инсон. Қуръон дар бораи Коинот, Замин 

ва табиат аст. Таъмини мусулмонӣ. Таърихи инсоният тибқи Қуръон. 

Хусусиятҳои тавсифии таърихнигории мусулмонон. Назари иҷтимоию 

сиѐсии Абунасри Форобӣ. Таълимоти ӯ дар бораи ҷомеа ва давлат. Намудҳо, 

шаклҳо, пайдоиш ва омӯзиши ҳаѐти иҷтимоӣ. Функсияҳои давлатӣ. Ибни 

Халдун ва назарияи рушди ҷомеаи ӯ. Таърих ва воқеият. Одами иҷтимоӣ дар 

олами табиӣ. Физикаи иҷтимоӣ (Назарияи тағироти иҷтимоӣ). Аз ибтидоӣ ба 

тамаддун. Аз баробарии нисбӣ ба нобаробарии мутлақ. Давлат: Пайдоиш ва 

ҷойивазкунӣ. Давлат ва иқтисод. Давлат: занҷири тамаддун. Давраи сиѐсӣ-

иҷтимоӣ. Тақдири мероси назариявии Ибни Халдун. Технологияи таълимии 

татбиқшаванда: Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, 

Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», 

«Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», «Проблема», 3x4, 

«Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  "калимаҳои калити", 

"Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

                      Фалсафаи таърих давраи ЭҲЁ. Асрҳои XIV-XVI 

      Хусусиятҳои тавсифии ҷаҳонбинии Ренессанс. Инсонияти Ренессанс. 

Ҷамъият ва шахс. Таърихи эҳѐ. Кашфи (кашфи) вақти таърихӣ. Самтҳои 

асосии афкори таърихӣ дар Эҳѐ. A. Valla. Ф.Патриси. Л.Леруаа. 



Н.Макиявелили. Ҷ.Боден. Технологияи таълимии татбиқшаванда: 

Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, 

“Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  

ФСМУ, «Агар ман ...», «Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 

3 B, "Insert",  "калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

                  

                 Фалсафаи таърихи равшанфикрон Асрҳои XVII-XVIII 

           Инқилоби илмии асрҳои XVI-XVII. Ф.Бэкон. Шароити методологии 

«инқилоби таърихнигорӣ» -и асри XVIII: рационализми асрҳои XVII-XVIII. 

Вазъият дар таърихнигорӣ. Шубҳаи эпистемологӣ. Гоббс - назарияи "қонуни 

фитрӣ". R. Декарт. Таълимоти рационалистӣ аз нигоҳи услуб. Таърихнигории 

картезианӣ. Анти-картезианӣ (баръакси картезиан): 1) Dj. Вико назарияи 

рушди даврии таърих мебошад. 2) Д.Локк. Dj. Беркли. D. Юм. Хусусиятҳои 

асосии фалсафаи таърихи маърифат. Вольтер. Ш.Монтескье. E. Гиббон. 

Ҷ.Кондорсет ва назарияи рушди иҷтимоии ӯ. Болингброк. Андешаи таърихӣ 

дар энсиклопедияи Дидро ва дигарон. Илми табиати инсон. Технологияи 

таълимии татбиқшаванда: Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, 

Меню, Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», 

«Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», «Проблема», 3x4, 

«Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  "калимаҳои калити", 

"Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

               Фалсафаи таърихи миѐнаи асрҳои XVIII-XIX 

        Марҳилаҳои аввали таърихи илмӣ. Романтизм. Назари иҷтимоию сиѐсии 

Ҷ.Р.Руссо. И.Г.Гердер ва ӯ "Ғояҳо дар бораи фалсафаи таърихи ҷаҳонӣ". 

Ғояҳои таърихӣ ва фалсафии фалсафаи классикии немис И.Кант нуқтаи 

назари таърихӣ ва фалсафӣ. I.G. Fixte. Ф.Шиллер. Ф.В.Шеллинг. Фалсафаи 

таърихии Г.В.Ф.Гегел; намудҳои гуногуни тафаккури таърихӣ. Ҷойгоҳи дарк 

дар таърих. Асоси таърих. Рушди таърихӣ ва озодӣ. Ҷойгоҳи инсон дар 

таърих. Т.Карлайл ибодати қаҳрамонҳо дар таърих аст. К.А.Сен - назарияи 

Саймон оид ба рушд. Материализми таърихии Маркс. Рушди таърих ҳамчун 

як раванди табиӣ-таърихӣ. Нақши омили иқтисодӣ. Қувваҳои истеҳсолӣ ва 

муносибатҳои истеҳсолӣ. Позитивизм. I. Кант ва асарҳои ӯ. D.G.Nibur. 

Т.Моммзен. Л.Ранке. (FSMU) Технологияи таълимии татбиқшаванда: 

Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, 

“Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  



ФСМУ, «Агар ман ...», «Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 

3 B, "Insert",  "калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

 

                         Охири асри XIX - фалсафаи таърихи асри ХХ 

       Таърихи илмӣ. Хулосаҳои танқиди дарки таърихӣ. Тарзи тафаккури 

постмодернистӣ. Парадоксҳои "Фалсафаи зиндагӣ". F. Нише. А.Бергсон 

эволютсия. Номинализми таърихии неокантӣ. Мактаби Бадени Нео-Кант: 

Винделбанд, Г. Риккерт. Таърих ва оқилӣ. М.Вебер "Ҷомеашиносии 

фаҳмиш". Неогегӣ. Б.Кроне: Таърих ва фалсафа. Таърих ва табиат. 

Мухторияти таърих. R. Dj. Коллингвуд. Дар муқобили неопозитивизм ва 

таърих, К.Поппер "қашшоқии таърихӣ". В.Б.Галлӣ, А.К.Данто, X. Фейн. 

Мафҳумҳои таърихии тамаддунҳои маҳаллӣ. О.Шпенглер "Ғарқ шудани 

(охири) Аврупо". A. Тойнби. П.Сорокин дар ҷустуҷӯи назари экуменикии 

таърих. Инсон, тамаддун, ҷомеа. Фалсафаи мавҷудияти таърих. 

Герменевтикҳои мавҷудаи М.Хайдеггер ва Ҳ.Г.Гадамер. X. Ортегис ва 

Рассовитализми Гассет. Ҳадаф ва манбаи таърих дар экзистенциализми динӣ. 

Фалсафаи таърихии К.Ясперс Н.Бердяев. Психоаналитикӣ (психо-таҳлилӣ). 

Антропология ва таърих. З.Фрейд, К.Г.Юнг, Э.Фромм. Мактаби Франкфурт: 

Афсонаи репрессияи дарк. Т.Адорно. Маркузе, М. Мактаби таърихи 

фаронсавӣ: солномаҳо. Л. Февр, М.Блок, Ф.Бродел. Таҳқиқоти фарҳангии Y. 

Haying. Дар Фаронса, Фалсафаи нав аз Ҷ .М.Бенуа, Б.А.Леви, А.Глюксман. 

Фалсафаи таърихи неотомистӣ. Ф.Маритен, П.Тейяр де Шарден. Фалсафаи 

таърихи неопротестант, Р.Нибур, П.Тилликс. Тафсири биологии таърих 

Л.Н.Гумилев назарияи этногенез. Технологияи таълимии татбиқшаванда: 

Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, Алгоритм, Муҳокима, 

“Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», «Рейзуми», «Саволҳои блис»,  

ФСМУ, «Агар ман ...», «Проблема», 3x4, «Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 

3 B, "Insert",  "калимаҳои калити", "Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25; 

                    Фалсафаи таърих дар Ӯзбекистони соҳибистиқлол 

Асарҳои И.А.Каримов. Нақши таърих дар ташаккули инсони ҳаматарафа 

инкишофѐфта. Таърих хотираи мардум аст. Нақши таърих дар ташаккули 

ғояҳои миллӣ ва идеологияи миллӣ. Масъалаҳои таърих ва рушди миллӣ. 

Нигоҳи нав ба истиқлолият ва таърих. Масъалаҳои омӯзиши объективии 

таърих. Истиқлолияти миллӣ ва ҷаҳонбинии ғоявию сиѐсӣ. Ғояи ватандӯстӣ 

ва таърих. Нақши таърих дар дарки ҳуввияти миллӣ. Масъалаҳои омӯзиши 



мероси таърихию фалсафӣ. Таърих ва ташаккули тафаккури миллӣ. Таърих 

ва маънавиѐт. Арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ. Ғояи инсоният ва таърих. 

Тафаккури дунявӣ ва амнияти миллӣ. Технологияи таълимии 

татбиқшаванда: Таҳсилоти мушкил. Блис, Бинго, Нилуфар Гул, Меню, 

Алгоритм, Муҳокима, “Ҳужуми ақли”. «», «Кластер», «Бумеранг», 

«Рейзуми», «Саволҳои блис»,  ФСМУ, «Агар ман ...», «Проблема», 3x4, 

«Лоиҳа», «Лабиринт», «чархпалак» , 3 B, "Insert",  "калимаҳои калити", 

"Скрабей", "Синквейн”. 

Адабиѐтҳо: A1; A2; A3; A4; A5; A6; Қ1; Қ2; Қ3; Қ4; Қ5; Қ6; Қ7; Қ8; Қ9; Қ10; 

Қ11; Қ12; Қ13; Қ14; Қ15; Қ16; Қ17; Қ18; Қ19; Қ20; Қ21; Қ22; Қ23; Қ24; Қ25 

 

Тақвими семиарҳо аз фалсафаи таърих 

нақшаи мавзӯӣ 

№ Ном ва мундариҷаи мавзӯъ Соат 

1 
Мақсад ва вазифаҳои илми фалсафаи таърих. 

Методологияи таърих 

2 

2 Фалсафаи таърихи қадимаи ҷаҳонӣ 2 

3 Фалсафаи таърихи қадимаи ҷаҳонӣ 2 

4 Фалсафаи таърихи давраии антики 2 

5 Таърихи теология дар масеҳияти ибтидоӣ. Иллоҳиѐти 

таърихи асрҳои миѐна 

2 

6 Илоҳиѐт ва фалсафаи таърихии мусулмонон 2 

7 Илоҳиѐт ва фалсафаи таърихии мусулмонон  

8 Фалсафаи  таърих  дар давраи ЭҲЁ 2 

9 Фалсафаи таърихи марифатпарвари дар асрҳои XVII-

XVIII 

2 

10 Фалсафаи давраи таърихи илмии асрҳои XVIII-XIX 2 

11 Фалсафаи таърихи охири асри ХIХ ва аввали асри ХХ 2 

12 Фалсафаи таърих ва давраи таърихӣ дар солҳои 

истиқлолият 

2 

13 Фалсафаи таърих ва давраи таърихӣ дар солҳои 

истиқлолият 

2 

 Ҳаммаги 26 

 

                Мазмун ва доираи омӯзиши мустақили донишҷӯѐн 

Мазмуни мавзӯъҳои кори мустақилона ва соатҳои ба онҳо ҷудошуда: 

Шакл ва мундариҷаи ташкили кори мустақилона 



Ҳангоми тайѐр кардани корҳои мустақили донишҷӯѐн бо назардошти 

хусусиятҳои фан шаклҳои зеринро тавсия медиҳем: 

• омӯхтани бобҳо ва мавзӯъҳои илмӣ дар китобҳои дарсӣ ва дастурҳо; 

• азхудкунии қисми дастурҳо; 

• кор дар бахшҳо ѐ мавзӯъҳои адабиѐти махсус; 

• Омӯзиши амиқи фанҳо ва мавзӯъҳои марбут ба корҳои таълимӣ ва илмии 

донишҷӯѐн; 

• Фаъолиятҳои омӯзишӣ, ки усулҳои омӯзишии фаъол ва мушкилотро 

истифода мебаранд. 

Мавзӯъҳои тавсияшуда барои кори мустақилона: 

№ Таҳсилоти мустақил Супоришҳои 

додашуда 

 соат 

 

 

Мавзӯҳо  

 

муддат  

1 Нақши  кишваршиносӣ  дар  

соҳаи дониши  таърихӣ. 

Супоришро иҷро 

кардан 

1-3 -ҳафта 8 

2 
Аҳамияти  манбаҳо дар омӯзиши  

таърихи кишвари мо. 

Супоришро иҷро 

кардан 

1-3 - ҳафта 8 

3 
Нақши маводи палеоантропологӣ 

дар омӯзиши антропогенез дар 

Ӯзбекистон. 

Супоришро иҷро 

кардан 

1-3 –ҳафта 6 

4 Аҳамияти бостоншиносӣ дар 

омӯзиши таърихи минтақа. 

Супоришро иҷро 

кардан 

1-3 - ҳафта 6 

5 Аҳамияти иттилооти этнографӣ 

ҳамчун манбаи муҳим дар омӯзиши 

таърихи этникӣ, иқтисодиѐт, урфу 

одатҳои халқҳои ҷумҳурӣ. 

Супоришро иҷро 

кардан 

1-3 – 

ҳафта 

6 

6 Нақши топонимия дар омӯзиши 

таърихи мамлакати мо. 

Супоришро иҷро 

кардан 

1-3 – 

ҳафта 

8 

7  халқи узбек, санъати шифоҳӣ 

ҳамчун манбаи таърихӣ. барои 

иҷрои супориш 

Супоришро иҷро 

кардан 

ҳафта 6 

 Ҳаммаги   48 

  

Bilimlarni baholash usullari, mezonlari va tartibi 

Baholash usullari Testlar, yozma ishlar, og‗zaki so‗rov, prezentasiyalar va h.z. 

 Nazorat shakllari 



 

 

 

 

Fan bo‗y‗icha 

talabalar bilimini 

nazorat qilish va 

baholash 

     Talabalar bilimini nazorat qilish oraliq va yakuniy baholashlar 

shaklida tashkil etiladi. Barcha baholashlar ―5‖ ballik tizimda 

o‘tkaziladi.  

Tegishli fan bo‘yicha auditoriya soatlari yig‘indisi 34 soatdan 68 

soatgacha bo‘lsa bitta, 69 soat va undan ortiq bo‘lsa ikkita oraliq 

baholash o‘tkazish belgilangan. Ushbu baholashlarning har biridan 

olingan baholarning o‘rtachasi oraliq nazoratlarning umumiy natijasi 

hisoblanadi.  

           Oraliq baholashlar  fan xususiyatidan kelib chiqqan holda 

so‗rovlar, og‗zaki savol-javob, nazorat ishlari, yozma ish, test sinovlari 

yoki boshqa ko‗rinishda o‗tkazilishi mumkin. Bunda talabaning 

darsdagi faolligi, uy bazifalarini bajarishi, mustaqil ta‘lim mavzularini 

o‘zlashtirishi hisobga olinadi.  

      Laboratoriyalari mavjud fanlardan talaba laboratoriya ishlari 

topshirib ijodiy baho olgandagina yakuniy baholashga qo‘yiladi. 

      Kurs ishlari mavjud fanlardan talaba kurs ishini yakuniy nazoratga 

qadar topshirishi shart, aks holda yakuniy nazoratga qo‘yilmaydi. 

 Yozma ish yoki test shaklidagi sinovlar fakultet dekani tomonidan 

tasdiqlanadigan jadval asosida darsdan tashqari paytlarda, boshqa 

ko‘rinishdagi sinovlar esa amaliy mashg‘ulot darslari paytida 

o‘tkaziladi. 

       Talaba oraliq nazoratdan ijobiy (5 (a‘lo), 4 (yaxshi) va 3 

(qoniqarli)) baho bilan baholansa yakuniy nazoratga qo‘yiladi. Talaba 

oraliq nazoratdan 2 (qoniqarsiz) baho olsa yoki oraliq nazoratni 

topshirmasa yakuniy nazoratga qo‘yilmaydi. 

      Talabaning fan bo‘yicha bahosi yakuniy nazoratda olgan baho 

bo‘yicha aniqlanadi. 

      Yakuniy nazorat o‘quv ishlari prorektori yoki o‘quv – uslubiy 

boshqarma boshlig‘i tomonidan tasdiqlagan jadval asosida yozma ish 

yoki test ko‘rinishida o‘tkaziladi. 

       Takroriy baholashlar ―OTM talabalari bilimini hazorat qilish va 

baholash tartibi to‘g‘risidagi nizom‖ talablari asosida tashkil etiladi. 

      Baho Fan bo‘yicha talabalar bilimini bahalash mezoni 

 

5 (a‘lo) 

Talaba mustaqil xulosa va qaror qabul qiladi, ijodiy fikrlay 

oladi, mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda qo‘llay 

oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay 

oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb 

topilganda; 

4 (yaxshi) Talaba mustaqil mushohada yuritadi, olgan bilimini amalda 



qo‘llay oladi, fanning (mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, 

ifodalay oladi, aytib beradi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga 

ega deb topilganda; 

 3 (qoniqarli) Talaba olgan bilimini amalda qo‘llay oladi, fanning 

(mavzuning) mohiyatini tushunadi, biladi, ifodalay oladi, aytib beradi 

hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega deb topilganda; 

   2 (qoniqarsiz) Talaba fan dasturini o‘zlashtirmagan, fanning (mavzuning) 

mohiyatini tushunmaydi hamda fan (mavzu) bo‘yicha tasavvurga ega 

emas deb topilganda; 
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МАВЗУИ-1: Фалсафаи тарих ҳамчун илм. Ҳадафҳо ва вазифаҳо. 

Фалсафаи қадимаи таърих 

Нақша: 

1. Фалсафаи таърих: мафҳум ва моҳия 

         2. Таърих - фалсафаи инсон, замон ва фазо 

3. Зарурати тафаккури таърихӣ 

4. Фалсафаи таърих ва истиқлолияти миллӣ 

5. "Авесто" - ҳамчун падидаи иҷтимоию таърихӣ. 

 

Фалсафаи таърих: мафҳум ва моҳия Таҳлили илмии таърих, дарки он, 

арзѐбии муҳити сиѐсиву маънавии давраи муайян тавассути равандҳои 

иҷтимоию сиѐсии рухдода, омӯзиши психика, меъѐрҳои маънавӣ ва ахлоқии 

одамони ҳар давра, муносибати онҳо ба рӯйдодҳо, дарки фалсафии он 

мазмуни мафҳумро муайян мекунад.Коршиносони гуногун барои фаҳмидан 

ва омӯзиши таърих равишҳои гуногун доранд. Охир, ҷанбаҳои тафаккури 

инсон гуногунанд ва ягон шакли ягонаи фаҳмидани гузашта вуҷуд надорад. 

Кӯшиши сохтани чунин намуна низ нодуруст аст. Ин аст, ки як қатор 

ҷараѐнҳои асосии фалсафаи таърихӣ ба вуҷуд омаданд.Фаҳмидани фалсафаи 

таърих аз нуқтаи назари теологӣ фаҳмидани гузашта бо иродаи Худо ва 

додани хислати илоҳӣ, фаҳмидани он тавассути мундариҷаи илоҳӣ аст. 

Фалсафаи таърихи метафизикӣ системаи мафҳумҳоест, ки бо ягон ҳудуд ва 

доира маҳдуд намешавад, балки шакл ва зуҳуроти гуногун мегирад. 

Мувофиқи фалсафаи таърихи идеалистӣ, муносибат ба таърих асосан дар 

асоси ақидаҳо, мафҳумҳои ахлоқии инсон, таҷрибаҳои рӯҳонӣ ифода меѐбад. 

Муносибати натуралистӣ ба таърих ва зиндагии инсоният ҳамчун як ҷараѐни 

бузурги фалсафаи таърих дониста мешавад. Он ба арзѐбии табиати инсон 

тавассути эҳсосот ва эҳсосот тамаркуз мекунад ва ба он далолат мекунад, ки 

табиати инсон, хусусият доираи таъсири онро муайян мекунад. Маҳз 

тавассути ин эҳсос ва эҳсос дарк кардани ҷаҳон, ба гузашта нигоҳ кардан ва 

арзѐбӣ кардан моҳияти ин ҷараѐнро муайян мекунад. Дар самти фалсафаи 

таърихи материалистӣ ба омилҳои иқтисодӣ таваҷҷӯҳи зиѐд зоҳир карда 

мешавад. Он мекӯшад, ки ҳақиқат, моҳияти таърихро тавассути ниѐзҳои 

моддӣ ва зарурати иқтисодӣ ҳамчун нерӯи роҳнамои таърих дарк 

кунад.Фалсафаи таърих дар омӯзиши таърихи инсоният, мушкилоти инсон ва 

ҷомеа мавқеъ ва нақши хос дорад. Ҳамчунин тамоюлҳо дар фалсафаи таърих 

вуҷуд доранд, ки мавқеи инсонро дар таърих ва умуман дар рушди инсоният 

муайян мекунанд, яъне дар мисоли фард, инчунин аз ҷиҳати ҷомеа, гурӯҳи 

одамон, иттиҳодияи шаҳрвандӣ (коллективӣ).Омӯзиши ҷанбаҳои ба ҳам 

алоқаманд аз падидаҳои рушди умумиинсонӣ ва дунявӣ тавассути омӯзиши 



мушкилот ба монанди хотираи таърихӣ, моҳият ва ҷанбаҳои тафаккури 

таърихӣ, моҳияти мафҳуми илми таърих, ҳақиқати таърих ва воқеияти 

зиндагӣ , рушди инсон ва инсон. ба саволҳо ҷавоб додан мумкин аст. 

Умуман пешрафт асоси бевоситаи фалсафаи таърих аст. Фалсафаи 

таърих аз таҳқиқоти Геродот ва Фукидид дар бораи қудрати ҳаракати 

таърихӣ дар замони қадим оғоз мешавад.Баръакси ин, Августин дар шакли 

калисои масеҳӣ бар асоси моҳият ва миқѐси он фалсафаи таърихи давлати 

илоҳиро офарид. Фалсафаи ӯ дар ҳазорсолаи оянда маъруфият пайдо 

кард.Августин ва як зумра пайравони ӯ ба худоӣ кардани таърих, фаҳмиши 

тафаккури таърихӣ ва фалсафаи таърих тавассути фалсафаи илоҳӣ ва афкори 

илоҳӣ даъват мекарданд. Онҳо моҳияти ҳодисаҳо, сабабҳои онҳоро аз 

қудрати илоҳӣ ва пешгӯиҳо меҷустанд. Онҳо таҳаввулоти башарият, давом ва 

идомаи зиндагии инсон ва таъсири онро ба ғояҳои ваҳдати таърих ва рушд 

тавассути илҳомбандии гузашта омӯхтанд.Аз нуқтаи назари марҳилаҳои 

рушди фалсафаи таърих ва ниѐзҳои маънавии халқҳои дар ин ҳазорсола 

зиндагӣкунанда то андозае байни тафаккур, ниѐзҳои маънавии мардуми 

замон ва Августин наздикии мутақобила вуҷуд дошт. фалсафа Ин аст, ки 

фалсафаи Августин муддати тӯлонӣ зиндагӣ кард ва машҳур гашт.Танҳо дар 

асри XVIII таълимоти наве ба дунѐ омад, ки доираи ақидаҳо ва таълимоти 

Августинро дар соҳаи фалсафаи таърих шикаст. Идеяи комилан нав 

фалсафаи Августинро, ки дар таърих майл ба илҳом додани ҷомеа, 

таҷрибаҳои рӯҳонии афрод, фаҳмиши ҳаѐт тавассути индивидуализм, 

қонунҳои зиндагии зери таъсири онҳо буд, шикаст.Аз тарафи дигар, Гегел 

таърихро ҳамчун мавҷудоти мукаммал мефаҳмад, ки бевосита ба зеҳни 

дунявӣ, тафаккури умумӣ, рафтори инсонӣ ва волоияти ақл асос ѐфтааст, ки 

дар он шуур ва ақл ҳукмфармост. Вай мактаби фалсафаи худро бар ин ақида 

месозад.Ҳамин тариқ, фалсафаи Гегел, муносибати ӯ ба таърих дар фалсафаи 

таърих давраи нав кушод. Вай фалсафаи таърихро қонуни ҳаѐт, раванди 

ташаккули маънавӣ ва зарурати маънавии рушди инсон медонад. Ҳар гуна 

ақидаҳо, ҳадафҳо ва ормонҳо нишон доданд, ки онҳо аз ин ниѐзҳои ботинӣ ва 

сатҳи камолоти маънавии фард бармеоянд. Ин дар маҷмӯъ ба мо имкон 

медиҳад хулоса барорем, ки таърих маҳсули тафаккури инсонӣ, камолоти 

маънавӣ ва ахлоқӣ аст.Фалсафаи таърих, ки дар асрҳои XIX ва ибтидои асри 

XX ба вуҷуд омадааст, то андозае ба фалсафаи таърихи асри XVIII шабеҳ аст. 

Бо вуҷуди ин, дар баъзе ҳолатҳо, ӯ бо вай баҳс мекунад. Фалсафаи таърих дар 

ин давраҳо баъзан дар мисоли Артур Шопенгауэр ва Освалд Шпенглер ба 

таърихизм, воқеияти таърихӣ, депрессия ва пессимизм майл дорад ва баъзан 

ба хушбинӣ, дилгармӣ ва мушоҳидаҳои рӯҳонии баланд ба мисли Арнольд 

Тойнби. Дар баробари ин, фалсафаи таърихи илоҳии диндорон ҳарчӣ бештар 



паҳн мешавад. Он мекӯшад, ки ҳаѐти инсон, тамоми сайѐраро фаро гирад. 

Аммо, ин танҳо яке аз ҷараѐнҳои атрофи консепсияи фалсафаи таърих аст, ки 

дар тӯли ҳазорсолаҳои таърихи башар вуҷуд дошт. Албатта, ҷараѐнҳои 

фалсафаи таърих тавассути эҳтиѐҷоти маънавӣ ва ҷаҳонбинии дар давраҳои 

гуногун ба вуҷуд омада дубора ташаккул ва гуногунранг мешаванд. Аммо як 

чиз возеҳ аст, ки дар пояи ҳамаи онҳо тафаккури возеҳи таърихӣ, сарнавишти 

инсон ва инсоният, ҷаҳони маънавӣ, ақл ва низоми рӯйдодҳое, ки дар асоси 

онҳо ташаккул ѐфтаанд, аст. Ин система, ин дарахт ҳам ҳақиқати тамоми 

таърихи инсоният ва ҳам воқеияти зиндагиро муайян мекунад. Ҳамин тариқ, 

фалсафаи таърих як системаи мустақили донишҳоест, ки бо мушкилоти 

тафаккури таърихӣ сарукор дошта, самтҳои асосии рушди инсонро дар бар 

мегирад. 

Асосгузорони марксизм идеяи материализми таърихиро тарғиб 

мекарданд. Ҷамъбасти фалсафии таърих як идеяи беҳамто "илмӣ" -ро ба 

вуҷуд овард, ки ба омӯзиши қонунҳои асосии он бахшида шудааст.Ақидаҳои 

мухолиф ҳанӯз вуҷуд доранд ва самтҳо, шаклҳо ва ҷараѐнҳои гуногуни 

омӯзиши фалсафаи таърих ҳоло ҳам ба вуҷуд меоянд. Ин табиист. Воқеан, 

зиндагӣ идома дорад, раванди ташаккули тафаккури таърихӣ, падидаи дарки 

фалсафаи таърих дар баробари зиндагии инсон идома дорад. Дар пешрафти 

илмӣ, рушди шуур ва тафаккур маҳдудият вуҷуд надорад. 

Аммо муҳимтарин ҷанбаи масъала, ҷанбаи одилона ва боэътимоди 

бархӯрд ба он аст, ки ба назари мо, таърихи инсон ва башарият, таҳаввули 

рушди он ба ҳеҷ қонуне мувофиқат намекунад. Танҳо як мисол: "измҳо" -и 

мухталифе, ки назарияшиносони идеологияи коммунистӣ ихтироъ кардаанд, 

натавонистаанд тамоми миқѐси таърихи инсониятро аз рӯи воқеияти зиндагӣ 

пурра фаро гиранд. 

Идеологияи марксистӣ имкон надод, ки тафаккур ва назари таърихии 

инсон объективона ва озодона инкишоф ѐбад, озодона зиндагӣ ва шакл гирад. 

Аз гузашта маълум аст, ки ин гуна ақидаҳо бар хилофи қонунҳои рушди 

таърихӣ дер давом намекунанд. Зеро онҳое, ки идея, консепсия пешкаш 

мекунанд, ба таърих танҳо аз нуқтаи назари ҳадафҳо ва ҷаҳонбинии худ 

наздик мешаванд. Бинобар ин тамоили ба объективона нигоҳ кардан ба 

таърих вуҷуд дорад. Дар натиҷа таърих қалбакӣ мешавад. Мо аксар вақт инро 

намефаҳмем, намефаҳмем. 

Роҳи дақиқтарин ва объективии арзѐбии гузашта ин арзѐбии он 

тавассути воқеияти ҳаѐт, муносибати байни инсон ва ҷомеа, ҳамоҳангӣ, 

муносибатҳо, зиддиятҳо, манфиатҳое мебошад, ки асоси рушди мунтазами 

зиндагии инсон мебошанд. Охир, воқеияти ҳаѐт, қонунҳои он аз ҳама ақидаҳо 

ва назарияҳо болотар, васеътар ва амиқтар аст. Ҳар гуна ақидаҳои волои мо, 



тафаккури илмӣ ва назарияҳои беҳамто метавонанд ҳар ҷанбаи ин далел ва 

фалсафаи зиндагиро дар бар гиранд. Фаҳмиш ва ақидаҳои бениҳоят маҳдуди 

мо наметавонанд тағирот ва таназзули бузурги таърих ва рушди инсониро 

дар миқѐси пурра фаро гиранд. 

... Дар такдири халки мо давраи тамоман нави таърихй огоз ѐфт. Ин 

давра ҳамчун давраи истиқлолият таваллуд мешавад, ки он танҳо тавассути 

ғояҳои истиқлолият, идеяҳое, ки ба тамоми паҳлӯҳои ҳаѐт ва манфиатҳои 

инсонӣ хизмат мекунанд, ташаккул меѐбад. Маҳз ҳамин муносибати 

пайдошуда дар шакли истиқлолияти миллӣ, ақидаи миллӣ, фалсафаи миллӣ 

сатҳи эҳтиѐҷи пурзури дохилиро барои дубора арзѐбӣ кардани тамоми 

гузашта, бознигарии он ва дар ин замина ташаккул додани хотираи таърихӣ 

ва тафаккури таърихӣ баланд мебардорад. 

         Давраи нави таърихӣ ҳамчун давраи маърифат, давраи маърифат ба 

вуҷуд меояд. Дар асоси ғояҳои истиқлолият, давлат, ки ислоҳотгари асосӣ 

мебошад, интихоб кардааст, ки дар зеҳн ва тафаккури мардум як гардиши 

куллӣ ба амал орад, ҳама гуна ислоҳотро тавассути тафаккур, андеша ва 

қалби шаҳрвандон анҷом диҳад. Ин роҳ боиси тадриҷан ба камол расидани 

одамон ба одамони равшанфикр ва комил бо тағир додани муносибати онҳо 

ба гузашта, ҳозира ва оянда, бо навсозии психологияи наздикшавии 

манфиатҳои муайян мегардад. Ба воситаи маърифати шаҳрвандон ҷомеаи 

равшанфикр бунѐд хоҳад шуд. 

          Тафаккури таърихӣ ва фалсафаи таърих ҳамчун омили муҳими бунѐди 

ҷомеаи мунаввар хидмат мекунанд. Воқеан, бо дарки гузашта, дуруст дарк 

кардани он, дар рӯҳияи одамон тағироти ҷиддӣ ворид кардан мумкин аст ва 

ба ин васила ба ислоҳоти маънавии ҳаѐт, тарзи зиндагӣ ва дар ниҳоят ҷомеа 

ноил шудан мумкин аст. Инро дар куҷо дидан мумкин аст? 

Аввалан, фаҳмиши ҳаѐт, фаҳмиши инсонияти инсон тавассути фаҳмиши 

таърих ташаккул меѐбад. 

Сониян, тавассути тафаккури таърихӣ ва фалсафаи таърих маънои зиндагии 

имрӯзаро амиқтар мефаҳманд ва фалсафаи оянда тавлид меѐбад. Он 

тавассути ташаккули тарзи тафаккури хоси ҳар як шахс барои эҷоди падида 

ҳамчун шахсият, ташаккули хислат хизмат мекунад. 

Сеюм, тавассути омӯзиши таърих, вай бедории шаҳрвандеро, ки дар зери 

таъсири мустамликадорӣ ва идеологияи хушунати коммунистӣ шахсияти 

худро гум кардааст, шаъну эътибори худро комилан фаромӯш кардааст, 

худро дарк мекунад, ташаккул додани ҳамаҷониба ташвиқ мекунад. шахсе, 

ки ҳуқуқҳои худро ҳимоя карда метавонад. 

         Чаҳорум, бедории ифтихори миллӣ тавассути омӯзиши гузашта дар 

қалби як шаҳрванди бузургворонаш, ки дар тамаддуни ҷаҳонӣ ва рушди 



инсоният саҳми арзанда гузоштааст, ҳамчун як нерӯи бузурги маънавӣ ва 

иродаи бузург хидмат мекунад. кишвар роҳи рушди мустақилро интихоб 

мекунад. Ҳамзамон шаҳрванде, ки гузаштаи худро то чӣ андоза бузург 

будани худро дарк мекунад, аз рӯҳи ниѐгонаш қарздор аст ва бори дигар 

амиқтар дарк мекунад, ки дар назди насли оянда ниҳоят масъул аст. Маҳз 

ҳамин раванди шуур боиси худтанзимкунӣ, худтанзимкунии рӯҳонӣ, 

ислоҳоти худ мегардад. 

           Панҷум, тавассути навсозии маънавӣ ва ахлоқии ҳар як шаҳрванд, 

азнавсозии ҷомеа, таҷдиди тарзи зиндагӣ, ба монанди ислоҳоти хеле амиқ ва 

васеъ амалӣ карда мешавад. Ин арзиш ҳамчун омили калидӣ дар тағироти 

гуногунҷабҳа дар давраи ислоҳоти имрӯза мегардад. Воқеан, ислоҳоти сиѐсӣ, 

иқтисодӣ ва ҳуқуқӣ танҳо дар сурате арзиш ва таъсирбахшӣ хоҳанд дошт, ки 

агар онҳо бевосита тавассути ақл, тафаккур ва қалби инсон сурат гиранд. 

Илова бар ин, тавассути сатҳи сиѐсӣ, дониши иқтисодӣ, шуури ҳуқуқӣ 

шаҳрванди давраи таҷдиди маънавии истиқлолият ташаккул меѐбад. 

             Ҳақиқати таърих маҷмӯи рӯйдодҳои мушаххас, рӯйдодҳои мушаххас 

ва муносибатҳост. Ва баръакс, агар он аз маҷмӯи рӯйдодҳои абстрактӣ 

иборат бошад, он ба афсона мубаддал мешавад. Нуфуз, мавқеи худро аз даст 

медиҳад. Шояд ин тавр набошад. Ҳақиқати таърих бевосита тафаккури 

мардуми як давраи мушаххас ва мантиқи зиндагии мушаххас аст. Аз ин рӯ, 

онро метавон тавассути омӯзиши равандҳои иҷтимоию сиѐсӣ, рӯйдодҳо, 

рӯйдодҳое, ки дар як давраи муайян рух додаанд ва омили асосие, ки онҳоро 

тавассути омӯзиши ҳадафҳо, орзуҳо, манфиатҳо ва ҷаҳонбинии мардуми он 

давра ба вуҷуд овардааст, фаҳмидан ва фаҳмидан мумкин аст. 

Дар таърих воқеаҳо ва мафҳумҳои абстрактӣ нахоҳанд буд. Таърих ҳам 

мантиқӣ ва ҳам табиатан тавассути конкретӣ дарк карда мешавад ва он 

мундариҷа, фалсафаи онро, ба ибораи дигар, ҳукми онро тавассути воқеияти 

мушаххас нишон медиҳад. Дар ин маъно низ абстрактӣ чист ѐ чӣ тавр мо ба 

абстраксия муносибат мекунем, ба ҳақиқати таърих мухолиф аст. Пас, мо 

метавонем дар бораи шароит, сабабҳо ва моҳияти пайдоиши онҳо тавассути 

рӯйдодҳои мушаххас, рӯйдодҳои мушаххас фикр кунем. Танҳо тавассути 

чунин равиш мо метавонем тафаккур, фалсафа, манфиатҳо ва муносибатҳоро, 

ки асоси воқеияти мушаххас мебошанд, дуруст дарк кунем. 

Танҳо фалсафаи таърих метавонад хулосаҳои моро дар бораи инсон ва 

воқеият, инсоният ва пешрафт баѐн кунад. Фалсафаи таърих дар муқоиса бо 

равоншиносӣ, илоҳиѐтшиносӣ, сиѐсатшиносӣ, фарҳангшиносӣ ва дигар 

илмҳо ба рӯйдодҳо муносибати мушаххас, баҳои мушаххас ба рӯйдодҳо 

дорад. Маҳз ҳамин конкретӣ ӯро водор мекунад, ки бар асоси дақиқӣ фикр 



кунад. Тақдири инсон ва воқеан воқеият бевосита тавассути далелҳои 

мушаххас таҳлил карда мешавад. 

Барои дуруст муносибат кардан ба таърих, дуруст фаҳмидани он, 

дуруст омӯхтани он мо бояд худро ба сарнавишти таърихӣ ворид кунем, дар 

он зиндагӣ кунем. Танҳо дар он сурат мо ҳаѐтӣ, беайбии он, миқѐс ва миқѐси 

пурраи онро, моҳияти онро дарк хоҳем кард. Мо метавонем онро ба меъѐри 

тафаккур, омили фалсафа табдил диҳем. Ҳар қадаре ки мо раванди 

сарнавишти таърихӣ, ҷараѐни тақдири таърихиро тавассути ақл, дил ва 

андешаҳо ва эҳсоси мерос ҳис кунем, тақдири шахси мушаххас, симои замон 

ва фазо равшантар мешавад. Симои яклухти инсон, замон ва фазо дар тамоми 

вазни он пурра таҷассум ѐфтааст. Рӯҳияи инсон тавассути шакл ва зуҳури он 

то андозае бо воқеияти таърихӣ ва тақдир муайян карда мешавад. Дар 

омӯзиши таърих, муаррихони мо бояд на танҳо санаҳо ва рӯйдодҳоро таҳлил 

кунанд, балки дар гирдоби тақдирҳо, таҷрибаҳо, рӯҳҳо, манфиатҳо ва ғайра, 

ки дар паси онҳо ҳастанд, зиндагӣ кунанд. Он гоҳ фикрҳо ва хулосаҳои мо 

дар бораи таърих асос хоҳанд ѐфт, суханони мо таъсирбахш хоҳанд буд, 

андешаҳои мо зинда хоҳанд буд! 

Дар робита ба таърих, ҳангоми омӯзиши он бояд бо ақидае зиндагӣ 

кард, ки тамоми раванди таърихӣ ҳаѐти ман аст, тамоми гузаштаи инсонӣ 

гузаштаи ман аст. Тақдири таърихӣ, гузаштаи тамоми инсон бояд 

сарнавишти ман, зиндагии ман, гузаштаи ман, таҷрибаҳо ва орзуҳои ман 

гардад. Ҳамчун пайрави он раванди абадӣ, дарахти бузург ва беканор, ман 

бояд дарк кунам ва эҳсос кунам, ки тамоми таърих дар хуни ман, ҷони ман, 

рӯҳ ва ҳуҷайраҳои ман зиндагӣ мекунад. Ин аст, вақте ки ман ҳаѐти одамоне, 

ки 2000 ѐ 3000 сол пеш зиндагӣ мекарданд, меомӯзам ва ба хулосае намеоям, 

ки ин танҳо як замони аҷиб, таърих аст. Баръакс, вай мефаҳмад, ки гузаштаи 

аҷдодони дур як хотираи мураккаб, муқаддас ва эҳтироми ҳаѐти инсон, роҳи 

рушди он мебошад. 

             Таърихнигорӣ, таърихшиносӣ ѐ таърихнигорӣ на танҳо як нақл аст, 

балки маҳсули фалсафа аст, ки тавассути тафаккури бой ва мушоҳидаҳои 

васеъ, далелҳои солим ва андешаи боварибахш ба вуҷуд меояд. Танҳо агар мо 

ба масъала ҳамин тавр муносибат кунем, таърихнигорӣ ба нерӯи рӯҳонӣ, 

арзиши баланд, ниѐзи маънавӣ мубаддал мешавад. Ӯ амиқ эҳсос ва фаҳмид, 

ки ҳувияти миллии имрӯза, ҳудудҳои гуногуни маъмурӣ ва рушди инсонӣ 

нисбат ба таърих ва зиндагӣ, забонест, ки гузаштагони мо дар он замон 

гуфтаанд ва зиндагӣ мекарданд, онҳое, ки дар ин сарзамини муқаддас 

новобаста аз анъана ва урфу одат зиндагӣ мекунанд. гузаштагони мо, ки бе 

онҳо мо бояд ба гузашта наздик шавем. 



             Президент Ислом Каримов гуфт, ки «ҳар тамаддун маҳсули таъсири 

муассири фаъолияти бисѐр халқҳо, миллатҳо ва халқҳост. Ба ибораи дигар, 

кӯчманчиѐн ва истилогарон меоянду мераванд, аммо мардум то абад зинда 

хоҳанд монд, фарҳанги он то абад зинда хоҳад монд », - гуфт ӯ. Он ҳисси 

тақдирро ба сарнавишти таърихӣ бедор мекунад. 

Барои фаҳмидани ҳақиқати таърих ва махсусан барқарор кардани ҳақиқати 

таърих, ки тақаллуб шудааст, аз мероси бойи маънавӣ ва фарҳангии худ 

маҳрум карда шудааст, ба зӯроварӣ ва ғояҳои бартаридошта маҳкум шудааст 

ва ба он хидмат кардааст, эҳсоси чунин рӯҳонӣ зарур аст. наздикӣ .. Вақте ки 

мо ҳамеша ба таърих бо эҳсоси мерос дар қалб менигарем, "ин моликияти 

ман, сарвати ман, насли ман, рӯҳи ниѐгон, тамоси инсонии ман ва як қисми 

шаъну шарафи инсонии ман аст", мо мефаҳмем, ки он то чӣ андоза амиқ аст 

маъно аст. Бо чунин эҳсос мо метавонем моҳияти ботинии таърих, асрори 

онро ошкор кунем. Мо маънавиѐти бузургро, ки сарнавишти инсониятро 

фаро гирифтааст, кашф мекунем. 

              Албатта, дар омӯзиши таърих, тавре ки қаблан гуфта будем, 

муносибатҳо, ақидаҳо ва ҷараѐнҳои гуногун мавҷуданд. Аммо, ҳамаи онҳо 

дар баробари муносибати сирф инсонпарварона, ҳисси иштироки бевосита ва 

масъулият ҳеҷ чиз нестанд ва камбудиҳое ҳастанд, ки боиси дурӯғгӯии илмӣ 

ва рӯякӣ мешаванд. Аз ин нуқтаи назар, фалсафаи воқеии таърих ҳамчун 

маҳсули иртиботи мушаххаси инсон ва таърих, тақдири инсон ва раванди 

таърихӣ, рушди инсон ва рӯйдодҳо ба дунѐ меояд. Ҳамзамон, ҳамоҳангии ин 

ду қутб, умумияти ду олам омили муҳими рушди таърихнигорӣ ва ташаккули 

тафаккури таърихӣ дар заминаи барқарорсозии хотираи тадриҷӣ мебошад. 

Асри навсозй ва тамоми хаѐт аз мо талаб мекунад, ки муносибати худро ба 

таърих ба куллй дигар кунем. Ин талаб мекунад, ки таърихи мо бевосита аз 

нав дида баромада шавад, ҳамаҷониба омӯхтани ҳама дастовардҳо ва 

фоҷиаҳои он сурат гирад. Барои ин мо бояд, пеш аз ҳама, аз муносибати 

фаҳмондадиҳӣ ба таърих халос шавем ва онро ба меъѐри тафаккур дар сатҳи 

хотираи муқаддас табдил диҳем, ки моҳияти худамон, шахсияти мо, тамоми 

арзиши башарии моро таҷассум мекунад. Мо бояд роҳҳои барқарор кардани 

хотираи таърихиро ҷустуҷӯ кунем ва онро ба дараҷаи арзиш бардорем. 

         Тафаккури таърихӣ, фалсафаи таърих ба мо кумак мекунад, ки гузаштаи 

чандҳазорсолаи худро дар маҷмӯъ дарк кунем, моҳияти онро дарк кунем ва 

ба он холисона баҳо диҳем. Ба ин маъно, мо бояд ба тарзи арзѐбии равиш ба 

гузашта тавассути тафаккур ва фалсафа гузарем. 

2. Таърих фалсафаи инсон, замон ва фазост 

Таърих аз замон ҷудо нест. Ин воҳиди рӯйдодҳоест, ки дар замон, вақт 

ва фазо, дар фазои мушаххас ба амал омадаанд. Маҳз дар ин замон ва фазо 



анъанаҳо, ақидаҳои гуногун, падидаҳои рӯҳонӣ, амалҳо дар асоси 

муносибатҳои ҷамъиятӣ осори худро мегузоранд. Дар маркази амал воқеаҳое 

ҳастанд, ки ҳадафу ормонҳои муайян доранд. 

Ягонагии таърих бо он баҳо дода мешавад, ки падидаи иҷтимоӣ 

моҳияти як давра, вақт ва макони муайянро ифода намуда, тамоми падидаи 

онро муайян мекунад. Ба ибораи дигар, моҳияти он беҳамто будани онро 

ҳамчун падидаи иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва сиѐсӣ нишон медиҳад. Хусусан дар 

замони болоравии баланд, ҷаҳишҳо, ба қуллаҳои баландтарини рушд, 

падидаи таърих ҳамчун як ҳодисаи бузург, ки тамаддунро ба вуҷуд 

овардааст, ҷолиб аст. 

Таърихро инсон офаридааст ва тавассути инсон абадӣ мешавад. Он 

ҳамчун падидае, ки тавассути ақл ва тафаккури инсон, дил ва эҳсосот рух 

медиҳад, арзишманд мегардад. Аз ин нуқтаи назар, ақли инсон, сатҳи 

тафаккури он, фалсафаи зиндагӣ, талошҳо барои рушди ҷомеа, менталитети 

тамоми миллат, тамоми ҷомеаро муайян мекунад. Маҳз ҳамин тафаккур 

вобаста ба сатҳи фарҳангӣ ва маънавии умумии миллат ѐ қавм, дараҷаи ақл 

ва майдони тафаккури онҳо моҳияти пешрафт ѐ таназзулро нишон медиҳад. 

Аз тарафи дигар, таърих тавассути ин рӯҳи хеле мураккаб, хеле зиддиятнок 

ва ҳамзамон бениҳоят тавоно ба воситаи хотира хотира мешавад. Ҳамин тавр 

рӯйдодҳои гуногуни иҷтимоӣ-сиѐсӣ ба вуқӯъ мепайванданд ва пайвандҳои 

дарахти рушди таърихиро ташкил медиҳанд. 

Ҳакимони қадим гуфтаанд: "Агар кӯрон кӯронро раҳбарӣ кунанд, ҳарду 

ба варта хоҳанд афтод". Аз ин нуқтаи назар, муайян кардани робитаи 

тафаккури инсон бо рушди ҷомеа, потенсиали фарҳангӣ ва маънавии инсон 

ва раванди таърихӣ душвор нест. Аз хулосаҳои боло метавон донист, ки дар 

давраҳои мухталифи таърихи қариб се ҳазорсолаи мо мардум ба вазъиятҳои 

гуногун афтодаанд ва решаву сабабҳои ин дар куҷоянд. 

Мавқеи шахс дар ҷомеа, нақши ӯ дар рушди ҷомеа боз ҳам муҳимтар 

мегардад. Фалсафаи таърих, тафаккури таърихӣ аз мо тақозо мекунад, ки дар 

атрофи ин мушкилоти бузург ҷиддитар назар кунем. 

Ҳар як ҷомеа давраҳои гуногуни рушд ва таназзул, пастиву баландиҳои 

гуногунро аз сар мегузаронад. Таърих давраҳои қаҳрамонӣ, вазъиятҳоро бо 

системаи ҳамаҷонибаи ташаккулѐфтаи давлатдорӣ ва идоракунӣ, замоне, ки 

муносибатҳои байни таҳаввулоти байниминтақавӣ инкишоф ѐфтаанд, 

дидааст. Зиндагӣ, қобили ҳаѐт будани тамаддун, идомаи бефосилаи он 

бевосита аз сатҳи маънавии одамон, устувории омилҳои ҳаѐтан муҳим, 

идомаи фаъолияти инсон, фаъолият ва таъмини фаъолияти доимии бефосила 

муайян карда мешавад, 



             Аз ин нуқтаи назар, тамоми фалсафаи ӯ замоне ба вуҷуд меояд, ки 

давраҳои гузаштаи дури мо, ки бо давраҳои хеле мутамаддин рӯ ба таназзул 

ниҳода буданд, дар заминаҳои мантиқӣ, сиѐсӣ ва иҷтимоии онҳо, заминаи 

иқтисодӣ ва тафаккури сиѐсии онҳо омӯхта мешаванд. Тамоми тасвир сохта 

мешавад. Ба ин васила тавассути падидаи таърих, падидаи ниѐгонамон, 

менталитети миллату мардум ба чашмони мо равшан намоѐн аст. 

Омӯзиши таърихи ҷаҳонӣ, омӯзиши гузаштаи инсоният барои бой шудани 

фаҳмиши мо дар бораи инсон, васеъ кардани хулосаҳои мо дар бораи 

фаъолияти инсон, иқтидори он мусоидат мекунад. Мо ҷаҳонро тавассути 

омӯзиши таърихи инсоният, аз ҷумла гузаштаи аҷдодони худ, ғанӣ 

гардонидани тасаввуроти мо дар бораи олам ва илова кардани возеҳияти 

хулосаҳои худ меомӯзем. Ягона роҳе, ки мо метавонем дарки коинот ва 

одамро васеъ кунем, ин омӯхтани олам, фаҳмидани олам, фаҳмидани он аст. 

                Таърих симои тамоми моҳияти рушди ҷомеаи инсонист, ки 

тавассути тафаккур дарк карда мешавад ѐ хотирае, ки тавассути тафаккур дар 

зеҳни мо абадӣ нақш бастааст. Аз ин рӯ, мо ҷаҳонро тавассути таърих, 

тавассути марҳилаҳои рушди инсон, тавассути эволютсия мефаҳмем. 

Тавассути он мо мазмун ва моҳияти имрӯзаро дарк мекунем, ҳадафҳо ва 

орзуҳои худро барои фардо муайян мекунем. Аз ин нуқтаи назар, мо 

наметавонем худро дар ҳолати ҷудоӣ аз олам тасаввур кунем. Ба ибораи 

дигар, мо наметавонем аз олам ҷудо шавем. Вақте ки мо дунѐро аз даст 

медиҳем, мо худамонро аз даст медиҳем. Вақте ки мо ҷаҳонро аз даст 

медиҳем, мо худамон ва шахсияти худро аз даст медиҳем. Алокаи байни 

коинот ва одам бутунии коинот ва бутунии инсон аст. Маҳз ҳамин 

умумиятест, ки ҳардуи онҳоро ва ҳамдигарро пурра мекунад ва тамоми 

гузашта, ҳозира ва ояндаро мепайвандад. Абадият, муттасилӣ, давомнокии 

хотираи таърихро муайян мекунад. Ин аст арзиши беназири тафаккури 

таърихӣ ва фалсафаи таърих, дарси бузург. 

Таърих илми инсон, одамон аст. Аммо, сухан дар бораи одамони имрӯза, 

таҷрибаҳо, эҳсосот, фаъолият ва муносибатҳо нест, балки дар бораи тарзи 

зиндагӣ, таҷрибаҳои рӯҳонӣ, рӯйдодҳо, ҳадафҳо ва ормонҳои гузаштагони мо 

меравад. 

            Дар асл, таърих на танҳо маълумот ѐ хотираҳо дар бораи гузашта аст. 

Қудрати бузурги ӯ, қудрати тарбиявӣ, моҳияти мураббигии ӯ, вақте ки ӯ 

фикру ақидаҳоро дар бораи омӯзиши гузашта, арзѐбии ҳозира тавассути 

таҳқиқот, фаҳмидани ҳозира, фаҳмидани одамони имрӯза ва роҳнамоии онҳо 

таҷассум мекунад! Агар ба таърих аз ин нуқтаи назар нигоҳ кунем, мо 

тамоми миқѐси онро, нақши онро дар рушди инсоният ва ҷомеа амиқтар дарк 

хоҳем кард. Вақте ки таърихшинос дар бораи санаҳо, рӯйдодҳо ва рӯйдодҳои 



таърихӣ мулоҳиза мекунад, мо гуфтем, ки ӯ бояд пеш аз ҳама дар бораи 

инсон, дар бораи ҷаҳони худ фикр кунад. Танҳо агар инсон воқеан объекти 

омӯзиши таърих гардад, мо метавонем тамоми миқѐс ва моҳияти таърихро 

тавассути ӯ ва танҳо тавассути ӯ ошкор кунем. Дар акси ҳол, мо эҷод кардани 

маҷмӯи маълумотро идома медиҳем, ки аз афсонаҳои хушк ва озори одамон 

иборат аст. Бо назардошти хулосаҳо ва мушоҳидаҳои дар боло зикршуда, 

метавон гуфт, ки таърихнигорӣ ба маънои маҷозӣ антропология аст. 

       Ба ибораи Гегел, фалсафаи таърих илми ҷаҳонбинӣ, тафаккури таърихӣ 

ва хотираи таърихист. Вай робитаи инсон ва тафаккури таърихиро ҳамчун 

падидаи рӯҳонӣ, падидаи равонӣ меомӯзад. 

Агар мо воқеан таърихро ба як падидаи маънавият ва маънавият табдил 

диҳем, ѐ дурусттараш, агар мо инро ҳамин тавр дарк кунем ва омӯзем, мо 

зарурати омӯзиши гузаштаро такрор ба воситаи инсон эҳсос хоҳем кард, на 

бо таърих ва рӯйдодҳо. Дар охир мо эътироф мекунем, ки инсон офаридгор, 

иштирокчӣ ва офарандаи олии таърих аст ва ин ҳақиқати раднашаванда, 

арзиши бемисл аст. 

Таърихи инсоният воқеияти муқаддас ва пурҷалолест, ки ба ҳар яки мо 

вобаста аст, шахсияти моро ошкор месозад, дарахти насли дури моро, 

насабамонро, шаъну шарафи инсонии моро муайян мекунад. Ҳамин тавр мо 

бояд онро дарк кунем ва қабул кунем. Агар мо ба гузаштаи худ чунин назар 

кунем, агар аз ин баландӣ нигоҳ кунем, танҳо дар сурате, ки таърих маҳсули 

ин тафаккур гардад, метавон моро аз ҷиҳати маънавӣ ғанӣ гардонад, рӯҳияи 

моро тақвият бахшад. Аз ин нуқтаи назар, возеҳ аст, ки ҷаҳонбинӣ, 

таҷрибаҳои рӯҳонии одамоне, ки тамоми дарахти ҳаѐтро идома медиҳанд, 

таърихи беҳамто эҷод мекунанд, аз он вобаста аст, ки шаъну шарафи инсон 

аз чӣ вобаста аст, решаҳои он куҷо мераванд ва аз кадом сарчашмаҳои 

рӯҳонӣ бармеоянд, ва он бевосита ба таърих ва таърихнигорӣ иртибот дорад. 

Агар таърих воқеан ба маҳсули фалсафа ва тафаккур табдил дода шавад, 

маълум мешавад, ки гузаштаи ҳамзамонони мо ба назди кӣ хоҳад рафт ва он 

ба мо барои муайян кардани ҷойгоҳи худ дар зиндагӣ, фаҳмидани кӣ будани 

мо кумак хоҳад кард. 

Ба ақидаи Гегел, таърих аз давлатдорӣ оғоз мешавад. "Одамон бидуни 

сохтмони давлатӣ таърих надоранд" гуфт ӯ. Аз ин нуқтаи назар, мардуми мо, 

ки дар остонаи таҷлили қариб се ҳазорсолаи таърихи давлатдории миллии мо 

қарор дорад, тақдири худро бо сарнавишти тамоми инсоният, тақдири 

таърихии фард мебинад. Маҳз ҳамин тақдир, ин робита бо оғози таърихи 

инсоният симои мардуми моро инъикос мекунад, ки имрӯз ҷомеаи комилан 

нав бунѐд мекунанд. Ҳодисаи мардуми узбак, ки бо муаррифии "модели 

узбакӣ" ба ҷаҳон, дар якҷоягӣ ва синтез кардани таҷрибаҳои беҳтарини 



давлатдории ҷаҳонӣ бо анъанаҳои қадимаи давлатдории миллӣ ҷаҳонро ба 

ҳайрат меорад, дар ҷаҳон ба вуҷуд омада истодааст. 

Таърихи халқи ӯзбек, гузаштаи он бевосита тавассути фалсафаи таърих 

ва тафаккури таърихӣ имрӯз одамонро бедор мекунад, таваҷҷӯҳи онҳоро ҷалб 

мекунад. Тавассути ақл ва қалби ҳамзамонони мо, тамоми гузашта бо 

дастовардҳо ва камбудиҳояш дар маҷмӯъ дубора эҳѐ мешавад. Илли асосан 

ба нерӯи рӯҳонӣ, дастгирии маънавии мардуми мо табдил ѐфта, ҳамчун 

омили ҳалкунандаи ояндаи дур хизмат мекунад. 

   

                                          3. Зарурати тафаккури таърихӣ 

Худшиносӣ пеш аз ҳама аз омӯзиши гузашта, аз зарурати донистани таърих 

сар мешавад. Дар ҳақиқат, ҳар касе, ки худро мефаҳмад, мекӯшад бидонад, 

ки ӯ дар кадом оила таваллуд шудааст, аҷдодони ӯ кӣ будаанд, падаронаш чӣ 

кор кардаанд ва чӣ гуна зиндагӣ кардаанд. Ӯ аз сифатҳо ва мероси онҳо 

ифтихор мекунад. 

             Донистани насли шахсӣ, омӯхтани пайдоиши худ ба кас имкон 

медиҳад, то фаҳмад, ки ҳаѐти ӯ амонат аст ѐ тасодуф. Ҳамзамон муҳит ӯро 

водор мекунад, ки дар бораи олами атроф фикр кунад. 

Воқеан, омӯхтани коинот ягона роҳи ғанӣ гардонидани тафаккури мо, васеъ 

кардани ҷаҳонбинии мост. Ҳисси дарк кардани олам як қудрати беҳамтоест, 

ки инсонро ба дарки худ, дарк кардани худ, андеша дар бораи олам ва инсон 

ташвиқ мекунад. Ин қудрати мӯъҷизаест, ки ақлро бедор мекунад ва ба 

тамоми инсон хос хоҳад буд. Ҷаҳонро ҳарчи васеътар ва амиқтар дарк кунем, 

ҳамон қадар бештар ба олами инсон ва инсоният таваҷҷӯҳ мекунем, кӯшиш 

мекунем онро дарк кунем, моҳияти онро фаҳмем, робитаи инсон ва зиндагӣ, 

инсоният ва ҳастиро омӯзем, хулоса ба таърихи инсоният таваҷҷӯҳ доранд. 

             Баръакси ин хулосаҳо, ҳар қадаре ки мо дунѐро фаромӯш кунем, 

ҳамон қадар худро фаромӯш мекунем. Чунин ҳодиса дар давраҳои гуногуни 

таърихи инсоният - дар замонҳои гуногун рух додааст. Он инсониятро дарк 

кардани таърихи тамоми инсоният тавассути фаҳмидани ҳаѐт, фаҳмидани 

коинот ва дарк кардани арзиши он ҳамчун мавҷудоти олӣ ташвиқ мекунад. 

Чунин ниѐзи беҳамтои маънавӣ ҳисси талош ба камол ва камолотро бедор 

мекунад. Маҳз ҳамин эҳсоси ботинӣ аз инсон тақозо мекунад, ки ба гузаштаи 

худ, ба гузаштаи худ ва ба гузаштагонаш, ба мероси гузоштаи худ бо 

таваҷҷӯҳ нигоҳ кунад. Чунин ниѐзи маънавӣ ба ӯ имкон медиҳад, ки хотираи 

таърихии худро амиқтар созад, фалсафаи таърихро ба вуҷуд орад, тавассути 

ин фалсафа ва тафаккур мавқеи худро дар зиндагӣ аниқ муайян кунад. Барои 

дидани оянда ташвиқ мекунад. 



Ҳеҷ махлуқе нест, ки дар зиндагӣ абадӣ зиндагӣ кунад. Ҳама мавҷудот 

ибтидо ва интиҳо доранд. Ин садои байни ибтидо ва интиҳост, ки таърихи 

ҳаѐт мешавад. Дарвоқеъ, дар зиндагӣ танҳо абадият ва андешае, ки ба он 

тааллуқ дорад, абадӣ аст. Замонҳо, равандҳо, ҳодисаҳо ва рӯйдодҳо ҳама 

гузарандаанд. Аммо, то замоне, ки ҳастии олӣ вуҷуд дорад, инсон, ки онҳоро 

мепайвандад ва дарахти ҳаѐтро идома медиҳад, абадии зиндагӣ абадияти 

таърих ва тафаккур мегардад. Ин аст, ки вақт зудгузар аст ва таърих абадист. 

Бинобар ин таърихро аз тафаккур чудо кардан мумкин нест. 

             Воқеан, рӯйдодҳо, равандҳо шакл, рӯйдодҳои нав, рӯйдодҳои нав 

маънои зиндагиро дигар мекунанд. Он тарзи зиндагӣ ва ҳатто эътиқодҳоро 

нав мекунад. Аммо дарахти ҳаѐт ва инсоният, ки ба абадияти ягона табдил 

ѐфтааст, абадият ва давомнокии таърихро бечунучаро таъмин мекунад. 

Ҳамин тавр, рӯйдодҳо, ҳодисаҳо ва равандҳо якдигарро инкор мекунанд ва 

рад мекунанд. Ягонагии таърих дар ифодаи комили ин ихтилофот аст! 

         Фалсафаи таърих бо фалсафаи воқеияти мушаххас ва зиндагӣ пайванди 

ногусастанӣ дорад! 

Ҳамин тавр тафаккури таърихӣ, хотираи таърихӣ ташаккул меѐбад. Он 

ба як ҳақиқати мутлақи раднашаванда ва бебаҳс, арзиши олӣ табдил меѐбад. 

Он ба дил ва шуури инсон тавассути таваҷҷӯҳ ба омӯхтани гузаштаи худ 

таъсир мерасонад. 

Президент Ислом Каримов гуфт: «Фаҳмидани шахсият аз донистани 

таърих сар мешавад. Ин далели исботнашуда бояд ба сатҳи сиѐсати давлатӣ 

бардошта шавад ‖гуфт ӯ. Маҳз ҳамин фаҳмиши шахсият аз таваҷҷӯҳи инсон 

ба гузашта ва гузаштагонаш оғоз мешавад. 

Ҳатто муҳимтар он аст, ки худи давлат ба раванди поксозӣ, аз қабили 

таҷдиди тафаккур ва шуури инсон сарпарастӣ мекунад. Ин барои ӯ шароит 

фароҳам меорад. Дар замони истиқлолият, инсон ниҳоят ба таърих ҳамчун 

ченаки маънавият, омили бедории миллӣ менигарад. 

Президент Ислом Каримов бо таъкид бар он ки гузариши ҷомеа аз як 

давлат ба ҳолати дигар, шикастани тарзи мавҷудаи зиндагӣ ва эҷоди муҳити 

комилан нав пеш аз ҳама ба шуур ва тафаккур марбут аст, гуфт, ки "асоси 

рушди ҷомеа маърифат аст." Ин мафҳум асоси сиѐсати Ислом Каримов ва 

стратегияи давлати моро, ки ислоҳотгари асосӣ аст, муайян мекунад. 

Чунинанд принсипҳои рушд, ниѐзҳои тамаддун. Мо набояд дар гузашта 

зиндагӣ кунем, онро такрор накунем, балки онро омӯзем, омӯзем ва ба 

хулосаҳои муайян оем. Маҳз дар асоси ин хулосаҳо мо бояд ояндаи худро 

муайян кунем ва худ ва ҷомеаро ба камолоти рӯҳонӣ расонем. Мо тафаккури 

худро ғанӣ мегардонем, фаҳмиши худро тавассути барқарор кардани 

гузашта, васеъ кардани ҳақиқати таърих ба ҷои худ мегузорем ва тавассути 



фалсафаи ҳаѐт ба фаҳмиши фалсафаи ислоҳот, моҳияти ислоҳот шурӯъ 

мекунем. Дар натиҷа, мо худамонро ислоҳ мекунем, худамонро нав мекунем. 

Ва ниҳоят, тавассути ин раванд, мо ҷомеаро нав мекунем, ҳаѐтро нав 

мекунем. Мо мундариҷаи онро бой мекунем. Охир, ин баландтарин арзиши 

идеологияи истиқлолияти миллӣ, ислоҳоти азими давлати мост! 

Мо бо омӯзиши таърихи кишварамон ва гузаштаи мардуми худ ҳисси 

масъулиятро барои имрӯз ташаккул медиҳем. Мо дарк мекунем, ки мо дар 

остонаи давраи нави рушд қарор дорем ва масъулият дорем, ки барои ояндаи 

бузурги мардуми худ замина гузорем. Боз як ҳақиқати дигар вуҷуд дорад: мо 

бояд дарк кунем, ки гузашта танҳо ба онҳое хизмат мекунад, ки онро 

мефаҳманд ва оянда танҳо ба офарандаи ҳақиқии он тааллуқ дорад. Мо фикр 

мекунем, ки тафаккури таърихӣ, хотираи таърихӣ барои фаҳмидани ҳамон 

ҳақиқат зарур аст. Фалсафаи ҳақиқии таърих. таъсири он ба ақл ва шуури мо 

бо ҳамон ақида муайян карда мешавад. 

Давраи таҷдид ҳамеша бо афзоиши бениҳоят зиѐди таваҷҷӯҳ ба гузашта 

оғоз меѐбад. Маҳз ҳамин таваҷҷӯҳ ба гузашта касро водор месозад, ки ба 

оянда назар андозад ва онро ба самти возеҳ гузорад. Ҳодисаҳои гузашта, 

рӯйдодҳои таърихӣ хулосаҳои моро имрӯз равшан месозанд, асос ва воқеияти 

ояндаи мо, нақшаҳои моро нишон медиҳанд. Аз ин нуқтаи назар мо бояд аз 

камбудиҳои таърихнигорӣ ва таърихнигорӣ, рақобати хушк, повесть халос 

шавем. На танҳо рӯйхати ѐдгориҳои таърихӣ, замони бунѐди онҳо, номи 

шаҳрҳо ва минтақаҳои ҷуғрофӣ, балки нобиғаи одамоне, ки дар ин сарзамин 

ва асрҳои он зиндагӣ мекарданд, қудрат ва омилҳое, ки боиси пайдоиши ин 

қудрат Охир, кашфиѐтҳои бузург, ихтирооти умумибашарӣ, шаҳрҳои 

афсонавӣ, сиѐсати пуриқтидор ва давлатҳои пурҷалол якбора ба вуҷуд 

намеоянд. Барои он ки онҳо пайдо шаванд, солҳо ҷамъ мешаванд, таҷрибаҳо 

дар тӯли асрҳо ҷамъ мешаванд, тафаккур ташаккул меѐбад. Дар 

таърихнигорӣ ин раванди эволютсионӣ, динамикаи иҷтимоию маънавии 

мардум бояд ба назар гирифта шавад. Пас, мо бояд фарохии тафаккурро 

омӯзем, равандҳои рушди он, ки дар таърихи инсон гардиши тезе ба амал 

оварданд, ба тамаддуни ҷаҳонӣ таъсири сахт расонданд. Мо бояд имрӯз ва 

насли ояндаро низ ҳамин тавр тарбия кунем. Мо бояд муносибати ӯро ба 

рӯйдодҳо ва рӯйдодҳо тавассути ақли ӯ, тафаккури ӯ ва муҳимтар аз ҳама, бо 

дили ӯ ба роҳ монем. Бигзор ҳақиқати таърих дар қалби ҷавон ва дар зеҳни 

апокалиптик абадӣ боқӣ бимонад ва онро ба некӣ даъват кунад. Барои ин 

бояд моҳияти ҳар як ҳодиса, фалсафаи таърих, мантиқи зиндагӣ якҷоя 

омӯзонида шавад. 

Навсозии ҷомеа, пеш аз ҳама, тавассути таҷдиди тафаккури инсон, бо 

навсозии тарзи зиндагӣ, ки дар он бадӣ реша гирифтааст, сурат мегирад. Ин 



аст, ки вақте президент Ислом Каримов гуфт, ки "олимони ҷасуру муосир 

вуҷуд надоранд", ки тафаккури навро ҳал мекунанд, сиѐсатҳои навро дар зеҳн 

ва қалби мардум меоранд, ҳақиқати таърихро ошкоро ифшо мекунанд ва 

бовариро ба оянда тақвият медиҳанд, мо ба камбудиҳои ҷиддии 

таърихнигорӣ ва таърихнигорӣ ишора мекунем. Ин аст, ки ӯ гуфт, 

―миллатеро мағлуб кардан ғайриимкон аст, ки таърихи худро медонад ва аз 

он нерӯи рӯҳонӣ бардорад. Мо бояд таърихи ҳақиқии худро барқарор кунем 

ва халқу миллати худро бо ин таърих мусаллаҳ кунем. Бо таърих мусаллах 

шуда, боз мусаллах шудан лозим аст. Агар олимони мо ин ақида, ин ҳадафро 

дар маркази пажӯҳишҳои худ надошта бошанд, пас онҳо парво надоранд дар 

бораи тифли зард », - гуфт ӯ. 

Фоҷиаҳое, ки таърихнигорӣ ва таърихнигории шӯравӣ ба миллати мо 

ва умуман ба "миллатҳои хурд" овардаанд, интиҳо надорад. Методологияи 

таърихнигорӣ, ки ба методологияи назарияи марксистӣ асос ѐфтааст ва бо 

дандонҳои идеологияи коммунистӣ мусаллаҳ аст, тамоми гузаштаи моро 

бардурӯғ кардааст. Он моро маҷбур сохт, ки ҳувияти миллии худро фаромӯш 

кунем, аҷдодони худро аз хотираи худ пок кунем. Он таърихи қариб се 

ҳазорсолаи моро ҳифз карда, танҳо он ҷанбаҳои бо ҳадаф ва ғояҳои он 

мувофиқро нигоҳ доштааст. Дар натиҷаи маҳрум шудан аз хотираи таърихӣ, 

тафаккури таърихӣ арзиши инсонро ҳамчун мавҷудоти олӣ поймол кард. Он 

ӯро маҷбур сохт, ки ҳам муттаҳамии рӯҳонӣ ва ҳам ҷисмонӣ, вобастагӣ ва 

ғуломӣ дошта бошад. 

Олимони советй таърихро факат бо вокеахои гузашта, вокеахои 

хунрезй, чанг ва харобй пур кардаанд. Таърихи миллат ва умуман таърихи 

башарият ҳамчун ҷангҳо, хунрезӣ, несту нобуд ва қатл тасвир шудааст. 

Натиҷа таърихи яктарафаи ҷангҳо ва ҳолатҳоест, ки хонандаро ноумед 

мекунад. Таърихи ҳақиқӣ таърихи мукаммали таҳаввули тафаккури инсонӣ, 

зиддиятҳои қалби инсон, зиддиятҳо байни шодӣ ва ғамгини гузаштагони мо, 

бузургии онҳо, қудрати нобиға ва заъфи онҳост. Ҳамин тариқ, ҳам ҳақиқати 

ҳаѐт ва ҳам ҳақиқати таърих, ҳақиқати илмӣ дар ҳолати оромӣ дидаву 

дониста таҳриф карда шуданд. Таърих қурбонии идеологияи ҳукмрон 

шудааст. 

Ҳамаи ин ҳам тафаккури таърихии моро маҳдуд кард ва ҳам мафҳум ва 

фалсафаи таърихро. Қудрати таърих, ки ба эҷодкорӣ ва камолоти бузург 

даъват мекунад, дидаву дониста шикаста шудааст. Аммо, фалсафаи таърих як 

абзори хеле тавоноест, ки ба равандҳои ногузири таърихӣ рӯҳ ва таҷдид 

мебахшад. 

Истиқлол туфайли биз бутунлай янги ҳаѐтга, бутунлай янги жамиятга 

қадам қўйяпмиз. Бу борада дастлабки ютуқларга ҳам эришдик. Янги 



жамиятнинг пойдевори қўйилди. Унинг сиѐсий, ҳуқуқий, иқтисодий, 

ижтимоий ва маънавий асослари яратилди. Бошқача қилиб айтганда, қарийб 

уч минг йиллик тарихимизда бутунлай янги тараққиѐт даври бошланди. Бу 

XXI аср тақдири, мамлакатимиз ҳамда миллатимиз истиқболи билан боғлиқ 

бўлган янги цивилизация даврининг бошланиши, десак хато қилмаймиз. 

Бироқ, ана шундай тарихий янгиланишлар ва буюк цивилизация 

остонасида туриб, цивилизациялашган жамият маданияти қандай бўлиши 

керак, биз ўзимизни бунга қай йўсинда тайѐрлашимиз лозим, бу буюк 

тарихий жараѐнларга қандай қилиб ҳисса ўшишимиз мумкин? — деган ҳақли 

саволлар ҳам туғилади. 

Бундай саволларга жавоб беришимиз учун биз, энг аввало, юқорида 

айтганимиздек, тарихга бўлган муносабатни тубдан ўзгартиришимиз, 

хусусан, марксизм-ленинизм ғояларига асосланган методологиядан воз 

кечишимиз, фанларнинг ўзаро яқинлиги ва уйғунлигини таъминлашимиз, 

уларнинг бир-бирини тўлдиришига, бир-бирини бойитишига йўл очиб 

беришимиз керак. Ана шунда бизнинг қайсидир тарихий рақамлар ва 

воқеалар ортидаги ҳаѐт, кечинмалар, зиддиятлар борасидаги тушунчаларимиз 

кенгаяди, хулосаларимиз ѐрқинроқ гавдаланади. Ана шунда биз тор доирада 

фикрлаш, тор тушунчалар ва улар оқибатида пайдо бўлган, куракда 

турмайдиган ―ақида‖лардан қутуламиз. Ўтмишга, бугунга ва истиқболга 

кенгроқ қарашга, уни яхлитлигича, бутун яхшилигию ѐмонлиги, оқ ва қора 

томонлари билан бир бутунлигича қамраб олишга эришамиз. Натижада энг 

адолатли, энг асосли ва кенг қамровли хулосалар чиқарамиз. 

Мустамлакачилик даври талаби ҳамда соф илмий ҳақиқатдан узоқлашган 

тарихнавислик концепцияси ва методологиясининг занг босган темир 

қобиқларидан чиқиб кетиш, ҳар қандай сохта доираларни синдириб, ҳаѐтга 

бўлган муносабатларимизни кенгайтириш имконига эга бўламиз. 

Тушунчалар, ғоялар, қарашлар ва ѐндашувлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни 

мустаҳкамлаш чинакам маданият, чинакам миллий равнақ эҳтиѐжи 

эканлигини англамоғимиз зарур. 

Тарихни тадқиқ қилиш ва ѐзишда биз ўз миллий психологиямиз, 

анъаналаримиз ва миллий мушоҳадамиздан келиб чиқамиз. Шу боис ўзбек 

халқи тарихини ѐзган бошқа миллат вакили бўлган ажнабий олим билан 

ўзбек олимининг нуқтаи назари бир-биридан фарқ қилади. 

Бунинг икки жиҳати бор: биринчидан, бегона қалб, бегона дунѐқараш 

ҳар қандай шароитда ҳам бегоналигича қолаверади. У ҳеч қачон бошқа бир 

миллатнинг миллий хусусиятларини, унинг ўтмишдаги мураккабликлари ва 

зиддиятларини тўлалигича ҳис қила олмайди. 



Иккинчидан, фан ниқобидаги сиѐсий ўйинлар ва мақсадлар ҳам борки, 

бу даҳшатли ва миллат бошига қирон келтирувчи мафкура билан боғлиқ. У 

тарих ҳақиқатини атайлаб бузади, уни ҳеч бўлмаганда чалкаштиради. Бунга 

зид равишда ўз миллий тарихнавислик анъаналаримизни тиклашимиз даркор. 

Масалан, ўтмишда ўтган кўплаб муаррихларимиз асарларида турли 

ривоятлар, афсоналар, ҳикматлар, ҳикоятлар учрайди. Бу нарсалар тарихий 

факт ва ҳақиқат сифатида алоҳида қимматга эга бўлмаса-да, аммо воқеалар 

моҳиятини англашимиз ва тафаккур, мушоҳада тарзимизнинг шаклланишида 

муҳим ўрин тутади. 

Дарҳақиқат, бизда миллий тарихнависликнинг ўзига хос мактаби 

мавжуд. Бу мактаб ўзининг халқчил, содда, равон, барча учун бирдай 

тушунарли бўлган услуби ва беқиѐс жозибаси билан алоҳида ажралиб 

туради. Ана шу сеҳр ва оҳанраболик ўнлаб асрлар муқаддам яратилган қатор 

шоҳ асарлар қаторида «Темурнома», «Зафарнома», «Бобурнома», 

«Ҳумоюннома»ларнинг беқиѐс қийматини ва барҳаѐтлигини таъминлаб 

келмоқда. 

Шўро даврида ҳам жуда кўп илмий тадқиқотлар олиб борилди. Аммо, 

масаланинг жиддий томони шундаки, шўро даври тадқиқотчилари гоҳ билиб-

билмай, гоҳ атайлаб, фидойилик ва ташаббускорлик билан коммунистик 

мафкурага хизмат қилдилар. Натижада халқимиз тарихини сохталаш-

тирдилар, уни коммунистик мафкура талабларига мослаштирдилар. Шўро 

ҳукуматининг мустамлакачилик сиѐсатини амалга оширишга бутун 

вужудлари билан хизмат қилдилар. 

4. Фалсафаи таърих ва истиқлолияти миллӣ 

Президент Ислом Каримов масъалаи ба куллӣ тағйир додани 

муносибат ба таърихро ҳамчун масъалаи ҳаѐт ва мамот ба миѐн гузошт. 

Имрӯз тағироти куллӣ дар муносибат ба таърих, методология, усул ва 

усулҳои таърихнигорӣ нишон дод, ки ин масъалаи ҳаѐт ва мамот аст. 

Сарвари давлати мо гузаштаи моро бознигарӣ карда, онро ба дараҷаи 

арзишҳои миллӣ боло мебарад ва бо дурнамои комилан нав ба рӯзнома 

мегузорад. Барои ин сабабҳои зерин мавҷуданд: 

Аввалан, ба ҷаҳониѐн нишон диҳед, ки Узбакистони имрӯза кишвари 

тасодуфӣ нест, ки навакак дар харитаи ҷаҳон пайдо шудааст, решаҳои он 

хеле амиқ ва қадимист ва дар зеҳни фарзандони мо ҷой додан. 

Сониян, ҷой додани таърихе, ки бо сиѐсати шӯравии собиқ ва фишори 

идеологияи коммунистӣ тақаллуб шудааст, дар асоси ҳақиқати илмӣ 

ҳақиқати таърих, ҳақиқати ҳаѐтро барқарор кунад. Бо додани баҳои дуруст 

шаъну шарафи миллати худро барқарор кунем. 



Сеюм, дар ин замина, тақвияти эҳсоси ифтихори миллӣ, ифтихори 

миллӣ, ифтихори аҷдодон дар қалби мардуми мо, хусусан насли ҷавон. То 

миллати бузурге бошад, ки шоистаи гузаштаи бузург бошад. Ҳаѐтро бо 

боварӣ ва эътимоди бузург ба ғояҳои истиқлолият барои оянда табдил додан. 

Ҷанбаи боз ҳам ҷиддитари масъала вуҷуд дорад. Ин бевосита ба 

мушкилоти таърихнигорӣ марбут аст. Ҳама медонем, ки дар замони Шӯравӣ 

сиѐсати дидаву дониста бесавод кардани мардум, аз гузаштаи худ ҷудо 

кардани онҳо, бехабарӣ аз аҷдодон, насл ва таърих буд, ки то ба дараҷаи 

сиѐсати давлатӣ боло рафта, тамоми моҳияти идеологияи коммунистиро 

ташкил медод. Аз ин рӯ, китобҳои илмии навишташуда аз тавсифи 

рӯйдодҳои воқеӣ иборат буда, шакли истинодро гирифтаанд. Методологияи 

илми таърих офарида шудааст, ба монанди муносибати сатҳӣ ба равандҳои 

иҷтимоию сиѐсӣ ва шуморидани танҳо санаҳои таърихӣ. Мақсади асосии ин 

методология заҳролуд кардани шуури одамон, парешон кардани онҳо буд. Аз 

ин рӯ, пеш аз ҳама, рӯйдодҳо ва равандҳои таърихии рухдода ҳамчун 

бениҳоят ҷолиб, шавқовар, ба хонанда бетаъсир, дар дилу шуури ӯ ҷой 

надоранд, балки баръакс дилгиркунанда ва дар ниҳояти кор тамоми таърихи 

ӯро тавсиф мекунанд. 

           Дар натиҷа, кӯшиши нобуд кардани миллатҳо, эҳсоси ифтихори 

миллӣ, ифтихори миллӣ дар қалби шаҳрвандон, маҳдуд кардани ҷаҳонбинии 

онҳо сурат гирифт. Як табақаи аҳолӣ, ки нисбат ба худ, гузашта ва оянда 

бепарво ва бепарвоанд, ҳамчун "босавод" тарбия карда шудаанд. 

          Пас аз нокомии чунин сиѐсати бесалоҳиятона ва ғайриинсонӣ, худи 

давлат барқарорсозии таърихи моро, дубора офаридани онро аз нуқтаи 

назари воқеияти илмӣ, таърихӣ ва ҳаѐтан муҳим тақозо ва сарпарастӣ 

мекунад. Қайд кардан бамаврид аст, ки арзиши сиѐсӣ, аҳамияти маънавӣ ва 

иҷтимоии қарори Институти Институти Академияи фанҳои Ӯзбекистон дар 

бораи барҳам додан ва азнавташкилдиҳӣ бо қарори Девони Вазирони 

Ӯзбекистон мебошад. Ҳукумат қарори ва шахсан Президент Ислом Каримов 

ташаббуси билан Давлат ва жамият қурилиш академиясида Ўзбекистоннинг 

янги тарих маркази очилиши фикримизнинг яққол далилидир. 

           Дар таърихнигории шӯравӣ "методология" -и сахти замони шӯравӣ 

ҳама муаррихон ва муҳаққиқонро ташаккул додааст. Тамоюле вуҷуд дошт, ки 

танҳо бо ривоят машғул шудан, маълумот гирифтан, бидуни андеша дар 

бораи рӯйдодҳои рухдода ва рӯйдодҳои ҷамъиятиву сиѐсӣ вуҷуд дошт. 

Оҳиста -оҳиста он ба "мактаби" илмӣ табдил ѐфт. Ин мактаби нопок бошад, 

як усули бениҳоят нотавон, аз ҷиҳати идеологӣ фасодзада, аз ҷиҳати 

идеологӣ пароканда, аз ҷиҳати илмӣ тақаллубшуда, аз назари сиѐсӣ 

беэътибор ва таълимоти марговарро таҳия кардааст. 



          Ин як пешрафти мусбат аст, ки муносибат ба таърих тағйир меѐбад ва 

ҷиддӣтар мешавад. Аммо камбудиҳои шитобкорона, муносибати сатҳӣ ба 

масъала, хулоса баровардан бе омӯзиши ҳамаҷонибаи ҳама ҷиҳатҳо моро 

тарк накардааст. Дар натиҷа китобҳои дарсӣ, ки аз ҳақиқати илмӣ дуранд ва 

ҳақиқати таърихро таҳриф мекунанд, ба вуҷуд меоянд. 

           Агар пештар ба як тараф такя мекардем, ҳоло ба тарафи дигар такя 

мекунем. Бо вуҷуди ин, дар илм бояд тавозун вуҷуд дошта бошад. Ҳоло 

оташи барқарор кардани таърихи мо ва эҳсосоте, ки аз ақли ҳақиқӣ дуранд, 

ҷӯш мезаданд. Натиҷа шаршара, бетартибии далелҳои таърихӣ, набудани 

систематизатсияи рӯйдодҳо ва набудани пайдарҳамии таърихӣ мебошад. 

Баъзе китобҳои дарсӣ дар шакли иқтибосҳои мукаммал аз ривоятҳо ва осори 

бадеӣ нашр мешаванд. 

          Мушкилоти дигар дар таърихнигории мо ин аст, ки мо то ҳол 

наметавонем ақли мустақил дошта бошем. Мо то ҳол ба ақидаҳои бардурӯғи 

касе такя мекунем. Маълум аст, ки дар замони Шӯравии собиқ олимони мо 

бо гирифтани порчаҳо аз дурӯғҳои классикони марксизм-ленинизм ҳар як 

ақидаро «асоснок» мекарданд. Ҳатто дар солҳои истиқлолият мо 

таърихшиносоне дорем, ки аз "ақидаҳо" -и аз ҷиҳати илмӣ заиф ва 

нотавонашон аз хориҷиѐн пуштибонӣ мекунанд. Аз ҷумла, бархе аз олимони 

мо, ки замоне устодони илми "атеизми илмӣ" ба ҳисоб мерафтанд, имрӯз бо 

табдил додани таърихи мо ба як сирф динӣ машғуланд. Баъзеҳо ҳатто давраи 

пеш аз ворид шудани ислом дар кишвари моро давраи "бутпарастӣ" ва 

"ҷаҳолат" номиданд. Таърихи ниѐгони мо, ки саршор аз далерии бузурги 

ватандӯстонаи пеш аз ислом, эҷодиѐти бузург, фарҳанги баланд аст, бараъло 

намоѐн аст. Оѐ истилоҳи "нодонӣ" маънои табъизи қабл аз исломро надорад? 

Пас, мо бояд вазифаи дуруст муайян кардани истилохоти мушаххаси таърихи 

халки худро харчи зудтар хал кунем. 

           Имрӯз, вақте ки мо ба қабатҳои дурдасти таърихи худ менигарем, 

наметавонем бидуни баррасии мантиқи зиндагӣ ҳақиқати таърихро барқарор 

кунем. Танҳо як мисол меорем: коршиносон тахмин мезананд, ки синну 

солашон 2700-3000 сола аст. Пас, оѐ ин таърихи мост, ин таърихи мардуми 

ин сарзамин аст, ки бо таърихи ин сарзамин, ин биҳишти замини иртибот 

дорад? Охир, агар таърихи миллатҳоро синну соли шаҳрҳо муайян кунад, оѐ 

боз хато намекунем? Мардум дар ин ҷо то таваллуди шаҳрҳое зиндагӣ 

мекарданд, ки аз ҳама ҷиҳат ҳамоҳанг буданд, таваҷҷӯҳи мардуми ҷаҳонро ба 

худ ҷалб карданд ва ба маркази илму фарҳанг табдил ѐфтанд. Бо 

дарназардошти раванди тамаддуни ҳаѐти инсон, рушди тафаккур ва 

тафаккур, таҳаввулоти нобиға ва зеҳни инсон, чаро мо бояд фаромӯш кунем, 

ки пеш аз ба вуҷуд омадани шаҳр ҳазорҳо сол умр дидааст? 



         Соли 1998 1200-солагии зодрӯзи мутафаккири бузург Аҳмад ал-

Фарғонӣ таҷлил карда шуд. Дар харобаҳои Шаҳристони бостонӣ, ки дар он 

ҷо аҷдоди бузурги мо таваллуд ва ба воя расидааст, зарфҳои шишагии кабуди 

дар асрҳои пеш аз милод сохташуда ѐфт шудаанд. Чанд асри таърихи 

башарият барои сохтани чунин зарфҳои шишагин, ки ба мисли гулдонҳо ва 

айнакҳои булӯрии имрӯза зебоанд, ки бо зебогии худ чашмони моро ба 

ҳайрат меоранд, гузашт? Рушди технологияи он, ѐфтани таркиби ашѐи хом ва 

нақшаи ранг, чанд насл зиндагӣ мекард? 

Оѐ он факт, ки дар он вакт даххо кубурхои пуриктидори сафолй 

истехсол карда шуда, шахрхо пурра канализация буданд, бузургии тафаккури 

халки моро нишон намедихад? Барои шакл гирифтани ин тафаккур чанд аср 

лозим буд? Танҳо вақте ки мо ба чунин саволҳо ҷавоб меѐбем, ҳақиқати 

таърих барқарор мешавад. Президент Ислом Каримов ба таърих аз ин нуқтаи 

назар менигарад ва талаб мекунад, ки барои барқарор кардани гузаштаи 

мардуми мо чунин сиѐсат, чунин мантиқ ва фалсафа лозим бошад. 

Таърих маҳсули тафаккур аст. Ҳар як воқеа дар гузаштаи мо зери 

таъсири муҳити муайяни маънавӣ, иҷтимоӣ-сиѐсӣ сурат гирифтааст. Ҳамин 

тавр, вақте ки шумо ба он менигаред, мантиқ, фалсафа, равонӣ, сиѐсат, 

иқтисод дар меҳвари рӯйдодҳо, бигузор шодӣ ва ғамҳои хоси ҳар як давра 

шодӣ ва ғаму андӯҳи возеҳ намоѐн шаванд. Бигзор он дар ақл ва шуури мо 

устувор бошад. Сипас ба фикр кардан, фаҳмидани гузашта, муайян кардани 

оянда бо ѐрии ақл кӯмак мекунад. Он аз он далолат мекунад, ки таърих 

маҳсули тафаккур ва мураббигии бузург, арзиши олист. 

Дар асоси гуфтаҳои боло метавон гуфт, ки таърихнигорӣ як падидаест, 

ки бевосита бо мантиқ, фалсафа, иқтисод, ҳуқуқ, ҷомеашиносӣ, 

сиѐсатшиносӣ, психология ва санъат алоқаманд аст. Инҳо ҷудонопазиранд. 

Агар яке аз ин унсурҳо гум шавад, мо ба нокомилӣ роҳ медиҳем, ҳақиқати 

таърих ва мантиқи равандҳои иҷтимоию сиѐсиро вайрон мекунем. Танҳо 

вақте ки мо дар таърихи як давраи муайян кор карда истодаем, мо бояд пеш 

аз ҳама аз нигоҳи таърихшиносӣ кор кунем ва унсурҳои дигарро ҳамчун 

абзори ѐрирасон, пурракунанда истифода барем. Зеро, пеш аз ҳама, ҳар як 

раванди таърихӣ, воқеияти иҷтимоию сиѐсӣ дар заминаи баъзе манфиатҳои 

сиѐсӣ ба вуҷуд меояд. Аз ҷумла, табиист, ки таҷовуз, забт кардани кишвари 

дигар аз ҷониби як ҳоким ҳадафи геополитикии стратегӣ мебошад. Аз ин рӯ, 

ҳангоми омӯзиш ва арзѐбии чунин равандҳо ба онҳо аз нуқтаи назари 

меъѐрҳои сиѐсӣ баҳо додан лозим аст. 

Сониян, робитаи таърих бо иқтисод. Ихтилофот ва таҷовуз байни 

давлатҳо маҳсули ҳадафи мустақими зӯран ба даст овардани иқтидори 

иқтисодии кишвар ва мардуми шикастхӯрда, талаву тороҷи сарвати мардуме 



мебошанд, ки таърихан дар ин сарзамин зиндагӣ кардаанд ва соҳиби 

захираҳои зеризаминӣ ва рӯизаминӣ мебошанд. Аз ин рӯ, ҳангоми омӯзиши 

таърихи миллатҳо ва кишварҳо ба потенсиали иқтисодии он диққат додан 

лозим аст. 

Сеюм, робитаи як раванди таърихӣ бо мантиқ тавассути омӯзиши он 

муайян карда мешавад, ки чаро ҳодисаи муайян на дар шакли дигар, балки 

дар ҳамон шакл сурат гирифтааст, чаро на пештар, на дертар, балки дар як 

вақт. Охир, ҳеҷ шакке нест, ки мантиқ дар решаи ҳама гуна ҳодисаҳо қарор 

дорад. Дар акси ҳол, муборизаҳои байни кишварҳо ва салтанатҳо бефоида ва 

бесамар хоҳанд буд. 

Чорум, аҳамияти масъала ба фалсафа дар он аст, ки вақте ҳақиқати 

таърихӣ тавассути тафаккури фалсафӣ таҳлил карда мешавад, хонанда 

тафаккурро меомӯзад. Тавассути омӯзиши таърих ва омӯзиши равандҳои 

таърихӣ мушоҳидаи ӯ васеъ мешавад, ҷаҳонбинии ӯро тағир медиҳад, 

тафаккури ӯро ғанӣ мегардонад. 

Панҷум, таърихро наметавон дар алоҳидагӣ аз ҷомеашиносӣ омӯхт. 

Зеро ҳар як раванди таърихӣ маҳсули як ҷомеаи мушаххас буда, симои 

иҷтимоиву сиѐсӣ ва маънавии онро муайян мекунад. Ҳар як ҷомеа маҳсули 

тафаккури инсонӣ ва сиѐсати ҳукмрон аст. Ин маънои онро дорад, ки 

равандҳои иҷтимоию сиѐсӣ, ки дар як давраи муайян, дар як ҷомеаи 

мушаххас ба амал омадаанд, агар онҳо бар асоси муҳити дар он ҷомеа ва он 

замон вуҷуддошта таҳлил нашаванд, далел ва мантиқи худро ѐфта 

наметавонанд. 

Шашум, ҷанбаҳои психологии таърихро бевосита психологияи 

одамони ҳар давра, муносибати онҳо ба зиндагӣ, қобилияти дарки воқеият, 

тарзи зиндагии онҳо муайян мекунанд. Онҳоро нодида гирифтан, канор 

кашидан ва танҳо сарукор доштан бо ҳисоби санаҳо эътибори 

таърихнигориро паст мекунад, мақоми онро паст мекунад. Он нишон 

медиҳад, ки имкониятҳои таърихшинос маҳдуд аст. 

Ҳафтум, робитаи таърихнигорӣ бо санъат мустақиман аз услуби эҷодии 

муаррих, муносибати ӯ ба рӯйдодҳо ва падидаҳо муайян карда мешавад, ӯ 

ҳар қадар объекти тадқиқотро амиқтар меомӯзад, хулосаҳо ва забони 

ифоданокаш гуворотаранд. Ифода бояд ҳарорат, суръати дил бошад. Дар 

акси ҳол, "асар" -и беохир пайдо мешавад, ки хонандаро дилгир мекунад ва 

дар ниҳоят дили ӯро аз гузаштаи худ сард мекунад. Мутаассифона, чунин 

асарҳо кам нестанд. 

Ҳоло мо медонем, ки муаррихон ҳам тадқиқот ва ҳам вазифаи 

шаҳрвандӣ доранд, аз як китф мо бори объективӣ ва ҳақиқати илмӣ дорем ва 



аз як тарафи дигар масъулият дар назди Ватан ва Миллат, ҳифзи гузаштаи 

худ, эҳтироми рӯҳ аҷдодон ва қарзи наслҳои оянда мо бояд дарк кунем. 

Дарвоқеъ, президент Ислом Каримов гуфтааст: ―Ман мехоҳам ба 

олимоне, ки дар соҳаи таърих кор мекунанд, муроҷиат кунам: таърихи 

ҳақиқии миллати моро эҷод кунед, то он ба мардуми мо қудрати рӯҳонӣ ва 

ифтихори мо бахшад. Агар мо мехоҳем кишвари худро ба сатҳи нав, ба 

қуллаҳои нав барорем, ба мо идеяи пӯшида лозим аст. Дар маркази ин ақида 

фаҳмидани шахсияти мардуми мост. Бе донистани таърихи ҳақиқӣ худро 

фаҳмидан номумкин аст ». 

 

 

Саволҳо: 

 

1. Истилоҳи фалсафаи таърихро ба илм кӣ ворид кардааст? 

2. Мақсад ва вазифаҳои фалсафаи таърих чист? 

3. Илми таърих аз куҷо сарчашма мегирад? 

4. Аҳамияти таърихро шарҳ диҳед? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Мавзўи-4:Фалсафаи таърихи давраии антики 

  

       Геродот эҷоди таърихи илмист. 

Мо Герадотро ҳамчун муаррих хуб мешиносем. Ҳар як нӯҳ ҷилди 

таърихии ӯ дорои саду панҷоҳ ва ѐ зиѐда ҳикояҳо, ривоятҳо ва романҳои 

нодири таърихист. 

Асарҳои Ҳеродот низ аз Плутарх ва Ҷастин сахт таъсир доштанд ва 

Мандес, пажӯҳишгари маъруф қайд мекунад, ки аксари ғояҳои Ҷастин аз 

Геродот гирифта шудаанд ва аксари расмҳои Диадор ба Фукидид наздик 

буданд. 

Арриан равшан нишон медиҳад, ки Ксенофонт кори худро идома дод. 

Геродот аз хурдӣ саѐҳат карданро дӯст медошт. Ҳамчун шаҳри бандарии 

Ҳаликарнас, шаҳри тоҷирон ва сайѐҳон, ӯ дар айѐми наврасӣ ба кишварҳои 

ҳамсоя сафар мекард. Ӯ дӯст медорад, ки саргузаштҳои аҷибро бо забони 

кирмҳои баҳрӣ ва соҳилҳо гӯш кунад. Китоби таърихи Эрон барои Геродот 

таваҷҷӯҳи хоса дорад. Таърихи Эрон дар бораи Эрон дар бораи қисми зиѐди 

Осиѐ дар Империяи Ҳахоманишӣ маълумоти арзишманд дорад. 

Кишваре, ки Ҳеродот таваллуд шудааст, аз саргузаштҳои таърихӣ бой 

буд. Ҳеродот, ки чунин рӯйдодҳои таърихиро бисѐр шунида буд, баъдтар ба 

таври дуруст ба офарандаи достонҳои таърихӣ табдил ѐфт. Зодгоҳи Геродот 

Галикарнас аз ҷониби Паниасид дар шӯриш ба муқобили ҳокими Лагдимид 

пахш карда шуд. Геродот аз кишвар хориҷ карда шуд. Пас аз он 

таърихшиноси оянда тасмим гирифт дар саросари Осиѐ сафар кунад. 

Ҳангоми сафар дар соҳили Баҳри Сиѐҳ Геродот дар бораи шаҳри Олбия ва 

скифҳои наздики он маълумоти ҷолибро мешунавад. Вай қаблан дар бораи 

скифҳо китобҳои зиѐде хонда буд ва ба тарзи зиндагии онҳо таваҷҷӯҳ дошт. 

         Геродот муддате дар ҷазираи Самос монд ва дар саросари Осиѐ сафар 

кард. Ҳеродот бори аввал ба шаҳри Суз, пойтахти давлати Ҳахоманишиѐн 

омад. Эфес ва Сардисга ташриф буюрди. Он аз Галис дар Осиѐи Хурд, Фурот 

ва Тигр дар Месопотамия убур мекунад. Ба гуфтаи Герадот, массагетҳои 

бодиянишин дар соҳили баҳри Каспий зиндагӣ мекунанд. Массагетҳо моҳӣ, 

парранда ва маҳсулоти ширӣ мехӯранд. Мардуми ин ҷо хеле ҷангҷӯ ҳастанд. 

Гуфта мешавад, ки шоҳи Эрон Куруш наметавонист онҳоро мутеъ кунад. 

Геродот инчунин дар бораи табиати Байнаннаҳрайн ва Бобил нақл мекунад. 

Ин минтақа дар наздикии баҳри Арал ҷойгир аст ва бархе аз пажӯҳишгарон 

мегӯянд, ки Герадот ба ин минтақа наомадааст ва дигарон мегӯянд, ки ӯ 

омадааст. Геродот дар бораи Осиѐи Миѐна маълумоти муҳим медиҳад. Он 

тасдиқ мекунад, ки дар ин ҷо якчанд ҳокимиятҳо мавҷуданд, ки ҳамаи онҳо 

ба давлати азими Эрон вобастаанд. Он ҳокимиятҳоро бо номҳои дақиқи онҳо 



даъват мекунад. Ба онҳо Бохтар, Гиркания, Баҳри Каспий, Суғдиѐн, Сакҳо, 

Хоразмиѐн ва Ориѐн дохил мешаванд. Хоразмиѐн, ки қабилаҳои ҷанубу 

ғарбии Туркманистонро ба маъмурияти Каспийии Балх, он замон пойтахти 

Бохтар шомил карда буданд, хоразмиѐн, суғдиѐн дар соҳили Политмет 

(Зарафшон) ва сакҳо дар нишебиҳои ғарбии кӯҳи Тяншан буданд. Сипас 

Ҳеродот сафари худро дар Ҳиндустон ба Панҷоб идома дод. Маълумоти 

пурарзишро дар бораи Дороти, ки ба ин ҷо ҳуҷум кардааст, ҷамъ меорад. 

Баъдтар Геродот Либия ва Мисрро тавсиф кард. Герадот на танҳо 

фиристодаи таърих, балки офарандаи баркамолест, ки таърихро зинда 

мекунад. Асарҳои ӯ дар бораи скифҳо ниҳоят бебаҳо ва арзишманданд. 

Скифони Герадот дар хазинаи ҷаҳон мақоми сазовор доранд ва ба 

забонҳои зиѐде тарҷума шудаанд. Ҳеродот аввалин шуда скифҳоро ба ҷаҳон 

муаррифӣ кард ва ҳанӯз дар асрҳои 17 ва 18 императорҳои рус асарҳои 

"скифӣ" -и Герадотро бо шавқи зиѐд мутолиа карда, ба миқдори зиѐди 

тарҷумаҳо фармон додаанд. Дар натиҷа, асар чанд маротиба тарҷума ва 

дубора нашр шудааст. Олимони юнонӣ Ҳомер ва Эсхил низ пеш аз Ҳеродот 

дар бораи скифҳо навиштанд, аммо Геродот воқеан ва аввалин таблиғгари 

скифҳо буд. Дар бораи услуби осори скифии Герадот ва хусусияти достонҳои 

он як қатор таҳқиқоти илмӣ гузаронида шудаанд. Дар байни ин таҳқиқоти 

илмӣ, аз ҷумла, I. Я. Тимошенко Геродот ва асарҳои ӯ, "Мотивҳои ҳикоявӣ" -

и Витольд Клингер ва дигар шоҳасарҳои таърихӣ, аз қабили "Ҳикояҳои 

таърихии Шарқ". Геродот кори бузурге мекунад. Дар он на танҳо скифҳо, 

балки зиндагии қабилаҳои зиѐде дар Аврупо ва Осиѐ ва ҳатто дар Африқо 

инъикос ѐфтааст. Асари Герадот «Нӯҳ китоби таърих» ганҷинаи азими 

илмист, ки ҳар кадоме дорои садҳо ҳикоя мебошад. Геродот аз дигар 

олимони қадим бо он фарқ мекунад, ки ӯ муаррихи фидокор буд. Гарчанде ки 

ӯ ҷони худро дар хатар гузоштааст, вай дар ҷустуҷӯи эҷодкорӣ ба дуру дароз 

сафар кардааст. Таърихшинос дар ҷаҳон ба ягон хатар дучор нашудааст. Дар 

ин сафарҳо ӯ аввал бо чашмони худ дид, бо гӯшҳои худ шунид ва сипас 

офарид. Ҳар гуна тахмину фарзия барояш бегона буд. Он дар ҳазорҳо 

қабилаҳо ва халқҳо мавҷуд аст. Он садҳо дарѐҳоро убур мекунад. Он вақт ӯ 

ба кишварҳои дур сафар мекард, ки ҳеҷ олиме пояшро нагузоштааст. 

Аввалин мавзӯъҳое, ки шумо қаблан надида будед, пӯшед. Аз ин рӯ номи 

Герадот дар таърихи мо мақоми хоса дорад. 

Бар асоси далелҳои дар боло овардашуда, мо гуфта метавонем, ки 

Таърихи Герадот дар эҷоди таърихи илмӣ нақши муҳим дорад. 

                                                      Полибий. 

Дар нимаи дуюми асри дуюми пеш аз милод Полибий "таърихи умумӣ" 

навишт. Он воқеаҳои солҳои 264-146 пеш аз милодро тасвир мекунад. Кори ӯ 



тадқиқоти илмист. Полибий ба анъанаҳои беҳтарини таърихшиносии юнонӣ 

пайравӣ мекард. Аммо ақидаҳои сиѐсии ӯ манфиатҳои табақаҳои 

муҳофизакорро дар ҷомеаи Рум ифода мекарданд. Полибий дахолати Румро 

ба ҳаѐти шарқии Баҳри Миѐназамин мушоҳида карда, ба хулосае омад, ки 

ҳукмронии Рум ногузир аст. Дар асри худ ӯ мекӯшид, ки сабабҳои тобеъ 

шудани чанд қабила ва миллатро аз ҷониби Рум нишон диҳад, яъне таърихи 

пайдоиши давлати Румро эҷод кунад. Полибий қудрати давлати Румиро яке 

аз хусусиятҳои системаи давлатии он медонист, ки дар он шаклҳои 

аристократӣ, демократӣ ва монархии идоракунии система ба таври аҷиб бо 

ҳам пайваста буданд. Полиби манбаъҳоро бодиққат таҳқиқ кард, 

ҷойгиршавии ҷуғрофии кишвар ва иқлими онро омӯхт. Вай усулҳои адабии 

баҳодиҳии маъмулии таърихи қадимаро истифода кардааст. Вай дар изҳороти 

ҳодиса суханрониҳои ширкаткунандагони ин ҳодисаро дохил кардааст. 

Полибий кӯшиш кард, ки суханони онҳоро то ҳадди имкон "воқеӣ" кунад. Ӯ 

танҳо ҳақиқати сарчашмаҳоро фаҳмида, сабабҳои рӯйдодҳои таърихиро дар 

рафтору кирдори баъзе одамон дидааст. 

Таърихи полибий ба мо имкон медиҳад, ки воқеаҳои воқеиро шарҳ 

диҳем ва ҷараѐни ҳодисаҳоро муайян кунем. Яъне таърих тахмин кардааст, 

ки "таълим додан" метавонад "амалӣ" бошад. 

 

                                      Тит Ливи. 

Титус Ливӣ кӯшиш кард, ки тамоми таърихи Румро аз давраи афсонавӣ 

то давраи зиндагиаш нависад. Шоҳкори ӯ аз 142 китоб иборат буд, аммо 

танҳо 38 -тои онҳо ва иқтибосҳо аз баъзе китобҳои дигар то замони мо 

расидаанд. Титус таърихи Либияро ѐдгорӣ ҳисобид. Вай бовар дорад, ки 

таърих бояд намуна бошад ва ба наслҳои мо роҳҳои пешгирӣ аз офатҳои тӯли 

солҳои зиѐдро омӯзонад. 

Титус Либия барои муайян кардани алоқаҳои сабабии байни рӯйдодҳо, 

шарҳи онҳо ва дуруст будани ин ҳодисаҳо ташвиш накашид. Дар асарҳои ӯ 

ягон танқиди таърихӣ дар бораи Фукидид ѐ Полибий вуҷуд надорад. Титус 

Ливӣ, ки мекӯшид ба Цицерон тақлид кунад, дар ин кор ноком шуд. 

Қаҳрамон, ки аз асрҳои аввал ва дуввуми худ ҷудо аст, ҳамон чизро зебо 

фикр мекунад, ҳамин тавр рафтор мекунад ва ҳамон чизро мегӯяд. Асари 

пурарзиши Титус Ливӣ оид ба таърихи ҷумҳурӣ, ба андешаи муаллиф, ба 

хонанда таъсири амиқе нарасондааст. Асарҳои ӯ тадқиқоти илмӣ нестанд, 

аммо, тавре ки В.Г.Белинский гуфтааст, кори рассом асари бадеист. 

Корнелиус Тацит 

Корнелиус Тацит (тақрибан 54-120) яке аз таърихшиносони машҳури 

ин давра мебошад. Тацитус аз оилаи ашрофони савора ба дунѐ омада, дар 



ҷавонӣ дар артиши Бритониѐ хидмат кардааст. Ӯ дӯсти наздики сарвари 

машҳури низомӣ Юлиус Агрикола буд. Пас аз кушта шудани император 

Домитиан Агрикола, Тацитус, ки сарпарасти ӯ буд, аз ғазаби император кӯр 

шуд ва муддате бадарға шуд. Танҳо пас аз марги Домитиан Тацитус ба Рум 

баргашт ва дар он ҷо сенатор шуд ва дар магистратура мақоми баланд дошт. 

Фаъолияти абадии ӯ низ ба ҳамин давра тааллуқ дорад. Тацит "санаҳо" -ро аз 

68 то 96 мелодӣ, "Хроникаҳо" аз марги Август (14 эраи мо) то нобудсозии 

Нерон (68 эраи мо) нашр кард, инчунин "Олмон". Як асари хурдтаре навишт. 

Дар ин асари охирин Тацит этнографияи қабилаҳои германӣ ва дигар 

қабилаҳо ва халқҳои аврупоиро, ки берун аз империяи Рум зиндагӣ 

мекунанд, муфассал шарҳ медиҳад. Дар навиштаҳои худ, хусусан дар 

солномаҳо, Тацитус давраи ҷумҳуриявии гузаштаи Румро ситоиш мекард, 

дар ҳоле ки фармоиши сиѐсии замони худ худсарӣ ва истеъдоди императори 

сулолаи Юлий-Клаудиѐнро сахт маҳкум мекард. Энгельс Тацитро охирин 

намояндаи тафаккури патрисиѐни Руми қадим номидааст. Азбаски Тацитус 

рафти рӯйдодҳои сиѐсиро тавсиф мекунад, суханрониҳо дар солномаи ӯ, ки ӯ 

дар асоси ҳуҷҷатҳои аслӣ бодиққат меомӯзад, инчунин бо навиштаҷоти 

ѐдгориҳо ва маълумоти археологӣ тасдиқ карда мешаванд. Танҳо як қисми 

осори Тацитус то замони мо расидааст. Аксарияти солномаҳо, ки танҳо аз се 

як ҳиссаи солномаҳоро ташкил медиҳанд, ҳифз нашудаанд, аммо осори 

таърихии Тацит асоси фаҳмиши моро дар бораи таърихи империяи Рум дар 

асри яки милод ташкил медиҳанд. 

                                              Саволҳо: 

           1. Шумо дар бораи таърихи теократӣ ва афсона чӣ медонед? 

2. Таърихи таърихи илмиро тавсиф кунед. 

3. Таълимоти юнонӣ дар бораи илм ва аҳамияти таърих? 

4. Назари муаррихони румиро баѐн кунед. 

5. Хусусиятњои тавсифии таърихнигории юнониву рум? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАВЗУИ-5: ТЕОЛОГИЯИ TАРИХИ НАСРОНИ. ТЕОЛОГИЯИ 

TАРИХИ  АСРҲОИ МИЁНА. 

Нақша: 

1. Давраи пайдоиш ва ташаккули насроният. Христиан, табдили он 

ба идеологияи давлатӣ. 

2. Фалсафаи насрониҳои ибтидоӣ: узрхоҳӣ ва патристика 

3. Асарҳои Аврелий Августин. ва таълимот 

4. Сохтори донишҳои таърихии асримиѐнагӣ. 

 

          Христиан, табдили он ба идеологияи давлатӣ. Христианӣ дар асри яки 

милодӣ дар Фаластин, бахше аз Империяи Рум ба вуҷуд омадааст. Таркиби 

этникии аҳолии Фаластин гуногун буд. Онҳое, ки ба ин ҷо омада буданд, бо 

худ унсурҳои фарҳангу мазҳабҳои дигарро меоварданд. Анҷоми истиқлоли 

сиѐсиро як қисми аҳолии Фа-ластин ҳамчун фоҷиа қабул карданд. Норозигӣ 

аз ҳукмронии хориҷӣ, рад кардани анъанаҳои маҳаллӣ ва арзишҳои динӣ, 

ноумедӣ, ки дар натиҷаи саркӯбии ошӯбҳои зидди Рум, афзоиши табақаҳои 

иҷтимоӣ ва амволӣ, шиддат ѐфтани низоъҳои дохилӣ, ноамнӣ, бепарвоӣ 

боиси рӯҳияи ирфонӣ гардид. Дар асри яки эраи мо шумораи сайѐҳон дар 

Фаластин меафзуд. Онҳо ба пешгӯии Масеҳи Наҷотдиҳанда шурӯъ карданд, 

ки "шохи халқи яҳудӣ" хоҳад шуд ва онҳоро аз зулм наҷот хоҳад дод. 

Умуман, равандҳое, ки дар Фаластин рух медиҳанд, ба равандҳои дигар 

қисматҳои империяи Рум шабеҳ буданд. Дар асри якуми милодӣ, ин империя 

қариб тамоми ҷаҳони эллиниро дар бар гирифт. Ба ҷои давлатҳои миллӣ як 

империяи калон бо таркиби гуногуни этникӣ ташкил карда шуд. Дар натиҷа, 

одамон ҳисси нотавонӣ ва ноамниро дар баробари қудрати давлатӣ ба вуҷуд 

оварданд. Ҳамаи ин равандҳо зарурати аз бӯҳрон баромадан, ҷаҳони бадиро 

халос карданро ба вуҷуд овардаанд. Аз ин рӯ, таваҷҷӯҳ ба амалҳои мистикии 

ҷодугарӣ, фолбинӣ, сурияи форсӣ ва дигар динҳои шарқӣ афзоиш ѐфт. 

Парастиши худоҳои Митра, Исис, Осирис, Серапис ва дигарҳо хусусияти 

оммавӣ пайдо кардан гирифт. Христианӣ, ки ҳамчун як шакли қадимаи 

эътироз ба тартиботи ғайриинсонии иҷтимоӣ ба вуҷуд омадааст, ба як 

ҷараѐни тавонои идеологӣ табдил ѐфт. Ҳеҷ қуввае наметавонад рушди ӯро 

боздорад. Дини насронӣ, пеш аз ҳама, баробарии ғуломони саркашро 

эътироф мекард. Вай сохти иҷтимоии мавҷударо рад кард ва ҳамзамон ба 

онҳое умед бахшид, ки аз зулму асорат раҳо ѐфтаанд. Дини насронӣ ба 

барқарорсозии ҷаҳон даъват карда, манфиатҳои муайяни шариатдонон ва 

ғуломонро ифода мекард. Ниҳоят, ӯ хокистарро тасаллӣ дод ва умед бахшид, 

ки озодӣ тавассути имон ба инсон ба даст оварда мешавад. 



         Христианӣ ақидаҳои яҳудиро, ба монанди тавҳид, мессианизм, 

эсхатология ва чилизм муттаҳид карда, онҳоро бо мундариҷаи нав ғанӣ 

гардонд. Дар асоси таҳлили нави навиштаҳои Аҳди Қадим, теологҳо 

провиденциализм, креационизм, транссенденталии Худо, надонистани Ӯ ва 

дигар таълимоти насрониро инкишоф доданд. Анъанаҳои қадимаи фалсафӣ 

ба ташаккули ҷаҳонбинии насронӣ таъсири назаррас доштанд. Идеяҳое, ки 

дар системаҳои фалсафии стоикҳо, неофитагориѐн, афлотунҳо ва 

неоплатончиѐн пешкаш карда шудаанд, дар осори теологҳо ба тарзи аз нав 

коркардашуда инъикос ѐфтаанд. Аз ҷумла, ба пояҳои дини насронӣ 

таълимоти фалсафии Филои Искандария (с. 50 пеш аз милод), Неоплатонизм 

ва Сенекаи Румӣ (с. 4 - с. 65 пеш аз милод) таъсири сахт гузоштааст. 

Унсурҳои гуногуни динҳои Шарқ, ҳамоҳангсозии фалсафаи эллинӣ дини 

навро ғанӣ гардонд. Аз ин рӯ, масеҳият дере нагузашта ба фарҳанги 

Миѐназамин ворид шуд. Аз пайдоиши масеҳият, ривоятҳо дар бораи 

асосгузори он Исои Масеҳ мавриди шубҳа ва баҳсҳои зиѐд қарор гирифта, 

боиси пайдоиши ду мактаби асосӣ - мифологӣ ва таърихӣ шуданд. Ба гуфтаи 

намояндагони мактаби мифологӣ, илм далели мушаххасе дар бораи шахсияти 

таърихӣ будани Исои Масеҳ надорад. Таърихшиносон Исои Масеҳро шахсе 

тавсиф кардаанд, ки як қатор ақидаҳои умумиро ҳамчун воизи дини нав 

таҳия кардааст. Намояндагони ҳарду мактаб дар нашри матнҳои библиявӣ ва 

дигар сарчашмаҳои марбут ба рӯзҳои аввали масеҳият саҳми муносиб 

гузоштанд. Дини насрониҳои аввал аз ҷамоатҳои пароканда иборат буд. Онҳо 

бар зидди рақибони идеологии мутақобила ва берунӣ мубориза мебурданд. 

Мубориза байни дастаҳо аз бисѐр сабабҳо вобаста аст. Яке аз онҳо тафовути 

ақидаҳои мазҳабӣ ва зиддиятҳо дар зуҳури онҳо буд. Ҷамоаҳои масеҳии 

пешин ҳанӯз ба эътиқод ва иҷрои дуо одат накарда буданд. Биноҳои махсуси 

ҷамоатҳо барои адои намоз бори гарон буданд. Ҷамоаҳо ва гурӯҳҳои гуногун 

танҳо дар эътирофи худ муттаҳид шуданд, ки Исо гуноҳҳои инсониятро бо 

марги худ шустааст. 

         Ҳукумати императорӣ дар навбати худ ба дини ҷаҳонӣ ниѐзи зиѐд дошт. 

Кӯшишҳои бо ин мақсад истифода бурдани дини миллӣ, аз ҷумла румӣ, 

натиҷа надод. Дини наве лозим буд, ки барои тамоми аҳолии империя фаҳмо 

бошад. Аз ин рӯ, дар асри чорум, ба ҷои таъқиб кардани насроният, онро 

фаъолона дастгирӣ мекарданд. Соли 312 император Константин (285-337) 

фармони Миланро эълон кард, ки он масеҳиятро ҳамчун дини давлатии 

империяи Рум оғоз кард. Вақте ки ӯ ҳукмронии мутлақро дар 325 сол ба 

хокистар табдил дод, вай озодии дини насрониро дар саросари империяи Рум 

кафолат дод, ки дар баробари динҳои дигари ин кишвар. Император Ҷулиан 

(332-363) бори охир кӯшиш кард, ки дини миллии Румро "таъмир" кунад. Ин 



аст, ки насрониѐн ӯро "муртад" лақаб гирифтаанд. Пас аз шикасти ин 

ҳаракат, насроният дар империяи Рум мақоми дини давлатиро касб кард. Дар 

соли 391 император Теодосий фармон баровард, ки намозҳои "бутпарастон" -

ро манъ мекунад. Аз он вақт инҷониб бар зидди динҳои дигар муборизаи 

васеъ сурат гирифт. Маъбади Серапс, ки дар Искандария китобхонаи бой 

дошт, хароб карда шуд. Дар замони ҳукмронии ворисони Теодосий тобутҳои 

бутпарастони Рум нобуд карда шуданд ва китобҳои Сивилян, ифтихори динӣ 

ва миллии румиѐн сӯзонда шуданд. Бо фармони император Юстиниан (482-

565) баста шудани мактаби миѐнаи 529-солаи Афина, маркази мероси 

қадимаи фалсафӣ ва илмӣ, санаи тамоман нест кардани бутпарастон дар 

империяи Рум гардид. . Бенедиктинҳо (480-543) маъбади Аполлонро, ки 

охирин қадами бутпарастон дар кӯҳи Кассин буд, аз даст доданд ва дар он ҷо 

дайре масеҳӣ сохтанд. Пас аз он дар қаламрави империяи Рум ба ҷуз 

насроният ягон дин боқӣ намонд. 

                                     Ҳокимияти калисо дар Аврупо 

         Аввалин инквизиция. Вақте ки масеҳият ҳамчун як ҷунбиши ягонаи 

динӣ ба минтақаҳои мухталифи империяи Рум паҳн шуд, он ба шароити ҳар 

як кишвар ва анъанаҳои маҳаллӣ мутобиқ шуд. Дар натиҷаи суқути низоми 

мутамаркази давлати Рум калисоҳои автокефалӣ (мустақил) ба вуҷуд 

омаданд. Аммо, ин масъала бо тақсим шудани калисоҳои масеҳӣ ҳал нашуд. 

Баъзеи онҳо эътирофи қарорҳои анҷуманҳои байналмилалии рӯҳониѐни 

масеҳӣ ва таълимоти тасдиқшударо рад карданд. Дар миѐнаҳои асри V 

калисоҳо пайдо шуданд, ки аз қарорҳои Калисои масеҳии халқӣ норозӣ 

буданд. Ин калисоҳо нисбат ба масеҳияти расмӣ мавқеи муайянро талаб 

мекарданд. 

          Бузургтарин тақсимот дар масеҳият пайдоиши ду самти асосӣ - 

православӣ ва католикӣ мебошад. Дар тӯли асрҳо замин барои ин 

парокандагӣ омода шуда буд. Хусусиятҳои рушди муносибатҳои байни 

қисмҳои гуногуни империяи Рум, рақобати байни онҳо парокандагиро нишон 

медод. Фаъолияти ташкилотҳои динӣ бо системаҳои иҷтимоӣ ва сиѐсии 

минтақаҳое, ки онҳо вуҷуд доштанд, зич алоқаманд буд. Ҳокимияти 

марказонидашудаи давлатӣ дар Византия таъсири худро ба масеҳияти шарқӣ 

(православӣ) гузошт. Калисо дарҳол як қисми муҳими давлат шуд ва 

император раҳбари он шуд. Аз тарафи дигар, насрониҳои ғарбӣ (католикӣ) 

тадриҷан ба созмоне мубаддал гаштанд, ки мехост дар ҳама соҳаҳои ҷомеа, 

ҳатто дар соҳаи сиѐсӣ ҳукмронӣ кунад. Фарқи байни насрониҳои шарқӣ ва 

ғарбӣ инчунин хусусиятҳои хоси рушди фарҳанги рӯҳонӣ таъсир расонд. 

Масеҳияти шарқӣ ба масъалаҳои фалсафӣ таваҷҷӯҳ зоҳир кард, дар ҳоле ки 

насрониѐни ғарбӣ ба масъалаҳои ҳуқуқӣ таваҷҷӯҳ доштанд. Ҷудоии пурраи 



ду дини масеҳӣ 16 июли соли 1054 сурат гирифт. Дар Византия масъалаи 

муносибати байни калисо ва ҳукумати дунявӣ дар ҷараѐни ҷунбиши 

иҷтимоию мазҳабӣ бар зидди парастиши бутҳо ҳал карда шуд. Сарфи назар 

аз таслими расмии императорҳо дар масъалаи парастиши бутҳо, мавқеи 

иқтисодӣ ва сиѐсии калисо ба ларза омад. Патриарх комилан ба император 

вобаста буд. Император ҳокими олии калисо буд ва дар айни замон 

ҳокимияти дунявӣ ва диниро таҷассум мекард. Аммо дар Ғарб ин 

муносибатҳо хусусияти дигар доштанд, ки дар он муносибатҳои иҷтимоии 

ноустувор ривоҷ ѐфтанд. Аз ин рӯ, калисои католикӣ талабот ба ҳукмронии 

мутлақи оламро ба миѐн гузошт ва садҳо сол барои ба ҳаѐт баровардани он 

мубориза бурд. Дар асрҳои дувоздаҳум ва XIII калисои католикӣ ба дараҷае 

боло рафт, ки барои ғасби қудрати дунявӣ имконоти кэш мавҷуд буд. Папа 

Григорий VII (1021-1085; давраи папа 1073-1085) талаби соҳибихтиѐриро 

пеш гузошт, на хоҳиши истиқлолият аз қудрати дунявӣ. Баъдтар, ин масъала 

дар ҳар лаҳзае, ки вазъияти мусоиди таърихӣ ба миѐн омад, ба рӯзномаи 

попҳо гузошта мешуд. Григорий VII дар кори худ таълимоти Августинро 

риоя мекард. Ба ақидаи ӯ, олами Худо аз ҳаѐт дар рӯи замин ба таври бебаҳо 

бартарӣ дорад. Барои муайян кардани муносибати байни мақомоти динӣ ва 

дунявӣ муқоисаи нури асосии олами табиӣ - Офтоб ва Моҳ истифода шуд. 

             Дар давраи ҳукмронии Иннокенти III (1198-1216) масъалаи мавқеи 

попҳо дар ҷомеа дар сатҳи олӣ аз нав баррасӣ карда шуд. Вай формулаи 

"ворисони Петруси расул" -ро ба шаъну эътибори попҳо зиѐновар меҳисобид, 

зеро ӯ Петрусро ҳамчун шахсе меҳисобид, новобаста аз он ки ӯ бузург буд. 

«Аввалин коҳини Рум, - иқрор мешавад Иннокенти III, - дар ҳақиқат муовини 

Худо аст, на одами оддӣ. Гарчанде ки мо ворисони пешвои расулон ҳастем, 

мо ворисони Исои Масеҳ ҳастем, на ҳаввориѐн ѐ одамон. Дар асрҳои миѐна 

ҳаѐти идеологӣ дар шакли динӣ идома дошт. Фалсафа, ҳуқуқшиносӣ, афкори 

сиѐсӣ ва илмҳои табиатшиносӣ, "санъати озоди гӯшт" (8er1et apek N'egakk), 

ба теология тобеъ карда шуданд. Системаи иҷтимоию иқтисодӣ ва сиѐсӣ низ 

бо таъсири таълимоти динӣ муқаддас карда шуд. Дар чунин шароит ҳар гуна 

фикр ва эҳсос, зуҳури шуури сиѐсӣ бояд дар шакли динӣ ифода мешуд. Дар 

ин давра таълимоти бидъаткорон васеъ паҳн шуда буд. Бидъат бар хилофи 

таълимоти динии ҳукмрон ба вуҷуд омадааст. Дар аксари ҳолатҳо онҳо 

наметавонистанд аз доираи ҷаҳонбинии динӣ дар заминаи ҳукмронии калисо 

дур шаванд. Рӯҳи зидди рӯҳониѐн ба бидъаткорон хос буд. Онҳо аксар вақт 

ғояҳои пантеистиро дар бар мегиранд. Ҳатто ақидае, ки инсон метавонад 

новобаста аз калисо бо Худо дубора пайваст шавад, тарғиб карда мешуд. Дар 

солҳои 1930 -ум, он аз ҷониби инквизити динӣ ҳамчун воситаи мубориза бо 

бидъат аз ҷониби мақомоти калисо амалӣ карда шуд. Инквизиция ба вазъият 



дар ин епархия, муносибати байни усқуф ва қудрати ҳокимияти дунявӣ ва 

муносибат бо аҳолии маҳаллӣ вобаста буд. Аз ин рӯ, таъқиби бераҳмонаи 

бидъаткорон дар чунин шароит доимӣ ва пайваста набуд. Дар аввали солҳои 

1930 -ум тавассути як силсила ҳуҷҷатҳое, ки Попи Григорий IX эълон карда 

буд, Инквизицияи марказонидашудаи папа таъсис ѐфт (худи калимаи 

"Инквизиция" маънои "ҷустуҷӯ" -ро дорад). Инквизиция дар буллаи "Ай 

exigraps1a", ки онро Innocent IV дар соли 1252 эълон кардааст, мақоми 

ташкилӣ гирифтааст. Тибқи ин мақомот, ҳангоми тафтишоти инквизитсия ба 

шиканҷа расман иҷозат дода шудааст. Булла, ки каратеро ҳамчун як 

ҳокимияти дунявӣ қабул мекард, пур аз амалияҳо буд, ки дар ҷустуҷӯи 

инквизиция истодагарӣ ва иродаи қавӣ талаб мекарданд. Дар асл, ин 

рафторҳо пур аз таҳдидҳо мебошанд. 

            Ҳамин ки трибунали инквизитсия ба кор шурӯъ кард, эътироз ба амал 

омад. Одамони тарсонда ба шиносон, дӯстон ва шиносонашон айбдор 

карданро сар карданд. Ҷаҳиши секунҷаи инфиродӣ ба парвоз баромад. 

Одатан, ҳама маълумот бояд аз ҷониби трибунали тафтишотӣ тафтиш карда 

мешуд, аммо дар бисѐр ҳолатҳо бинобар ҳаҷми парванда ин имконнопазир 

буд. Гумонбарон дар тӯли тамоми тафтишот боздошт ва дар зиндони 

маҳбусони сиѐсӣ нигоҳ дошта шуданд. Ҳатто мӯҳлати боздошт муқаррар 

нашудааст. Онҳо солҳои тӯлонӣ интизор буданд, ки тақдири онҳо дар 

шароити душвор ҳал мешавад. Истифодаи шиканҷаи бераҳмона муфаттишро 

дармондааст. Системаи мукаммале, ки барои аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва маънавӣ 

маҷрӯҳ сохтани инсон тарҳрезӣ шудааст, ӯро маҷбур месозад, ки ҳама гуна 

гуноҳро эътироф кунад. Гунаҳкори хасташуда бояд дархости суди 

инквизиониро иҷро мекард. Ба айбдоршаванда барои имзо кардан баѐннома 

дода шуд. Дар он гуфта мешуд, ки ҷинояткор бо хоҳиши худ ва самимона 

шаҳодат додааст, на бо зӯроварӣ ѐ таҳдид. 

           Касе, ки бидъаташро эътироф кард ва аз он даст кашид, ҷазои сабуктар 

гирифт. Ин гуна одамон ба мӯҳлатҳои гуногун маҳкум ба зиндон шуданд, 

маҷбур шуданд дар ҷойҳои муқаддас ибодат кунанд ва расму оинҳои 

муайянро иҷро кунанд. Дар ҳолатҳои шадид, ҳабси абад ѐ ҳукми қатл таъин 

карда мешавад. Ҳукми қатл бо ду роҳ иҷро шуд. Агар гунаҳкор ба гуноҳи худ 

иқрор шавад, ӯро бо буғӣ мекушанд. Агар бидъаткор тавба накунад, ӯро 

зинда сӯзондан лозим буд. Дар баъзе ҳолатҳо, ин маросими расмӣ бо он 

далел мураккаб мешуд, ки гунаҳкор дар оташи оҳиста-оҳиста сӯзонда шуда, 

шиканҷа дода мешуд. Тавассути ҷорӣ намудани инквизитсия, калисо саъй 

кард, ки бар тафаккури одамон ҳукмронии номаҳдуд барпо кунад, ҳукмронии 

худро дар ҳаѐти сиѐсӣ мустаҳкам кунад ва сарваташро афзун намояд. Калисо 

танҳо дар афзоиши сарвати худ муваффақ шудааст. Папа, ки дар замони 



ҳукмронии Иннокенти III ва Григорий IX ба авҷи худ расида буд, тақрибан 

як аср таназзул дошт. Равандҳои амиқи иҷтимоию иқтисодӣ, ки дар ин давра 

дар Аврупо ба амал омадаанд, боиси таназзули папа шуданд. Ин равандҳо 

баъдтар дар ҳаракатҳои пеш аз ислоҳот ва дар давраи ислоҳот ифодаи 

идеологии худро пайдо карданд. Инквизиция нишон медиҳад, ки бо вуҷуди 

қувваи методҳояш, нозукӣ ва номуайянии усулҳои он, таърих дар доираи 

қонунҳои рушд нотавон аст. 

          Фалсафаи асримиѐнагии аврупоӣ дар чунин вазъияти мураккаб 

ташаккул ѐфт. Ҳукмронии эътиқодот ва арзишҳои мазҳабӣ дар ҳама соҳаҳои 

ҷомеа ба фалсафаи асрҳои миѐна хусусияти теосентрикӣ дод. 

Фалсафаи аввали масеҳӣ: узрхоҳӣ ва патристика 

Империяи Рум пароканда шуд ва ба ҷои он давраи беназири гузариш пеш аз 

пайдоиши тамаддуни Аврупои Ғарбии асримиѐнагӣ иваз карда шуд. Дар 

давраи гузариш пояҳои маънавиѐт ва идеологияи тамаддуни нав ташаккул 

ѐфт. Рӯҳияи бутпарастии Ҷаҳони Қадим, ҷаҳонбинӣ ва тарзи тафаккури он 

ниѐзҳои маънавии шаҳрвандон ва хокистари қавму қавмҳои гуногунро 

барангехт, зеро онҳо ба муҳити иҷтимоӣ, идеологӣ ва ахлоқӣ, ки дар замони 

таназзули Рум вуҷуд доштанд, мухолиф буданд. Империя. Масеҳият ба 

холигии рӯҳонӣ ва идеологии ба вуҷуд омада шурӯъ кард. Ҳарчанд фарҳанги 

маънавии қадим дар насроният, ҷаҳонбинӣ ва фалсафа, ки навдаи тамаддуни 

нав буданд, мавқеи худро аз даст дод, аммо фарҳанги бутпарастӣ ва 

анъанаҳои рӯҳонӣ ба ташаккули он сахт мухолифат карданд. Императорони 

Рум дар ин мубориза усулҳои иҷтимоию сиѐсӣ ва маънавию ташкилии 

таъқибро истифода мебурданд. Паҳншавии динҳо аз Шарқ ва фаъолияти 

динҳои мухталифи бидъатӣ дар империя вазъи маънавӣ ва идеологиро боз 

ҳам мураккабтар сохт. Маҳз дар ҳамин замина зарурати баҳс кардан ба миѐн 

омад, ки масеҳият таълимоте буд, ки инсон ва ҷомеаро ба тозагии маънавӣ, 

ба камолоти рӯҳонӣ мебарад ва дифоъ аз ин таълимот, яъне андешидани як 

чораи узрхоҳона аст. Зарурат боиси ҳадаф ва фаъолият гардид. 

Нависандагони масеҳӣ ба навиштани номаҳо, мавъизаҳо ва рисолаҳое шурӯъ 

карданд, ки ҳадафашон дифоъ аз эътиқоди онҳо, муайян кардани муносибати 

насроният ба фалсафа ва маънавиѐти қадимӣ ва равшан кардани пояҳои 

фалсафаи насронӣ мебошад. Дар навбати худ кори дифоъ, асосноккунӣ ва 

танзими насрониҳо ва ҷаҳонбинӣ боиси тафаккур ва анъанаи узрхоҳона 

гардид. 

Узрхоҳӣ 

         Дар асрҳои дуюм ва сеюм, дар таърихи насроният давраи узрхоҳӣ ѐ 

узрхоҳон ба вуҷуд омадааст. Маънои луғавии калимаи апологетика 

муҳофизаткунанда аст. Яъне, барои ҳифзи эътиқоди динии насронӣ аз 



ҳамлаҳои гуногун. Дар ҳоле ки маъзаратхоҳон душмании давлатро ба 

насроният аз байн бурданӣ буданд, онҳо мекӯшиданд, ки таълимоти 

насрониятро дар навиштаҳои худ ҳифз кунанд ва инчунин мағлубнашавандаи 

империяи Румро нишон диҳанд. Онҳо дар асарҳои худ як шакли муколама ѐ 

як шакли эътирофшудаи узрхоҳиро истифода кардаанд. Дар асарҳои онҳо ду 

хусусият дар ҷои худ меистад: 1) Инкор. 2) Тасдиқ. Аввалан, онҳо иттиҳоми 

мушриконро дар насроният, ба мисли атеизм, каннибализм, кибру ғурур ва 

рафтори зидди Худо рад карданд. Онҳо инчунин тозагии масеҳиятро тасдиқ 

карданд ва боварӣ доштанд, ки гунбаз, осиѐн ва яҳудият ба дини давлат 

хосанд. Дар асарҳои Апологҳо, пешвоѐни динҳои политеистӣ даъват карда 

мешаванд, ки ба моҳияти масеҳият бо як меъѐри оқилона наздик шаванд. 

Мақсад ин аст, ки масеҳиятро оқилона асоснок кунад, онро возеҳ шарҳ диҳад 

ва дар натиҷа мақоми ҳуқуқӣ диҳад. Онҳо иддао доранд, ки иттиҳомот 

алайҳи насроният ба ҳеҷ далеле асос наѐфтааст. Илова бар ин, онҳо боварӣ 

доштанд, ки ин метавонад сабаби асосии гирифтани шаҳрвандӣ бошад. Яке 

аз узрхоҳоне, ки чунин ақида доштанд, Флавий Ҷастин буд. 

Флави Иустин. 

ҲАЁТ. Аввалин "падари калисо" Флавий Ҷастин (Ҷастин) дар ибтидои 

асри II дар шаҳри Сиксемаи Фаластин дар оилаи сарватманди юнонӣ ба дунѐ 

омадааст. Ӯ аз кӯдакӣ ба хотири дарѐфти ҳақиқат ба фалсафа машғул аст. 

Ҷастин аз хурдӣ таҳсилкарда буд, фалсафаи қадимро омӯхт, аммо онро 

наомӯхт. Гуфта мешавад, ки ӯ баъдтар бо марде вохӯрд, ки дар соҳили баҳр 

қадам мезанад ва ба Ҷастин тавсия додааст, ки ба фалсафаи насронӣ 

муроҷиат кунад. Ин вохӯрӣ ба рӯҳияи Ҷастин таъсир расонд ва дар Рум 

мактаби насрониро кушод. Дар Рум мавъиза карда, ӯ бо Киник Кристенсен 

баҳс мекунад. Пас аз 150, Ҷастин "Аввалин узрхоҳӣ" -и худро ба император 

Энтони Пиус ва фарзандони фарзандхондшудааш фиристод. Дар он ӯ аз 

император даъват кард, ки муносибати худро ба дини насронӣ бознигарӣ 

кунад ва аз масеҳиѐн хоҳиш кунад, ки маҳдудиятҳои ҳуқуқиро рад кунанд. 

Ҷастин исбот кард, ки масеҳиѐн атеист нестанд. Вай баҳс мекунад, ки 

таъқиботи насрониҳоро бояд қатъ кард, ки далели он аст, ки ҳаѐти соф ва 

олии ахлоқии Исо дар Таврот пешгӯӣ шудааст, масеҳиѐн аз роҳи рост дур 

нашудаанд ва иттиҳомот алайҳи онҳо беасосанд. 

"Узрхоҳии дуввум" то андозае замимаи узрхоҳии аввал буд. Дар он 

Ҷастин дар бораи зулм ва беадолатӣ нисбати насрониѐн сухан меронад. 

Баъдтар вазъият байни ҳукумати феълӣ ва Ҷастин пуршиддат аст. Дар 

натиҷа, ӯ дар соли 165 дар давраи ҳукмронии Маркус Аврелиус эъдом карда 

шуд. 



КОРҲО. Аз асарҳои навиштаи Ҷастин танҳо "Узр" боқӣ мондааст. 

Ҷастин Аввалин узрхоҳиро ба император Энтони Пиус ва бахшиши дуввумро 

ба император Маркус Аврелиус пешниҳод карданд. Баъзе асарҳои ӯ дар 

порчаҳо нигоҳ дошта мешаванд: "Бар зидди ҳама бидъатҳо", "Лирикӣ", 

"Сӯҳбат бо Трифони яҳудӣ", "Ба эллинҳо", "Ваҳй", "Дар танҳоии илоҳӣ". 

Таълимоти ӯ бар он ақида асос ѐфтааст, ки Худо наметавонад дар як 

донишҳои мусбат ва аз инсон ҳосилшуда ифода карда шавад ва ваҳй ягона 

сарчашмаи боэътимоди дониш дар бораи мавҷудияти мутлақи илоҳист. 

Ҷастин ҷонибдори тамоили якҷоя кардани арзишҳои насронӣ бо ақидаҳо ва 

ақидаҳои рационалистӣ дар фалсафаи қадим буд. Вай гуфт, ки насрониѐн, ба 

монанди платончиѐн ва стоикҳо, бовар доштанд, ки ҷаҳон бо оташ нобуд 

хоҳад шуд, бадкирдорон бо марг ҷазо хоҳанд ѐфт ва хубон осуда хоҳанд буд. 

Ҷастин боварӣ дорад, ки файласуфони юнонӣ ақидаҳои худро аз Мусо ва 

дигар пайғамбарон гирифтаанд. Андешае, ки Худо коинотро аз ибтидои 

беохир офаридааст ва инсон пас аз марг доварӣ карда мешавад, яке аз чунин 

ақидаҳост. 

Дар байни узрхоҳон оид ба муносибати насроният ба фалсафаи қадим 

ягон созиш вуҷуд надошт. Ин ҳангоми муқоиса кардани афкори донишҷӯи 

румии Ҷастин Татян, афинии афинӣ ва ду узрхоҳи муосир Клемент аз 

Искандария ва Тертуллиан маълум аст. Шогирди ӯ дар Рум Татян (110-172) 

буд, ки дар Шарқ бисѐр сафарҳо мекард. Дар миѐнаҳои асри 2 асареро бо 

номи "Муроҷиат ба румиѐн" навиштааст. Дар он ӯ даъвати юнониҳоро ба 

раҳбарии фарҳангӣ танқид мекунад. Кор аз он ҷиҳат муҳим аст, ки он ба як 

миллат - юнониҳо нигаронида шудааст. Ба қавли Татян, насроният бо 

меъѐрҳои ахлоқии худ аз фалсафа ва дини юнонӣ бартарӣ дорад, яъне ба 

масеҳиѐн низ бояд ҳамин тавр муносибат кард. Татиан бо муқоиса кардани 

насроният бо мифология ва фалсафа кӯшиш кард исбот кунад, ки масеҳият 

назар ба фалсафа ва дини юнонӣ умри хеле қадимтар дорад. Ҳамчун далели 

ин Татян дар бораи Ҷанги Троян шино кард. 

Соли 177, як дигар теологи муқими Афина, Афина, Муроҷиатнома ба 

насрониѐнро навишт. Он дар бораи айбдоркуниҳо нисбати масеҳиѐн сухан 

меронад. Афина муттаҳам кардани насрониѐнро ба атеизм рад карда, иддао 

мекунад, ки худоѐни бутпарастиро инсон офаридааст ва онҳо мисли 

парастандагони худ гунаҳкоранд. Ба назари ӯ, император бояд ба насрониѐн 

раҳм кунад, то онҳо гунаҳкор набошанд. 

Раббиѐн на аз ҷанбаҳои политеистии насроният, балки аз ихтилофот 

узр хостанд. Яке аз чунин узрхоҳони бузурги Калисои Раббиѐн Тертуллиан 

(160-220) мебошад. 

                                



                                            Тертуллиан 

            ҲАЁТ. Вай соли 160 дар қисми низомӣ, ки дар Карфаген хизмат 

мекард, таваллуд шудааст. Аз хурдӣ ӯ забони юнонӣ ва лотиниро хуб 

медонист ва анъанаҳои адабиѐти классикиро амиқ дарк мекард. Ӯ аз рӯи 

ихтисос ҳуқуқшинос буд. Вай дар Рум таҳсил кардааст. Дар он ҷо буд, ки ӯ 

дар синни 35 -солагӣ дини масеҳиятро қабул кард. Тертуллиан забони 

лотиниро аз худ карда, ақли мантиқии худро ба эҷоди "таълимоти нав" дар 

теологияи ҳарбӣ бахшид. Вай инчунин ба таҳлили таълимоти динии фалсафӣ 

ва политеистии зидди масеҳӣ таваҷҷӯҳ зоҳир кард. Дар номаҳои узрхоҳонаи 

худ ба волии вилоят ӯ ба иттиҳомот алайҳи насрониѐн эътироз карда, изҳор 

доштааст, ки онҳо (насрониѐн) шаҳрвандони шоистаи империя ҳастанд. Чӣ 

қадаре ки онҳо масеҳиѐнро таъқиб мекарданд, шумораи онҳо зиѐдтар мешуд. 

Бо истифода аз дониши касбии худ, Тертуллиан мекӯшад исбот кунад, ки 

қоидаҳои давлате, ки калисоро таъқиб мекунанд, шубҳаноканд ва баҳс 

мекунанд, ки насроният нисбат ба ширк ахлоқи хеле баландтар дорад. 

КОРҲО. Тертуллиан муаллифи чунин асарҳо ба монанди Узр, Бутпарастӣ 

дар Бадани Масеҳ, Дар бораи эҳѐи ҷисм, бар зидди Марклон, бар зидди 

гормон ва ѐ бар зидди абадияти материя мебошад. 

              ТАЪЛИМОТ. Тертуллиан узви ҷомеаи монолитӣ мебошад, ки ба 

аскетизм асос ѐфтааст. Вай тартиботи дар соли 207 дар калисо 

ташаккулѐфтаро, хусусан зинанизомии коҳинонро, ки пайваста принсипи 

аскетизмро риоя намекарданд, шадидан танқид кард. Тертуллиан бартарии 

эътиқоди насрониро нисбат ба ширкҳои бутпарастӣ ва мукаммалии қоидаҳои 

ахлоқии онро бо ифодаҳои тез, шакл ва мундариҷаи ғайриоддӣ нишон дод. 

Тертуллиан асосгузори анъанаест, ки зиддияти эътиқоди насронӣ ва ҳикмати 

юнонӣ-эллиниро тарғиб мекард. Узрхоҳ Татян (125-175), ки пеш аз ӯ зиндагӣ 

мекард, низ ин зиддиятро муҳокима мекунад, аммо баръакс, Тертуллиан дар 

миѐни эътиқоди насронӣ ва ҳикмати эллинӣ қарор дорад, ки ҳоло дар шак 

аст. маҳорати эҷодии худ. 

           Ба ақидаи Тертуллиан, ақли оқилона ва эътиқодҳои хирадмандона дар 

адолат ҳеҷ маъно ва имконе надоранд. Ба назари ӯ, таҷрибаи беҳуш дар рӯҳи 

инсон ҳақиқатеро ба вуҷуд овардааст, ки онро ақл дарк карда наметавонад. 

Файласуфон як идеяро дарк накардаанд: ҳақиқат як аст, ин ҳақиқати илоҳист. 

Ақли инсон ҳеҷ гоҳ онро ифода карда наметавонад, ба он расида 

наметавонад. "Байни Афина ва Ерусалим, Академия ва Калисо, бидъатгарон 

ва масеҳиѐн чӣ умумияте дошта метавонад?" Тертуллиан мепурсад. Узр 

истидлол мекунад, ки ҳама гуна фалсафа манбаи бидъати динӣ аст. 

Файласуфон аблаҳон, аблаҳоне ҳастанд, ки бо мушкилоти беҳуда сару кор 

доранд ва сӯҳбат мекунанд. Онҳо ҳақиқатро намедонанд, ҷустуҷӯ мекунанд, 



аз ин рӯ то ҳол онро наѐфтаанд. Ҳама таълимоти фалсафӣ пас аз ҳақиқат 

пайдо мешаванд. Меъѐри ҳақиқат яксонӣ, ягонагӣ, қадимист. Ҳақиқат 

бултони аввалинест, ки озодона озод карда мешавад, бултоне, ки пас аз 

кабудӣ ба вуҷуд меояд. Ҳақ аз ҷониби Худост, фалсафа ва бидъати динӣ аз 

шайтон аст. Дар охири ин суханон, Тертуллиан (дар узрхоҳӣ) ба хулосае 

меояд, ки ба мо пас аз Исои Масеҳ таҳқиқот ва ба таҳқиқот пас аз Инҷил 

лозим нест. 

       Тертуллиан дар рушди асосҳои теологияи масеҳӣ нақши муҳим 

бозидааст. Вай ба таълими насронӣ мафҳуми "рақамҳои илоҳӣ", истилоҳи 

"сегона" ва таърифи сегонаи Худоро ҷорӣ кард. 

 

                    Мактаби баҳсҳои Искандария 

Соли 185 дар Искандария барои касоне, ки аз ширк даст кашиданд, 

мактаб кушода шуд. Аввалин раҳбари он Пантен буд, ки қаблан стоик буд. 

Клемент ва Ориген баъдтар раҳбарони ин мактаби бонуфуз шуданд. 

Мубоҳисон бо қувваи далел таълимоти бидъатро рад карданд. Дар мактаби 

Искандария адабиѐти классикӣ ва фалсафа таълим дода мешуданд. Онҳо 

боварӣ доштанд, ки он барои таҳияи таълимоти асосии теологияи масеҳӣ 

имконият фароҳам меорад. Хатмкунандагони мактаби Искандария бо 

мақсади ба низом даровардани он, асоси фалсафии насрониятро гузоштанд. 

Аммо онҳо ба ҷои таҳлили Китоби Муқаддас (Таврот ва Инҷил) аз нуқтаи 

назари грамматикӣ-таърихӣ, таваҷҷӯҳи худро ба таҳияи системаи аллегории 

тафсир равона карданд. Маънои китобҳои муқаддас дар таҳлили чунин 

шореҳон яксон нест. Дар муқоиса бо ҷисму рӯҳи инсон, китоби муқаддас 

маънои мустақими таърихӣ дорад. Он ба бадани инсон мувофиқ аст. Сониян, 

маънои ахлоқии пинҳонӣ дорад, ки ба рӯҳ мувофиқат мекунад ва саввум, 

маънои амиқтаре дорад, ки онро танҳо масеҳиѐни муқаддастарин фаҳмида 

метавонанд. Дар чунин системаи таҳлил усули Филон Александринский 

истифода шудааст. Вай худ яҳудӣ буд ва мехост  яҳудиѐнро бо фалсафаи 

юнонӣ пайваст кунад. Вай Тавротро омӯхт ва кӯшиш кард, ки дар он 

ақидаҳое пайдо кунад, ки ба фалсафаи юнонӣ мувофиқ бошанд. 

Намояндагони мактаби Искандария саъй карданд, ки маъно ва 

маъноҳои пинҳонии тангаи муқаддасро пайдо кунанд. Намояндаи дигари ин 

мактаб Клемент аз Искандария мебошад. 

 Клименти Искандария 

         ҲАЁТ. Вай соли 150 дар Афина дар оилаи мисрӣ ба дунѐ омадааст. Вай 

бисѐр сафар кард ва аз устодонаш фалсафа омӯхт. Баъдтар ӯ дар Патейдай 

таҳсил кард. Соли 190 ӯ ба мактаби Искандария раисӣ мекард. Соли 202 ӯ бо 

сабаби фишор ин мактабро тарк кард. 



КОРҲО. "Утил то юнониҳо", "Омӯзгор", "Хобҳо", "Кадом бойро интизор 

шудан мумкин аст?" Асарҳои ӯ то замони мо расидаанд. 

       ТАЪЛИМОТ. Клемент яке аз узрхоҳонест, ки барои инкишоф додани 

фалсафаи масеҳӣ кӯшиш кардааст. Вай дар Платонизм ва стоицизм реша 

давонда буд ва ҳатто пас аз қабул шуданаш ба масеҳият эҳтироми худро ба 

фалсафа нигоҳ дошт. Ба ақидаи ӯ, фалсафаи юнонӣ бояд бо масеҳият тавре 

муқоиса карда шавад, ки ҳама фалсафа ва арзишҳои насрониро бубинанд ва ӯ 

таъкид мекунад, ки фалсафа танҳо муқаддимаи насроният, бахусус теология 

буда метавонад. Фалсафа наметавонад моҳияти мавҷудиятро таълим диҳад. 

Маърифати ҳақиқӣ, ки илоҳиро ифода мекунад, илми инсон нест, балки 

ҳолати рӯҳ аст. Клемент мегӯяд, ки фалсафа муқаддимаи эътиқоди насронист 

ва Исо ба яҳудиѐн қонун ва фалсафаи эллинӣ ва ба ин васила ҷаҳони 

масеҳиро омода кардааст. Фалсафа бевосита ба одамон зарар намерасонад, 

оқибатҳои бад надорад. Он ҳақиқати илоҳиро дар худ таҷассум мекунад, 

касе, ки файласуфро мезанад, ба илоҳӣ наздиктар мешавад ва ба мо дар 

ҳаракати мо ба сӯи имон кӯмак мекунад, мегӯяд Клемент. 

Мактаби Искандарияро шогирди ӯ Ориген (184-254) пас аз Климеитдай 

сарварӣ мекард. 

 

 

                                                             Ориген 

           ҲАЁТ. Пас аз марги падараш Монид, Оригени 16-сола оилаи 

шашнафариро нигоҳубин мекард. Вай чунон соҳиби истеъдод ва таҳсил буд, 

ки дар 203, дар синни 18 -солагӣ, вай вориси мактаби Клемент эълон шуд ва 

то соли 231 дар ин вазифа монд. Ҷустуҷӯи Ориген ба илм аз ҷониби дӯсти 

беҳтарини ӯ Анвроси сарпарастӣ карда шуд, ки аз оилаи бонуфуз ба дунѐ 

омадааст. Аммо бо вуҷуди дастгирии дӯсти бузургаш, ӯ зиндагии хеле соддае 

дошт, ки дар тахт мехобид. 

КОРҲО. Ориген муаллифи қариб 600 катибаҳои чӯбӣ ва асарҳои монанди 

"Бар зидди Цельсий" мебошад. Ориген "Бар зидди Цельсий" бар зидди 

"Сухани ҳақиқӣ" -и Цельсий навишта шудааст. Целс, пайрави Афлотун, 

насрониѐнро дар ирратсионализм муттаҳам карда, онҳоро ба таърих асос 

додааст. Ориген ин иттиҳомотро рад мекунад ва далел меорад, ки насроният 

бар хилофи ширк ба рафтори одамон таъсири мусбат мерасонад. Ба гуфтаи ӯ, 

масеҳиѐн дар ҷустуҷӯи ҳақиқат истодагарӣ мекунанд. 

Патристика 

             Марҳилаи рушди минбаъдаи рушди динӣ ва фалсафии насронӣ дар 

асрҳои III-V сурат гирифт. Патристика, ки дар ин давра инкишоф ѐфтааст 

(патристика аслан маънои "падар" -ро дорад ва ном аксар вақт ба усқуфҳои 



ҳарбӣ ба маънои шараф дода мешуд) вазифаҳои махсуси идеологӣ ва 

идеологӣ дошт. Аз ҷумла, зарурати пурзӯр кардани мубориза бар зидди 

бидъатҳои динӣ, таҳлили асосҳои фалсафии теологияи насронӣ, таҳияи 

принсипҳои динии инсон, ҷомеа ва дониш ба миѐн омад. Дар давраи баъдии 

рушди патристикӣ (асрҳои VI-VIII) мафҳумҳое, ки барои фармоиши 

теологияи масеҳӣ, тарҷума ва тафсири осори Платон, Арасту, Перфирия, 

Прокл ва дигарон ба лотинӣ, эҷод ва рушди фалсафаи схоластикӣ заруранд. 

асосҳо, системаи категорияҳо ва принсипҳоро таъсис дод. Аввалин корҳои 

муҳим дар байни ду соборҳои Нике (325) ва Халкидан (451) аз ҷониби 

падарони калисо навишта шудаанд, ки мехостанд теологияи масеҳиро дар 

давраи патриотӣ танзим кунанд. Яке аз онҳо дар Шарқ Ҷон Злотост (347-407) 

мебошад. Дар Раббо бузургтарин падари калисо Аврелиус Августин буд, ки 

ӯро авлиѐ меномиданд (354-430). 

Аврелиус Августин 

         ҲАЁТ. Августин дар Тагоста, Нумидия, Африқои Шимолӣ дар як 

мансабдори Рум таваллуд шудааст. Падари ӯ бутпараст ва модараш насронӣ 

буд. Маълумоти ибтидоиро дар мактаби маҳаллӣ гирифта, лотиниро амиқ 

омӯхтааст. Аз тарафи дигар, забони юнонӣ нодида гирифта мешуд ва то 

охири умри шумо дуруст сухан намегуфт. Сипас ӯро барои омӯзиши 

риторика ба Карфаген фиристоданд. Аз озодии берун аз хонаи худ истифода 

бурда, Августин, мисли дигар донишҷӯѐн, бо ҷараѐн зиндагии бепарвоона 

оғоз кард. Ин ҷуфти оиладор писаре бо номи Адеодат ба дунѐ оварданд. Дар 

соли 373 ӯ бо мақсади фаҳмидани ҳақиқат ба мания рӯ овард, аммо дере 

нагузашта ба он одат кард ва онро тарк кард. Дар натиҷаи мутолиаи 

"Гортензия" -и Цицерон ба фалсафа, хусусан фалсафаи неоплатонӣ таваҷҷӯҳ 

пайдо кард. Вай пеш аз кӯчидан ба Милан дар соли 383 дар зодгоҳаш 

Карфаген ва Рум риторикаро таълим додааст. Соли 386 дар Остин тағироти 

рӯҳонӣ ба амал меояд. Ӯ аз таълими нутқ худдорӣ мекунад. Ӯ ниҳоят соли 

387 таъмид гирифт ва ба калисои масеҳӣ пазируфта шуд. Соли 395 ӯ усқуфи 

Гиппон, Африқои Шимолӣ шуд. Вай бар зидди бидъат, пелагианизм ва 

ҷаҳолат мубориза мебурд. Тарафдорони ин таълимот ҳатто аз мақомот 

истифода бурда онро ба зону меоранд. Остин 28 августи 430 дар шаҳри 

гиппопотими Гиппон вафот кард. 

        АСАРҲО. Мероси адабии Августин тақрибан аз 100 китоб, 500 мавъиза 

ва 200 ҳарф иборат аст. Ба он "Бар зидди академикҳо" (386), "Дар бораи ҳаѐти 

хушбахтона" (386), "Дар бораи тартиб" (386), "Монологҳо" (387), "Дар бораи 

мантулитҳои ҷон" (387-389), " Дар бораи муаллим ».» (388-389), «Дар бораи 

дини ҳақ» (390), «Дар бораи озодии ирода» (388-395), «Тавба» (401), 

«Тазарру», «Дар бораи шаҳри илоҳӣ» (413-426) ¬s ҷойгир шудаанд. Яке аз 



асарҳои тарҷумаи ҳоли ӯ "Тавба" аст, ки соли 401 навишта шудааст. Дар ин 

пьеса ӯ дар бораи зиндагии пеш аз қабули дини насронӣ навиштааст. Остин 

аз он пушаймон аст, ки ба фалсафаи политеистӣ машғул буд. Ба ақидаи ӯ, ин 

фалсафа наметавонад инсонро ба мисли насроният ба сӯи ҳақиқат барад. 

Августин дар бобҳои худ бобҳои зиѐди Библияро шарҳ медиҳад. Навиштани 

асарҳои Августин ба хислати дилчаспи ӯ мувофиқ аст. Ӯ менависад, ки дар 

рӯҳи ҷолибу дилрабо, бо суръат ва ҳаяҷон аз як мавқеъ ба мақоми дигар 

мегузарад. Кори ӯ дар рӯҳияи яклухт нест, яъне сарбории ягонаи система 

дорад. Аммо мероси эҷодии ӯ чунон сарчашмаи бой аст, ки кайҳо боз аз 

фалсафаи насронӣ ғизо гирифтааст. 

ТАЪЛИМОТ. Августин ҳамчун яке аз теологҳои масеҳӣ ба ҳаѐти 

маънавӣ ва мазҳабии Аврупои Ғарбӣ дар асрҳои миѐна таъсири бузург дошт. 

Вай ба фалсафаи қадим тафсири нав дод. Вай то асри XIII таълимоти 

динӣ-фалсафиро таҳия кард, ки асоси афкори иҷтимоӣ буд. Вай инчунин 

асосҳои фалсафаи таърихи насрониро гузошт. Фалсафаи Августин маҳсули 

муқоисаи таълимоти динии насронӣ бо таълимоти қадимист. Барои Остин, 

таълимоти Афлотун ҳамчун манбаи идеологӣ аз таълимоти фалсафии давраи 

тематикӣ хизмат мекард. Августин ин таълимотро асосан тавассути талки 

неоплатонӣ ба вуҷуд овардааст. Идеализм дар метафизикаи Платон, 

абсолютизм дар назарияи дониш, эътирофи фарқи байни принсипҳои рӯҳонӣ 

дар сохтори ҷаҳон (яъне рӯҳҳои хуб ва бад, мавҷудияти рӯҳҳои муайян), 

таъкид ба омилҳои иртиҷоии ҳаѐти рӯҳонӣ - ҳамаи ин ба ӯ таъсири калон 

расонд. Таълимоти Августин омили рӯҳонии муайянкунандаи тафаккури 

асримиѐнагӣ шуда, ба таълимоти насроният дар саросари Аврупои Ғарбӣ 

таъсири бузург гузошт. Ҳеҷ кадоме аз патрисҳои асримиѐнагӣ ба сатҳи 

Августин боло рафта наметавонистанд. Ӯ ва пайравонаш медонистанд, ки 

дар фалсафаи динӣ дарки Ҳулой ва ишқи илоҳӣ ҳадафи асосии рӯҳи инсон, 

ягона арзиши зиндагӣ аст. Вай ба санъат, фарҳанг ва илмҳои табиатшиносӣ 

хеле кам аҳамият медод. Асоси насронии фалсафаи Августин аҳамияти 

бузург дорад. Фалсафаи ӯ дар рӯҳияи теоцентрикӣ аст. Яъне Худо маркази 

афкори фалсафист. Аз принсипи ибтидоӣ ва ибтидоӣ бармеояд, Худо тасдиқ 

мекунад, ки рӯҳ аз ҷисм, ирода ва ҳисс бартар аст. Ин бартарии метафизикӣ, 

гносеологӣ ва ахлоқӣ аст. Худо зоти олӣ аст, аммо мавҷудияти ӯ аз табиати 

Ӯст ва ҳама чизи дигар шарт нест. Мавҷудияти Худо моҳияти мустақил аст 

ва ҳама чизи боқимонда танҳо ба хотири иродаи илоҳӣ вуҷуд дорад. Худо 

сабабгори ҳама мавҷудот ва тағирот аст. Худо на танҳо дунѐро меофарад, 

балки онро нигоҳ медорад ва ҳамеша офариданро идома медиҳад. Августин 

таълимоти деистиро рад мекунад, ки ҷаҳон пас аз офаридани он худ ба худ ба 

вуҷуд омадааст. Ба гуфтаи Августин, Худо мавзӯи муҳими дониш аст. 



Донистани чизҳои зудгузар донистани мутлақ ҳеҷ маъно надорад. Худо 

сабаби дониш аст. Худо рӯҳи инсон, ақлро равшан мекунад. Он ба одамон 

барои фаҳмидани ҳақиқат кӯмак мекунад. Худованд баландтарин сарчашмаи 

шукуфоӣ ва сарчашмаи ҳама некиҳост. То он даме, ки ҳама чиз ба хотири 

Худо вуҷуд дорад, ҳама некӣ танҳо аз Худо меояд. 

          Талош ба Худо барои инсон табиӣ аст ва танҳо ба туфайли ӯ инсон 

метавонад ба хушбахтӣ бираса  д. Ҳамин тавр, Августин барои теология дар 

фалсафа роҳ мекушояд. 

         Дар мавриди Юҳанно, Августин ақидаҳои Платонро пайравӣ мекунад ва 

онҳоро дар рӯҳияи майзада мефаҳмад. Ҳамин тариқ, рӯҳ на ҳамчун ҷисми 

мушаххас сифати ҷисмонӣ дорад ва на як намуди бадан. Танҳо вазифаҳои 

тафаккур, ирода ва хотира вазифа доранд. Он бо вазифаҳои биологӣ ҳеҷ 

иртиботе надорад. Ҷудоӣ аз ҷисм бо камол фарқ мекунад. Чунин таъбири 

Юҳанно дар фалсафаи Юнони қадим низ мавҷуд буд. Аммо Августин, 

баръакс, баҳс мекунад, ки чунин бартарии рӯҳ аз Худо аст, ки рӯҳ ба Худо 

хеле наздик аст ва намиранда аст. Ба гуфтаи ӯ, мо рӯҳро беҳтар аз ҷисм 

медонем, дониши рӯҳ дақиқтар аст ва дониши ҷисм баръакс аст. Илова бар 

ин, рӯҳ Худоро мешиносад, на бадан ва бадан ба дониш халал мерасонад. 

Барои он ки рӯҳ аз ҷисм болотар бошад, инсон бояд лаззатҳои эҳсосии худро 

аз байн барад ва ғами ғамро гирад. Асоси ҳаѐти рӯҳонӣ на ақл, балки ирода 

аст. Дар ин Августин ба он такя мекунад, ки моҳияти ҳама чиз дар фаъолияти 

он аст, на дар ғайрифаъолияти он. Аз ин бармеояд, ки моҳияти амал на бо 

ақли ғайрифаъол, балки бо амал, иродаи фаъол муайян карда мешавад. 

Таълимоти Августин дар бораи волоияти ирода аз таълимоти рационализми 

юнони қадим фарқ мекунад. Тафсири бемаънии рӯҳи инсон боиси он 

мегардад, ки озодии ирода моҳияти рӯҳ эълон шудааст. Ин ақида на танҳо ба 

биология, балки ба теология низ дахл дорад. Яъне волоияти ирода ба зоти 

илоҳӣ низ дахл дорад. Ҳамин тариқ, фалсафаи ӯ аз интеллектуализм ва 

рационализм ба волюнтаризм мегузарад. 

 Тамоми фалсафаи Августин дар таълимоти Худои ягона, мутлақ ва 

комил таҷассум ѐфтааст. Ҷаҳон мисли офариниши илоҳӣ муҳим нест, ин 

танҳо як арвоҳ аст. Бе Худо ҳеҷ коре кардан ва ҳеҷ чизро надонистан 

ғайриимкон аст. Ҳеҷ чиз дар табиат бе иштироки чизи ғайриоддӣ рух 

намедиҳад. Ҷаҳонбинии Августин бар зидди натурализм нигаронида шуда 

буд. 

Худо ҳамчун як моҳият ва ҳақиқат мазмуни таълимоти метафизикиро ташкил 

медиҳад. Худо ҳамчун манбаи дониш мавзӯи назарияи дониш аст. Худо 

мавзӯи ахлоқ аст, зеро Ӯ ягона некӣ ва зебоӣ аст. Худо асли дин аст, зеро Ӯ 

манбаи қудрат ва раҳмат аст. Худо на танҳо мавҷудоти бепоѐн, балки 



муҳаббати комил аст. Неоплатончиѐн чунин фикр мекарданд, аммо Худоро 

ҳамчун моҳияти алоҳида дарк намекарданд. Дар неоплатонизм, Худо як 

эванасияи (дурахши) илоҳӣ, натиҷаи зарурии раванди табиӣ аст ва дар 

Августин истилоҳи дуализм аз монизми неоплатонӣ фарқ мекунад. Дар моҳи 

август, ҷаҳон маҳсули иродаи Худо аст. Дар неоплатончиѐн, Худо ва коинот 

як аст. 

             Ба гуфтаи Августин, олам, ки маҳсули фаъолияти озоди Худо аст, бо 

ақл офарида шудааст ва Худо онро бо андешаи шахсии худ офаридааст. 

Платонизми масеҳӣ як нусхаи Августинии таълимоти ақидаҳои Платон аст. 

Ба гуфтаи Августин, Худо симои идеалии ҷаҳони воқеиро пинҳон кардааст. 

Дар Платон ва Августин ду ҷаҳон вуҷуд дорад: олами идеалӣ дар Худо, 

ҷаҳони моддӣ дар коинот ва фазо. Ин ба он вобаста аст, ки ғояи ҷаҳон дар 

материя таҷассум ѐфтааст. 

Августин, ба монанди фалсафаи эллинистӣ, ҳадаф ва мундариҷаи 

зиндагии инсонро хушбахтӣ мешуморад. Аз тарафи дигар, хушбахтиро танҳо 

дар як Худо ѐфтан мумкин аст. Ноил шудан ба хушбахтии инсон пеш аз ҳама 

шинохтани Худо ва озмоиши рӯҳ аст. Баръакси шубҳаоварон, Августин роҳи 

донистанро меҷуст, то ӯ аз иштибоҳ раҳо шавад. Нуқтаи ибтидоии 

боэътимоди дониш кӯшиши ѐфтани нуқта аст. Ба гуфтаи ӯ, ягона роҳи рафъи 

нобоварӣ ин даст кашидан аз ақидаест, ки интуиция метавонад ба мо дониши 

ҳақиқӣ диҳад. Гуфтан мумкин аст, ки тавассути ҳиссиѐт донистан мумкин 

аст, шаккокиро тақвият медиҳад. 

Скептикҳо мегӯянд, ки ҷаҳон, ноамнӣ ва шубҳа дар дониш худ далели 

он аст, ки дониш ҳақиқат дорад. Зеро ҳама чиз метавонад шубҳа дошта 

бошад, аммо на он чизе ки мо шубҳа дорем. Раванди шубҳа ба ин дониш як 

далели устувор аст. 

Ақли инсон як дастгирии муҳим дар ҷаҳони ноором аст, ки дар он рӯҳ 

ҳамеша васеъ мешавад. Вақте ки шахс барои шинохтани рӯҳи чеҳра саъй 

мекунад, мундариҷаеро пайдо мекунад, ки ба олами беруна иртибот надорад. 

Ақидае, ки одамон дониши худро аз олами атроф мегиранд, хеле сатҳӣ аст, 

дар асл онҳо дониши худро аз умқи рӯҳи худ мегиранд. Моҳияти назарияи 

донишҳои Августин таълимоти априорист, ки Худо офарандаи ҳама 

ақидаҳост. Дониши инсон дар бораи ақидаҳои абадӣ ва тағирнопазир ӯро ба 

хулосае меорад, ки сарчашмаи онҳо Худои абадӣ, мутлақ, абадӣ, ҷисмонӣ 

аст. Инсон наметавонад эҷод кунад, вай танҳо ақидаҳои илоҳиро қабул 

мекунад. 

Ҳақиқати Худо ҳақиқатро медонад, на ақл, балки имон. Эътиқод 

акдтсан кура нест, он ба ирода тааллуқ дорад. Августин аҳамияти ҳиссиѐт ва 

қалбро таъкид карда, ягонагии имон ва донишро эълон мекунад. Дар айни 



замон, вай интизор нест, ки ақл баланд бошад, балки танҳо онро пур мекунад. 

Ба ақидаи ӯ, эътиқод ва ақл якдигарро ғанӣ мекунанд. "Имон овардан оқил 

бошед, доно бошед." Фалсафаи Августин ҳолати автономии илмро инкор 

мекунад. Дар илм ақл ягона восита ва меъѐри ҳақиқат аст. Чунин таълимот ба 

рӯҳияи масеҳият мувофиқ аст. Маҳз дар асоси ин масеҳият марҳилаи навбатӣ 

схоластика ба вуҷуд меояд. 

Яке аз хусусиятҳои хоси назарияи донишҳои Августин тасаввуфи 

насронӣ мебошад. Мавзӯи асосии баҳс Худо ва рӯҳи инсон аст. Дар назарияи 

дониш бартарӣ доштани омилҳои иррационалӣ-иродаӣ бар омилҳои оқилона-

мантиқӣ бартарияти эътиқодро аз ақл дар таълимоти Августин муайян 

мекунад. Ба гуфтаи ӯ, на мустақилияти тафаккури инсон, балки пешгӯии 

эътиқодоти динӣ қудрати воқеӣ аст. Имон ба Худо нуқтаи ибтидоии дониш 

аст. 

Масъалаи волоияти эътиқод бар акд дар фалсафаи масеҳӣ нав набуд. 

Баръакси "падарони калисо" -и гузашта, ки бовар мекарданд, ки "сарчашмаи 

имони шумо танҳо дар Китоби Муқаддас аст", Августин калисоро сарчашмаи 

боэътимоди эътиқоди худ мешуморад. Калисо воқеан як пояи ягонаи бе 

гуноҳ ва хатна нашуда аст. Чунин муносибат ба шароити замон мувофиқ буд. 

Зеро дар ғарби Империяи Рум калисо ҳам аз ҷиҳати идеологӣ ва ҳам аз 

ҷиҳати ташкилӣ як ташкилоти пурқуввати мутамарказ буд. 

Хидмати рӯҳонии Августин низ чунин буд, ки вай кӯшиш кард 

бартарии ин эътиқодро ба таври фалсафӣ собит кунад. Ба гуфтаи ӯ, ҳама 

донишҳои инсонӣ ду сарчашма доранд. Аввал ин таҷриба, робитаи эҳсосотӣ. 

Сарҳадҳои он рӯйдодҳо мебошанд ва аз онҳо гузаштан ғайриимкон аст. 

Манбаи дуввум бойтар ва муҳимтар аз он аст, ки аз одамони дигар омӯзем. 

Ин дониши мустақим аст, ин эътиқод аст. 

 Автустин, дар маҷмӯъ, аз сабаби нуфузи калисо эътиқодро бо 

муқаддасоти дин омехта мекунад. Маълум аст, ки эътимод ба таҷриба 

моҳияти тамоман дигар дорад. Он аз эътиқод, ки аз "ҳақиқатҳо" -и китобҳои 

муқаддас бармеояд, комилан фарқ мекунад. Дар фалсафаи Августин 

масъалаи некӣ ва бадӣ, фарқияти байни онҳо яке аз масъалаҳои муҳим ба 

ҳисоб мерафт. Ба назари ӯ, аз як сӯ оламе, ки Худо офаридааст, наметавонад 

бидуни некӣ бошад. Аз тарафи дигар, шубҳае нест, ки бадӣ вуҷуд дорад. Аз 

ин рӯ, Августин баҳс мекунад, ки бадӣ табиатан нест, он маҳсули эҷодиѐти 

озод аст. Худо ҷаҳонро ҳамчун сарчашмаи некӣ офарид, аммо он бо иродаи 

бад заҳролуд шуд. Ин, дар навбати худ, ба хулосаи дигар оварда мерасонад. 

Бадӣ баръакси некӣ нест, он танҳо ҷониби манфии некӣ аст. Як бори мутлақи 

бадӣ, як некии мутлақ вуҷуд дорад. Бадӣ дар ҷое рух медиҳад, ки амали нек 

анҷом дода нашавад ва бадӣ рӯй гардонидани ҳадафҳои баланд, кибру ғурур 



аст. Ғурур вақте ба вуҷуд меояд, ки шумо ба Худо рӯй намеоваред. Августин 

инчунин таъкид мекунад, ки бадӣ тавозуни ҷаҳонро вайрон намекунад, балки 

барои ҷаҳон зараровар аст. Ҷазо додани гунаҳкорон ин тавозунро вайрон 

намекунад ва муқаддасонро мукофот намедиҳад. Ҳамин тавр, Австин 

мавҷудияти бадиро дар ҷаҳон инкор намекунад, балки онро танҳо аз сабаби 

набудани некӣ мешуморад. Масъалаи некӣ ва бадӣ низ дар таълимоти 

ахлоқии Остин ҷои муҳимро ишғол мекунад. Мегӯянд, ки бадӣ аз инсон 

меояд ва хусусияти дунявӣ дорад. Некӣ аз Худо меояд, меваи файзи Худо. 

Инсон барои бадӣ масъул аст, на барои некӣ. 

 Августин бо роҳиби Пелагюс дар бораи мафҳуми муҳаббат баҳс 

мекунад. Ин баҳс байни иррационалистҳо ва рационалистҳо дар масъалаи 

ахлоқи насронӣ буд. Пелати мегӯяд, ки он аз рационализми қадимӣ сарчашма 

гирифтааст ва дар аввал гуноҳ набуд. Одам аз гуноҳ озод таваллуд мешавад 

ва бе кумаки калисо ӯ бояд дар бораи беҳбудии худ ғамхорӣ кунад. Ин 

таълимоти Пелагюс ҳамлаи ошкоро ба принсипҳои идеологии калисои 

масеҳӣ буд. Августин ба ин таълимоти Пелагий мухолиф аст ва таълимоти 

тақдирро инкишоф медиҳад. Мувофиқи ин таълимот, Одам ҳамчун инсони 

аввал озод ва бегуноҳ таваллуд шудааст. Ӯ мувофиқи иродаи Худо амал 

карда, метавонад ҷовидона зиндагӣ кунад. Аммо тамоми насли одамон дар 

симои Одам, ки Шайтон ӯро меозмояд, озод нест, балки гунаҳкор аст ва ба 

марг маҳкум шудааст. Мисли Павлус, онҳо барои гуноҳҳои худ ҷазо 

мегиранд. Фаҳмиши дуалистии муносибатҳои байни Худо ва ҷаҳон, пеш аз 

ҳама, дар натиҷаи омӯзиши зиддият байни мавҷудияти тағйирнопазир ва 

абадии Худо ва шахси тағирѐбандаи миранда ба саволи замони Августин 

меояд. Дар робита ба ин, Августин ба файласуфони даврони қадим, ки вақтро 

бо ҳаракати соҳаҳои осмонӣ мепайванданд, мухолиф аст. Ба гуфтаи ӯ, 

соҳаҳои осмониро низ Худо офаридааст, ки ин ченаки вақт, ҳаракат ва 

тағирот аст. Чунин ҳаракат ва тағирот ба ҳама чизҳои "офаридашуда" хос аст. 

Пеш аз офариниши ҷаҳон вақт набуд. Он худро ҳамчун маҳсули фаъолияти 

эҷодии Худо нишон медиҳад. Худо ба мо як андоза тағирот додааст. 

         Августин кӯшиш кард, ки категорияҳои асосии вақт - гузашта, ҳозира, 

ояндаро шарҳ диҳад. Ба андешаи ӯ, на гузашта ва на ояндаро шарҳ додан 

мумкин нест. Он танҳо худи ҳозир мувофиқ аст. Аз сабаби ҳамон ҳозира 

тасаввуроте дар бораи гузашта ва оянда доштан мумкин аст. Гузашта бо 

хотираи инсон вобаста аст, оянда дар хоб таҷассум ѐфтааст. Гузоштани ҳам 

гузашта ва ҳам оянда ба нишонаи илоҳӣ ва мутлақият аст. Худованд ҳамеша 

гузашта ва оянда дорад. Зиддият байни абадияти мутлақи Худо ва 

тағирпазирӣ ва гузариши ҷаҳони моддӣ ва инсонӣ асоси ҷаҳонбинии масеҳӣ 

мебошад, ки Августин таҳия кардааст. 



         Яке аз бузургтарин асарҳои узрхоҳонаи Августин дар бораи Салтанати 

Илоҳӣ мебошад. Одамоне, ки аз харобшавии ҳуҷраи Рим аз ҷониби Аликс 

дар соли 410 метарсиданд, бовар доштанд, ки ин аз он сабаб аст, ки онҳо аз 

динҳои қадимаи румиѐн даст кашида, ба дини насроният гузаштаанд. Бо 

дархости дӯсташ Маркеллин, Августин кӯшиш кард, ки ба чунин ақидаҳо 

зарба занад. Вай баҳс мекунад, ки рушди давлат аз сабаби дини политеистии 

кӯҳна сурат нагирифтааст, зеро ҳатто вақте ки румиѐн ба масеҳият 

гузаштанд, онҳо маҷбур набуданд, ки барои мағлубият ва шукуфоии абадӣ 

худоѐни румиро парастиш кунанд. Ба гуфтаи Августин, худоѐни политеистӣ 

наметавонанд ба ҳеҷ ваҷҳ кӯмак кунанд, на дар зиндагӣ ва на дар маънавият. 

Аз ҷониби дигар, масеҳият метавонад тамоми сарвати моддии румиѐнро аз 

даст диҳад. 

Дар ин асари Августин фалсафаи таърих беҳамто инкишоф ѐфтааст. 

Дар он Августин моҳияти ду шаҳр - Илоҳӣ ва дунявиро таҳлил мекунад. 

"Шаҳри Худо" аз одамоне иборат аст, ки бо муҳаббат ба Худо муттаҳид 

шудаанд. Дар шаҳри дунявӣ офаридаҳое зиндагӣ мекунанд, ки якдигарро 

дӯст медоранд ва барои номус ва некӯаҳволии онҳо талош мекунанд. Ҳамин 

тариқ, ин шаҳрҳо ба онҳое тақсим карда шуданд, ки дар намудҳои ишқ фарқ 

мекарданд. Вақте ки ӯ дар бораи шаҳрҳо гап мезанад, Августин маънои 

империяи Румро надорад. Ақидаҳои ӯ табиати универсалӣ доштанд ва ба он 

ақида мухолиф буданд, ки таърихи густарда дар он давра дар давраҳо 

инкишоф меѐфт. Августин афзоиш ва рушди ду шаҳрро таҳлил карда, 

тақдири онҳоро пешгӯӣ мекунад. Пас аз рӯзи қиѐмат сокинони шаҳри илоҳӣ 

хушбахтии умумӣ ва сокинони шаҳри дунявӣ ба азоби абадӣ ноил хоҳанд 

шуд. Аммо Августин таъкид мекунад, ки ду ҳолати мухталифи байни ин 

шаҳрҳо муваққатӣ ҳастанд, шарт нест ва ин кор бо хости Худо хотима 

меѐбад. Ба гуфтаи Августин, муаррихони юнонӣ дар дидгоҳҳои худ оид ба 

рушди инсон дарк накардаанд. Худо бар таърих ҳукмронӣ мекунад, вай ба он 

итоат намекунад. (Инро дертар Гегел гуфта буд). Таърих дар як хати рост 

инкишоф меѐбад, на бо бозгаштагон. Вай нақшае дошт, ки онро дар вақти 

муайян пеш аз он ки Худо ӯро офарад, амалӣ мекард. Ин тарҳ муборизаи 

байни ду шаҳрро дар тирамоҳ пешбинӣ мекунад, ки он бо дахолати қувваҳои 

фавқулодда берун аз ҳудуди рушди таърихӣ сурат хоҳад гирифт. Августин 

дар таърих "умумият" ва "фардият" -и ҳама одамонро мебинад. Масалан, агар 

Ҳеродот дар ҷанги форсӣ танҳо муборизаи байни юнониѐн ва форсҳоро дид, 

Августин ба ягонагии тамоми насли башар таъкид мекунад. Илова бар ин, ба 

ақидаи ӯ, пешрафт танҳо дар соҳаҳои ахлоқӣ ва маънавӣ аст. Ин дар натиҷаи 

мубориза бо бадӣ рух медиҳад ва дар мубориза файзи Худо дар канори 

мардум аст. Нуқтаи авҷи ин мубориза натиҷаи гуноҳ буд. Мубориза байни ду 



шаҳр ба фоидаи пирӯзии шаҳри илоҳӣ хотима меѐбад. Ҳамин тариқ, ба 

гуфтаи Августин, ҳадафи ниҳоии таърих фаротар аз он аст, дар салтанати 

абадии Худо. 

           Августин инчунин мушкилоти ҷомеаро дар рӯҳияи теология шарҳ 

медиҳад. Таълимоти юнониҳоро, ки ба объективизм ва интеллектуализм асос 

ѐфтаанд, рад карда, иродаашро аз амал болотар эълон мекунад. Ангустин 

Худоро беохир ва дунѐро маҳсул ва файзи фавқулодда медонист. Худо пеш 

аз ҳама моҳияти ирода аст. Фалсафаи ӯ бар ирода, имон, муҳаббат, ҳамдардӣ 

ва эътимод асос ѐфтааст. Ин фалсафа нест, ки ба ақл ва исбот асос ѐфтааст. 

            Дар кори Августин зиддиятҳо ва ноамнии зиѐд мавҷуданд. Масалан, ӯ 

мегӯяд, ки аз як сӯ ҳақиқатро танҳо як нафар ба даст оварда метавонад, аз 

тарафи дигар, ҳақиқат танҳо имтиѐзи калисо аст. Аз як тараф - ҳақиқат 

хусусияти мустақим дорад, аз тарафи дигар - баракатҳои фавқулодда дорад, 

мегӯяд ӯ. Аустин баҳс мекунад, ки рационализм як шуури бепарвои илоҳист. 

Вай мегӯяд, ки ҷисм бад нест, зеро онро Худо офаридааст, аммо хоҳишҳои 

ҷисмониро манбаи бадӣ медонад. Августин дуализми неку бадро дар монизм 

инкор мекунад, аммо дуализм асоси фалсафаи таърихии ӯ буд. Дар кор ва 

назари ӯ саъю кӯшишҳои гуногуни насронӣ, китобҳои муқаддас ва 

рӯҳониѐни калисо, ки ба потонҳо тақсим шуда буданд, бо рационализм ва 

мистика, садоқат ба тартиб ва муҳаббат омехта шуда буданд. Августин 

пайравони зиѐд дошт. Дар асри 4, Рум мавқеи марказии худро аз даст дод. 

Дар асри 5, варварҳо аз шимол то Рум пайваста хонаҳои худро хароб 

мекарданд. Дар чунин шароит сухан дар бораи рушд намеравад, танҳо ҳифзи 

анъанаҳо. Танҳо пас аз чанд аср буд, ки схоластикҳо кӯшиш мекарданд 

асосҳои нави фалсафаи масеҳиро инкишоф диҳанд. Дар ин кор онҳо асосан 

ба таълимоти Августин асос ѐфта буданд. Августин яке аз мутафаккирони 

бонуфузи асрҳои миѐна буд. Ӯ ҳамчун файласуф ҳамчун "падари калисо" 

маъруф буд. Кор ва таълимоти ӯ як пайванди пайвасткунандаи фалсафаи 

платонӣ ва мутафаккирони асрҳои миѐна буданд. Дар муддати тӯлонӣ 

Августин ягона намунаи фалсафаи масеҳӣ буд. Танҳо дар асри XIII Томас 

Аквинас модели нави фалсафаи насрониро таҳия кард, аммо таъсири 

Августин идома ѐфт. 

 Сохтори донишҳои таърихии асрҳои миѐна. 

         Офариниши олам, пайдоиши инсон ва марҳилаҳои рушди ҷомеаи 

инсонӣ дар Шарқ ба таври хос шарҳ дода мешавад. Ин натиҷаи бевоситаи 

менталитет, тафаккур, рафтор, меъѐрҳои маънавӣ ва ахлоқӣ буд, ки боиси 

фарқияти байни Шарқи Fap6, тафовути муносибат ва афкор гардид. 

          Дар Шарқ, таваҷҷӯҳ ба таърих кайҳо боз ба таври васеъ омӯхта 

шудааст, омӯзиши марҳилаҳои рушди таърихии инсоният. Дар ин фазои 



қадима асарҳои зиѐди таърихӣ-фалсафӣ, таърихӣ-бадеӣ дар бораи инсон ва 

ҷомеаи инсонӣ, таваллуди ӯ офарида шудаанд. Аз ҷумла, Абӯҷаъфар Табарӣ 

(839-923) дар китоби "Таърихи Табарӣ", "Таърихи ар-расул ва-л-мулук" 

(Таърихи паѐмбарон ва подшоҳон) ҳодисаҳои аз даврони қадим то соли 915 

муфассалтар тавсиф кардааст. 

           Асарҳои Абубакри Наршоҳӣ (899-959), аз қабили "Таҳқиқи Вилоят" 

(Таҳқиқоти дақиқ дар бораи кишвар), "Таърихи Бухоро", "Ахбори Бухоро" бо 

таҳлили таърихӣ, ифодаи фалсафӣ ва мантиқӣ фарқ мекунанд. аз рӯйдодҳо ва 

зуҳурот .. 

Абу Муҳаммад ал-Куфӣ (ваф. 926) навиштааст Футӯҳӣ ибни Асам, 

таърихшинос ва файласуфи араб Абӯалӣ Мисковайх (ваф. 1030) асари Адаб 

ал-араб ва-л-фурс (Қоидаҳои ахлоқи арабӣ ва форсӣ) ва шаш. китоби "Таҳсил 

ал-ахлоқ", ки аз як ҷилд иборат аст, таърихи умумӣ, омилҳои рушди тамоми 

гузаштаи инсоният, анъанаҳои як қатор халқҳо, тарзи зиндагӣ, таҷрибаҳои 

зиндагӣ ва ҷанбаҳои тафаккурро шарҳ медиҳад . 

             Китоби 12 ҷилди Абулҳасани Ҷазира (1160-1233) оид ба таърихи 

умумӣ нишон медиҳад, ки вай дар таҳлили афкори таърихӣ ва равандҳои 

таърихӣ мактаби беҳамтое эҷод кардааст. Вай онҳоро дар асоси таҷрибаҳои 

илмии Табарӣ, Мисковайх ва Байҳақӣ таҳия кардааст. Ӯ таҳлили фалсафии 

таърихро аз "офариниши олам" то замони худ анҷом дода, оид ба таҳлили 

фалсафии афкори таърихӣ тадқиқоти ҷиддӣ анҷом додааст. Комил фи-

таворикс (Таърихи комил) далели далерии бузурги илмии Алҷазоир дар 

соҳаи фалсафаи таърихист. 

Рашидиддини Ҳамадонӣ (1248-1318) олимест, ки бо афкори нотакрори 

таърихӣ ва фалсафӣ, кашфиѐтҳои нодири илмию назариявӣ маъруф аст. Вай 

дар замони худ ҳамчун таърихшинос, ҷуғрофиѐ, табиатшинос, файласуф, 

этнограф ва антрополог машҳур буд. Асарҳои ӯ "Таърихи Ғазонӣ", "Таърихи 

мубораки Ғазонӣ" дар бораи офариниши инсон, пайдоиши олам ва таърихи 

муғулҳо аз ҷаҳони бостонӣ то 1300 сол нақл мекунанд. В. В. Ба ақидаи 

Бартольд, осори Пашидиддини Ҳамадонӣ як донишномаи таърихист, ки дар 

ягон миллати Осиѐ ва Аврупо вуҷуд надорад. Камол, табиати беҳамтои 

таҳлилӣ ва мушоҳидакорӣ ва вижагии он дар тафсири таърих он аст, ки 

таърихи Аврупо, Ҳиндустон, Чин, Эрон ва кишварҳо ва қавмҳои 

ишғолкардаи туркҳои муғулҳо дар миқѐси хеле васеъ омӯхта мешавад. . Дар 

ҷараѐни раванди таърихӣ тафаккури фалсафӣ тавассути таҳлил возеҳ зоҳир 

мешавад. Равандҳо, ҳодисаҳо, падидаҳои таърихӣ бо услуби таърихӣ-

фалсафӣ, иҷтимоӣ-мантиқӣ омӯхта мешаванд. Хулоса, қоидаҳо, асосҳо, 

омилҳо ва самтҳои таърихи ҷаҳон ва рушди умумии таърихӣ амиқтар омӯхта 

мешаванд. Дарвоқеъ, омӯзиши коинот, фаҳмиши инсон, таваҷҷӯҳи ӯ ба 



ҷаҳони рангину гуногунранг дар Шарқ нисбат ба Ғарб хеле барвақттар ба 

вуҷуд омадааст ва ин худ ба худ заминаи беназире барои тавлид, ташаккул ва 

рушди илм эҷод кардааст. тавассути назари илмӣ. 

 Фалсафаи таърих(973-1048) 

              Мутафаккири бузурги Шарқ Абу Райҳон Муҳаммад ибни Аҳмад ал-

Берунӣ вижагиҳои ҷаҳони тафаккури Шарқро ифшо карда, ақидаҳои 

мавҷударо дар бораи таърихи инсоният, пайдоиш, рушд ва таназзули он 

равшан кардааст. Вай ақидаҳои мухталифи мухолифро ба пуррагӣ омӯхт, ба 

он муносибати хос дошт ва ақидаҳои мавҷударо ба таври назаррас ғанӣ кард 

ва моҳияти онро тағйир дод. Аниқтараш, Берунӣ барои омӯзиши илмии 

офариниши олам, пайдоиши инсон, марҳилаҳои рушди миллатҳо, рӯйдодҳои 

таърихӣ, падидаҳои табиат, моҳияти онҳо як мактаб таъсис додааст. Имрӯз, 

ин мактаб аслан санги таҳкурсии тафаккури фалсафиро аввал дар Шарқ ва 

сипас дар Fap6 гузоштааст. 

            Андешаҳои нодири илмӣ, ки дар асари Берунии 1030, ки бо номи 

"Ҳиндустон" маъруф аст, бо номи "Таҳқиқ мо ли-л-ҳинд мин мақула мақбула 

фи-л-ақил ав марзула", яъне дарки инсон ва оламро ба куллӣ тағйир додааст. 

Ин асар бо тамоми моҳияти худ зуҳури беҳамто ва беҳамтои фалсафаи 

таърих аст. Дар он рушди инсоният, омилҳо ва моҳияти он тавассути 

тафаккури дунявӣ омӯхта шуда, хулосаҳои ғайричашмдошт бидуни 

асоснокии илмӣ бароварда шуданд. 

Арзиши беҳамтои таърихӣ, илмӣ ва фалсафии асар дар он аст, ки он то ҳол 

дар омӯзиши таърихи халқҳои ҷаҳон ҳамчун як сарчашмаи муҳим хизмат 

мекунад ва дар рушди фалсафаи таърихӣ, дар ҷараѐни фалсафа ба қуллаи 

шикастнопазир расидааст. фаҳмиши таърих. Воқеан, ба ин асар 

донишмандону коршиносони ғарбӣ ва шарқӣ ҳамеша бо таваҷҷӯҳ 

менигаранд. Он бо шавқи зиѐд хонда мешавад. Ин аст, ки олими шинохта В. 

Р. Розен гуфт: "Дар тамоми адабиѐти илмии Шарқ ва Ғарб ҳам қадимӣ ва ҳам 

асримиѐнагӣ баробар вуҷуд надорад." 

             Гарчанде ки асар "Ҳиндустон" номида мешавад ва ба "муайян 

кардани таълимотҳое, ки барои ҳиндуҳо оқилона ва фаҳмо нестанд" бахшида 

шудааст, он дар моҳияти худ бар тафсири таърихӣ ва фалсафии гузаштаи 

инсон, қарорҳои илмӣ ва назариявӣ ва хулосаҳо.дар самти Fap6y метавон 

гуфт, ки асари нодирест, ки ҳамчун синтези динҳо, нуқтаи назарҳо ва 

андозаҳои тафаккури дунявии Шарқ ба вуҷуд омадааст. Дар асл, ин аст. 

Дарвоқеъ, он назарҳои динӣ ва дунявии пайдоиши инсон, марҳилаҳо ва 

давраҳои гуногуни рушди инсон, таваллуди салтанатҳо ва паѐмбарон, 

таъсироти иҷтимоӣ, маънавӣ, фарҳангӣ ва ахлоқии онҳо, афкор ва 

муносибати онҳоро дар рушди ҷомеа муқоиса мекунад. 



Ин асари Берунӣ ягона воқеияти замони худ набуд. Зеро дар он замон 

ѐддоштҳо, афсонаҳо ва ривоятҳо, асарҳои маънавию маърифатӣ, 

сафарномаҳо, шеърҳои бахшида ба ҳаѐти подшоҳон ва паѐмбарон зиѐд 

буданд. Қудрати нобиғаи Берунӣ дар он аст, ки ӯ асосҳои асосии сарчашмаҳо 

ва адабиѐти ба таври худ офарида ва дастрасро то ҳадди имкон амиқ омӯхта, 

ба ҳар яки онҳо баҳои мувофиқ дода, хулосаҳои оқилона баровард. Ин 

хулосаҳо бо навовариҳои илмӣ, аҳамиятнокӣ, асоси назариявӣ, аҳамияти 

муҳими консептуалӣ ва аҳамияти бузурги иҷтимоии худ ҳоло ҳам 

арзишманданд. 

Ҳангоми омӯзиши таърих ва таҳлили пайдоиши инсоният ва динамикаи 

рушди он Берунӣ бо шаккокон баҳс мекунад ва онҳоро ба шаккокӣ муттаҳам 

мекунад ва мегӯяд, ки "онҳо ҳангоми харидани ҳуҷҷатҳои мустаҳкам мисли 

харҳо аз шер мегурезанд." 

Хусусияти хоси фалсафаи таърихи Шарқ дар он аст, ки салтанатҳо ва 

сулолаҳои онҳо, ки дар давраҳои гуногун ҳукмронӣ мекарданд, давраҳои 

таърихӣ ҳисобида мешаванд ва ҳамаи рӯйдодҳои дар он давра рухдода, 

меъѐрҳои маънавӣ ва ахлоқӣ, рушди фарҳангӣ ва иҷтимоӣ бевосита бо ин 

салтанатҳо ва сулолаҳои онҳо. дар асоси сиѐсати пешгирифта омӯхта 

шуданд. 

Берунӣ низ аз ин тартиб самаранок истифода кардааст. Дар асари худ 

Осар ал-Бақия ӯ ҷадвалҳои зиѐди салтанатҳо ва сулолаҳоро дар бар 

мегирифт, ки дар давраҳои гуногун ҳукмронӣ мекарданд: Батлимус 

Македония (Птолемей), Румиѐн, Насрониѐн, Эрони қадим, Подшоҳони 

сулолаи Сосониѐн, Халифаҳои араб (Умавиѐн) ва Аббосиѐн) ҷадвали 

генеологӣ-таърихии хоси давраро ба вуҷуд овардаанд. Онҳо аз сарчашмаҳои 

хеле дақиқ ва боэътимод гирифта шудаанд ва давраҳое, ки подшоҳон 

ҳукмронӣ кардаанд, қариб ба таври дақиқ тасвир шудаанд. Онҳо бо он фарқ 

мекунанд, ки онҳо дар натиҷаи муқоиса бо дигар китобҳои таърихӣ пурра 

исбот шудаанд. Асарҳои Берунӣ барои олимон, таърихшиносон, 

ҷомеашиносон, файласуфон, этнографҳо ва демографҳо, ки таърихи 

инсониятро меомӯзанд, ҳамчун сарчашмаи муҳим хизмат мекунанд. 

Донишманди маъруф Исматулла Абдуллоев зимни андеша дар бораи 

"Ёдгориҳои халқҳои қадим" ("Осор ал-Бақия") Берунӣ дар бораи муҳити 

иҷтимоии замони худ, рушди таърихии инсоният, фаҳмиши халқҳо, урфу 

одатҳои мухолиф баҳс мекунад. , фарҳангҳо ва ҷаҳон. изҳор медорад, ки он 

хеле амиқтар аст. Аз ҷумла, юнониҳои Берунӣ, Румиѐн, Эрониѐн, Суғдиѐн, 

Хоразмиѐн, Ҳаррониѐн (ситорашиносон), Коптҳо, Насрониѐн, Яҳудиѐн, 

Арабҳои қабл аз Ислом ва Мусалмонон дар бораи вақт, тақвим, Ид ва рӯзҳои 



муқаддас Ин омӯзиши мустақими фалсафии таърихи инсоният, асоси 

хулосаҳои мантиқӣ буд. 

Фалсафаи таърих Берунӣ омилҳои рушд, самтҳои рушдро меомӯзад ва 

тавассути тарзи ҳаѐти мавҷудаи ин халқҳо, кишварҳо ва минтақаҳои 

мухталиф хулосаҳои дахлдор мебарорад. Барои ин як усули тадқиқоти 

энсиклопедӣ лозим аст, ки бевосита бо антропология, антропогенез, 

демография ва этнография алоқаманд аст. 

Берунӣ ҳадафи ин асарро дар бораи таърихи қавмҳои қадим, ѐдгориҳои 

маънавӣ ва фарҳангии онҳо, назари иҷтимоию ахлоқӣ тавсиф мекунад: ва ӯ аз 

ман дар бораи сабабҳои ин баҳс, идҳои маъмул, (замонҳои гуногун) ва 

рӯзҳое, ки барои кор ҷудо карда шудаанд, пурсид. , баъзе миллатҳо машқ 

мекарданд ва баъзеҳо амал намекарданд ва ман онҳоро ба қадри имкон возеҳ 

шарҳ додам, то хонандаро китобҳои гуногунро фаҳманд. 

Берунӣ чунин вазифаи мураккаб ва хеле масъулиятнокро ба ӯҳда 

гирифта буд. Маълум аст, ки давраи бедории нахустини Берунӣ замони 

зиддиятҳои бузург дар назари олам ва инсон, инсон ва табиат буд, ки дар он 

ақидаҳо ва мафҳумҳои гуногуни динӣ ба ҳам зид буданд ва илмҳои дунявӣ 

бузург буданд. пайравӣ кардани роҳи дуруст ва оптималӣ дар замоне, ки мо 

бо қудрат ба роҳи пешрафт мерафтем, хеле мураккабтар ва ҳатто хатарноктар 

дар илм аст. Берунӣ ба омӯзиши таърихи инсоният, мушкилоти пайдоиши 

халқҳо, хусусият ва умумияти онҳо муносибати воқеан беназирро пеш 

гирифтааст. Аз ҷумла, ӯ гуфт: «Мо бояд ривоятҳоро як ба як, наздиктарин ва 

машҳуртарин ба замони мо, ва сипас наздиктарин ва машҳуртарин, бо 

гирифтани он аз устодони худ ва ислоҳ кардани он чизеро, ки метавон ислоҳ 

кард, боқӣ гузорем чунон ки онҳо ҳастанд. Сипас, ривоѐте, ки мо нақл 

мекунем, ба толиби ҳақиқат ва хирадмандон кумак хоҳад кард, то ба ҷуз аз 

онҳо дар ривоѐти дигар кор кунанд ва мусофире барои расидан ба он чизе, ки 

мо наметавонем ба даст орем ». Дар раванди омӯзиши таърихи подшоҳон, 

паѐмбарон (пайғамбарони бардурӯғ), одамони машҳур, қавмҳои гуногун, 

ақидаҳои гуногуни мазҳабӣ, онҳоро бевосита тавассути фарҳанг, тарзи 

зиндагӣ, анъанаҳо, урфу одатҳо, эътиқоди динии халқҳои замони худ арзѐбӣ 

мекунад. . нишон медиҳад, ки он мақоми тадқиқоти энсиклопедии хеле калон 

ва миқѐси калон дорад. 

           Берунӣ аввалин ақидаҳои ибтидоӣ дар бораи фалсафаи таърих, 

пайдоиши инсон, сохтори бадани ӯ ва гуногунии забонҳо, тасвирҳо, 

ифодаҳои чеҳра ва сохтори бадан, рангро комилан рад мекунад. Вай бори 

аввал дар илми ҷаҳон робитаи инсон ва табиат, инсон ва оламро аз назари 

илми дунявӣ меомӯзад. Мифҳо, афсонаҳо ва ривоятҳои гуногунро як сӯ 

гузошта, роҳи таҳқиқоти илмиро оид ба мушкилот пеш мегирад. Аз ҷумла, ӯ 



гуфт: «Тафовут дар сохтор (мардум) дар ранг, тасвир, табиат ва ахлоқ на 

танҳо ба гуногунии насли онҳо, балки ба гуногунии хок, об, ҳаво ва замин 

вобаста аст, ( зисти одамон). Сабаби гуногунрангии забонҳо дар он аст, ки 

одамон ба гурӯҳҳо, дур аз ҳамдигар ҷудо мешаванд ва дар ҳар яки онҳо ниѐзе 

ба калимаҳое вуҷуд дорад, ки хоҳишҳои гуногунро ифода мекунанд. "Бо 

мурури замон, ин ибораҳо дар натиҷаи такрор афзоиш ѐфтанд, азѐд карда 

шуданд ва ташаккул ѐфтанд." 

           Маълум аст, ки мувофиқи ақидаҳои Берунӣ, ранг, тасвир ва намуди 

зоҳирии бадани инсон (тарзи тафаккур), шакл ва мундариҷа, хулоса, хусусият 

ва дидгоҳҳои рӯҳонӣ мустақиман тавассути муҳити табиӣ ташаккул ва 

инкишоф меѐбанд. Нақш ва мавқеи хок, об, ҳаво ва замин ва умуман иқлими 

табиӣ дар рушди инсон аҳамияти махсус дорад. Воқеан ҳам ҳамон муҳити 

табиӣ, шароити ҷуғрофӣ дар ташаккули халқҳо, миллатҳо нақши муҳим 

доранд. Ҳатто имрӯз мо метавонем фарқиятҳоро дар намуди зоҳирӣ, рафтор, 

гуфтор, забон, талаффуз ва муносибати одамон дар минтақаҳои гуногун ва 

ҳатто дар манотиқи мухталифи кишвар мушоҳида кунем. 

           Берунӣ дар бораи сабабҳои гуногунии забонҳо андеша карда, 

мураккабии рӯҳияи инсон, олами маънавиро амиқ дарк мекунад. Муошират 

ба таври боварибахш зарурати калимаҳоро барои ифодаи хоҳишҳо баѐн 

мекунад ва ҷараѐни ташаккули рафтори одамонро ба таври возеҳ тасаввур 

мекунад, ӯ равандҳои ташаккули забони мансуб ба як миллати муайян, 

тартиби калимаҳоро ба таври возеҳ тасаввур мекунад ва онро возеҳу возеҳ 

ифода мекунад. Он мавқеи тадқиқоти калони илмӣ-назариявиро оид ба 

этногенези инсон, равандҳои пайдоиши он, аз пайдоиш, ташаккул ва рушди 

забонҳои гуногун дар минтақаҳои гуногун то дарки моҳияти иҷтимоию 

таърихӣ ишғол мекунад. ва рушди фарҳангии инсоният. 

Ҳангоми омӯзиши таърихи башарият ба таври худ Берунӣ гуфт: «Ман 

он чиро, ки онҳо ба ман гуфтаанд, нақл мекунам. Ман тамоми кӯшишро ба 

харҷ медиҳам, то он чизеро, ки шикастааст, ислоҳ кунам, дурӯғро рад кунам 

ва ҳақиқатро фаҳмам ». 

Аз ин андешаи фурӯтанонаи Шарқ маълум мешавад, ки Берунӣ 

ҳангоми омӯзиши амиқи таърихи инсоният онро аз афсона ва ривоятҳои 

гуногун пок месозад ва принсипҳои муносибати воқеъбинона ва илмӣ ба 

раванди воқеии таърихиро тарғиб мекунад. Принсипи омӯзиши фалсафии 

таърих талаб мекунад, ки он ҳеҷ гуна мафҳумҳои илмӣ, сарчашмаҳои гуногун 

ва далелҳои таърихиро мустақиман қабул накунад. Бо наздик шудан ба ҳар 

кадоми онҳо тавассути тафаккур ва барқарор кардани ҳақиқати таърих, он 

тавассути таҳияи мантиқии рӯйдодҳо моҳият, мундариҷа ва фалсафаи 

яклухти таърихро ба вуҷуд меорад. 



Дар асоси чунин қонунҳои хоси илм, Берунӣ идома медиҳад: "Он гоҳ 

бо муқоисаи калимаҳо ва эътиқодоти бисѐр одамон барои исбот пас аз пок 

кардани омилҳои пасткунанда, бадахлоқона ва дурӯғ маълум мешавад." Маҳз 

ҳамин ҳолат раванди донишҳои илмиро аз ҳолати хаѐлот ба марҳилаи дарки 

мантиқӣ, тафаккури фалсафӣ мебарад. Дар натиҷа, метавон фаҳмид, ки ҳар як 

воқеият на танҳо як ҳодисаи таърихӣ, балки як воқеияти хеле муҳими 

иҷтимоӣ, маънавӣ ва ахлоқӣ аст, ки бо моҳияти ҷомеа ва ҳаѐти инсон робита 

дорад. 

Азбаски Берунӣ дар сарчашмаҳои таърихӣ кор мекунад, ӯ ба ҳар як 

сарчашма ҳамчун ҳақиқати мутлақ нигоҳ намекунад. Он ҳақиқатро аз дарун 

меҷӯяд ва ба ин васила таърих мехоҳад ҳақиқатро барқарор кунад. Дар 

натиҷа, мо ба хулосаи қатъӣ мерасем, ки "мо гуфтанро бас кардем, то он 

даме, ки ҳамаи онҳоро бидонем, зеро барои муайян кардани шубҳа ба маълум 

ва номаълум шоиста нест." Ба назари ӯ, ҳар як асари таърихӣ набояд дар ҳеҷ 

кас шубҳа ба вуҷуд орад, он бояд бар ҳақиқати мутлақ асос ѐбад. 

Ба гуфтаи олими маъруф Омонулла Файзуллоев, Берунӣ бар зидди 

прагматистони замони худ сахт мубориза мебурд. Зеро онҳо он чиро, ки ба 

онҳо писанд омад, ҳақиқати мутлақ медонистанд. Онҳо танҳо аз ӯ дифоъ 

мекарданд ва ҳама гуна далелҳои дуруст ва асоснокро бар зидди эътиқоди 

худ рад мекарданд. Ҳақиқати илмӣ ва таърихӣ бошад, ба қадри имкон 

объективӣ, хулосаҳоеро талаб мекунад, ки онҳоро бо таҳлили муқоисавӣ, 

муқоиса муайян кардан мумкин аст. Танҳо объективӣ метавонад моҳияти 

рушди таърихӣ ва ҳаѐти иҷтимоиро ошкор созад, ба он арзиши воқеӣ диҳад 

ва дар маҷмӯъ онро барқарор кунад. 

Ҳангоме ки Берунӣ таҳлили раванди таърихиро оғоз мекунад, вай онро 

ба таври фалсафӣ мушоҳида мекунад, моҳияти онро меҷӯяд ва дар натиҷа 

хулосаҳои мантиқӣ мебарорад. Вай ба хулосае меояд, ки олами инсонӣ 

беназир, рангин аст, ҳар як фард олами ба худ хос аст ва раванди таърихӣ ва 

низоми иҷтимоӣ зуҳури воқеии манфиатҳои инсон аст. Ҳангоми омӯзиши 

таърихи баъзе халқҳо ва кишварҳо ӯ баҳс мекунад, ки омӯхтан, омӯхтан ва 

хулосаҳои ниҳоӣ дар бораи таърихи тамоми башарият ғайриимкон аст ва дар 

натиҷа, "... барои инсон кофӣ нест Ҳаѐт барои донистани паѐмҳои миллатҳо, 

аммо донистани паѐмҳои ҳамаи қавмҳо. "барои донистани он кифоя аст. Ин 

имконнопазир аст. " 

Бо ин ақидаҳо Берунӣ исбот мекунад, ки таърихи инсоният маҳсули 

тафаккури инсонист, ки беохир аст ва пурра фаҳмидани тамоми паҳлуҳо ва 

самтҳо, манфиатҳо ва моҳияти он хеле мушкилтар аст. Аз ин рӯ, ҳама гуна 

андешаи таърих нисбӣ ва маҳдуд аст. Танҳо таърихнигорӣ, дар ҳоле ки 

фангина аз ҷиҳати ватт маҳдуд аст, моҳият ва мундариҷа беохир аст. 



Берунӣ ҳангоми омӯзиши таърихи халқҳо, тарзи зиндагӣ ва анъанаҳои 

зиндагии онҳо ба ҳар як сарчашма таваҷҷӯҳи хоса медиҳад. Ин роҳи 

муқоисаи онҳост. Давраҳои таърихӣ омӯзиши муқоисавии давраҳо буда, аз 

ҳар ҷиҳат далелҳои комил ва асоснок ҷамъоварӣ мекунанд. Яке аз 

дастовардҳои бузурги ӯ дар он аст, ки ӯ мекӯшад аз имкониятҳои илмҳои 

марбут ба ҳар як рӯйдоди таърихӣ бештар истифода барад. Ин аст, ки 

хулосаҳо ва усулҳои таҳлили ӯ дар бораи таърихи як қавм ѐ давраи муайяни 

гузашта баъзан ба дараҷаи мураккабии бадеӣ, зуҳуроти нодири ҳунари сухан 

боло мераванд ва дар баъзе ҷойҳо тафаккури мантиқӣ меравад ва 

мушоҳидаҳои фалсафиро афзалият диҳанд. 

Дар баъзе ҳолатҳо, ситорашиносон ҳангоми андешаронӣ дар бораи 

воқеият, бартарияти назарҳо, афсонаҳо, ривоятҳо ва афсонаҳоро инкор 

мекунанд ва ақидаҳои астрологиро инкор мекунанд. Ротатсияи ҷисмҳои 

осмонӣ, ритми дақиқи ҳаракати Замин, системаи офтобӣ, моҳ ва ситораҳо рад 

кардани ин гуна ривоятҳо ва афсонаҳоро таъкид мекунанд. Дар натиҷа, 

тадқиқоти таърихии ӯ ба зуҳуроти нодири ҷамъбастҳои бузурги фалсафӣ ва 

хулосаҳои мантиқӣ тавассути ҳисобҳои математикӣ, ченкунӣ, қонунҳои 

табиат ва коинот, дақиқии геометрӣ оварда мерасонад. 

Дар фалсафаи таърих Берунӣ антропогенез - инсон ва пайдоиши ӯ, 

равандҳои рушд, антропософия - эҳсосоти инсонӣ, қобилиятҳои ҳассосӣ ва 

ҳолати таъсир мувофиқи таълимоти ирфонии ба дараҷаи баланд рушдѐфта 

амалӣ карда мешаванд. Дар афкорҳое, ки аз чунин ҳолатҳо бармеоянд, 

зиндагии инсон ба сатҳи маркази ҷомеаи инсонӣ, моҳияти аввалия ва 

ибтидоии тамоми мавҷудот ва мавҷудот боло меравад. Аз ин рӯ, дар чунин 

назарҳо тамоюли антропоцентрӣ бартарӣ дорад. Умуман, омӯзиши Берунӣ 

дар бораи олам, омӯзиши он, омӯзиши илмӣ ва назариявии моҳияти ҷомеаи 

инсонӣ ва инсонӣ, ҳамоҳангии табиӣ ва ҳайратангези дидгоҳҳои илоҳӣ ва 

дунявии замони ӯро нишон медиҳад. 

Таърих сарчашмаи андеша ва андеша барои Берунист. Вай ҳамеша 

ҷанбаҳои беназири мутақобила, вобастагӣ ва ҳамоҳангии илмҳои гуногунро 

дар доираи қонунҳои худ кашф мекунад. Дар натиҷа, идеяи таърих барои ҳар 

як пажӯҳишгари илм ҳамчун як манбаи муҳим хизмат мекунад. Масалан, 

астроном, барои худ, математик, этнограф ѐ антрополог, дар бораи пайдоиш 

ва ташаккули инсон, қонунҳо ва таҷрибаҳои ҷомеаи инсонӣ хулосаҳои илман 

асосноки худро дорад. Ҳамин тавр имконот ва ҷанбаҳои донишҳои 

энсиклопедии Берунӣ ба вуҷуд меоянд. 

Дар бораи он, ки Берунӣ дар робита бо дигар фанҳои марбут тадқиқоти 

таърихӣ анҷом додааст, ба таърих тавассути фанҳои гуногун ва соҳаҳои 

мушаххаси тадқиқот наздик шуда, ба чунин хулоса омадааст: Зеро пайваста 



ба чизе нигоҳ кардан боиси дилтангӣ ва бетоқатӣ мешавад. Чунин ба назар 

мерасад, ки донишҷӯ ҳангоми гузаштан аз илм ба илм аз боғҳои гуногун 

мегузарад. Пеш аз он ки яке дигареро бинад, дигаре оғоз мекунад ва шахс ба 

дидани онҳо шавқ дорад ва мехоҳад омӯхта шавад, ба қавли мақолаи "Ҳар 

чизи нав маззаи худро дорад". Ҳамин чиз шуморо аз хотира хаста ва хаста 

мекунад ». 

Шояд ҳамин тавр. Мумкин аст, ки Берунӣ бо истифода аз ороишҳои 

шарқӣ, "дилгир нашавед", "дилгир нашавед", "барои хонанда осонтар кунед" 

ба фаъолияти ниҳоят васеъ ва бисѐрҷанбаи коммунистӣ-илмии худ хоксорона 

баҳо додааст. Шояд он давра дарки равишҳо ва усулҳои тадқиқоти илмӣ дар 

доираи тафаккур бошад. Аммо, аз нуқтаи назари дастовардҳои рушди илмии 

имрӯза, ба таърих танҳо ҳамчун таърих нигоҳ кардан кофӣ нест ва ба 

таҷрибаи Берунӣ, усули таҳлили таърих ниѐз дорад. Таърих аслан ба илм дар 

бораи инсон ва тафаккури ӯ табдил меѐбад. Аз ин рӯ, ҳама гуна тадқиқоти 

таърихӣ, воқеиятҳои гузашта моҳияти онро танҳо бо наздик шудан ба таърих 

ифшо намекунанд. Он муносибатро тавассути фалсафа, мантиқ, 

ҷомеашиносӣ, этнография, антропология, астрономия ва ҳатто илмҳои 

иҷтимоии муҳандисии генетикӣ, математика, физика, биология ва дигар 

илмҳои табиат, ки дастовардҳои беназири илми муосир мебошанд, талаб 

мекунад. 

Бо назардошти принсипи хронологияи гузашта тавассути таърихи 

салтанатҳои Берунӣ, паѐмҳо дар бораи подшоҳон, санаҳо, номҳо, давраҳои 

подшоҳӣ ва мақоми подшоҳони замони худ аз ҷониби муаллифони гуногун 

ба таври гуногун нақл карда мешаванд. Ӯ мегӯяд, ки дар ин кор ҳар як 

муаллиф ба ақидаҳо, манфиатҳои шахсӣ ва муносибат ба подшоҳи хосе 

наздик мешуд. Дар натиҷа, авлавияти манфиатҳо, мушаххас будани ақидаҳо, 

ситоиши писандидаҳо ва писандидаҳо, таҳрифи ҳақиқати таърих, парешонии 

илм. Бар асоси ин масъалаҳои ҷиддӣ ва принсипӣ, муқоисаи зиддиятҳо дар 

илм, назари Берунӣ ва зиддиятҳои мавҷударо метавон аз ҷониби олими 

маъруф Омонулла Файзуллоев ҷамъбаст кард: 

I. Дар байни муаллифон гоҳ -гоҳ ихтилофҳо ба миѐн меоянд: 1. Давра 

аз Ардашер то Яздиҷар бо чаҳор тарз дода мешавад. 2. Дар бораи давраи аз 

Искандар то Яздиҷар низ ихтилоф вуҷуд дорад. Фарқият, масалан, 253, 125 

сол аст. 3. Мӯсо ибни Исо ҳукмронии подшоҳони Эронро дароз кард. 

II. Ихтилофот дар китобҳои динӣ: 1. 3 нусхаи Таврот 3 санаи гуногуни 

вуруди Бани Исроил ба Мисрро нишон медиҳад. 2. Нусхаҳои гуногуни 

Таврот замони "зоҳир шудани" инсонро тасвир мекунанд. Фарқият аз 349 то 

582 аст. 3. Ихтилофи динҳо. Берунӣ ҳамчун пажӯҳишгари таърихи паѐмбарон 



шубҳаҳоро ба иддаои динҳои мухталиф дар бораи таърих, иттиҳоми динҳо 

алайҳи якдигар, ихтилоф дар ин ҳисобро ишора кардааст. 

III. Ҷустуҷӯ ва ислоҳи муноқиша: 1. Берунӣ зиддияти изҳороти 

муаррихонро дар бораи ҳукмронии подшоҳон аз рӯи ҳисоб меѐбад, 2. Берунӣ 

ихтилофотро дар бораи давраи пас аз Искандар ба ӯҳда мегирад ва ислоҳ 

мекунад. 

IV. Сабабҳои ихтилоф: 1. Дар таърих номҳои шабеҳ омехта шудаанд. 

Масалан, эрониҳо давраи 676-солаи байни Ардашер ва Яздиҷардро ишора 

накардаанд, зеро номҳои шабеҳро омехта кардаанд. 2. Дар давраи Ашкеназӣ 

мардум ба хотири Искандар ноором буданд. Аз ин сабаб онҳо аз таърих 

бехабар буданд. 3. Муаллифон шоҳони Эронро дар якҷоягӣ бо 

мансабдоронашон дар Бобил тасвир мекунанд. 

 

V. Ҳақиқати таърихшинос: Монӣ яке аз онҳоест, ки дурӯғро нопок 

мешуморад ва таърихшиносони ростқавлро ситоиш мекунад, ки ниѐзе ба 

таҳрифи таърих надоранд. 

Ҳамин тариқ, Берунӣ дар бораи аниқ кардан, мушоҳида кардан ва 

ҷамъбаст кардани ақидаҳои мухталиф, зиддиятнок, зиддиятҳо, қонунҳои 

рушд дар падидаҳои табиат фикр мекунад. Вай афсонаҳоро дар бораи 

аввалин инсон, рӯйдодҳои даврӣ, зуҳуроти табиат, урфу одатҳо ҷиддӣ 

меомӯзад. Натиҷа исбот мекунад, ки мардуми ҳар як минтақа тавассути тарзи 

зиндагии худ таърихи худро эҷод мекунанд. 

Андешаҳои Берунӣ дар бораи ҷомеаи инсонӣ қонунҳои илмӣ ва 

назариявии ҷомеаи инсониро ба вуҷуд меоранд. Аз ҷумла, ӯ таъкид мекунад, 

ки симои ахлоқӣ ва сатҳи фарҳангии ҷомеа бевосита аз рӯи шумораи 

одамони хуб ва бад муайян карда мешавад. Дар натиҷа, азбаски некӣ ва бадӣ, 

некӣ ва бадӣ хислатҳои инсонӣ мебошанд, ғурур воқеан рафтори хуб аст ва 

худро дар фазилатҳои баланд баланд мебардорад, соҳиби дониш ва ҳикмат 

аст ва то ҳадди имкон мавҷуд аст (покшавӣ аз наҷосат). Ҳар касе, ки чунин 

сифатҳоро пайдо кунад, ҳукм ба нафъи ӯст ва ҳар касе, ки ин сифатҳоро 

надорад, ҳукм бар зарари ӯст. 

Берунӣ принсипҳои омӯзиш, таҳқиқ ва хулоса баровардан аз таърих, ба 

давраҳо тақсим кардан, мушаххасоти хоси ҳар давр ва ба ҳаѐти ҷамъиятӣ 

овардани танҳо тавассути ин усулро тавсия медиҳад. таъкид мекунад, ки ба 

ҷомеаи инсонӣ баҳои муносиб ва оқилона додан мумкин аст. Ба ибораи 

дигар, он таърихро муайян мекунад, онро ба мақоми илм меорад ва аввалин 

асосҳои назариявиро ба вуҷуд меорад. Аз ҷумла, ӯ гуфт, ―як давраи муайяне, 

ки аз аввали соли гузашта ба инобат гирифта мешавад, таърих номида 

мешавад. Дар он сол бо нишонаҳо ва далелҳои гуногун паѐмбаре ба дунѐ 



омад, ѐ подшоҳи тавоно ва пурҷалол бархост, ѐ миллате, ки дар натиҷаи 

тӯфони харобиовари умумӣ, заминҷунбӣ ва заминларзаи харобиовар, вабои 

харобиовар ва қаҳтии шадид ва ѐ давлат ва салтанат бояд аз як хона ба хонаи 

дигар гузарад ѐ дин аз якдигар иваз шавад ѐ чизи муҳиме аз падидаҳои осмон 

ва аломатҳои машҳури замин, ки бе асрҳо ва бисѐрҳо ба вуҷуд намеоянд, рух 

дода бошад маротиба. "Тавассути чунин рӯйдодҳо, вақтҳо ва санаҳои муайян 

муайян карда мешаванд ва дар ҳама масъалаҳои ҷаҳон ва дин ба ин зарурат 

вуҷуд дорад." 

Ба ин тариқ, Берунӣ давраи аз аввал то охири офатҳои гуногуни табиӣ ѐ 

тағироти ҷиддӣ, тағйири салтанатҳо ва дигар падидаҳои табиатро ҳамчун як 

давраи таърихӣ дарк мекунад ва ин давраро объекти таҳқиқот қарор медиҳад. 

Чунин муносибат ба омӯзиши таърих, бешубҳа, яке аз унсурҳои муҳими 

методологияи илм ва мавзӯи тадқиқот мебошад. Воқеан, агар мо таърихи нав, 

гузаштаи тамоми башариятро ҳамчун қавмҳо, кишварҳо, миллатҳо ва 

давраҳои алоҳида омӯхта натавонем, кушодани қабатҳои гузашта хеле 

мушкил ва бесамар хоҳад буд. 

Баруни ин хулосаҳо Берунӣ баҳс мекунад, ки барои омӯхтани таърихи 

инсоният дар маҷмӯъ, пеш аз ҳама, омӯзиши таърихи ҳар миллат, кишвар ѐ 

минтақа зарур аст. Зеро ҳар миллат дорои хусусияти худ, хусусиятҳои 

миллии худ, низоми ҷаҳонбинии худ, қобилият ва шеваи дарк, дарк, дарк 

кардани ҷаҳон аст. Ин имконият асоси таърихи ҳар миллат аст. Берунӣ ба 

таърих аз нуқтаи назари ин ҳақиқати илмӣ наздик мешавад ва дар натиҷа 

«ҳар як миллате, ки дар тамоми кишварҳо пароканда аст, таърихи алоҳида 

дорад, подшоҳон, паѐмбарон, давлатҳо ѐ яке аз рӯйдодҳои дар боло 

зикршударо ҳисоб мекунад. Бо ѐрии ин таърих он (истилоҳот) -ро дар 

муносибат ва донистани замонҳо муайян мекунад ва ин таърих онҳоро аз 

миллатҳои дигар фарқ мекунад. 

Омӯзиши сарчашмаи таърихӣ, муайян кардани он ки дуруст аст ѐ не, 

раванди масъулияти махсус барои таҳқиқоти таърихист. Зеро онҳое, ки 

сарчашмаи таърихӣ эҷод мекунанд, ҳуҷҷатҳои гуногун менависанд ѐ ҷамъ 

мекунанд, дар доираи манфиатҳои худ, ҳадафҳо ва манфиатҳои худ далел 

ҷамъ меоранд. Чунин камбудӣ, ки хоси ҳама инсон аст, муаррихон, аз ҷумла. 

Берунӣ бо ишора ба ин вазъ мегӯяд, ки "паѐм ба хотири хабарнигорон дуруст 

ва дурӯғ аст." 

Барқарории ҳақиқати таърих, тафаккури таърихӣ ва ба даст овардани 

маълумот дар бораи таърих дар фалсафаи таърихи шарқ меъѐрҳои возеҳ 

дорад ва ин меъѐрҳо муносибати ҳарчониба ба ҳар як воқеият ва баровардани 

хулосаҳои солимро талаб мекунанд. Берунӣ, ки дар замони худ аксар вақт ба 

бисѐр хулосаҳои ғаразноки худхоҳона, сарчашмаҳои бардурӯғ ва илмӣ 



надошта, аз қабили арзѐбии раванди таърихӣ тавассути манфиатҳои худ 

дучор мешуд, ба назар чунин мерасад, ки «ба синфи дӯстдоштааш 

шукргузорӣ кардан ва дар бораи онҳо маълумоти бардурӯғ паҳн кардан . 

"Вай паѐмро аз дӯстӣ ѐ душманӣ паҳн кард." 

Баъзан чунин мешавад, ки сарчашмаи таърихӣ заминаи рӯякӣ, ҳавоӣ, 

возеҳи илмӣ ва воқеияти ҳаѐтан муҳим надорад. Онҳо моҳияти иҷтимоии 

ҷомеаи мавҷударо ифода карда наметавонанд. Ҳар гуна дастовард ҳамчун як 

мӯъҷизаи бузурги тафаккури инсонӣ муфассал нишон намедиҳад, ки кай, дар 

кадом шакл, бо кадом мақсад ҳаѐти инсонро ба самти мусбат табдил додааст 

ѐ баръакс, муносибатҳо ва ақидаҳои манфӣ дар кадом ҷиҳат боиси таназзул 

шудаанд? аз ҷомеа. Таърихнигор наметавонад аз чунин манбаъҳо маълумоти 

кофӣ гирад ва дар натиҷа моҳияти давраи мувофиқро ба пуррагӣ омӯзад. Ин 

«ақидаҳо, илм ва соҳаҳои дорои пояҳои заиф натиҷаҳои заиф медиҳанд. 

Хулосаҳои онҳо илмҳои воқеиро иштибоҳ мекунанд "гуфт Берунӣ. 

Аҳмад Закӣ Валидӣ Дам Берунӣ ҳангоми омӯзиши фалсафаи таърих 

ҷанбаҳои хоси онро таъкид мекунад. Аз ҷумла, дар Берунӣ рӯйдодҳои 

таърихӣ инъикоси нуқтаи назари одамони динҳои гуногун буда, ҳаѐти 

иҷтимоӣ ҳамчун оинаи он маънидод карда мешавад. Зарурати истифодаи 

қудрати ақлро дар ниѐзҳои ҳаѐтан муҳими инсон, саъю кӯшиши ӯ барои 

зинда мондан, истифодаи ақлро дар ҳалли мушкилоти зиндагӣ, сабук кардани 

бори тавассути ақл, таъмини ҳосилнокии меҳнат ва некӯаҳволӣ таъкид 

мекунад. 

Бо ҳамин ақидаҳо Берунӣ ақидаеро ба миѐн мегузорад, ки бо ҳалли 

мушкилоти иқтисодӣ ва иҷтимоии худ ба рушди илмҳое, ки ба қонунҳои 

тафаккур ва табиат мансубанд, замина гузоштааст. Дар натиҷа, илмҳои 

дақиқи табиат дар баробари тиб, мусиқӣ, мантиқ, забон, адабиѐт ва санъат ба 

вуҷуд омаданд ва ин дар замони худ ба эҷоди як навъ ҳамгироии 

байнисоҳавӣ хидмат кард. 

Аҳмад Закӣ Валидӣ ҳангоми омӯзиши фалсафаи Берунии Берунӣ ба 

хулосае омад, ки «Мисли зиндагии кураи замин, инсоният дорои таърихи 

пеш аз таърихии пайдоиши номаълум аст. Ҳаѐти Замин бо Навиштаҳо 

алоқаманд нест, онро тавассути омӯзиши тағироте, ки дар қабатҳои қишри 

Замин ба амал меоянд, омӯхта мешавад. Бо омӯзиши сангу хок дар ин 

қишрҳо ва қабатҳои он мо мебинем, ки онҳо дар замонҳои қадим шаклҳои 

гуногунро дар шакли маъдани гудохта, зери таъсири ҳарорат гирифта, сипас 

хунук кардаанд. Мо инқилобҳоро дар ҳаѐти худ исбот хоҳем кард. омӯзиши 

харобаҳои кишварҳои кӯҳна ва шукуфон ». Ҳамин тариқ, Берунӣ баҳс 

мекунад, ки дар омӯзиши таърих аз андозагирӣ ва дастовардҳои геология, 

минералогия, археология истифода бурдан зарур аст. Аниқтараш, ҳамон 



илмҳое ҳастанд, ки дар рушди илм саҳми муҳим мегузоранд, ҷанбаҳои нави 

онҳоро кашф мекунанд ва дар натиҷа онҳое, ки зиндагӣ ва муҳоҷират 

кардаанд ». 

Ин як раванди табиӣ аст. Инсон барои зиндагӣ шароит ва имконоти 

бароҳат меҷӯяд. Ин хусусан хусусияти давраи ибтидоӣ мебошад. Аммо, 

ҷанбаи дигари масъала вуҷуд дорад, ки ташаккули рафтори инсон дар зери 

таъсири шароити табиӣ дар натиҷаи ин равандҳои табиӣ - гармшавӣ ѐ 

хунукшавии атмосфера мебошад. Тарзи зиндагӣ, саъй ба ҳаѐт, роҳҳо ва 

таҷрибаҳои мубориза барои зинда мондан меафзояд. Ин асоси тағироти 

табиии хислати инсон, ташаккули тарзи зиндагии мушаххас, анъанаҳо ва 

фарҳангҳои гурӯҳҳо, қабилаҳо ва қавмҳои муайян мебошад. Моҳияти 

фалсафаи таърихии Беруниро худи ҳамон мантиқи фалсафӣ муайян мекунад, 

ки онро Аҳмад Закӣ Валидӣ Дам хеле амиқ дарк ва тафсир мекунад. 

Аҳмад Закӣ Валидӣ, донишманди энсиклопедӣ, ки фалсафаи таърихи 

Абурайҳони Беруниро меомӯзад, ӯро идеалисти бузург меҳисобад ва 

арзишҳои ахлоқӣ ва принсипҳои маънавиро дар ҳаѐти инсон арзиши олӣ 

меҳисобад. истидлол би-л-мақулот) ва муқоиса бо он чиро ки мебинад ва 

эҳсос мекунад. Аммо маълумот аз давраҳои аввали таърих аксар вақт печида 

(печида) мешаванд, то он даме ки онҳо ба чизи дигаре ғайр аз ривоятҳои 

мазҳабии халқҳо асос ѐбанд. Дар чунин ҳолатҳои омехта, шарти аввал 

муқоиса кардани ривоятҳо ва афкорҳост ва дар ин сурат худро аз эҳтиѐҷоте, 

ки чашмро аз дидани ҳақиқат бозмедорад, аз хурофот, шовинизм, 

дилбастагии эҳсосӣ ва худхоҳӣ пок кардан аст. Ҳарчанд ин роҳ роҳи душвор 

аст, аммо байни онҳо фарқ кардани ҳақиқат аз ботил хеле душвор аст, зеро 

баъзеи онҳо табиӣ ҳастанд ва аз тасодуф пайдо мешаванд, ҳамон тавре ки 

паѐмҳо ва ривоятҳо бо дурӯғ (дурӯғ) омехта шудаанд. Ҳамзамон, роҳи ягонаи 

расидан ба ҳақиқат ин роҳи нишон додаам аст (яъне роҳи ақл, муқоиса ва 

танқиди бетараф). Дар робита ба ин, ва аз ин рӯ, таърихи миллати инфиродӣ, 

на миллати мутараққӣ, барои таҳқиқ (таъриф) ва дифоъ аз таърихи як 

миллати мушаххас ба ҳамин тарз (яъне ба тарзи интиқодӣ) кофӣ нест, Мо 

танҳо он чизеро, ки ба мо наздиктар аст, забт мекунем, инчунин ба мо лозим 

аст, ки онҳоро (потенсиал ва эътимоднок) тавассути пурсидани онҳо назорат 

кунем, то боқимондаро дар канор нагузорем. " 

Мувофиқи фалсафаи Берунӣ, ҳар як раванди таърихӣ маҳсули зеҳни 

инсон аст. Ҳар кас танҳо дар доираи ақли худ амал мекунад ва зиндагии 

худро дар доираи он танзим мекунад. Чунин вазъият, ки хоси ҳар як шахс 

аст, симои маънавӣ ва сатҳи зеҳнии ҷомеаро дар маҷмӯъ муайян мекунад. Ин 

аст, ки Берунӣ мегӯяд: "Табиати мардуми оддӣ танҳо бо он чизҳое, ки бо 



ҳиссиѐт дарк мешаванд, маҳдуд аст ва аз шохаҳое, ки аз бунѐд омадаанд, 

қаноатманд аст ва намехоҳад, ки бунѐд мавриди санҷиш қарор гирад." 

Аз як тараф, ин нишон медиҳад, ки маърифат барои ҷомеа ба қадри 

зарурӣ барои инсон зарур аст. Дар натиҷа ҳақиқат пайдо мешавад, ки 

мардуми оддӣ ба дониш бегонаанд. Вақте ки ӯ ҷомеаеро месозад, ки барои 

хурофот ва бидъат дар сатҳи ақли худ имконияти фаровон фароҳам меорад, 

одамони равшанфикр ҳангоми расидан ба қуллаҳои нави рушд ҷанбаҳои 

ғайричашмдошти рушди ҷомеаи инсониро кашф хоҳанд кард. Охир, ҷомеаи 

мунавварро мардуми равшанфикр эҷод мекунад. Дар ҷомеае, ки ҷаҳолат 

ҳукмфармост, ҷаҳолат, бидъат ва хурофот ривоҷ меѐбад. Тақдири халқу 

миллат ба торикӣ ва хорӣ маҳкум шудааст. Аз ин нуқтаи назар, тамоми 

моҳият, арзиши иҷтимоию маънавии шиори "Бар зидди андеша - андеша, бар 

зидди ғоя - ақида, бар зидди ҷаҳолат - маърифат" аѐн аст. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАВЗУИ 3: ТЕОЛОГИЯИ ИСЛОМ  ВА  

ФАЛСАФАИ ТАРИХИ 

                                   Нақша: 

1. Идеяи тавҳид дар арабҳо дар остонаи пайдоиши ислом. Насаб ва 

таваллуди Паѐмбар ва аввалин ваҳй ва ҳиҷрати Паѐмбар 

2. Қуръон китоби муқаддаси Аллоҳ аст. Саҳифа ва шумораи оятҳои 

Қуръон. Хилофати Рашид ва хилофат 

3. Таърих ва рушди илоҳиѐтшиносӣ. Теологияи исломӣ ташаккули 

фалсафаи калима аст (асрҳои VIII-IX). Пайдоиш ва рушди тасаввуф: 

аввалин мистика 

4. Ҷойгоҳи фалсафа дар ислом ва пайдоиши фалсафаи исломӣ. Таърихи 

ашъарият ва намояндагони он дар илоҳиѐт. Таълимоти Мотуридӣ ва 

намояндагони он дар теология. 

5. Таърихи таълимоти муътазилиѐн ва рушди он. Намояндагони 

таълимоти муътазилӣ ва ақидаҳои идеологии онҳо. Маълумот дар бораи 

хориҷиѐн 

6. Файласуфони транссенденталӣ дар ислом: Абунасри Форобӣ, Ибни 

Сино ва мероси онҳо. 

7. Фалсафаи Форобӣ: одам - ҷомеа - раванд 

8. Фалсафаи таърихи Ибни Халдун 

             Сарзамини Мовароуннаҳри қадим манбаи илму маърифат ва санъату 

фарҳанг ва меъморӣ буд. Ба ин далел як ибораи воқеъӣ вуҷуд дорад: 

"Самарқанд зеботарин кишвари рӯи замин аст ва Бухоро шаҳри ислом аст". 

Воқеъ дар байни ду дарѐ, ин дарѐро Шарқ ва Ғарб ҳамчун манбаи дониш 

мешинохтанд ва ҳоло ҳам эътироф мекунанд. Аммо, мутаассифона, то даҳаи 

охири асри ХХ, дар замони Шӯравии пешин, номи олимони мо пинҳон карда 

шуда, тамғаи "Шумо мардуми бесавод ҳастед" чоп мешуд. Дар натиҷа 

мардуми мо, ки кӣ будани худро намедонистанд, худро миллати бесавод 

меҳисобиданд. Шукри Худо, он рӯзе расид, ки чунин тамға аз мардуми мо 

гирифта шуд, занҷири хомӯшӣ канда шуд ва мардуми мо аз таърих, 

донишмандон ва шахсияти узбакии худ ифтихор мекунанд. Ин рӯз рӯзи 

истиқлолияти кишвари мост, ки солҳои тӯлонӣ орзу буд. Аз ҳамон рӯз сар 

карда, сиѐсати эҳѐи номи олимони мо, ки як воҳид ҳастанд ва ба шууру 

шуури мардуми мо расонидани мероси ғании илмии онҳо ба миѐн гузошта 

шудааст. Ҳоло мардуме, ки ҳангоми ба китф расидани офтоб нафаскашии 

озодро оғоз кардаанд, дигар занҷири ғуломиро нахоҳанд пӯшид. 

            Маълум аст, ки халқҳои Шарқи Наздик ва Миѐна аз замонҳои қадим 

анъанаҳои бойи фалсафӣ, иҷтимоӣ ва ахлоқӣ доранд. Хусусан байни халқҳои 

Осиѐи Марказӣ, Эрон ва Афғонистон шабоҳатҳо ва шабоҳатҳои зиѐд 



мавҷуданд. Онҳо кайҳо боз бо ҳам робитаҳои иқтисодӣ ва фарҳангӣ доштанд. 

Гузашта аз ин, давраҳое буданд, ки ин кишварҳо ҷузъи як давлат буданд: дар 

асрҳои миѐна Хуросон як минтақаи калони Эрони имрӯза, Афғонистонро 

фаро мегирифт. Минтақа асосан аз қавмҳои турк ва форс иборат буд ва дар 

асрҳои XIV-XV он ба як давлати мутамарказ бо сардории Темуриѐн муттаҳид 

карда шуд. 

         Ин аст, ки бар замми он, ки халқҳои кишварҳои дар боло буда фарҳанги 

хоси худро доранд, байни онҳо наздикии маънавӣ вуҷуд дорад. Азбаски 

тақдири таърихии онҳо якхела буд, сарватҳои моддӣ ва маънавӣ гузаштанд ва 

ба ҳам таъсир карданд. Ин хусусан дар урфу одатҳо, расму оинҳо ва тарзи 

зиндагии онҳо аѐн аст. 

         Вобастагии мутақобила инчунин дар инъикоси масъалаҳои иҷтимоӣ-

фалсафӣ, ахлоқӣ, ки ба якдигар таъсир мерасонанд, инъикос меѐбад. 

         Мутафаккирони маъруфи замони гузашта на танҳо барои исботи 

таълимоти фалсафии худ аз мероси ғании илмии мутафаккирони Юнони 

қадим истифода мебурданд, балки аз дастовардҳои илмии кишварҳои 

ҳамсояи ҳамсоя, Туркия, Эрон, Афғонистон, Ҳиндустон, Чин ва кашфиѐтҳои 

илмӣ огоҳ буданд. 

          1. Идеяи тавҳид дар арабҳо дар остонаи пайдоиши ислом. Насаб ва 

таваллуди Паѐмбар ва аввалин ваҳй ва ҳиҷрати Паѐмбар 

          Далели равшани рушди босуръати афкори динӣ дар арафаи ислом 

фаровонии эътиқодоти гуногун аст. Таълимоти "даҳр" -и арабҳои нодон 

сазовори зикр аст. Ин эътиқод ин буд, ки сарнавишти инсон пешакӣ муайян 

шуда буд, вай на ирода ва на иродаи озод буд, он чизе ки дар пешониаш 

"навишта шудааст" ҳатман рӯй медиҳад ва наметавонад аз он халос шавад. 

Тахмин кардан мумкин аст, ки аксари арабҳои нодон аз ин эътиқод буданд. 

Охир, эътиқоди онҳо ба олам асоси ҷаҳонбинии онҳо буд. Ба мавҷудияти 

охират бовар надошт, ки барои онҳое, ки дар ин ҷаҳон заҳмат кашидаанд, ҳеҷ 

мукофоте барои онҳое, ки дар он дунѐ гуноҳ кардаанд, нест. Ҳамчун соҳиби 

ҳастӣ, ҳокими олӣ, беш аз ҳар як худои мушаххас, як навъ "Даҳр" ҳамчун як 

раванди тағйирѐбии тасодуфӣ тасаввур карда мешуд, ки ба иродаи инсонӣ 

ҳисоб намеѐфт ва аз он болотар буд. Онҳо боварӣ доранд, ки ҳама чиз пас аз 

марг хотима меѐбад, бинобарин бо имрӯз зиндагӣ кардан лозим аст. 

Ин рӯҳия махсусан дар байни ашрофони Қурайш қавӣ буд. Шояд ин 

мефаҳмонад, ки чаро калимаи "атеист" баъдтар ҳамчун антоними "мӯъмин" 

дар адабиѐти исломӣ истифода шудааст. Дар бораи атеистҳо Қуръон 

мефармояд: "Мегӯянд: Танҳо як чиз ҳаст - мо дар ин ҷаҳон ҳаѐт дорем - мо 

зиндагӣ мекунем ва мемирем: танҳо атеист (вақт, тақдир, осмон) моро нест 

мекунад" (ал -Ясиа, 24). Тибқи ин эътиқод, ки ба забони арабӣ ҳамчун "даҳр", 



"манун - маноѐ", "марг - марг", "хатф - хутуф" ифода шудааст ва дар забони 

мо маънои "марг", "тақдир", "марг" -ро дорад. , "осмон". азбаски тақдири 

инсон дар дасти ӯ нест, ин дар навбати худ мавҷудияти қувваеро талаб 

мекунад, ки тавонотарин, на тавонотарин. Зеро бе тақдири қавӣ тақдир худ аз 

худ ба амал намеояд. Дар шеъри ҷоҳил ишораҳо ба амали ин қудрат алайҳи 

инсон вуҷуд дорад, аммо ҳеҷ гоҳ ном бурда намешавад. 

           Маъбади марказӣ дар Макка - Каъба - зиѐда аз сесад бутҳои арабҳоро 

дар бар мегирад, ки машҳуртарини онҳо Ҳубал ва ал -Лот, Манот ва ал -Узза, 

маъруф ба "Духтарони Худо" буданд. 

          Якуним аср пеш донишманди олмонӣ Макс Мюллер дар бораи 

марҳилаи гузариш байни ширк ва тавҳид навишт; дар ин давра, ки генотеизм 

номида мешавад, инсон ба як худои махсус ибодат мекунад ва ба мавҷудияти 

бисѐр худоѐни дигар бовар мекунад. Талоши андешаи тавҳид (тавҳид), тавре 

ки мо медонем, ба бисѐр мардуми қадим хос аст. Дар натиҷа, мафҳуми Яҳува 

дар яҳудиѐни қадим, Зевс дар юнонӣ, Юпитер дар румиѐн, Худо дар қавмҳои 

турк ва перун дар славянҳо ба вуҷуд омадаанд. Дар байни арабҳо, ин ақида 

ифодаи пурраи худро ба номи "Аллоҳ" ва дар фаъолияти паѐмбараш 

Муҳаммад ѐфт. 

Аниқ гуфтан душвор аст, ки мафҳуми «Аллоҳ» бори аввал дар байни 

арабҳо пайдо шудааст. Дар арафаи ислом, "Аллоҳ" бузургтарин худоѐни араб 

аст (дар шеъри ҷоҳил ифодаҳои зиѐди қасам ба Худо вуҷуд дорад), дар ҳоле 

ки дар Ислом ӯ ягона аст, офаридгори ҳастӣ, Парвардигори рӯзи Қиѐмат, он 

кас, ки Муҳаммад (с) -ро фиристодаи худ фиристод. Дар Қуръон аз қабилаи 

Самуд дар байни одамоне зикр шудааст, ки аз ҷониби Худо ҷазо гирифта ва 

нобуд карда шудаанд. Номи Худо дар навиштаҷоти асрҳои II-III, ки дар 

маъбади Самуд дар Раввафа ѐфт шудаанд, ба таври возеҳ хонда шудааст. 

Тарҷумаи матн чунин аст: "Ин хонаест, ки коҳини Худо, Шаудат, писари 

Магиду Работ, ба Худо, худои Самуд бахшида шудааст, таҳти сарпарастии 

ҷаноби мо." Ҳамин тавр, дар асрҳои II-III мелодӣ, яъне тақрибан 5 аср пеш аз 

таълимоти ислом, қавми Самуд худои асосии худро Аллоҳ номидаанд. 

Инчунин ақида вуҷуд дорад, ки "Аллоҳ" худои асосии мардуми Макка 

буд. Оятҳои зерини Қуръон, ки ба Қурайш муроҷиат кардаанд, метавонанд 

далели ин бошанд: Аллоҳ »(Анкабут, 61-63). Дар сураи Анъом 148 

мушриконро мебинем, ки мегуфтанд: "Агар Худо мехост, на мо ва на 

падарони мо мушрик намешудем". Касоне, ки чунин калимаҳоро гуфта 

метавонанд, албатта онҳое ҳастанд, ки дар бораи Аллоҳ таълими солим 

доранд. 

Ниҳоят, тибқи манбаъҳо, ашрофони Макка одат карда буданд, ки 

созишномаҳои тиҷоратӣ ва ҳама гуна ҳуҷҷатҳои дигари ҳуқуқиро дар арафаи 



ислом бо ибораи "бисмика Аллоҳумма" оғоз кунанд. Ин аломати бевоситаи 

он аст, ки бевосита дар арафаи ислом дар ҳаѐти арабҳо тағйироти бузург ба 

амал омадааст. Дарвоқеъ, калимаи 'Аллоҳумма' дар ин ибора ба таври возеҳ 

ба як худо ишора мекунад ва аз ҷиҳати маънавӣ аз калимаи 'Аллоҳ' фарқ 

намекунад (дар ин ҷо 'умма' суффикси калимасозӣ нест, балки морфемаи 

'яхкардашуда' аст). Вақте ки ашрофони Қурайш дар соли 615 -и мелодӣ 

сулолаи Ҳошимиѐнро дар канори Макка ба Шаъб Абутолиб бадарға карданд, 

дар рӯи пӯст навишта шуда буд ва дар болои ҳуҷҷат, ки баъдтар кирмҳо 

хӯрда буданд, "бисмилка Аллохумма" навишта шуда буд. . " Дар соли 6 -уми 

ҳиҷрӣ (628) вобаста ба ҳамин ибора як ҳодисаи ҷолиб рӯй дод. Ҳангоми 

имзои Аҳдномаи Ҳудайбия байни Паѐмбар Муҳаммад ва намояндаи 

мушрикони Макка Суҳайл ибни Умар, Расули Худо (с) фармуд, ки бо 

"Бисмиллоҳи Раҳмонир Раҳим" оғоз кунед. Аммо Суҳайл ба ин эътироз кард 

ва талаб кард, ки он "бисмика Аллоҳумма" навишта шавад. Котиб Алӣ б. 

Ҳарчанд Абутолиб эътироз кард, Муҳаммад (с) барои расидан ба созиш ин 

дархостро пазируфт. Гап дар сари он аст, ки Суҳайл на бар зидди калимаи 

"Аллоҳ" буд, балки зидди тамоми ибора буд, зеро "Бисмиллоҳир Раҳмонир 

Раҳим" як ибораи поки исломӣ буд ва ӯ омода набуд онро ҳамчун мушрик 

қабул кунад. Аз ин рӯ гуфтан хеле дуруст нест, ки мардуми Макка аз ҷиҳати 

мазҳабӣ комилан бехабаранд ва аз мафҳумҳои мардум ва миллат бехабаранд. 

Бархе аз онҳо афроде ҳастанд, ки ба вуҷуди Худои ягона бовар доранд ва ба 

ақидаҳое, ки ба тавҳидоти исломӣ хеле наздиканд, бовар доранд. 

             Дар охири асри XI ва ибтидои асри VII ҷунбиши Ҳаниф (таҳаннуф) 

ҳамчун рамзи даст кашидани мардуми араб аз дине, ки дар тӯли асрҳо 

ҳукмфармо буд ва хоҳиши расидан ба дини фалсафии комил пайдо шуд. 

Ҳанифҳо бутҳоро ошкоро масхара мекарданд ва даъват мекарданд, ки 

мубориза бо майзадагӣ, қимор ва дигар одатҳои зарароваре, ки дар ҷомеа 

паҳн шудаанд, даъват карда шаванд. Ҳанифҳо дар нӯҳ сураи Қуръон зикр 

шудаанд. Тибқи ин сураҳо, ҳанифҳо "на яҳудӣ, на насронӣ ва на мушрик, 

балки касоне ҳастанд, ки Иброҳимро намуна гирифтаанд." Ибни Ҳишом дар 

сираи худ тарҷумаи ҳоли мухтасари ҳанифҳо Зайд бин Амр, Варақа бин 

Навфал, Убайдуллоҳ бин Ҷаҳш, Усмон бин Ҳувайрисро оварда, мегӯяд, ки 

онҳо як гурӯҳи хурде (усба) ташкил карда, намоз ва расму оини Қурайшро 

инкор кардаанд. 

             Дар 9 сураи Қуръон (Бақара, 135; Оли Имрон, 67; ан-Нисо, 125; ал-

Анъом, 79, 161; Юнис, 105; ан-Нахл, 120, 123; ар-Рум) , 130; ал-Ҳаҷ, 31; ал-

Баййина, 5) ҳанифҳо зикр шудаанд. Тибқи мазмуни ин сураҳо, ҳанифҳо на 

яҳудӣ ҳастанд, на насронӣ ва на ширк. Балки онҳо ҳамон касоне ҳастанд, ки 

ба Иброҳим тақлид карданд, яъне пайравони ӯ. Дар байни наздиктарин ба 



Иброҳим, Қуръон Паѐмбар Муҳаммад ва мӯъминонро (яъне мусулмононро) 

дар бар мегирад. Дар арабии муосир калимаҳои "ҳаниф" ва "ҳунафо" низ ба 

маънои "мусулмони ҳақиқӣ", "дини ҳақиқӣ бар эътиқод ба як Худо" (яъне 

ислом) истифода мешаванд. Аз ин рӯ, тибқи тафсири Қуръон, Муҳаммад аз 

"мил-лат Иброҳими ҳаниф" буд ва маълум шуд, ки "дини Иброҳими Ҳаниф" -

ро барқарор ва идома додааст. 

             Дар ояте, ки ба Умайя ибни Абӯ Солт нисбат дода шудааст, гуфта 

мешавад: "Дар рӯзи қиѐмат ҳама динҳо дар назди Аллоҳ дурӯғ хоҳанд буд, ба 

ҷуз дини Ҳанифа." Агар он дурӯғ набошад, яъне агар ин вожаҳо воқеъан ба 

Умавиѐн тааллуқ дошта бошанд, пас тафсири Умайя истилоҳҳои "ҳаниф" ва 

"ҳани-фия" аз Қуръон ва умуман тафсири исломӣ тафовуте надорад. 

Дар арафаи ислом бархе касонеро, ки либоси роҳибро мепӯшиданд, 

ҳаниф мешумурданд, аммо Муҳаммад онҳоро мухолифи ҳанифҳо медонист. 

Ривоят аст, ки Абу Амир ибни Нуъмон ба Мадина омад ва аз Паѐмбар (с) 

пурсид: "Шумо ба ин ҷо чӣ овардед?" Абумир гуфт: "Не, шумо дар он дин 

нестед аммо шумо он чизеро, ки дар он нест, ворид кардед, шумо гунаҳкор 

ҳастед. роҳи худ ба он ҷо дар Димишқ мурд. 

 Насаб ва таваллуди Паѐмбар ва аввалин ваҳй ва ҳиҷрати 

Паѐмбар 

              Муҳаммад (с) марҳилаҳои таҳаввулотро паси сар кардааст, ки ҳама 

бояд аз сар гузаронанд. Вай соли 570 дар оилае ба дунѐ омадааст, ки чандон 

сарватманд набуда, балки ба қабилаи машҳури Макка тааллуқ дошт. 

Падараш Абдулло ҳангоми сафари тобистонаи худ ба Димишқ 

фарзандонашро надидааст ва модараш баъди 6 сол вафот кардааст. Дар тӯли 

ду сол Муҳаммади ҷавон дар тарбияи бобояш Абдулмутталиб, яке аз 

бузургони Макка буд. Пас аз марги бобояш, аз 8 -солагӣ сарпарастии амакаш 

Абӯтолибро ба ӯҳда дошт. Тибқи урфу одати замон, чунин сарпарастӣ 

мақоми ҳуқуқӣ дошт ва дар ҳолати зарурӣ барои тамоми оилаи ҳошимиѐн 

ҳифзро таъмин мекард. Паѐмбар фаъолияти меҳнатии худро хеле барвақт аз 

таъом додани рама оғоз кардааст. Ин ба ман фурӯтанӣ ва қадр кардани ҳама 

гуна меҳнатро омӯхт. Дар давраи наврасӣ онҳо дар ҷанги Фиҷор ба сафи 

амакҳояшон пайвастанд ва малакаҳои мувофиқи низомӣ ба даст оварданд. 

Дертар онҳо бо узвият дар "Иттиҳоди озуқаворӣ", ки ҳадаф аз он гирифтан ба 

тарафи мазлумон буд, новобаста аз хешутаборӣ ва қабилавӣ, таҷрибаи сиѐсӣ 

пайдо карданд. Далели он, ки Хадиҷа бо амволи модараш ба Димишқ сафар 

кард ва бо ӯ издивоҷ кард, ба ӯ маҳорати идоракунии як хонаводаи калонро 

дод. Аз он вақт инҷониб онҳо мардони барҷастаи Макка шуданд ва ба сабаби 

вафодорӣ ва вафодории худ ҳама ба номи Муҳаммад Амин шурӯъ карданд. 

Дар синни 35 -солагӣ ҳокимони Макка тасмим гирифтанд, ки Каъбаро аз нав 



созанд. Вақте ки баҳс дар бораи иваз кардани санги сиѐҳ ба вуҷуд омад, 

далели ҳал кардани он хеле зуд ва оқилона ҳамаро ба ваҷд овард. 

           Гуфтан мумкин аст, ки баъди ин ҳодиса дар ҳаѐти шахсии ӯ тағйироти 

куллӣ ба амал омад. Бо боварии комил, ки эътиқоди қабилаи онҳо дар роҳи 

нодуруст аст, аҷдодони онҳо дар бораи эҳѐи роҳи Иброҳим (тавҳид) фикр 

карданро сар карданд. Бо ин мақсад, онҳо ҳамасола дар моҳи Рамазон 

танҳоиро ихтиѐр мекарданд ва дар ғори кӯҳи Ҳиро хунук мешуданд. Ниҳоят, 

вақте ки ӯ ба синни 40 расид, дар 17-уми Рамазони соли 610-и мелодӣ 

аввалин ваҳй тавассути Ҷабраил ба ӯ омад, панҷ оят аз сураи Алақ. 

          Дар ин ҷо як нуктаро қайд кардан лозим аст. Мувофиқи адабиѐти 

исломӣ нозил шудани Қуръон ва аввалин ваҳй ба Паѐмбар як чиз нест, чизи 

дигар аст. Мувофиқи ояти Қуръон, "Инна анзалнаҳу фи лайлатил қадр", як 

саҳифаи Қуръонро худи Худованд аз осмони ҳафтум то осмони якум 

(ҷаҳонӣ) дар шаби Қадр нозил кардааст. яъне шаби 26 ба 27 -уми Рамазон. 

Нахустин ваҳй, тибқи ояти дигари Қуръон, "Явмал Фурқон йавма илтақа ал-

ҷамъан" аст, ки маънои рӯзи фурқон (рӯзе, ки некиро аз бад ҷудо мекунад), 

рӯзе, ки ду ҷамоат бархӯрд кардаанд (бо ишора ба то рӯзи ҷанги Бадр; ин ба 

рӯзи 17 -уми Рамазон рост меояд). Ваҳй ба Паѐмбар 23 сол давом кард: 13 сол 

дар Макка ва 10 сол дар Мадина. Фармони тавзеҳ додани падидаи ваҳй 

ғайриимкон аст, зеро танҳо Паѐмбар Ҷабраилро дида ва шунидааст. Ҳатто 

модари Хадиҷа ҳарчанд кӯшиш кунад ҳам, ӯро дида натавонист. 

           Гуфта мешавад, ки фаъолияти пешгӯии Муҳаммад бори аввал дар хобе 

шабеҳи субҳи барвақт оғоз шудааст. Ин маънои онро дорад, ки олами 

ботинии ӯ ба идомаи зиндагии берунии (берунии) ӯ табдил ѐфтааст, яъне 

зеҳни ӯ бо як чиз машғул аст, ҳам дар пеши ӯ ва ҳам дар хоб: дине, ки омода 

аст қабул ва интиқол диҳад ба дигарон. Дар замони зинда будани Паѐмбар 

дар Макка даъват ба Ислом сирф мазҳабӣ буд ва танҳо пас аз муҳоҷираташ 

ба Мадина он як намуди сиѐсӣ гирифт. Ин табиист, зеро дар аввал эътиқодро 

тасмим гирифтан, андешаҳоро дар дилҳо гузоштан ва дар ин замина ҷомеа 

бунѐд кардан танҳо пас аз фароҳам овардани шароити мусоид имконпазир 

буд. Сураҳои Макка ва Мадина дар Қуръон далели ин гуфтаҳост. 

Даъват ба ислом баъзе мафҳумҳоеро овард, ки барои арабҳо комилан 

нав ҳастанд, ки қаблан барояшон номаълум буданд ѐ онҳо бовар намекунанд. 

Аввалин ва муҳимтарини онҳо - "ваҳдат" - тафсири нави тавҳид, дуввум - 

ҳисоботи охират, рӯзи қиѐмат ва оқибатҳои он ва ниҳоят, саввум - китобе, ки 

аз ҷониби Худо ба паѐмбар нозил шудааст. . 

Дар баробари ҷорӣ шудани ин мафҳумҳои нав, пайғамбар ҳамчун 

тарбиятгари ахлоқи комилан нав пайдо шуд. Вай урфу одатҳои қабеҳи 

қабеҳро рад кард ва касберо мавъиза кард, ки баъдтар ахлоқи исломӣ ѐ 



суннати паѐмбар номида шуд. Даъвати Паѐмбар барои арабҳои ҷоҳил он 

қадар бегона буд, ки онҳо ҳатто бо ибораи Қуръон гуфтанд: "Мо инро аз 

падарони худ нашунидаем ва дар ҳеҷ миллате (дин) нашунидаем . " Ҳамин 

тавр, ин ҳам барои ҷомеаи араб ва ҳам барои намояндагони дигар миллатҳо 

(динҳо) аз ҷумла арабҳо (яҳудиѐн, насрониѐн) як навоварӣ буд. 

Паѐмбар қариб се сол пинҳонӣ ба даъво машғул буданд. Даъватҳои 

аввал танҳо ба хешовандони наздиктарин ирсол шуда буданд (ванзир 

аширатака-л-ақрабийн-аш-Шуаро, 214). Сабаб дар он буд, ки тибқи одати 

тухмипошӣ хешовандон метавонанд ӯро муҳофизат кунанд. Сипас ба ӯ амр 

дода шуд, ки ба тамоми Макка ва атрофи он муроҷиат кунад ("litunzira Umm 

al-qura wa man havlaho"-аш-Шура, 7). Макка асосан қабилаи Қурайшро дар 

назар дошт ва дар гирду атрофи он қабилаҳое, ки бо Қурайш иттифоқ 

доштанд, дохил мешуданд. Пас, мантиқан, аввал ваҳдат бо тухм, сипас 

садоқати қабилавӣ (асабонӣ) бояд ба Муҳаммад (с) муваффақият меовард. 

Аммо ин тавр нашуд, зеро як навъ асабоният бартарӣ дошт. Ин инчунин 

ҳисси садоқат ба одатҳои кӯҳна мебошад. Қуръон мефармояд: "Агар онҳо 

кори бад мекарданд, падарони мо чунин мекарданд ва мегуфтанд:" Ин 

фармони Худо барои мост "(ал-Аъроф, 28). Маҳз ҳамин эҳсос буд, ки 

бисѐриҳоро аз пайравии пайғамбар дар рӯзҳои аввал бозмедошт. Ҳатто 

сулолаи ҳошимиѐн бо вуҷуди он, ки аз рӯи одати мазҳабӣ дар канори 

Паѐмбар буд ва ӯро муҳофизат мекард, ба таври оммавӣ ба ислом нагузашт. 

Бузургони Қурайш дар бораи оқибатҳои рафтани Муҳаммад аз Макка 

тасаввуроти возеҳ доштанд. Албатта, Паѐмбар ягона раҳбари Ясриб боқӣ 

хоҳад монд, ислом дар саросари Арабистон паҳн мешавад ва ҳокимияти 

Макка барбод дода мешавад. Пас чӣ бояд кард? Ниҳоят, ашрофони Макка 

тасмим гирифтанд, ки Муҳаммадро бикушанд, аммо ин чорабиниро дар 

ҷамъомад гузаронанд, ки ҷавоне аз ҳар қабила ҷудо шуда, дар як вақт бо 

шамшер мезанад, то авлодони ӯ натавонанд бо тамоми қабилаҳо ҷанг эълон 

кунанд ва бо парҳез маҳдуд карда шавад. Муҳаммад (с) ва ҳамроҳонаш 

соҳибкорӣ нишон доданд ва муҳоҷират муваффақ шуд. Маҳз дар ҳамин рӯзҳо 

оѐти Қуръон дар бораи ҳиҷрат нозил шуд (Тавба, 40, ан-Нисо, 97). Аз ин рӯ, 

ҳиҷратро яке аз суннатҳои ислом муайян кардаанд. Паѐмбар (с) онро ҳуқуқи 

қонунии шаҳрвандии давлати Ясрибро то соли 8 ҳиҷрӣ, яъне пеш аз фатҳи 

Макка қарор дод. Ҳиҷрат давраи комилан нави таърихи исломро оғоз кард - 

давраи Мадина, ки аз Макка куллан фарқ мекард. 

2. Қуръон китоби муқаддаси Аллоҳ аст. Саҳифа ва шумораи оятҳои 

Қуръон. Хилофати Рашид ва хилофат 

           Вазъияти комилан нави геополитикӣ дар натиҷаи забт кардани 

қабилаҳои араб, ки дар зери парчами ислом муттаҳид шудаанд, кишварҳои 



гуногуни ҳамсояро ба вуҷуд овард. Ба марказҳои фарҳангии дорои анъанаҳои 

бойи қадима, ба мисли Миср, Сурия, Байнаннаҳрайн, Эрон, Осиѐи Марказӣ 

ҳуҷум карда, ба як давлат муттаҳид шуданд. Дар натиҷа, робитаи мустақим 

байни тамаддунҳои таърихӣ оғоз ѐфт ва фарҳанги нави исломӣ шакл гирифт. 

Сарфи назар аз мавҷудияти шаҳрҳо дар қаламрави Арабистони дохилӣ, 

марказҳои нави андоза ва аҳамият пайдо шудан гирифтанд. Дар ташаккули 

онҳо баробари арабҳо дигар халқҳо фаъолона ширкат варзиданд. Сохтмони 

шаҳрҳои нав дар таҳкими мавқеи ҳарбӣ-сиѐсии давлат нақши муҳим бозид. 

           Навиштан дар арзѐбии болоравии фарҳангӣ ва тамаддуни ҳар миллат 

нақши муҳим дорад. Хатти арабӣ дар асри IV дар асоси хатти арамей-наботей 

пайдо шуд. Пас аз он ки ин навишта дар Ҳиҷоз паҳн шуд, он бо номи Ҳиҷозӣ 

шинохта шуд. Дар нимҷазираи Арабистон пеш аз хатти Ҳиҷоз катибаҳои 

маккӣ ва фарҳангӣ мавҷуд буданд. Дар Макка навиштаҷот нисбат ба шаҳр-

давлати Мадина пештар пайдо шуда буд. Сабаб дар он аст, ки ниѐз ба 

навиштан дар ҷомеаи аз ҷиҳати тиҷоратӣ рушдѐфта нисбат ба ҷомеаи ба 

кишоварзӣ асосѐфта зиѐдтар аст. Маккаҳо шартномаи тиҷоратро пешакӣ 

менавиштанд. Дар замони густариши ислом дар нимҷазираи Араб хатти 

ҳиҷоз васеъ истифода мешуд ва дар он саҳифаҳои ваҳй, Абубакр ва Мушафи 

Усмон навишта шуда буданд. 'Осмон Мушафӣ бидуни шак ва нуқтаҳои 

мухталифи ѐрирасон навишта шудааст. Он нишонаҳои ҳизбҳо, ҳизбҳо ва 

дигар нишондиҳандаҳоро надорад. Мушаф ва дигар ҳуҷҷатҳо пеш аз пайдо 

шудани хатти куфӣ дар ин нома навишта шудаанд. Катибаи куфӣ бо намунаи 

ҳарфи ҳиҷозӣ оро дода шудааст. Азбаски хатти куфӣ дар шакли худ зебо ва 

бароҳат буд, Қуръон ва дигар асарҳо бо хатти куфӣ навишта шуданд. 

             Гарчанде ки дар нимҷазираи Араб мукотиба вуҷуд дошт, он комил 

набуд ва омӯзиши аҳолии ғайри араб душвор буд. Ҳатто ҳангоми истилои 

арабҳо дар берун аз нимҷазираи Араб, санадҳои марбут ба ҳукумати Давлати 

Исломӣ бо забони қаламрави ишғолшуда анҷом дода мешуданд. Масалан, 

Девониѐн бо забони коптӣ дар Миср, ба забони юнонӣ дар Димишқ ва дар 

Ироқ ба забони форсӣ ҳарф мезаданд. Маълум аст, ки халифа Умар ибни 

Хаттоб системаи девонро аз эрониѐн ба низоми хилофат пазируфтааст. 

Аввалан, барои эрониѐн низоми девонҳо кайҳо маълум буд ва татбиқи он бо 

забони дигар як қатор мушкилотро ба вуҷуд меовард. Сониян, санадҳои 

давлатӣ дар Димишқ ва Миср, ки бо вуҷуди забт шудани арабҳо забони 

худро нигоҳ доштаанд, ба хотири рафъи нороҳатии хатти ҳиҷози мавҷуда дар 

нимҷазираи Араб таҳия шудаанд. Азбаски дар хатти ҳиҷоз 22 ҳарф мавҷуд 

аст, садоҳое, ки бо илова кардани ҳарфҳо ба вуҷуд меоянд, табиатан дар 

талаффузи аҳолии ғайритабиӣ носаҳеҳӣ эҷод мекунанд. 



             Яке аз воситаҳои муҳими ҳаѐти ҳаррӯзаи фарҳангӣ ва иқтисодии 

аҳолӣ гардиши пул мебошад. Ҳатто пас аз забт кардани давлати арабу 

мусалмон қаламравҳои мансуб ба империяҳои Византия ва Сосониѐн, 

тангаҳои тилло ва нуқра, ки аз замонҳои қадим дар ин кишварҳо вуҷуд 

доштанд, истифода мешуданд. Албатта, рамзҳои зардуштия ва насроният дар 

ин тангаҳо ҳифз шудаанд. Ин тангаҳо дар ин ҳолат то замони халифаи Умавӣ 

Абдулмалик ибни Марвон сикка зада мешуданд. Ин маънои онро дорад, ки 

дар давлати навтаъсис дар баробари исломисозии сарзаминҳои ишғолшуда 

низоми арабсозӣ яксон сурат нагирифтааст. Яке аз сабабҳои асосии ин 

осебпазир будани хатти арабӣ ба хатҳои дигар ва пайдоиши он дертар, яъне 

пас аз асри IV ва дуввум он аст, ки фарҳанги мардуми бумии муқими 

қаламравҳои ишғолшуда аз фарҳанги араб пештар рушд кардааст. . 

Тарҷумаи Қуръон. Қуръон манбаи асосии ислом ва ѐдгории қадимаи 

адабию таърихӣ ва фарҳангӣ мебошад. Он ҳаѐт ва мақоми иҷтимоии 

арабҳоро дар асри VII инъикос мекунад. Он ғояҳо ва афсонаҳои динӣ ва 

фалсафӣ, анъанаҳо, расму оинҳои ҳаѐти қабилавӣ, принсипҳои ҳуқуқӣ ва 

ахлоқии танзими муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ, оила, издивоҷ, насл ва 

мерос, моликият ва мерос, тиҷоратро дар бар мегирад. 

Маълум аст, ки дар замони Паѐмбар Муҳаммад Қуръон бо ҳафт лаҳҷаи 

гуногун нозил шудааст (610-632). Ҳамчунин ҳафт қироати Қуръон, ки 

Абӯбакр таълиф кардааст, буд. Пас аз марги Паѐмбар, дар натиҷаи истилои 

арабҳо, қироати Қуръон аз ҷониби мусалмонони манотиқи мухталиф аз 

якдигар тафовут пайдо кард ва боиси баҳсҳои гуногун шуд. Мардуми ин 

минтақа аз хонандагони он ҷо хондани Қуръонро ѐд гирифтаанд. Табиист, ки 

ин хонандагон ба ҳама гуна лаҳҷа тааллуқ доштанд. Масалан, Муоз ибни 

Ҷабал (ваф. 639) аз Ҳумс ва Димишқ, Убай ибни Каъб аз Ироқ, Абдуллоҳ 

ибни Масъуд аз Куфа (ваф. 652) ва Убай ибни Ка аз Сурия. Б (вафот 650) ) ва 

дигарон дар қироати Абӯмусои Ашъарӣ (вафот 665) қироат кардаанд. Ин дар 

замони ишғоли Озарбойҷон баҳсҳои зиѐдеро ба вуҷуд овард. Халифа Усмон 

ибни Аффон маҷмӯаи Қуръонро ба ҳафт лаҳҷа тартиб дод ва дар асоси як 

лаҳҷаи ягонаи Қурайш мушаф сабт кард. 

   

                             3. Таърих ва рушди илоҳиѐтшиносӣ 

Теологияи исломӣ ташаккули фалсафаи калима аст (асрҳои VIII-IX). 

Пайдоиш ва рушди тасаввуф: Сӯфиѐни ибтидоӣ 

       Калимаи "калом" арабист ва маънои луғавии он сухан, гуфтор, баѐн аст. 

Дар забони илм, он ҳамчун як илми алоҳида ҳамчун маҳсули ақл ва тафаккур 

бар қоидаҳои мантиқ ва фалсафа муайян карда мешавад. 



        Азбаски таълимоти ислом на бар ақл ва тафаккур, балки бар аҳкоми 

илоҳӣ асос ѐфтааст, дар рӯзҳои аввали ислом бо таълимоти Қуръон ва суннат 

ва истифодаи илмҳо ба мисли мантиқ маҳдуд шудан лозим буд. фалсафа ва 

теология қатъиян манъ карда шуд. Бар асоси ин мамнӯъиятҳо, мо аз суханони 

одамони машҳуре, ки илоҳиѐтшиносиро танқид кардаанд, иқтибос меорем: 

          Абу Ҳанифа (р) гуфт: Худованд ба Амр ибни Убайд зарба занад. 

Абу Юсуф, шогирди асосии Абӯҳанифа, мегӯяд: «Омӯхтани илми илоҳият 

ҷаҳолат аст. Надонистани илм илм аст. " 

        Молик ибни Анас гуфт: «Аз ҷоҳилон дур шавед. Ҳар касе ки шумо 

мегӯед, онҳо ба ҷои хомӯш будан дар бораи сифат ва сифатҳои Аллоҳ, 

чизҳоеро мегӯянд, ки гузаштагони мо дар гузашта нагуфтаанд. 

          Имом Шофеъӣ гуфтааст: "Барои ман беҳтар аст, ки дар охират бо 

тамоми гуноҳҳоям ба ҷуз ширк ва теология назди Худо равам." 

 Аҳмад ибни Ҳанбал гуфтааст: "Шахсе, ки ба омӯзиши илоҳиѐт 

машғул аст, ҳеҷ гоҳ муваффақ нахоҳад шуд." 

Абул-Лайс ал-Ҳофиз: "Ҳар кӣ ба илми илоҳиѐт машғул аст, номи ӯ аз қатори 

уламо нест карда мешавад." 

         Шамсул-аимма ал-Ҳулвонӣ: "Дар қафои мардуми Калам намоз хондан 

макрӯҳ аст, ҳатто агар онҳо мустаҳақ бошанд." (Ш. Марҷонӣ. Нозуратул-ҳақ, 

нашри Қазон. 1870. с. 10-11.) 

           Донишмандоне, ки илоҳиѐтшиносиро танқид кардаанд, инчунин иддао 

мекунанд, ки таълимот, идеология ва назарияҳои исломӣ дар Қуръон ва 

ҳадис муфассал тафсир шудаанд ва ҳар назарияи мазҳабӣ, фалсафӣ, мантиқӣ 

ѐ ақлӣ, ки то имрӯз маълум буданд, рад карда шудаанд. Ҳар касе, ки худро 

мусалмон меҳисобад, набояд дигар аз доираи таълимоти илоҳии Паѐмбар 

(саллаллоҳу алайҳи ва саллам) берун шавад. Фалсафаи юнонӣ, форсӣ ѐ 

шарқӣ, аз ҷумла теологияи пеш аз ислом, бояд тарк карда шавад. 

Сарчашмаҳо гувоҳӣ медиҳанд, ки ин мамнӯъият то асри дуввуми ҳиҷрат 

идома дошт 

 Ташаккули муносибати мусбӣ ба теология 

Паҳншавии ислом ба бисѐр кишварҳо ва мардуми ҷаҳон ва бархӯрди 

идеологияи исломӣ бо ақидаҳои мухталифи ғайриисломӣ барои рад кардани 

онҳо мушкилот эҷод кардааст. Танҳо оятҳо ва ҳадисҳо барои шарҳ додан ва 

асоснок кардани аҳком ва аҳкоми ислом ба онҳо кофӣ набуданд. Зеро 

ҷараѐнҳо ва категорияҳое, ки ба ақидаи исломӣ мухолифанд, ба далелҳо ва 

далелҳои ақлӣ дар ҷаҳонбинии худ такя мекарданд, аз қабили теология, 

мантиқ, риторика ва баҳс. Аз ин рӯ, таблиғгарони идеологияи исломӣ маҷбур 

буданд бо мухолифони худ на танҳо бо далелҳои маҷозӣ, балки бо омӯзиши 

ин далелҳои оқилона мубориза баранд. Ҳамин тариқ, илми илоҳиѐтшиносии 



қаблан мамнӯъ дар ҷаҳони ислом мавриди омӯзиши васеъ қарор гирифт ва 

мутафаккирон, файласуфон ва донишмандони машҳури исломӣ дар ин соҳа 

ба вуҷуд омадан гирифтанд. Абу Мансур ал-Мотуридӣ, Абулҳасани Ашъарӣ, 

Абубакри Ар-Розӣ, Фахруддини Ар-Розӣ, Абунасри Форобӣ, Абу Райҳон 

Берунӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Ибни Рушд, Ибни Халдун, Аздуддин ал-Иҷийӣ, 

Сайид Шариф Ҷурҷонӣ, Ибни Равандӣ, Абу Ҳайѐни ат-Тавҳидӣ, Яшя ибни 

Адӣ, Мисксвайш, Сушравардӣ, Ибни Ҳазм ал-Баҷури, Садриддини Шерозӣ, 

Саъуддин Тафтазонӣ, Абу Ҳафс Умари Насафӣ, Алоуддин ас-Самарқандӣ , 

Алӣ ибни Усмон ал-Ҳишӣ, Абу Шакур ас-Салимӣ, Абӯҷаъфар ат-Таҳавӣ, 

Ҷамолиддини афғонӣ, Муҳаммад Абду ва бисѐр олимони дигар, ки дар 

рушди илми теология саҳми калон гузоштаанд ва аз онҳо бебаҳо мондаанд. 

дар ин соҳа кор мекунад. Пас аз он ки илми илоҳият аз ҷониби пешвоѐни 

шариат асоснок шуда, ба ҷузъҳои улуми исломӣ шомил шуд, он ба таблиғ ва 

таблиғи ҷои мамнӯъ шурӯъ кард. 

 

Саволҳо: 

 

1. Хусусиятҳои тавсифи теологияи таърихи мусулмононро тавсиф кунед. 

2. Таълимот дар бораи офариниши олам ва инсон. 

3. Акидахои ичтимоию сиѐсии Абунасри Форобиро шарх дихед. 

4. Намудҳо, шаклҳо, пайдоиш ва омӯзиши ҳаѐти иҷтимоӣ. 

5. Ибни Халдун ва назарияи рушди иҷтимоии ӯро тавсиф кунед. 

6. Давлат: пайдоиш ва рафтан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мавзўи-5:Фалсафаи таърихии давраи навсозӣ. 

Асрҳои XIV-XVI 

Нақша 

1. Гуманизм, реформация, янги инсон идеалининг шаклланиши.  

2. Уйғониш даври инсонпарварлиги. 

3.  Табиий билимлар ва техник тараққиёт.  

 

        Давраи ба истилоҳ Эҳѐ дар Аврупои Ғарбӣ асрҳои XIV ва XV-ро дар бар 

мегирад ва бузургтарин давраи фарҳанги Аврупо ба ҳисоб меравад. Николай 

Кузанский, Мишел Монтен, Леонардо да Вилги, Dj. Бруно ва бисѐр дигар 

мутафаккирон ва нобиғаҳои бузург. 

        Дар бораи аҳамияти Ренессанс дар таърихи фалсафа, муҳаққиқи 

машҳури рус Горфункел назари офтобро шарҳ медиҳад. Ба гуфтаи ӯ, Гегел ва 

Винделбанд ин давраро давраи гузариш аз фалсафаи схоластикии 

асримиѐнагӣ ба фалсафаи давраи нав дар Аврупои Ғарбӣ меҳисобанд ва дар 

бораи хусусиятҳо ва кашфиѐтҳои бузурги Ренессанс таваҷҷӯҳ намекунанд. 

Файласуфи машҳури англис Б.Рассел фалсафаи Эҳѐро ҳамчун фалсафаи 

метафизикии асримиѐнагӣ меҳисобад ва унсурҳои ҷаҳонбинии афсонавии 

хоси фалсафаи табииро танқид мекунад. Ба ақидаи Рассел, ақидаҳои илмӣ 

дар таълимоти Спиноза, Лейбниц ва Декарт асоси фалсафаи замони навро 

ташкил доданд ва ин фалсафа назар ба афкори табиии фалсафии Наҳзати 

муҳимтар аст. 

        Дар асарҳои Горфункел Гарен, Ч.Ваззоли фалсафаи Эҳѐ ибтидои 

системаи нави иҷтимоию сиѐсии капиталистӣ дар Аврупои Ғарбӣ ба ҳисоб 

меравад, ки хосиятҳои ба ҳам монандро офаридааст. 

Бозѐфтҳои бузурги ҷуғрофӣ, астрономӣ ва математикии Эҳѐ ва кашфи 

заминҳои нав аз ҷониби сайѐҳон дар ин давра уфуқи ҷаҳонбинии фалсафиро 

васеътар кард. Дар натиҷа файласуфони ин давра донишмандони донишҳои 

энсиклопедӣ шуданд. Рушди адабиѐти бадеӣ, санъат ва ҳайкалтарошӣ ба 

тафаккури образнок афзалият дод. 

       Дар маркази фалсафаи Ренессанс масъалаи инсон ва олам аст. Мафҳуми 

одам-микрокосм дар консепсияи муҳофизати инсонии коинот ифода ѐфтааст. 

Фалсафаи Ренессанс ба мушкилоти инсон таваҷҷӯҳ карда, онро бо нақши 

инсон дар табиат ва таъсири он ба табиат пайванд дод. 

          Ситорашиносӣ ва ҷодугарӣ низ дар давраи Эҳѐ ривоҷ ѐфтанд. 

         Инро мо дар афкори фалсафии Н.Кузанский ва Ҷ.Бруно дида метавонем. 

Ба истилоҳ Ренессанс мероси қадимаи фалсафӣ ва фарҳангии асрҳои миѐнаро 

эҳѐ кард. Дар шаҳрҳои Италия мо метавонем дар таълимоти Мандзолли, 



Фичино Паппонади ва Бруно таълимоти неоплатонӣ, аристотелӣ ва 

платониро пайдо кунем. 

          Фалсафаи Ренессанс пантеистӣ буда, маънои онро дорад, ки табиат 

тозашуда ва Худо дар табиат зоҳир мешавад. Чунин назар табиатро ба як 

нерӯи илоҳӣ ва муқаддас табдил медиҳад. 

       Таълимоти Кузанский, Бруно, Мандзолле ва Ҷейкоб Бѐом дорои 

унсурҳои ситорашиносӣ ва ҷодугарӣ, инчунин назари пантеистӣ мебошанд. 

Дар охири асри ХХ масъалаи инсон боз ба яке аз масъалаҳои мубрами 

фалсафа табдил меѐбад. 

          Эҳѐ давраи инкишофи фарҳангӣ ва зеҳнӣ дар Осиѐи Марказӣ, Эрон, 

Чин (асрҳои 9-12 ва 15) ва Аврупои Ғарбӣ буд. Истилоҳи "Ренессанс" аслан 

барои ишора ба болоравии фарҳангӣ ва маънавии Италия (асрҳои 14-16) 

истифода мешуд, ки он давраи гузариш аз рукуди асримиѐнагӣ ба давраи нав 

ҳисобида мешуд. Хусусиятҳои асосии Ренессанс инҳоянд: ҷалоли инсон, 

кашфи истеъдод ва нерӯи зеҳнии ӯ, рахна кардани догматизм, ҷаҳолат ва 

таассуб дар тафаккур ва илм; баргаштан ба фарҳанги давраи қадим (юнонӣ-

румӣ), барқарорсозӣ, ғанисозии он; халос шудан аз схоластикаи калисо ва 

сурудани зебоӣ ва зиндагии дунявӣ дар адабиѐт ва санъат; мубориза барои 

озодии инсон, либерализм. Дар натиҷа асарҳои пурҷалоли санъат, биноҳои 

бошукӯҳ ва илм рушд ѐфта, қудрати эҷодкорӣ ва тафаккурро нишон доданд. 

Дар Италия шоир Петрарка ва Данте, рассом Ҷотто, нависандагон ва 

мутафаккирон Боккаччо, Ариосто, Тассо, Бѐоме муждадиҳандагони Эҳѐ 

шуданд. Баъдтар Микеланджело, Рафаэл, Шекспир, Сервантес инро дар 

кишварҳои гуногуни Аврупо идома доданд. 

        Аммо Эҳѐ на танҳо як падидаи аврупоӣ аст. Кори олимоне, ки дар 

маҷмӯъ фарҳанги ҷаҳонро омӯхтаанд, нишон дод, ки Мовароуннаҳр, 

Хуросон ва Эрон, ки дар Осиѐи Марказӣ ҷойгиранд, дар муқоиса бо Италия, 

илм ва фалсафа қарнҳо пеш (асрҳои 9-12) болоравии бузурги фарҳангиро аз 

сар гузаронидаанд. адабиѐт ривоҷ ѐфт, ақидаҳои пешқадами гуманистӣ 

афкори умумро ишғол карданд ва фаъолияти зеҳнӣ ва эҷодӣ ривоҷ ѐфт. Ин 

давра дар илми ҷаҳонӣ бо номи Эҳѐи мусулмонон (А. Метс) ѐ Бедории 

Шарқӣ (Н. И. Конрад) маъруф аст. Ренессанси Шарқӣ бо хусусиятҳои асосии 

Эҳѐи Аврупо тавсиф мешавад: фаъолияти пурзӯри эҷодӣ, кори бузурги эҷодӣ 

ва эҷоди шоҳасарҳои бемисл. 

          Халқҳои Эрон ва Осиѐи Марказӣ таърихи чандҳазорсолаи тамаддун 

доранд. Охир, миллате, ки бостонӣ надорад, бе давлати бостонӣ давраи 

бедоршавӣ нахоҳад дошт. Дар Осиѐи Миѐна дар асрҳои 9 ва 13 хоҳиши 

бозгашт ба қадимии мардуми худ, аз нав сохтани фалсафаи Авесто бо 

маърифати Қуръон, дар фалсафаи тасаввуф, фалсафа инъикос ѐфтааст. аз 



"ишроқ" Дар ин замина назарияҳо ва таълимоти гуногун ба вуҷуд омада, 

гуногунии ақлӣ рушд кард. Таъсиси таълимоту фирқаҳои ирфонӣ дар воқеъ 

нишонаи муртадӣ ва эътиқод ба камоли инсонӣ буд. Ренессанс бар зидди 

касоне мубориза бурд, ки динро на ба дин, балки ба манбаи схоластика ва 

ҷаҳолат табдил додаанд. 

        Ҳарчанд намояндагони ду самти тафаккур: рационализм (рационализм) 

ва ваҷдӣ (иррационализм) зоҳиран ба ҳам мухолифанд, аммо дар амал, чун 

дар Бедории аврупоӣ, бедории тафаккури инсон аз ғубори фанатизм пок 

мешавад. Ҳамкорӣ карданд. Аз ин рӯ, дар байни мутафаккирони оқил дар 

баробари олимони ратсионалист сӯфиѐни донишманд низ буданд. 

         Намояндагони Наҳзати Шарқӣ аз фарҳанги қадимаи халқҳои худ, 

инчунин аз мероси халқҳои Юнону Ҳиндустон истифода мебурданд. Асарҳои 

олимони юнонӣ дар асрҳои 8-9 ба забони арабӣ тарҷума ва тафсир шудаанд. 

Платон ва Арасту низ аз ҷониби файласуфони шарқӣ устодони ӯ дониста 

мешуданд ва ақидаҳои Плотин ба Ибни ал-Арабӣ таъсир расонида, фалсафаи 

«ягонагии ҳастӣ» -ро ба вуҷуд оварданд. Аммо юнониҳо аз осиѐҳои қадим 

андешаҳои зиѐде гирифтаанд. Ин қонуни таърих аст: Дастнависи китоби Абу 

Райҳон Берунӣ "Китоби ат-тафҳим ли авоил синоат атанҷим" (асри 13) як 

миллати болоравӣ аст, ки дубора эҳѐ мешавад ва фарҳанги худ ва 

дастовардҳои инсонии худро аз худ мекунад. 

 Давраи Эҳѐи Шарқӣ фарогир буд: таълим ва таҳлил, мадраса-маориф 

рушд кард, садҳо ҳазор ҷилд китобҳо дар китобхонаҳои азим ҷамъ оварда 

шуданд, донишҷӯѐни илм, муаллимон дар "хазинат ул-ҳикма", "дор ул- улум 

"сӯҳбати шогирдон тӯлонӣ буд ва эътибори донишманд баҳои баланд дошт. 

Дастовардҳои Наҳзати Шарқӣ ба Эҳѐи Аврупои Ғарбӣ таъсири бевосита 

расонд. Дар асрҳои 12 ва 14 муносибатҳои байни ҷаҳони ислом ва кишварҳои 

аврупоӣ шиддат гирифт. Раванд махсусан дар кишварҳои ҳамсоя: Курдоба 

(Испания), Қафқоз ва Балкан қавӣ буд. Аврупоиҳо осори донишмандони 

шарқро тавассути тарҷума ба лотинӣ, испанӣ ва ибрӣ ва ѐ мустақиман ба 

арабӣ омӯхтанд. Тарҷумаи "Қонунҳои тиб", "Аш-Шифо", "Таснифи илмҳо" -

и Форобӣ, "Китоби кулли ҳаракатҳои осмонӣ ва илми ситора" -и Аҳмад 

Фарғонӣ, "Алгебра ва алтернативӣ" -и Муҳаммад Мусои Хоразмӣ, Ибни 

Рушд, Абубакр Розӣ баъдтар нашр шуд. Алгебра, илмҳои алгоритмӣ ба 

туфайли корҳои хоразмӣ ташаккул ѐфтанд. Қонунҳои тиб дар тӯли асрҳо дар 

донишгоҳҳои Аврупо ҳамчун китоби тиббӣ хизмат мекарданд. Андешаҳои 

Ибни Рушд, шогирди Ибни Сино, дар Италия ва Фаронса оғоз ѐфтаанд. Ибни 

Сино - Авиценна, Ибни Рушд - Аверроес, Аҳмад Фарғонӣ - Ал Фрагени, 

Абубакри Розӣ. 



             - Ал Рамзатс, Абу Машари Балхӣ - бо лотинӣ Албумазар маъруф аст. 

«Он замон (асрҳои 13-16) мусулмонон дар бисѐр қисматҳои Аврупо дар 

чанголи ҷаҳолат чароғи донишро фурӯзон карданд ...; ҳам хатти испанӣ ва 

ҳам хатти арамейи шимолӣ аз Осиѐ гирифта шудаанд; Фарҳангҳои Аврупои 

Шимолӣ, Ғарбӣ ва Шарқӣ шояд аз сулолаи юнониву румӣ-араб сарчашма 

гирифта бошанд »(Г. Гердер). Асарҳои Афлотун ва Арасту низ аввалин бор 

тавассути тарҷума ва тафсири арабӣ ба Аврупо ворид шуданд. "Шарқиѐн 

Ғарбро бо фалсафаи Арасту мунаввар карданд" (Гегел). 

Вай илмҳои дақиқ ва усулҳои омӯзиши онҳо, илмҳои зироаткорӣ ва 

чорводорӣ, киштигардӣ ва техникаи ҳарбиро аз Аврупои Шарқӣ таҳия намуд. 

"Мусалмонон дар математика, химия, тиб кори бузурге кардаанд ... дар ин 

фанҳо мусулмонон муаллимони аврупоӣ шудаанд" (Г. Гердер). 

Нависандагони Эҳѐи Аврупо Данте, Петрарка, Боккаччо аз илм ва адабиѐти 

Шарқ илҳом гирифтаанд. Данте Ибни Сино ва Ибни Рушдро ҳамчун 

устодони худ дар Базм ва Комедияи Илоҳӣ зикр кардааст. Аҳмад Фарғонӣ 

мегӯяд, ки ӯ аз осораш истифода кардааст. Дар драмаи К.Марло «Темури 

бузург» Амир Темур ҳамчун ҷасур ва наҷотдиҳанда тасвир шудааст 

                                Николай Кузанский 

          Николай Кузанский (1401-1464) дар деҳаи Кузаи герцогии Прир, 

Олмон таваллуд шудааст. Падари ӯ як тоҷири сарватманди моҳӣ буд. Вай 

маълумоти ибтидоиро дар Мактаби Иттиҳод дар Девентер гирифтааст. 

Мактаб табиати динӣ дошт ва ба ҳаѐти Исо тақлид мекард. Ҷаҳонбинии 

мистикии бародарон ба афкори Николай Кузанский таъсири калон расонида, 

ӯро аз дидгоҳҳои оқилонаи схоластикии худ дур кардааст. Вай таҳсилро дар 

донишгоҳҳои Ҳайделберг ва Падуа идома дода, дар он ҷо рисолаи докторӣ 

дарѐфт кардааст. Вай ҳамчун донишманди боистеъдод дар ҷомеаи мазҳабӣ 

обрӯи калон пайдо кард ва бо вуҷуди ҷавон буданаш унвони кардиналро 

гирифт. Фаъолиятҳои динии Кузанский ниҳоят гуногунранг буданд. Вай 

барои тақвияти калисои католикӣ корҳои зиѐдеро анҷом дод, бо гусидҳо 

гуфтушунид кард ва кӯшиш кард, ки калисои православӣ ба калисои 

католикӣ наздик шавад. Муносибати дӯстонаи Попи Пиус II ба ӯ ба Николас 

Кузанский дар касб ва фаъолияти ӯ кумак кард. Николай Кузанский на танҳо 

бо фаъолиятҳои динии худ, балки дар илм низ машҳур гашт. Ҷаҳонбинии                 

Николай Кузанский аз чунин мутафаккирони бузурги ирфонӣ ба мисли 

Дионисийи арепагитӣ, ҷаноби Экарт, платонистони мактаби Чартрес ва Ҷон 

Скотт Эрюген сахт таъсир дорад. Дар натиҷа, Николай Кузанский ба 

ақидаҳои оқилонаи фалсафии хоси схоластика интиқод кард ва системаи 

фалсафии аслии ғайриплатонии худро ба вуҷуд овард. 



        Николай Кузанский бо гуманистҳои машҳури замони худ Эни-Силвие 

Пиколомини, Лоренцо Валла, Амброд жо Траверсари ва Паоло Посканелли 

дӯстии дӯстона дошт. Таваҷҷӯҳи ӯ ба фарҳанги қадимӣ низ аз ин гуманистҳо 

таъсир дошт 

"Надонистани донишманд" 

         Дар маркази фалсафаи Кузанский масъалаи мавқеи Худо дар мавҷудият 

аст. Ҳангоми ҳалли ин масъала Кузанский аз ҳама нуқтаи назари схоластикии 

қаблӣ ба куллӣ фарқ мекунад. 

         Ба ақидаи Кузанский, Худо як қудрати беохир аст. Ӯ тамоми оламҳоро 

меофарад ва дар олам пинҳон аст, яъне олам ва Худо як аст. Аммо 

мавҷудияти Худо дар олам асрори пӯшида аст ва асли ҳама чиз аст. Вай 

намуди зоҳирии худоро, ки хоси насроният аст, танқид мекунад ва Худоро 

ҳамчун рӯҳи муқаддас бо қудрати рӯҳонии бештар дар табиат пинҳон 

медорад. Ӯ Худоро сарчашмаи қудрати беохир медонад ва зуҳури 

Рӯҳулқудсро дар ҳама мавҷудот ва падидаҳои табиии табиат мебинад. Чунин 

ақидаҳои пантеистӣ Николай Кузанскийро ба тафаккури нави диалектикӣ 

овард. Андешаҳои Николай Кузанский дар бораи Худо бо ақидаҳои 

диалектикӣ ғарқ шудаанд ва аз ҷониби Кузанский дар мафҳуми ҷаҳолат возеҳ 

ифшо шудаанд. 

        Он ба шакли оддии тафаккури оқилонаи Худо дар табиат мувофиқат 

намекунад. Он тавассути имони ирфонӣ, эътиқоди ирфонӣ ба Аллоҳ ошкор 

мешавад. Чунин эътиқод аз ҳама гуна тафаккури мантиқӣ мустақил нест ва 

барои фаҳмидани он мо ба омӯзиши мафҳумҳои диалектикӣ дар таълимоти 

Кузанский рӯ меорем. 

 Проблемаи беохирӣ ва космология 

Мавҷудияти Аллоҳ дар раванди кашфи имкониятҳои пинҳонӣ сурат мегирад. 

Ва имкониятҳо беохиранд. Аз ин рӯ, беохирии коинот аз беохир будани 

имконоти дар мавҷудияти Аллоҳ пинҳоншуда аст. Кушодани ин имкониятҳо 

раванди эҷодро ташкил медиҳад. Дар натича коинот пай дар пай такмил 

меѐбад. Аз ин рӯ, зуҳури сурати пинҳонии Худо сабаби офариниш ва сохтори 

олам аст. Дар моҳияти ҳама ҳодисаҳо ва чизҳои олам мо метавонем симои 

Худоро бубинем. Ин тасвирҳо дар зери пардаи тағирот зебоии Аллоҳ 

мебошанд. 

Табиати инсон 

      Табиати инсон бузургтарин офаридаи Аллоҳ аст. Дар табиати инсонӣ, 

ҳама ... мавҷудоти зинда дар олам ҷамъ омада, як мавҷудоти ягона ташкил 

медиҳанд. Аз ин рӯ, дар табиати инсонӣ танҳо як Худо вуҷуд дорад. Аммо ин 

як мавҷудот дар табиати инсонӣ пинҳон аст ва дар баъзе одамон танҳо як 

қисми ин мавҷудият ошкор мешавад. Вуҷуд ва мавҷудияти Аллоҳ дар 



мавҷудияти тамоми башарият аст. Шахсе, ки мавҷудияти тамоми инсонҳоро 

фаро гирифтааст, яъне насли ӯ инсони илоҳист. Дар забони масеҳӣ, Николаи 

Куса ин марди илоҳиро писари Худо Исои Масеҳ медонад, ки аз рӯҳи мутлақ 

офарида шудааст. Дар ҳузури Исои Масеҳ симои дурахшони Худо зоҳир 

мешавад ва Ӯ тамоми оламро иҳота кардааст. Табиати Исои Масеҳ илоҳист 

ва он бо тамоми олам ҳамроҳ мешавад. Исои Масеҳ дар ҳар лаҳзаи мавҷудият 

вуҷуд дорад ва тамоми мавҷудот дар дохили Исои Масеҳ вуҷуд дорад. 

Табиати баъзе одамон, аз тарафи дигар, танҳо як ҷанбаи ин мавҷудияти 

ягонаеро инъикос мекунад. Аммо ҳама дорои имкониятҳои номаҳдуди рушд 

мебошанд. 

Академияи Платони Флоренсия 

         Дар асрҳои миѐна кори Платон кам маълум буд. Инҳо асосан 

муколамаҳо ба монанди "Пили", "Федон" ва "Менон" буданд. Дар давоми 

Эҳѐ, мероси фарҳангии қадимӣ дубора кашф карда шуд ва бисѐр асарҳои 

номаълум ба тарҷума шурӯъ шуданд. Холо ба чихатхои эстетики, сиѐсй ва 

бадеии ин асархо диккати калон дода мешуд. Мутафаккири маъруфи 

флоренсия Марсел Фицино тамоми диққати худро ба эҷодиѐти Платон 

бахшидааст ва дар якҷоягӣ бо шогирдонаш дар атрофи худ як академияи 

калон таъсис додааст. Марчелло Фичино соли 1433 дар Филиино (Тоскана) 

таваллуд шудааст. Маълумоти ибтидоиро дар Флоренсия ва Пиза гирифтааст. 

Фичино аз хурдӣ бо таваҷҷӯҳи зиѐд ба мероси қадима ҳамаро дар ҳайрат 

гузоштааст. Косимо Медичи, губернатори машҳури Флоренсия, низ ба 

Фичино таваҷҷӯҳи зиѐд зоҳир карда, ӯро ба ӯ наздиктар кардааст. Барои 

сӯҳбат кардан ба Фицино, ӯ ба ӯ яке аз виллаҳояш ва ҳама китобҳои осори 

Афлотунро дод, ки Кодекси юнонӣ ном дошт. 

          Ба туфайли меҳнат ва дилгармии Фицино, виллаи ӯ дар Коредҷо, дар 

наздикии Флоренсия, ба яке аз калонтарин марказҳои мероси қадима на 

танҳо дар Италия, балки дар Аврупо табдил ѐфтааст. 

           Ҳамкорон, донишҷӯѐн, дӯстон ва сарпарастони ӯ, ки дар атрофи 

Фичино ҷамъ омада буданд, он замон бо номи Академияи Платон машҳур 

шуданд. Академия як ҷомеаи озод аст, ки бо ягон донишгоҳ ѐ калисо 

вобастагӣ надорад. Ин иттифоқи афкори озод буд, ба мисли Академияи 

Афлотун. Олимони озодандеш, тарҷумонҳо ва ғайра барои сӯҳбат, 

мубодилаи афкор ва муколамаҳое, ки ба рӯҳи Афлотун наздик буданд, дар ин 

ҷо ҷамъ омада буданд. 7 ноябри соли 1468 дар академия бахшида ба 

таваллуди Афлотун маҷлиси калон баргузор гардид. 

 Асарҳои Фичино 

         Дар тӯли солҳои зиѐд Фичино осори Афлотун ва китобҳоро дар бораи 

неоплатонизм тарҷума мекард. Вай китобҳои файласуфонро, хусусан 



мактабҳои Пифагор ва Афлотунро, ки бо номи Рисолаи Ҳермикӣ маъруфанд, 

тарҷума ва амиқ омӯхтааст. Сектаи юнони қадим, ки бо номи Гермес 

Тристлигист маъруф аст, дар асрҳои дуюм ва сеюми милодӣ асосҳои 

неоплатонизм ва инчунин дар психикаи платониро ба насроният гузоштааст. 

         Дар солҳои 1460 -ум Фичино ҳама асарҳои маъруфи Платонро тарҷума 

кард. Вай инчунин рисолаҳои зиѐдеро дар бораи осори Проклус Ямвли, 

Порфирия ва Плотин тарҷума кардааст. Дар ин давра бисѐр асарҳои Фичино 

нашр шуданд. Инҳоянд: таҳлили Пир Афлотун (1469), Назари динии Платон 

дар бораи абадияти ҷон (1469-1474, дар соли 1482 нашр шудааст), Дар бораи 

насроният (1474 дар бораи ҳаѐт 1489) ва Паѐмҳо. 1495). 

 

Кори неоплатонизмро дар рӯҳияи Ренессанс дубора коркард кунед 

         Марчелло Фицино файласуфи диндори масеҳии католикӣ буд. Бо 

вуҷуди ин, ӯ ақидаҳои динии схоластикиро бо ақидаҳои фалсафӣ аз замони 

Афлотун ва неоплатонизм иваз кард. Дар маркази ин ақидаҳо мавзӯъҳои 

Худо ва табиат, Худо ва инсон, абадияти рӯҳ ва муҳаббати рӯҳонӣ буданд. 

Ҷаҳонбинии схоластикӣ бо як монеаи бартарафнашаванда байни Худо ва 

табиат ва инсон тавсиф мешуд. Мувофиқи ин ақидаҳо, Худо ҷаҳонро 

офаридааст. Аммо баъд ӯ ба он халал намерасонад, аз канор тамошо мекунад. 

Фичино маҳз ба ин ақидаҳо мухолиф аст. Дар фалсафаи Ренессанс ва хусусан 

ба назари Фицино, робитаи байни Худо ва олам монанди гузариш аз ваҳдат 

ба гуногунӣ ва робитаи дохили он аст. Дар масъалаи Худо ва ҷаҳон 

Марчелло Фицино, ба монанди Николай Кусанский ва Пикодела Мирондола, 

боварӣ дошт, ки Худо ва олами офаридаи ӯ дар олам як аст. 

                      Иерархия ва ягонагӣ 

         Ба ақидаи Фицино, тамоми олам аз зинанизомҳо иборат аст ва 

марҳилаҳои зерини ин зинанизомҳо боло мераванд, ки ҳамаи онҳо бо қудрати 

илоҳӣ ва рӯҳонӣ идора карда мешаванд. Қудрати рӯҳонӣ дар сатҳи олӣ 

тадриҷан пароканда мешавад. Фичино ҷаҳонро ба панҷ марҳила тақсим 

мекунад. Баландтарин мартаба Худованд аст. Марҳилаҳои баъдӣ 

"фариштагон", "ҷон", "сифат" ва ниҳоят "материя" ѐ материя мебошанд. 

          Асари Фицино, ки афкори динии Платон ном дорад, нишон медиҳад, ки 

Худо ва ҷаҳон бо ягонагӣ ва гуногунӣ пайванди ногусастанӣ доранд. Аз 

сатҳи боло нури Худо дар тамоми ҷаҳон паҳн мешавад ва ҳамаи мавҷудоти 

олам нури Аллоҳро доранд. Тавассути ин нур, Аллоҳ ҳам дар рӯи замин 

вуҷуд дорад. 

         Ба ақидаҳои Фичино пантеизми мистикӣ хос буд. Худо дар ҷаҳон зоҳир 

намешавад.Дунѐ дар Худо зоҳир мешавад, яъне Худо бо чизҳои моддӣ 



маҳдуд нест. Мавҷудият як ҷузъи ҷаҳони рӯҳонӣ аст. Дар робитаи байни 

материя ва рӯҳ, рӯҳ аз ҳама муҳим аст. 

         Худованд дар сатҳи олӣ тавассути фариштагон бо тамоми олами 

офаридашуда муошират мекунад. Фичино фариштагонро ақли пок меномад. 

Шакли ҳама чиз дар ин зеҳни пок ѐ дар зеҳни фариштагон вуҷуд дорад. 

         Ҷисмҳои осмонӣ аз шаклҳои тафаккури пок ба вуҷуд меоянд. Аз паси 

онҳо флора ва фауна, чор унсур (замин, об, ҳаво, алаф) ва сангҳо меоянд. Дар 

зеҳни пок ҳама чиз шакл дорад. Ҳастӣ дар зеҳни пок мавҷудият дар ҳолати 

хомӯшии бидуни ҳаракат аст. Гузариш аз ин марҳилаи стационарӣ ба шакли 

ҳаракаткунандаи шаклҳои гуногун вуҷуд дорад. Марҳилаи сеюм муҳимтарин 

дар таркиби Марселио Фицино мебошад. Дар ин марҳила ҷон ҷойгир аст. 

Фичино инчунин ин рӯҳро рӯҳи умумӣ ѐ табиат меномад. 

 Мувофиқи схоластикаи Аристотел, сабаби асосие, ки табиати 

бевостияро бармеангехт, худо буд. Мувофиқи Фичино, Худо оламро 

тавассути рӯҳ ҳаракат медиҳад. (Ӯ) Худо ба рӯҳ тамоми муҳаббати худро 

медиҳад ва тавассути ин қудрати ишқи илоҳӣ рӯҳ тамоми оламро ба ҳаракат 

медарорад. Ҳамин тариқ, муҳаббати рӯҳонӣ қувваест, ки ҳама чизро дар олам 

мепайвандад ва ҳаракат медиҳад. Ин қувва аз сатҳи олӣ оғоз мешавад, ба 

сатҳи пасттарин мерасад ва онҳоро бо сатҳи боло мепайвандад. Муҳаббати 

рӯҳонӣ инчунин сабаби ҳамоҳангии зебоӣ дар ҳама чизҳое мебошад, ки 

оламро ба ҳаракат медарорад. Зебогии ҳама чиз аз зебоии Аллоҳ сарчашма 

мегирад. Барои Фичино ин ҷаҳони гузаранда ҷаҳони дарду ранҷ нест. Барои ӯ 

ин ҷаҳон олами зебоӣ ва ишқест, ки Худованд офаридааст. Худованд ба 

тамоми ҷаҳон он қадар муҳаббат ва зебоӣ бахшидааст, ки ҳамаи мавҷудоти 

дар он буда аз ин қудрат баҳра мебаранд. Агар шахс дар дил муҳаббати 

рӯҳониро эҳсос карда тавонад, аз он лаззат мебарад. Ҳамин тариқ, Марсело 

Лукреций мафҳумҳои лаззат ва лаззатро дар таълимоти ношунавоѐн дар 

психикаи неоплатонӣ шарҳ дод. Ба гуфтаи Фичино, олам олами зебоӣ, ишқ ва 

лаззат аст. Зуҳури Аллоҳ дар олам тавассути нур аст. Ин нур дар ҳама 

марҳилаҳои эмонатсия мавҷуд аст. Ҳақиқат худи нури Аллоҳ аст. Худо дар 

ҳама чиз тавассути нур вуҷуд дорад ва ба воситаи ин мавҷудият ҳудуди 

чизҳоро медонад ва ба воситаи тахти Худ ба онҳо менигарад. 

Чизҳо оинаи Худо ҳастанд. Дар ин оина ӯ инъикоси худро мебинад. 

            Ба гуфтаи Марселио Фицино, зебоии дунѐӣ инчунин инъикоси Худои 

ниҳон дар чизҳост. Ба ҳамин монанд зебоии дунявӣ хусусияти рӯҳонӣ дорад. 

 

Суруди инсон 

          Ҳангоми ситоиш кардани инсон, Фичино ӯро худоӣ мекунад. Ба ақидаи 

Фичино, Худо қудрати офаринишро ба ягон мавҷудоти зинда надодааст, 



балки танҳо ба инсон додааст ва маҳз тавассути ин қудрати офариниш инсон 

ба худ наздиктар шудааст. Тавассути офариниши худ инсон халифаи 

Худованд аст. Хилофати инсон дар рӯи замин аз назорати ҳама чиз бо 

қудрати иродаи рӯҳонӣ сарчашма мегирад. 

           Вай на танҳо метавонад табиатро идора кунад, балки худашро идора 

кунад. Азбаски рӯҳи инсон озод ва озод офарида шудааст, вай ҳамеша барои 

озодӣ талош мекунад, бо тамоми мавҷудоти худ бо талош барои озодӣ фарқ 

мекунад. Гении инсон нишонаи он аст, ки дониши бузург дар ӯ пинҳон аст. 

Аз ҳама мавҷудоти зинда, инсон мавқеи хос дорад. У Аллоҳ таолонинг 

фазилати билан энг яқин нарса. Суруди аз ҷониби Фичино ба инсон 

хондашуда аз ҷаҳонбинии динии схоластикии асри Сурта ба куллӣ фарқ 

мекард. 

         Фичино дар китоби худ дар бораи масеҳият дар бораи мавҷудияти 

динҳои гуногун дар рӯи замин баҳс мекунад. Ба гуфтаи ӯ, дар мазҳабҳои 

пешини политеистӣ инсон тавассути рӯҳи озоди худ мехост Худоро 

бишносад, аммо вай Худоро дар ҷамъи ҷамъ мефаҳмид, на бо ваҳдат. Вай дар 

тамоми қувваҳои табиат шаклҳои гуногуни як худоро дид ва ин шаклҳоро 

ҳамчун худоѐни инсон қабул кард. Дар бисѐр динҳои политеистӣ Фичино 

баҳс мекунад, ки мавҷудияти як худои ибтидоӣ нишонаи ягонагии Худо аст. 

Бисѐр динҳои политеистӣ дар давраи ташаккули хаѐлоти инсонӣ вуҷуд 

доштанд ва инсон тавассути ин хаѐлоти эҳсосотӣ худои инсонро дар ҳама 

шаклҳои он таҷриба кард. Дар он вақт инсон ба табиат наздиктар буд ва ӯ 

мавҷудияти Худоро на ба воситаи ақл, балки ба воситаи ҳиссиѐт ва хаѐлот 

эҳсос мекард. Пас эътиқоди Фичини ба як Худо далели саховатмандӣ ва 

таҳаммулпазирии мазҳабии ӯст. 

 Пико дела Мирондола 

          Он назар ба ақидаҳои неотоникии Марселио Фицино сахттар ифода 

ѐфтааст. "Дар таҳлили созишномаи муҳаббат ӯ менависад, ки тамоми ҷаҳон 

офаридаи доимист. Раванди ин офариниш беохир ва беохир аст. Ба гуфтаи ӯ, 

офариниши ҷаҳон бар се марҳила асос ѐфтааст. Инҳоянд: фариштагон, 

марҳилаи осмонӣ ва марҳилаҳои ибтидоӣ. Ба гуфтаи Пико, мафҳуми зебоӣ ба 

Худо тааллуқ надорад. Зеро Худо комил аст ва зебоӣ камбудиҳои худро 

дорад. Ҳар чизе ки Пипо мепиндорад, ду ҷониб дорад. Ин тарафҳо ба якдигар 

мухолифанд ва мавҷудияти ин қутбҳои муқобил мавҷудияти чизеро муайян 

мекунанд. Зебоӣ бидуни муқобили он вуҷуд дошта наметавонад. Иерархия 

дар коинот муносибати байни ҷаҳонро муайян мекунад. На ҳама қувваҳои 

табиат моҳияти онҳоро дарк мекунанд. Аммо онҳо мекӯшанд, ки коинотро 

бишносанд. 



          Ба гуфтаи Пико, Худо берун аз ин зинанизом аст, аммо вай тамоми 

ҷисмҳоро дар табиат меофарад ва онҳоро мепайвандад. Мавҷудияти Аллоҳ 

дар табиат аз пайванди чизҳои моддӣ ва маънавӣ ба вуҷуд намеояд. Худо дар 

ҳар як зарраи табиат мавҷуд аст, вай ягонагӣ ва моҳияти табиатро ташкил 

медиҳад. 

        Худо дар моҳияти ҳама чиз пинҳон аст. Зебоӣ ва файзи чизҳо низ аз 

ҳузури Худованд аст. 

 

 Таълимот дар бораи озодии инсон 

           Пико ба ситорашиносоне, ки ба ситораҳо нигоҳ карда ояндаи инсонро 

нақл мекунанд ва онҳоро танқид мекунанд, бовар намекунад. Ба ҷои ин, вай 

омӯзиши ҳаракати ҷисмҳои осмониро тавассути усулҳои математикӣ ташвиқ 

мекунад. 

Ба гуфтаи Пико, худи инсон як микрокосмос аст, ки тамоми мавҷудотро фаро 

гирифтааст. Пико инсонро аз ҳама марҳилаҳои зинанизом озод меҳисобад. 

           Дар қадамҳои коинот ҷои муайяни инсон вуҷуд надорад. Инсон 

мувофиқи ирода ва хоҳиши худ ин ҷойро интихоб мекунад. Худованд ба 

инсон ҳаққи интихобро додааст ва инсон сарчашмаи хушбахтии ӯст. Инсон 

дар маркази олам аст ва ӯ бояд тамоми қудрати эҷодии худро инкишоф 

диҳад. Ҷойгоҳи инсон дар зинанизом низ ба озодии рӯҳонии ӯ марбут аст. Ба 

инсон қудрати расидан ба камол дода шудааст ва ӯ бояд ин қобилиятро дар 

зиндагӣ ва фаъолияти ҳаррӯзаи худ инкишоф диҳад. Агар касе ин 

қобилиятҳоро парвариш надиҳад, вай ба ботлоқи нопок меафтад. Ин чунин 

маъно дорад, ки инсон бояд ҳамеша барои рушду камол талош кунад. 

Худованд ба инсон тамоми қудратро додааст ва инсон тавассути ин қудрат 

метавонад ба ҳама ҳадафҳое, ки дар назди худ гузоштааст, бирасад. Пико 

озодии инсонро дар маркази кори худ мегузорад. Назари Мирандола дар ин 

мавзӯъ табиъат ва амали инсонро ҳамчун системаи худтанзимкунӣ ва рушд 

медонад. Ин маҳсули фаъолияти озоди эҷодии инсон аст. Одам санги 

мустаҳкам нест, агар он тағир наѐбад. Қувваи асосии инсон дар 

ҳаракатпазирии ӯст. Худо инсонро ба сурати худ офарид. Ин маънои онро 

дорад, ки инсон тамоми қудратҳоро дорад, ки дар табиати ботинии худ ба 

камол расанд. Инсон бояд ин қувваҳоро зоҳир кунад. Инро танҳо тавассути 

фаъолият ва ҳаракат ба даст овардан мумкин аст. 

          Пико кӯшиш кард, ки ҳама таълимоти фалсафӣ ва ақидаҳои мусбатро 

дар назари динӣ муттаҳид созад. Онҳо ҷанбаҳои гуногуни як ҳақиқати ягона 

ҳисобида мешуданд. Кори Пико муваффақ набуд, аммо ӯ кӯшиш мекард, ки 

таҷрибаҳои гуногуни башариятро омӯзад ва ӯ кӯшиш кард, ки хазинаи шуури 

худро аз ҳисоби ганҷи бемисли шуури инсон ғанӣ гардонад. 



                                Проблемаҳои фалсафии Эҳѐи табиатшиносӣ. 

              Ақидаҳои гуманистии Эҳѐ ба рушди илмҳои табиатшиносӣ дар он 

замон вобаста буд. Таҳқиқоти ду донишманди бузург - Ленардо да Винчи ва 

Николай Коперник дар ин мавзӯъ боиси ташаккули таълимоти нави 

фалсафии гуманистӣ ба ҷаҳонбинии схоластикии асримиѐнагӣ гардид. 

Ҳодисаи Леонардо да Винчи 

           Майдонҳои Леонардо он қадар гуногун буданд, ки ҳамзамононаш аз 

ҷидду ҷаҳд, қудрат ва нобиғаи ӯ ҳам дар шигифт ва ҳам шубҳа буданд. 

Леонардо инчунин дар соҳаҳои наққошӣ, ҳайкалтарошӣ, мусиқӣ, меъморӣ, 

қалъа, биология, ботаника, геология, зоология, минералогия, механика, 

астрономия ва физика офаридаҳо ва кашфиѐтҳо кардааст. 

         Асарҳо ва кашфиѐтҳои чопшудаи Леонардо чунон васеъ буданд, ки 

тасаввур кардан ғайриимкон буд, ки ҳамаи онҳоро як нафар офаридааст. 

Леонардо фурӯтанона худро "ҷоҳил" меномад. Аммо ӯ ҳама донишҳои 

замони худро азхуд кардааст. Тамоми кори Леонардо аз таҷрибаҳои 

мушоҳида иборат буд. 

          Леонардо мушкилтарин мушкилиҳои илми замони худро ба осонӣ ҳал 

мекард. Вақте ки Леонардо тасмим гирифт, ки мушкилоти бебаҳоро ҳал 

кунад, вай файласуфи схоластикӣ набуд, балки олими бузург буд. Леонардо 

бо мушоҳидаи ҳаракат ва ғуруби офтоб, сабзидани растаниҳо ва давидани 

ҳайвонот моҳияти ин чизҳоро кушоданӣ буд. Ақидаҳои ӯ дар ин самт аз 

ҷаҳонбинии динӣ дур шуда, ба фалсафа наздиктар шуданд. Дониши динӣ ба 

таҷриба ва таҷриба асос наѐфтааст. Ва ҳоло асбоби асосии илмҳои нави 

табиатшиносӣ таҷриба аст ва тавассути таҷриба онҳо дар ҳама соҳаҳои ҷаҳон 

донишҳои нав кашф мекунанд. Ихтилофот дар илм танҳо натиҷаи баҳс нест. 

Таҷрибаҳои Леонардо нишон доданд, ки ӯ қудрати ҳаракат додани тамоми 

мавҷудоти зиндаро дорад. Леонардо усули таҷрибавии омӯзиши ин қувваи 

табииро таҳия намуда, ба таври васеъ истифода бурд. 

 

Кашфи усули таҷрибавӣ 

           Леонардо да Винчи кашфиѐти худро ба мушоҳида ва таҷриба асос 

додааст. Илова ба аксҳо ва навиштаҳои бешумори ӯ, тасвири анатомии одам 

низ дода шудааст. Бо омӯзиши анатомияи ҷасад Леонардо асарҳои машҳури 

ҷаҳонро офарид. Ӯ мекӯшид моҳияти ниҳонии ҳама чизро ошкор кунад. 

Барои расидан ба ин ҳадаф ӯ таҷрибаҳо ва мушоҳидаҳои гуногун анҷом дод. 

Аксари таҳқиқоти ӯ ба замони Леонардо бармегардад. М: Кашфи нақшаи 

Делта, киштии зериобӣ, ванна ва ғайра ҳамзамонони Леонардоро дар ҳайрат 

гузошт. Вай на танҳо рассом, балки ҳайкалтарош, олим, рассом ва файласуф 



буд. Хулоса, Леонардо да Винчи яке аз бузургтарин донишмандони 

энсиклопедияи замони худ буд. 

          Монардо боварӣ дошт, ки қонунҳои математика ба илмҳои табиӣ асос 

ѐфтаанд. Аммо математикаи асримиѐнагӣ, ки ӯ истифода мебурд, тавзеҳи 

кашфиѐтҳои нав ѐ нодуруст тафсири онҳо буд. Барои шарҳ додани ин 

бозѐфтҳо механикаи нав лозим буд. Ин вазифаро Галилео пас аз Леонардо 

иҷро кард. Аммо он чизе ки Леонардо кашф кард, шаҳодати нобиғаи замони 

худ буд. 

 

                                                     Ҷаҳонбинӣ ва инсон 

         Вақте ки сухан дар бораи муносибати байни рӯҳи инсон ва ҷисм 

мерафт, Леонардо боварӣ дошт, ки онҳо набояд ҷудо шаванд. Ба гуфтаи ӯ, 

рӯҳ тавассути бадан ҳаракат мекунад ва фаъолияти эҷодии худро тавассути 

қисмҳои гуногуни бадан амалӣ мекунад. Пас аз марг рӯҳ ба рӯҳи дунявӣ 

мепайвандад ва мавҷудияти инфиродии худро надорад. Фикри Леонардо да 

Винчи дар ин бора аз Фичино ва Академияи Флорентини ӯ фарқ мекунад. 

Леонардо боварӣ дорад, ки поѐни он дар маркази ҷаҳон аст. Аммо ин маънои 

назарияи пурраи гелиоцентрикиро надошт. 

         Ақидаҳои гелиоцентрии Леонардо да Винчи таҳти назари афкори 

файласуфи Юнони қадим Пифагор ташаккул ѐфтаанд. Он аз асосҳои 

назариявии баркамол ва таҷрибаҳо ба монанди Галилео, Коперник ва Бруно 

наомадааст. Барои ин дар замони Леонардо заминаи кофии илмӣ таъсис дода 

нашудааст. Мисли Пифагор, ки дар асарҳояш мадҳияҳои офтобро эҷод 

кардааст, Ленардо ӯро баландтарин ҷисми осмонӣ меҳисобид, ки ба ҳама 

мавҷудоти зинда нур мебахшид. Аммо дар тадқиқоти Леонардо, таҳлили 

астрономӣ, давраҳои давраҳои Офтоб, Замин ва сайѐраҳои дигар ва гардиши 

сайѐраҳо нисбат ба якдигар, ки бар асоси механикаи нав ҳисоб карда 

шудаанд, омӯхта нашудаанд. Ин вазифаро дертар Коперник ва Галилео иҷро 

карданд. Ҷаҳонбинии эҷодкардаи Леонардо да Винчи бар образҳои 

мушаххаси бадеӣ асос ѐфтааст. Маҳз тавассути ин тасвирҳо ӯ мекӯшид 

моҳияти ашѐро кушояд. Дар ҷаҳонбинии ӯ барои мулоҳизаҳои мантиқӣ ҷой 

нест. Тафаккури математикӣ ва эмпирикии замони нав низ ба ҷаҳонбинии 

Леонардо бегона аст. Маҳз ҳамин ҷаҳонбинии механикӣ аст, ки баъдтар 

вориди фалсафа мешавад ва симои зиндагӣ ва зебоии хоси дунѐро мекушад. 

Дар ҷаҳонбинии фалсафии Леонардо мавҷудият, табиат ва инсон тавассути 

тасвирҳои зинда ва зебои рӯҳ тасаввур карда мешаванд ва мафтуни Леонардо 

ба табиат аз қобилияти дидани тамоми зебоии табиат ҳамчун рассоми бузург 

бармеояд. Ҳамин тариқ, ҷаҳонбинии Леонардо да Винчи аз ҷаҳонбинии 

схоластикии гузашта ва ҷаҳонбинии механикии оянда хеле фарқ мекунад. Ин 



давраи эҳѐ хоси гуманизми итолиѐӣ буд. Вай табиатро бо инсон ва инсон 

пайваст карда, дар онҳо симои зебоӣ, ҷовидонӣ ва муҳаббати рӯҳониро 

ошкор кардааст. Масалан, мо метавонем симои муҳаббати рӯҳониро дар 

чашмони онҳо дар расмҳои мадоннапари Леонардо эҳсос кунем. Яке аз 

сабабҳои тасвири машҳури Леонардо Ҷаконда ҳамзамонони моро ба ҳайрат 

меорад, ки дурахшидани рӯҳонӣ дар нигоҳи пурасрораш мебошад. Ҳамин 

тариқ Леонардо кӯшиш кард, ки тасвирҳои илоҳӣ ва рӯҳонии тасвирҳои 

мушаххаси заминро ошкор кунад. 

 

                                     Николай Коперник 

                Дар давраи ҳукмронии Николас Коперник (1473-1543) кашфиѐтҳои 

бузурги ҷуғрофӣ анҷом дода шуданд. Бозѐфтҳои маллоҳон ба монанди 

М.Магеллан ва Кристофер Колумб харитаи кураи заминро тағйир доданд. 

Дар замони эҷоди Коперник, ҷаҳонбинии схоластикии кӯҳна то ҳол дар 

донишгоҳҳо ҳукмфармо буд. Коперник аввалин шуда ба ин ҷаҳонбинӣ зарба 

зад ва ба ҷаҳонбинии нави гелиоцентрӣ роҳ кушод. Аммо Коперник тавонист 

ин ҷаҳонбинии гелиоцентриро тавассути муборизаи шадид эҷод кунад. Асари 

асосии ӯ "Ҳаракати ҷисмҳои осмонӣ" ном дошт. Вай ин асарро дар остонаи 

марг менависад. 

 

                                           Космологияи нав 

Коперник ҷаҳонбинии астрономии худро таҳия кард, ки ба илми геометрия 

асос ѐфтааст. Дар муқаддимаи кори асосии худ Коперник қайд мекунад, ки 

назарияи нави астрономии кашфкардааш комилан дуруст нест. Вай 

менависад, ки ин назарияи нави гелиоцентрӣ назарияи қулайтарин дар 

ҳисобҳои астрономӣ мебошад. Сухани ифтитоҳии Коперник барои 

муҳофизат кардани ӯ аз таъқиботи калисои масеҳӣ пешбинӣ шуда буд. 

Коперник дар асл донишҳои илмиро донише меҳисобид, ки ҳаѐти нисбатан 

амалӣ дошт. Ба гуфтаи ӯ, дониши динӣ ва фалсафӣ болотар аз шуури 

ҷамъиятӣ буда, барои фаҳмидани онҳо хондан ва дониши махсусро талаб 

мекунад. Хусусан ҳақиқати динӣ пардабардор аст ва барои касе нонамоѐн 

аст. Дар назарияи ситорашиносии қадимаи Птолемей замин дар марказ эҳѐ 

шуд ва ҳисобҳо дар ин назария, ки бар ин далел асос ѐфтааст, дар соҳаи 

киштигардонӣ хуб хизмат кардааст. Аммо пас аз муддати тӯлонӣ, сафарҳои 

Магеллан дар саросари ҷаҳон ва заминҳои наве, ки Христофор Колумб 

ҳамчун "Ҳиндустон" кашф кардааст, нишон дод, ки назарияи Птолемей 

нисбат ба кашфиѐтҳои нав камбудӣ дошт. Акнун барои дуруст шарҳ додани 

кашфиѐтҳои бузурги ҷуғрофӣ ҳисобҳои астрономӣ ва математикиро тағир 

додан лозим буд. Ин боиси он шуд, ки Замин Офтоб ва дигар сайѐраҳоро дар 



меҳвари худ ва доираҳое, ки дар атрофи онҳо давр мезананд, дубора ҳисоб 

кунад. Ин ҳисобҳо нишон доданд, ки мадорҳои Замин ва Офтоб аз Птолемей 

комилан фарқ мекунанд. Мувофиқи ҳисобҳои геолитӣ ва математикии 

Коперник офтоб дар атрофи офтоб давр мезанад, на замин. 

Гуманизм ва утопия 

Идеологияи гуманистии зодаи Италия тадриҷан ба бисѐр кишварҳои 

Аврупо паҳн шуд. Дар Нидерландия, Олмон, Англия ва Фаронса ҳаракати 

гуманистӣ бар зидди ҷаҳонбинии динии православӣ ва фалсафаи схоластикӣ 

шӯриш бардошт. Чахонбинии гуманистй ба синфи ба вучудомадаи буржуазй 

дар мубориза ба мукобили сохти феодалй ѐрии калон расонд. Намояндагони 

бузурги синфи буржуазӣ ба ҷаҳонбинии гуманистӣ ҳамдард буданд ва дар 

паҳншавии ин ҷаҳонбинӣ саҳм гузоштанд. 

Эразм аз Роттердам 

           Эразми Роттердам (1469-1536), ба мисли Петрарка, дар ибтидо ва 

миѐнаи асри 16 машҳуртарин нависанда ва файласуфи гуманисти Аврупо 

шуд. Эразми Роттердам, писари ғайриқонунии коҳин, маълумоти ибтидоиро 

дар мактабҳои марбут ба "бародарони зиндагии умумӣ" гирифтааст, мисли 

Николай Кузанский. Баъдтар ӯ Донишгоҳи Сарбоннаро бо унвони доктори 

илоҳиѐтшиносӣ хатм кардааст. Ҳангоме ки дар Париж зиндагӣ мекард, 

коҳини ҷавон бо таълимоти гуманистҳо ошно шуд ва ба ҳалқаи онҳо пайваст. 

Эразм аз шӯришҳои ислоҳот канорагирӣ карда, бо шогирдонаш дар Базел 

паноҳ бурд 

Эразм аз худ мероси бойи бадеӣ ва фалсафӣ боқӣ гузошт. Ба онҳо "Ситоиши 

ҷоҳилият", "Юлиус иҷозат дода намешавад, ки ба осмон равад", "Гуфтугӯҳои 

оддӣ", "Масалҳо", "Насиҳат ба сарбози масеҳӣ", "Тарбияи ҳукмрони масеҳӣ", 

"Шикояти ҷаҳон" , "" Забон "ва" Озодии ирода ". 

 

                       Инкишофи гуманистии ахлоқи насронӣ. 

Ахлоқи масеҳии Эразмус аз ахлоқи католикҳои замони худ ба куллӣ фарқ 

мекард. Анъанаҳои калисои католикӣ, гуфт ӯ, ба пайдоиши расму оинҳои 

шадид тамаркуз мекунанд. Илова бар ин, инквизиони масеҳӣ душманони 

дохилиро ҷустуҷӯ мекард ва онҳоро бераҳмона дар оташ месӯзонд. Ҳамаи ин, 

ба гуфтаи Эразм, ба моҳияти насроният мувофиқат намекунад. Эразмус ин 

фаъолияти калисои католикии католикиро гумроҳӣ медонад. Ба гуфтаи ӯ, 

бори аввал дар насроният таҳаммулпазирии мазҳабӣ бар раҳмдилӣ, адолат ва 

ҳикмат асос ѐфтааст. 

Эразм табиатро ситоиш мекунад ва ба ҷудо шудани табиат аз Худо мухолиф 

аст, ки хоси дини католикии масеҳӣ аст. "Дар ҳикмати Исои Масеҳ, табиат ва 

Худо як аст" менависад ӯ. Ин ақидаҳои Эразм хусусияти пантеистӣ доштанд. 



Вай материяро аз рӯҳ ҷудо намекунад ва аз ин рӯ зиндагии рӯи заминро 

ҷалол медиҳад. Эразм мегӯяд, ки ба ҷои тамокукашӣ, бояд аз зиндагӣ дар рӯи 

замин лаззат барад. Эразмус ин нуктаро дар Эпикураш зикр намуда, ғояи 

лаззатбахширо дар таълимоти Эпикур бо идеяи илҳомбахшии табиат дар 

насроният бори аввал ҳамроҳ мекунад. 

                                       Гуманизм ва ислоҳот 

         Таҳаммулпазирии мазҳабии Эразмус нисбат ба баъзе аъзоѐни ислоҳот 

наздик буд. 

         М: Таҳаммулпазирии мазҳабии онҳо, муносибати рӯҳонии онҳо ба 

табиат, соддагии расму оинҳо ва соддагардонии ҳама амалҳои динӣ. 

Таълимоти Эразмус бо таълимоти баъзе аъзоѐни ислоҳот мувофиқат мекард. 

Суханронии Эразм ба зиѐиѐни кишварҳои протестантӣ ва католикии Аврупо 

таъсири амиқ гузошт. Худолуис Вивес, муосири Эразм, бар ин назар буд, ки 

забони фалсафиро бояд ба забони мардуми ҳунарманд наздиктар кард ва аз 

мафҳумҳо ва мушоҳидаҳои мураккаби схоластика озод кард. 

Ба ғояҳои адолат ва сулҳ Эразм аз ҷониби Вивеч Анджей Маджевский ва 

дигар мутафаккирони машҳури аврупоӣ таъсири зиѐд расонд. 

                         Томас Мор 

Эразм аз Роттердам ба ақидаҳои муосири бузурги худ Томас Морнинг 

наздик буд. 

Томас Мор соли 1478 дар Лондон дар оилаи шоҳона таваллуд шудааст. 

Мактаби грамматикии ӯ ба ӯ имкон дод, ки бо лотинӣ озодона ҳарф занад. 

Дар ҷавонӣ Томас Мор дар оилаи архиепископ Ҷон Мортан аз Кентербери 

хидмат мекард. Дар хонаи архиепископ нависандагон, олимон, сайѐҳон, 

сиѐсатмадорон ва рӯҳониѐн зуд -зуд меомаданд. 

Дар солҳои 90 -ум, бо тавсияи архиепископ Томас Мор дар Коллеҷи 

Донишгоҳи Оксфорд таҳсил кард, ки маркази тафаккури гуманистӣ гардид. 

Пас аз хатми коллеҷ, Томас Мор факултаи ҳуқуқшиносии Лондонро хатм 

карда, ҳамчун ҳуқуқшинос кор кардааст. Ростқавлӣ ва зиракии судяи ҷавон 

ба ӯ эҳтиром ва таваҷҷӯҳи зиѐд пайдо кард ва Томас Мор ба Палатаи 

генералии Парлумони Британия интихоб шуд. 

Фаъолияти сиѐсии Томас Морнинг аз мухолифати ӯ ба талабҳои 

иқтисодии шоҳи Ҳенри II -и Англия оғоз ѐфт. Ин иқдоми Субҳро аъзои 

палатаи общинаҳо ҷонибдорӣ мекунанд. 

Дар аввали асри 16 Томас Мор ақидаҳои гуманистҳои Оксфордро 

дастгирӣ намуда, осори адибон ва файласуфони қадимро аз ҷониби 

файласуфи итолиѐвӣ Пико дела Мирандола ба забони англисӣ тарҷума 

кардааст. 



Мор маҳорати навиштани худро бо хиради худ ҳамчун ѐрдамчии 

Шерифи Лондон муттаҳид мекунад. 

Томас Мор барои хидмати фидокоронааш ба шоҳ Ҳенри III узви шӯрои 

подшоҳӣ интихоб шуд. Дар солҳои минбаъда Томас Мор вазифаҳои муҳими 

ҷамъиятиро ишғол мекард ва дар ниҳоят ба рутбаи канцлери Англия расид. 

Ислоҳоти Англия аз ҷониби Ҳенри III эътирози шадиди Томас Мордро ба 

вуҷуд овард. 

Томас Мор тарафдори нигоҳ доштани ҳукмронии ягона калисои 

католикии масеҳӣ дар Аврупо буд. Вай ба талошҳои ислоҳталабонаи Мартин 

Лютер Ҳенри III мухолифат кард. 

Томас Мор ба сиѐсати горат кардани дехконони Англия мукобил 

мебарояд. Ибораи машҳури "гӯсфандон одам буданд" -ро Томас Мор ихтироъ 

кардааст. Томас Мор, ки ба амалҳои ғайриқонунии подшоҳ мухолиф буд, пас 

аз мурофиаи тӯлонӣ ба зиндони Тауэр партофта шуда, 6 июли соли 1535 

эъдом карда шуд. 

Амалҳои қаҳрамононаи Томас Морнинг ба шаъну шарафи инсонии 

инсонпарварон, озодии маънавӣ ва саховатмандӣ мувофиқат мекарданд. 

Иҷрои субҳ ба ҳаракати башардӯстона дар Аврупо хотима бахшид. 

Утопия 

           Томас Мор, ки бори аввал зиддиятҳои ҷомеаи капиталистиро зери 

шубҳа гузошт, ин ихтилофҳоро дар китоби худ Утопия танқид карда, 

ҷомеаеро ба вуҷуд овард, ки дар он баробарии иҷтимоии бесинф вуҷуд дорад. 

Утопияи Томас Морнинг бевосита ба мухолифати сиѐсиву маънавии 

гуманистҳо иртибот дошт. 

          Дар Утопия Томас Мор системаи сиѐсии Бритониѐро, ки дар он зиндагӣ 

мекард, шадидан интиқод мекунад. Аз ҷумла, он зулми деҳқонони камбизоат 

ва қонунҳои зидди деҳқононро маҳкум мекунад. 

Сабаби ин, ба гуфтаи Морнинг, пайдоиши деҳқононест, ки шавҳарони худро 

аз даст додаанд. Вай мегӯяд, саркӯбии ҳукумат бар кишоварзон хазинаи 

мардумро пур кардааст. Ин деҳқонон, ки сарвати давлати Морро ба вуҷуд 

меоранд, мисли ҳайвоноти ваҳшӣ зиндагӣ мекунанд. Тақдири онҳо ҳар як 

шахси виҷдонро бадбахт мекунад. Ҳукумат ба ҷои кӯмак ба онҳо таъқиб 

мекунад ва онҳоро ба зиндон меандозад. Дар пешониашон нишона гузошта 

шудааст. Оила ва фарзандони онҳо кӯчманчӣ шудаанд ва дар кӯчаҳои Англия 

ҳастанд. 

           Танҳо як қисми онҳо қабати камбизоати люмени шаҳрҳоро ташкил 

медиҳанд. Бисѐриҳо дар зиндонҳо ва дар ғурбат мемиранд, ба азобу уқубатҳо 

тоб оварда наметавонанд. Томас Мор чунин як системаи беадолатиро бо 

тамоми ҳастияш маҳкум мекунад. Вай дар бораи системае, ки ба моликияти 



умумӣ асос ѐфтааст, менависад. Томас Мор мегӯяд, ки Библия ва Таврот ин 

нуктаро возеҳу равшан баѐн мекунанд. Ба қавли ӯ, бадӣ дар инсон аз 

зӯроварии шаҳват ва ҳарис аст ва агар шахс назоратро аз даст диҳад, ӯ ба ҳар 

кор қодир аст. 

        Азбаски Худо инро пешгӯӣ карда буд, Мор одамонро водор мекунад, ки 

дар бораи манфиатҳои умумӣ фикр кунанд ва Исои Масеҳ аввалин шуда ба 

масеҳиѐн маслиҳат дод, ки ҳамчун ҷомеа зиндагӣ кунанд ва моликияти 

муштарак дошта бошанд. Моликияти хусусӣ, ба гуфтаи Морнинг, хислатҳои 

пасттарини инсониро инкишоф медиҳад ва ҷомеаро ба доми шаҳват, пастӣ ва 

фасод мекашад. 

        Шаҳри афсонавӣ дар Утопияи Морнинг шабеҳ ба "давлати шариф" аст, 

ки дар Таврот ва Инҷил зикр шудааст. Дар ин шаҳри ҷазиравӣ рӯзи корӣ 

ҳамагӣ 6 соат аст. Дар боқимондаи вақт, утопиѐн худро ба такмили худ, 

истироҳат ва илм мебахшанд. 

             Таълимоти сиѐсии гуманизм аз ҷониби Никколо Макиавелли 

          Охири асри 15 ва ибтидои асри 16 бо ташаккули гуманизми Италия 

рост омад. Маҳз дар ин муддат умеди гуманистҳо ба асри тиллоӣ барбод 

рафт. Низоъҳои дохилӣ ва ҷангҳое, ки тамоми Италияро ба ларза оварданд, 

кишварро ба ботлоқи рукуди садсолаҳо дучор карданд ва дар натиҷа Италия 

ба як кишвари ақибмондаи Аврупо табдил ѐфт. 

        Шаҳрҳои ҷумҳуриявии Италия ба манфиатҳои худ маҳдуд буданд ва 

наметавонистанд ҳаракати миллӣ барои муттаҳид кардани Италияро ташкил 

кунанд. 

          Дар Италия барои барпо кардани давлати ягонаи миллй ягон кувваи 

сиѐсй ѐфт нашуд. Ҳатто ҳокимони хурди Италия ҷуръат накарданд, ки 

давлатеро ба монанди монархияҳои мутлақе, ки дар Англия, Фаронса ва                                     

Испания ҳукмронӣ мекарданд, ташкил кунанд. Дар байни онҳо ягон пешвои 

динӣ набуд, ки чунин вазифаро иҷро карда тавонад. 

             Маҳз дар ҳамин вазъияти мураккаби сиѐсӣ таълимоти Никколо 

Макиавелли ба вуҷуд омад. 

                                          Никколо Макиавелли 

            Никколо Макиавелли (1469-1527) аз оилаи ашрофи камбағал дар 

Ҷумҳурии Флоренсия буд. Никколо Макиавелли соли 1469 дар оилаи 

адвокатҳо таваллуд шудааст. Николо аз сабаби даромади ками падараш 

наметавонист ба донишгоҳ дохил шавад. Ӯ мустақилона таҳсил мекард. 

Забони лотиниро хуб медонист, осори файласуфон ва шоирони қадимро 

боғайратона мутолиа мекард. 

            Макиавелли ба ақидаҳои худ дар Академияи неоплатонии Флоренсия 

комилан бепарво буд. Вай инчунин ба таълимоти схоластикии донишгоҳҳои 



асримиѐнагӣ таваҷҷӯҳ надошт. Аммо Никколои ҷавон асари Лукретиусро дар 

бораи "табиати ашѐ" бо диққат хонда ва таҳлил кардааст. 

          Соли 1498, Никколо Макиавелли 30-сола бори аввал дар саҳнаи сиѐсии 

Флоренсия пайдо шуд. Вай котиби илмии канцелярияи дуюм интихоб шуд. 

Баъдтар вай котиби Шӯрои 10 ҳокими Флоренсия интихоб шуд. 

          Дар тӯли 14 сол, Никколо дар вазифаҳои муҳими сиѐсӣ дар ҳукумати 

Флоренсия кор карда, дар миссияҳои дипломатӣ аз Фаронса, Олмон ва Рум 

дидан кардааст. Асарҳои ӯ, ки бо дониши бузурги сиѐсӣ навишта шудаанд, аз 

донистани хуби вазъи сиѐсии Италия ва кишварҳои Аврупо шаҳодат 

медиҳанд. 

           Пас аз барқарор шудани ҳукмронии Медичи дар соли 1512, 

Макиавелли аз ҳаѐти сиѐсӣ хориҷ карда шуд. Вай бо иттиҳоми дасиса 

боздошт шуд. Баъдтар ӯро ба як ҳавлии деҳа фиристоданд. Пас аз ба охир 

расидани ҳукмронии Медичи бори дуюм, Ҷумҳурии Флоренсия барқарор 

карда шуд. Аммо ҷумҳурии дуввум дар шӯрои бузурги худ гуфт, ки ба 

хидмати Макиавелли ниѐз надорад. Макиавелли ин қарорро қабул карда 

натавонист, 27 июни 1527 даргузашт. Ҳангоми бадарға буданаш Макиавелли 

асарҳои асосии худро офаридааст. Инҳо Ҳумдор, Шарҳҳо дар бораи таърихи 

Ҷумҳурии Флоренсия дар даҳаи аввали Титус Ливӣ, комедияи Мандрагора ва 

дигарон мебошанд. 

                                Фалсафаи таърих 

       Дар таърихи Макиавелли барои қудрати илоҳӣ ҷой нест. Ба гуфтаи ӯ, 

ҳама ҳодисаҳо ва рӯйдодҳои ҷомеа тибқи қонунҳои табиат сурат мегиранд. 

        Ба гуфтаи Макиавелли, сабаби асосии табаддулот ва тағирот дар низоми 

сиѐсӣ табиати инсонист. 

       "Бо таҳлили рӯйдодҳои таърихӣ," менависад Макиавелли, "ман ба 

хулосае омадам, ки ҷомеа ҳамеша яксон будааст. 

          Ҳамеша мубориза байни некӣ ва бадӣ вуҷуд дорад. Аммо мубориза 

шаклҳои гуногун дорад, аз як давлат ба давлати дигар. " 

         Ба гуфтаи Макиавелли, ҳама миллатҳо ба вуҷуд меоянд, рушд мекунанд 

ва дар ниҳоят ба бӯҳрон меафтанд. Ин ба гирдоби табиат монанд аст. «Ҳар як 

давлат ва ҳоким тақдире дорад, ки зиндагии ӯро муайян мекунад. Тағирот дар 

тақдир низ аз рафтори инсон вобаста аст. Фаъолият ѐ сустии он ба ҷараѐни 

ҳодисаҳо низ таъсир мерасонад, менависад Макиавелли. 

Хулосаҳои умумӣ 

Фалсафаи Ренессанс барои гузаштан аз схоластика ба маърифат корҳои 

зиѐдеро анҷом дод. Ин давра беҳуда Ренессанс номида нашудааст, балки дар 

баробари барқарор кардани мероси фалсафии Юнону Рими қадим, ин давра 

ба инсоният нобиғаҳои бузург, мутафаккирон, рассомон ва шоирон бахшид. 



Мутафаккирони бузурги асрҳои XIV ва XVI шомили ҷаҳонбинии нав 

ва мавқеи марказии инсонро дар ҷаҳон муаррифӣ карданд. Фалсафаи 

Ренессанс назарияи теоцентризмро бо ғояҳои гуманизм ва антропоцентризм 

иваз кард. Дар теологияи схоластикӣ Худо дар алоҳидагӣ аз кайҳон ва табиат 

вуҷуд дошт. Вай табиат, оламро офаридааст, аммо берун аз олами офаридааш 

буд. Ба ҳамин тариқ, инсон аз Худо ҷудо шуд ва мавҷудияти инсон аз 

мавҷудияти Худо ҷудо буд. Одам дар схоластика гунаҳкор аст. Ӯ ғуломи 

нокомил ҳисобида мешуд. Фалсафаи Ренессанс инсонро ҷалол дод ва 

инсонро бо тамоми олам ва мавҷудияти Худо муттаҳид кард. Ҳоло коинот 

беохир аст, дар ҳаракат ва тағирѐбии доимист ва одамро як микрокосмос 

мешуморанд. Ҷаҳони рӯҳонӣ ва ҷаҳони моддӣ якҷоя шуданд. Аз ин рӯ, 

фалсафаи натуралии Эҳѐ пантеистӣ шуд. 

Ҷаҳонбинии нав ба схоластикҳо муқобил баромад, ки ҷаҳони моддиро 

ҳаракати маҳдуд медонистанд. Ҷаҳони моддӣ ва ҷаҳони рӯҳонӣ як аст ва 

пайваста тағйир меѐбад ва ба сӯи беохирӣ талош мекунад. 

Infinity беназир аст. Ин яке аз хусусиятҳои махсуси олам аст. Ин ҳастии 

абадӣ ягона мавҷудотест, ки илҳомбахш ва зинда аст. 

Дар фалсафаи Ренессанс материя мафҳуми абстрактӣ нест, он 

мавҷудоти зинда ва гуногунранг аст. Ин махлуқ тағирѐбандаи собит нест. 

Мавҷудият пайваста ҳаракат мекунад ва тағир меѐбад, зеро он аз ҳаѐт илҳом 

гирифта шудааст. Фалсафаи наҳзати табиӣ як таълимоти фалсафӣ буд, ки ба 

сатҳи илмҳои асрҳои XVII ва XVIII нарасидааст. Зоҳиран, ин метавонад як 

камбудӣ ба назар расад, аммо дар асл ин қудрати ӯ буд. 

Сабаби ба дараҷаи илм боло рафтани фалсафаи табиии Ренссен аз 

зиддиятҳои он давра набуд. Баръакс, Ренессанс дар таърихи фалсафа 

аҳамияти бузург дорад. Фалсафаи табиии асрҳои XIV ва XV ба ҷаҳонбинии 

(яхкардашудаи) схоластика, ки бар кашфиѐтҳои бузурги ҷуғрофӣ асос 

ѐфтааст, зарба зад. Вай ин зарбаро на аз нуқтаи назари илми баркамол, балки 

аз нуқтаи назари психика ва мушоҳидаҳои афсонаҳо расонд. Меъѐри ҳақиқат 

аз илм таҳия нашудааст ва ҷаҳонбинии Ренессанс пантеистӣ буд. 

         Файласуфони Ренессанс аз сеҳр ҷолиб буданд. Масалан, таълимоти 

фалсафии Тико дело Мирандола ва Фичино Ҷ.Бруно ба ҷодугарӣ диққати 

калон медиҳанд. Чаро дар ин ҷо? савол ба миѐн меояд. Мутафаккирони 

бузург сахт мехостанд, ки дониш ба нерӯи фаъол табдил ѐбад. Барои ин 

дониш бояд ба амалияи инсонӣ ворид карда шавад ва нерӯҳои созандаи онро 

ҳавасманд кунад. Иродаи Худо ба инсон кумак мекунад, ки донишро ба як 

нерӯи фаъол табдил диҳад. 



         Фалсафаи маърифати асри XVII ақидаҳои пантеистӣ ва сенсуалистиро, 

ки ба фалсафаи наҳзатиҳо хосанд, рад карда, онҳоро бо ҷаҳонбинии 

механистӣ иваз кард. 

 Саволҳо: 

1. Хусусиятҳои тавсифи ҷаҳонбинии Эҳѐ. 

2. Эҳѐи башарият. 

3. Андешаҳои шумо дар бораи таърихи Эҳѐ. 

4. Самтҳои асосии тафаккури таърихӣ дар Эҳѐ кадомҳоянд? 

5. А.Валла. Ф.Патритси. Л.Леруаа. Н.Макиявелили. Ҷ.Боден. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мавзўи-9:ФАЛСАФАИ ТА РИХИ ДАВРАИ МАЪРИФАТПАРВАРИ 

(АСРХОИ XVII - XVIII). 

 

Нақша 

 

1. Гоббс - инфиродӣ ва худдорӣ 

2. Инсон дар байни шак ва имон аст. Декарт шубҳаи методӣ ва мӯътамад 

3. ақл аст 

4. Локк - маърифат ва баробарӣ 

5. Лейбниц - монадҳо ва ҳамоҳангии намоѐн 

6. Беркли танқиди дохилии эмпиризм аст 

7. Юм - Эмпиризм ҳамчун танқид 

          Томас Гоббс (1588-1679) англисӣ ва муосири инқилоби англисӣ буд. 

Дар шашсолагӣ ӯ лотинӣ ва юнониро омӯхт ва дар хурдсолӣ ба Донишгоҳи 

Оксфорд дохил шуд. Дар тӯли давраи котиб дар назди Лорд Кавендиш, ӯ дар 

хидмат бисѐр сафар мекард ва бо бузургони замони худ (аз ҷумла Галилео) 

мулоқот мекард. Вақте ки ҷанги шаҳрвандӣ сар шуд, ӯ ба Фаронса рафт ва 

дар соли 1651 ба Англия баргашт. Дар синни 88 -солагӣ ӯ Ҳомерро ба забони 

англисӣ тарҷума кард. 

         Асарҳо. Асари машҳури ӯ Левиафан (Левиафан оид ба материя, шакл ва 

қудрати иттиҳодияи мазҳабӣ ва шаҳрвандӣ) дар соли 1651 нашр шудааст. 

Гоббс инчунин муаллифи чунин асарҳо ба монанди Дар бораи шаҳрванд (De 

Give, 1642), Дар бораи бадан (De corpore, 1655) ва Дар бораи инсон (De 

homine, 1658) мебошад. 

          Ҳамчун созандаи соат, Гоббс дар замони ноустувории сиѐсӣ байни 

шоҳигарон ва парлумонҳо, бо ҷанги кушод ва шаҳрвандӣ зиндагӣ мекард. 

Ҳама навиштаҳои сиѐсии ӯ як ҳадаф доранд: таъсиси ҳукумати қавӣ, ки 

қодир ба нигоҳ доштани сулҳ ва тартибот аст. Бо ин мақсад, Гоббс 

монархияи мутлақро дастгирӣ мекунад. Аммо асоснокии идеологии Ҳоббсро 

аз монархия метавон бо ду роҳ фаҳмид. Муҳимтарин чиз барои Гоббс сулҳ ва 

тартиб аст. Аз ин рӯ, муҳим нест, ки шакли ҳукумат монархияи меросӣ аст ѐ 

не. 

Назарияи сиѐсии Гоббс ниҳоят фардӣ ва бениҳоят мутлақ аст. Мисли дар 

бисѐр мавридҳои дигар, ихтилоф вуҷуд надорад. Автономияи иҷтимоӣ ва 

зулм метавонанд якҷоя ба ҳам раванд. Агар одамон бо риштаҳои дохилии 

инсонӣ бо ҳам пайваст набошанд, пас барои пешгирии анархия аз қувваҳои 

беруна истифода бурдан лозим аст. 

Ин омезиши фардиятпарастӣ ва абсолютизмро дар Гоббс метавон 

ҳамчун ифодаи идеологии манфиатҳои синфи сеюм дар давраи капитализм 



барвақт фаҳмид. Подшоҳи қавии миллӣ барои бекор кардани имтиѐзҳои 

кӯҳнаи китобҳо, инчунин таъмини сулҳ ва тартибот ва ҳамчун кафили иҷрои 

созишномаҳои тиҷоратӣ аз ҷониби харидорон, фурӯшандагон ва рақибон 

зарур аст. Ҷамъияти индивидуалистӣ дар асоси рақобати иқтисодии ҳама бо 

якдигар ташаккул меѐбад. Ҳадафи ин ҷомеа наҷот додани ҷони аъзои он аст 

ва василаи ҳифзи ҳаѐт ва моликият мақомоти қудратманд таҳти роҳбарии 

подшоҳи мутлақ мебошанд. 

Макиавелли мекӯшад ҷомеаро аз рӯи далелҳои гузашта ва ҳозира дарк 

кунад. Бо омӯзиши муфассали далелҳо, ӯ умедвор аст, ки донишҳои амалӣ ба 

даст орад, ки метавонанд ба шахсони қудрат ѐ онҳое, ки мехоҳанд давлатро 

забт кунанд, кӯмак кунад. Ин дониш бояд дар шакли "агар" бошад. (Агар мо 

ба таври муайян амал кунем, натиҷаи дуруст ба даст хоҳем овард.) 

Макиавелли чунин мешуморад, ки табиати инсонӣ дар тӯли таърих 

асосан бетағйир боқӣ мондааст. Баръакс, ӯ гумон мекунад, ки таърих, 

бинобар ин, инчунин мавзӯи тағирот дар шакли пайдоиш, рушд ва таназзули 

миллатҳо, ба мисли давлатҳост. Бар асоси ин шарт ва бо омӯзиши рӯйдодҳои 

сиѐсии гузашта мо метавонем донише ба даст орем, ки имрӯз ҳам метавонад 

муфид бошад. Масалан, донистани ихтилофи мушаххас байни як генерали 

румӣ бо сарбозони ӯ ѐ як раҳбари низомӣ ва як сиѐсатмадори румӣ метавонад 

ба мо дар фаҳмидани он кӯмак кунад, ки чӣ гуна ин гуна муноқишаҳои байни 

ҳоким ва артишро дар замони мо ҳал кардан мумкин аст. 

Хулоса, Макиавелли чунин мешуморад, ки умумиҷаҳонии универсалӣ 

дар асоси рӯйдодҳои махсуси инфиродӣ имконпазир аст. Азбаски донишҳои 

ба ин тариқ гирифташуда на ҳама вақт возеҳанд, маҳз бо дахолати тақдир 

дониши мо ва қобилияти назорат кардани рӯйдодҳоро маҳдуд мекунад. 

         Одатан, ҳангоми интиқод аз Макиавелли баҳс мекунад, ки вай дар 

фаҳмидани он, ки дар ҷомеа дигаргуниҳои куллӣ ба амал меоянд, бо фарзияе, 

ки хислатҳои инсонӣ тағйир намеѐбанд, дучор меояд. Зиѐда аз ин, падидаҳои 

сиѐсии замони онҳо аз мафҳумҳои психологӣ (ба монанди эгоизм) ва 

фаҳмиши даврии таърих (давлат, ҳоким, мардум, аристократия, артиш бо 

фармондеҳону сарбозонаш, ҳолати шукуфоӣ ва таназзул) ҳангоми шарҳи 

истифодаи мафҳумҳо бармеоянд. , он дар шарҳи тағироти куллии иқтисодӣ 

ва фарҳангӣ, ки камтар визуалӣ ҳисобида мешаванд, бо мушкилоти бештар 

рӯбарӯ мешавад. 

         Умуман, Гоббс бо нуктаҳои асосии Макиавелли розӣ аст. Ҷомеа ва 

сиѐсат бояд оқилона, аз ҷиҳати илмӣ фаҳмида шаванд ва табиати инсонӣ 

аслан тағирнопазир ва кӯҳна аст. Аммо Гоббс бо усули тавсифи Макиавелли, 

ки ба омӯзиши рӯйдодҳои мушаххас асос ѐфтааст, розӣ нест. Гоббс роҳи 



боэътимодтарро меҷӯяд. Он мекӯшад амиқтар он чизеро, ки дарк карда 

мешавад, омӯзад, ки он чизеро, ки мо мушоҳида мекунем, шарҳ диҳад. 

         Фаронса Рене Декарт (Рене Декарт, 1596-1650) дар Коллеҷи Ла Флеш 

Иезуит фалсафаи схоластикиро омӯхт. Шубҳаҳо дар бораи илми библиявӣ 

дар он хеле барвақт пайдо шуда буданд, зеро, ба андешаи ӯ, дар бисѐр илмҳо 

заминаи боэътимод вуҷуд надошт. Китобҳоро партофта, ба сафар шурӯъ 

кард. Гарчанде ки Декарт католик буд, вай дар давоми ҷанги сӣсола дар 

протестантизм иштирок мекард. Хоббиҳои ӯ савораи асп, мусиқӣ, 

шамшербозӣ ва рақс буд. Дар синни 23 -солагӣ ӯ ғояҳои асосии методи худро 

ҳангоми дар хонаҳои зимистона дар Олмон тавсиф намуд. Пас аз даҳ сол, ӯ 

барои омӯзиши сулҳ ва оромӣ ба Нидерландия кӯчид. Соли 1649 ӯ барои 

дидани Малика Кристина ба Стокголм ташриф овард. Зимистони шведӣ 

Декартро мағлуб кард, ӯ бемор шуд ва дар моҳи феврали соли 1650 

даргузашт. 

        Асарҳо. Асарҳои асосии ӯ Discourses de la methode (1637) ва Андешаҳои 

метафизикӣ (Meditations metaphysiques, 1647) -ро дар бар мегиранд. Асарҳои 

дигари ӯ Principes de la философия ва Regies pour la direction de l'esprit 

мебошанд. Шарҳҳо дар бораи усул яке аз аввалин асарҳои фалсафии ба 

забони фаронсавӣ навишташуда мебошанд. Декарт бо забонҳои лотинӣ ва 

фаронсавӣ навиштааст. 

        Декарт ҳам нав ва ҳам кӯҳнаро ифода мекунад. Аз як тараф, ӯ мекӯшад, 

ки заминаи нави устувори фалсафа гузорад. Аз тарафи дигар, он ба анъанаи 

схоластикӣ устуворона реша давондааст, ки инро далели мавҷудияти Худо 

исбот мекунад. 

        Ба ақидаи Декарт, дар фалсафа оид ба ҳама гуна масъала ақидаҳои ба 

ҳам зид вуҷуд доранд. Ягона усули воқеан боэътимод тарҳи математикӣ 

мебошад. Аз ин рӯ, Декарт системаи дедуктивиро ҳамчун идеали илмӣ 

мешуморад. Ин идеал омили муайянкунандаи фалсафаи Декарт гардид. 

Агар фалсафа як системаи дедуктивӣ ба геометрияи евклидӣ бошад, пас 

далелҳои комилан возеҳ ва воқеиро (аксиомаҳо) ѐфтан лозим аст. Агар 

далелҳо норавшан ва шубҳанок бошанд, хулосаҳои (теоремаҳои) системаи 

дедуктивӣ арзиши кам доранд. 

        Ин идеали илмӣ, ки Декарт аз математика сарчашма гирифтааст ва баъзе 

хусусиятҳои хоси методи илмиро ифода мекунад, ӯро ба саволи он 

мебарорад, ки чӣ гуна далелҳои комилан дақиқ ва мушаххасро барои як 

системаи фалсафии дедуктивӣ пайдо кардан мумкин аст. Шубҳаи методологӣ 

барои ѐфтани ҷавоб ба ин савол кумак мекунад. Ин як воситаи истисно 

кардани ҳама қоидаҳоест, ки аз онҳо мантиқан шубҳа карда метавонем ва 

қоидаҳои мантиқан шубҳаоварро ҷустуҷӯ мекунем. Маҳз ин қоидаҳои 



бебаҳоест, ки мо метавонем ҳамчун далели системаи дедуктивии худ 

истифода барем. 

Ҷон Локк (1632-1704) дар оилаи пуритонӣ таваллуд шудааст. Падари ӯ 

ҳуқуқшинос ва вакили парлумон буд. Интиқоди Локк аз фалсафаи 

схоластикӣ ва таваҷҷӯҳи ӯ ба илмҳои табиатшиносӣ, бахусус тиб ва кимиѐ 

хеле барвақт оғоз шуда буд. Локк дар назди худ мақсад гузошт, ки "поксозии 

интеллектуалӣ", яъне санҷиши интиқодии дониш. Ӯ иқрор мекунад, ки маҳз 

баҳсҳои беохир дар бораи масоили ахлоқӣ ва мазҳабӣ ӯро водор кардааст, то 

бипурсад, ки оѐ аксари мафҳумҳое, ки истифода мебарад, ноумедона 

норавшан ва гумроҳкунандаанд. Локк чунин мешуморад, ки файласуфон, ба 

монанди олимони табиатшинос, бояд тавассути таҷриба қадам ба қадам пеш 

раванд. Пеш аз гузаштан ба масъалаҳои "калон", мо бояд асбобҳои худамон, 

консепсияҳои худамонро омӯзем. Ҳамин тавр, Локк аз танқиди маърифат ва 

таҳлили забон оғоз меѐбад. Аммо таваҷҷӯҳи ӯ ба "асбобҳо" ӯро аз сар задани 

мушкилоти мушаххас боз намедорад. Локк яке аз классикони педагогика ва 

назарияи сиѐсист. 

Корҳо. Рисолаи идоракунӣ (Ду рисолаи ҳукумати шаҳрвандӣ, 1690) 

Инҷили либерализм номида мешавад. Қисми аввал ба танқиди идеологи 

мутлақият, сэр Роберт Филмер бахшида шудааст (сэр Роберт Фирмер, 1588-

1653). Қисми дуввум ба ақидаҳои Локк дар бораи давлат ва ҳуқуқи табиӣ 

бахшида шудааст. Ин асар асоси монархияи конститутсионии Вилям Оранж 

(Уилям Оранж, 1650-1702) ҳисобида мешуд, аммо идеяҳои ӯ ҳам дар 

Фаронса ва ҳам дар Амрико нақши инқилобӣ мебозиданд. Локк инчунин 

асарҳои гносеологиро оид ба таҳаммулпазирии динӣ, андешаҳо дар бораи 

таълим, оқилияти масеҳият ва таҷрибаи донишҳои инсонӣ (1689) навиштааст 

(таҳаммулпазирии эссе, баъзе фикрҳо дар бораи таълим, оқилии масеҳият, 

фаҳмиши инсонии эссе) муаллиф. 

 Эпистемология ва танқиди дониш. Таълимоти Локк аз бисѐр 

ҷиҳат дар чорроҳаи дурнамоҳои гуногуни идеологӣ қарор дорад. Решаҳои 

фалсафаи ӯ ба тарафдорони консепсияи ҳуқуқи табиӣ ва номиналистҳо 

(Оккам) бармегардад. Ба ӯ рационалист Декарт таъсир расонд, аммо ӯ бар 

зидди рационализми картезиан далелҳои эмпирикӣ овард. Локк пешрави 

маърифат ва ҳамзамон як ҷараѐни фалсафӣ буд, ки ҷанбаҳои муайяни 

фалсафаи маърифатро, ки пешгузаштаи эмпиризми Бритониѐ буд, сахт 

танқид мекард. 

         Рационалистҳо боварӣ доштанд, ки мафҳумҳои возеҳ ба мо имкон 

медиҳанд, ки воқеиятро бидонем. Агар мо фаҳмиши возеҳ дошта бошем, 

дониши боэътимод хоҳем дошт. Онҳо боварӣ доштанд, ки агар инсон ақли 

худро дуруст истифода барад, метавонад дониши дуруст гирад. Дуруст аст, 



ки рационалист Декарт шубҳа дошт, аммо вай онро ҳамчун воситаи 

роҳнамоии дониш медонист. 

           Аммо рационалистҳо дар бораи он чӣ равшан аст ва кадомаш дуруст 

аст, баҳс мекунанд. Ин баҳсҳо, дар навбати худ, барои баҳсҳои зидди 

рационализм заминаи мусоид фароҳам меорад. Яке аз чунин далелҳои 

стандартӣ, ки аз Локк ба Кант пешниҳод шуда буд, далел буд, ки татбиқи 

консепсияҳо ногузир боиси амалӣ шудани ягон чизи воқеӣ намегардад. 

Фаҳмиши мо дар бораи гурбаи босавод маънои онро надорад, ки чунин гурба 

вуҷуд дорад! Ба ҳамин монанд, мавҷудияти комил ба хулосае намеорад, ки Ӯ 

аз мафҳуми Худо вуҷуд дорад. Мо наметавонем аз консепсия дар бораи 

мавҷудият хулоса барорем. 

         Локк шубҳаро на танҳо ҳамчун абзори якдафъаина, ки метавонад ба 

омӯзиши бидуни иштибоҳ оварда расонад, балки ҳамчун воситаи тафтишоти 

доимӣ истифода мебарад. Раванди шинохтан аллакай натиҷаи муайяне 

медиҳад, на натиҷаи ниҳоӣ. Аз ин рӯ, вазифаи мо, чун дар илмҳои 

табиатшиносӣ, пайваста ва танқидона такмил додани дониши мавҷудбуда 

мебошад. 

          Дар зери таъсири илмҳои табиатшиносии бедор, Локк, бар хилофи 

рационалистҳо Декарт, Спиноза ва Лейбниц, ба дигар қоидаҳо ва идеалҳои 

дониш омад. Хусусан таваҷҷӯҳи Локк ба тиб, илми таҷрибавӣ, хеле қавӣ буд. 

Тавре ки шумо медонед, мушоҳида ва тасниф дар ин илм нақши калидӣ 

мебозанд. Робитаи илмҳои фалсафа ва фалсафа, ки ба таҷриба ва шубҳа дар 

бораи назария асос ѐфтааст, аз қадимулайѐм (Гиппократ) сарчашма мегирад. 

            Мисли бисѐр рационалистҳо ва эмпирикҳои асрҳои XVII ва XVIII, 

Локк ба гносеология хеле таваҷҷӯҳ дошт. Мисли онҳо, Локк мекӯшад 

бифаҳмад, ки шахс бо донистан ба чӣ ноил шуда метавонад. Маҳдудияти 

дониши инсонӣ куҷост? Ин як масъалаи хеле муҳим аст. Бо эътирофи ҳудуди 

дониши инсонӣ, мо метавонем худро аз эътиқод, ки нодуруст аст, дуруст аст. 

Барои рационалистҳое, ки донишро танқид мекунанд, гносеология ҳамчун 

такягоҳ барои эҷоди системаҳои фалсафӣ хизмат мекунад. Барои Локк ва 

дигар эмпиристон, аз тарафи дигар, танқиди дониш, ки хосиятҳои табобатӣ 

дорад ва рушди илмро фароҳам меорад, ҳадафи мустақил аст. Сабаб дар он 

аст, ки таҳлили эмпирикии маърифат боиси таваҷҷӯҳи бештар ба 

қобилиятҳои маърифатии мо мегардад. 

         Монадҳо ва ҳамоҳангии муайяншудаи Лейбниц. Готфрид Вилҳелм фон 

Лейбниц (Готфрид Вилҳелм фон Лейбниц, 16461716) олмонӣ буд, аммо 

азбаски подшоҳ файласуфи замони Людовики XIV (1638-1715) буд, вай 

асосан ба забонҳои фаронсавӣ ва лотинӣ менавишт. Тарзи зиндагии ӯ 

комилан бар хилофи Спиноза буд. Лейбниц марди воқеан дунявӣ буд, ки 



хонааш Аврупо буд. Қобилиятҳои ӯ дар соҳаҳои гуногуни назариявӣ ва 

амалӣ нишон дода шудаанд. Масалан, ӯ дар соҳаи истихроҷи маъдан, 

ислоҳоти сиѐсӣ, молия, ҳуқуқ, оптика, нақлиѐт ва ҷомеаи илмӣ иштирок 

мекард. Лейбниц инчунин бисѐр сафар кард ва мероси эпистолярии зиѐда аз 

15,000 ҳарф боқӣ гузошт. Вай бо қасрҳои мухталифи шоҳӣ дар тамос буд ва 

бо афроди шоҳона мулоқот мекард. Назариявӣ, ӯ дар фалсафа, теология, 

ҳуқуқ, физика, тиб, таърих ва филология кор кардааст. Вай бо кашфи 

ҳисобҳои дифференсиалӣ, ки ӯ ҳамзамон ва мустақилона аз Нютон 

офаридааст, машҳур аст. 

           Корҳо. Мо аз асарҳои сершумори ӯ танҳо дуеро зикр хоҳем кард. 

Теодицея (Essaias de Theodicee, 1710) la Leibniz муносибати байни Худо ва 

иблисро муҳокима мекунад ва мекӯшад, ки Худо масъулиятро барои бадиҳои 

ин ҷаҳон, ки беҳтарин аз ҳама оламҳои беҳтарин ба ҳисоб меравад, озод 

кунад. Монадология (Monadologie, 1714) сохтори оламро муҳокима мекунад, 

ки унсурҳои асосӣ ва бунѐдии онҳо "монадҳо" мебошанд. Лейбниц инчунин 

дар таҷрибаҳои нави шинохти инсон гносеологияи Локкро танқид кард 

(Nouveaux essais I'entendement humain, 1703). 

          Мақсад ва сабаб синтези нав аст. Лейбниц мекӯшад, ки нуқтаи назари 

механизми ҷаҳон бо андешаи ҷаҳони телологӣ мувофиқат кунад. Хулоса, 

Лейбниц баҳс мекунад, ки нуқтаи назари механикӣ ҷаҳони нисбатан амиқтар, 

телологиро нисбат ба амиқтар, танҳо сатҳӣ мефаҳмонад. Сабабҳои механикӣ, 

ки зоҳиран кӯрона амал мекунанд, дар ниҳоят мақсади илоҳиро ифода 

мекунанд. Аз ин бармеояд, ки Лейбниц бовар дошт, ки он чи ки ба назари 

сатҳӣ моддӣ ва ғайрифаъол менамуд, қувваҳои табиатианд. Биѐед ба таври 

мухтасар таваҷҷӯҳ кунем, ки чӣ тавр Лейбниц «таҳкурсии» ғайримоддӣ, 

телологии ҷаҳони механикӣ ва моддиро гузоштааст. 

           То он даме, ки мо ба баъзе унсурҳои асосии ҷисмонӣ 

тақсимнашаванда, ки онҳоро метавон ҳамчун марказҳои қувва тавсиф кунем, 

нарасем, чизҳои инфиродӣ метавонанд хусусияти тақсимшавӣ дошта бошанд. 

Лейбниц ин унсурҳоро монад меномад. Монадҳо унсурҳои асосие мебошанд, 

ки оламро ташкил медиҳанд. 

 

Монадҳо барои ҳама чизҳои мавҷудбуда аз ҷисмҳои ғайриорганикӣ то рӯҳи 

инсон сатҳи гуногуни шуур доранд. Ҳамин тавр, монадҳо як қисми 

иерархияи махсус мебошанд. Ҳамзамон, монадҳои инфиродӣ аз монадҳои 

дигар таъсир намегиранд. Тавре ки шогирдон шӯхӣ мекарданд, монадорон 

дару тиреза надоранд. Онҳо бо якдигар муошират намекунанд ва бо ҳам 

робита надоранд. Онҳо бо ҳамдигар тавре рафтор мекунанд, ки робитаи 

байни ҳолати рӯҳӣ ва моддӣ вуҷуд дорад. Сабаб дар он аст, ки ҳама монадҳо 



якхела "барномарезӣ" карда мешаванд. Ҳама монадҳо тибқи нақшаи ягонаи 

илоҳӣ амал мекунанд. Худо ҳамчун муҳандиси беназири универсалӣ 

иштирок мекунад, ки оламро тавре тарҳрезӣ кардааст, ки монадаҳо, ба 

монанди рӯҳ ва бадан, бо ҳам мувофиқ бошанд. Ба ин маъно, ҳама чиз, ҳама 

монадаҳо тавассути Худо муошират мекунанд. Ин ҷанбаи телологии олам 

аст. Мувофиқи Лейбниц, монадҳо як қисми ҳамоҳангии муайяншуда 

мебошанд. 

Беҳтарин дар ҷаҳон. Азбаски Худо муҳандисест, ки ҳама чизеро, ки дар 

коинот рӯй медиҳад, таҳия кардааст, чӣ гуна мо метавонем мавҷудияти 

шаррро дар ин олам шарҳ диҳем? Охир, Худо ҳам муборак ва ҳам доност. 

Лейбниц ду намуди ҳақиқатро фарқ мекунад: ҳақиқатҳои зарурӣ (мантиқӣ) ва 

ҳақиқатҳои мушаххас, ки метавонанд аз воқеият фарқ кунанд. Далелҳои 

дақиқ аз шароити эмпирикӣ вобастаанд, бо сатҳи эҳтимолият тавсиф 

мешаванд ва аз ин рӯ дар вариантҳо дастрасанд. Ҳатто Худо наметавонад 

ҳақиқатҳои заруриро (мантиқиро) тағйир диҳад. Вақте ки сухан дар бораи 

ҳақиқатҳои возеҳ меравад, Худои бахшояндаи ҳаким беҳтарин омезиши 

ҳолатҳои гуногуни таҷрибавиро интихоб мекунад. Ҳангоми баррасии 

далелҳои мушаххас, баъзе ҳолатҳо метавонанд ба шахси алоҳида беҳтар 

бошанд, агар онҳо гуногун бошанд. Аммо, агар мо ҳама чизро мисли Худо 

дида метавонем, мо медонистем, ки дар дунѐе, ки мо зиндагӣ мекунем, ҳама 

чиз ба таври беҳтарин тарҳрезӣ шудааст, яъне Худо беҳтарини ҳама 

таркибҳои имконпазирро интихоб мекунад. 

Пас Лейбниц метавонад нишон диҳад, ки ҳама чиз асос дорад. Ин ѐ зарурати 

мантиқӣ ѐ талаботест, ки ҷаҳон беҳтарин бошад. Ҳамин тавр, мо дар 

беҳтарин ҷаҳони имконпазир зиндагӣ мекунем. 

Ҳамин тавр, фалсафаи Лейбниц ин аст, ки ҷаҳонеро, ки Худо интихоб 

кардааст, сафед кунад. Худо барои бадӣ, ки дар ҷаҳон вуҷуд дорад, ҷавобгар 

нест. Аз нуқтаи назари сиѐсӣ, ин ҳамзамон барои ҷомеаи мавҷуда асоснок 

аст. То он даме, ки мо дар беҳтарин оламҳо зиндагӣ мекунем ва ранҷу 

ниѐзҳое, ки мо дар онҳо дучор мешавем, камтарин азобҳо ва ниѐзҳое 

мебошанд, ки мо дорем, пас барои хоҳиши мо барои тағир додани ҷомеа хеле 

кам вуҷуд дорад. Теодикӣ, дар навбати худ, ҳамчун воситаи қонунигардонии 

ҷомеаи мавҷуда ва нобаробарии мавҷуда дар шароити зиндагӣ ва тақсими 

қудрат амал мекунад. 

         Юм ҳамчун танқиди эмпиризм. Танқиди эмпирикӣ. Дар бораи сабабҳо 

фикр кунед. Барои Томас Аквинский, мафҳуми қонуни табиӣ бо тартиби 

объективии муқарраркардаи Худо алоқаманд буд. Барои Локк, консепсия бо 

инсон ҳамчун субъекти ҳаракаткунанда алоқаманд буд. Шахсон ҳуқуқҳои 

ҷудонопазир ҳисобида мешуданд. Дар асри XVIII мафҳуми қонуни табииро 



ҳам романтикҳо ва ҳам эмпиристон танқид карданд (Юм). Романтикҳо 

ҷанбаи умумии мафҳуми ҳуқуқи табииро танқид карда, баҳс мекарданд, ки 

ҳар як миллат қонунҳои худро дорад, ки бо рушди таърихии худ муайян 

карда мешаванд. Эмпирикҳо ин консепсияро дар асоси таҳлили эпистемологӣ 

танқид карда, ба хулосае омаданд, ки мо наметавонем дар бораи дурустии 

меъѐрҳое, ки консепсияи қонуни табиӣ пешбинӣ кардааст, маълумот дошта 

бошем. 

         Дэвид Юм (Дэвид Юм, 1711-1776) қариб дар як вақт бо Волтер 

(Вольтер, 1694-1778) ва Руссо (Руссо, 1712-1778) дар давраи Маърифат 

зиндагӣ мекард. Ақидаҳои асосии фалсафии Юм хеле барвақт ташаккул 

ѐфтанд. Вақте ки ӯ рисоларо дар бораи табиати инсон нашр кард, ӯ камтар аз 

сӣ сол дошт. Юм фикр мекард, ки ин асар сару садоеро ба вуҷуд меорад, 

аммо он дар аввал таваҷҷӯҳи ками хонандагонро ба бор овард. Баъдтар ман 

ба фалсафаи ӯ таваҷҷӯҳ кардам. Имрӯз, Юм яке аз файласуфони бузурги 

мактаби таҷрибавӣ мебошад. 

           Вақте ки сухан дар бораи эмпиризми классикии англисӣ меравад, 

одатан Локк, Беркли ва Юм зикр карда мешаванд. Асарҳои Юм иборатанд аз 

Рисола дар бораи табиати инсон (1739), Очеркҳо оид ба ахлоқ ва сиѐсат 

(Очеркҳои ахлоқӣ ва сиѐсӣ, 1741) ва Тафтишот дар бораи фаҳмиши инсонӣ, 

1749.). 

          Файласуфони маърифат ба ақл ҳамчун абзори нобуд кардани анъанаҳо 

ва хурофотҳои беасос табдил ѐфтанд. Аммо худи мафҳуми ақл ҳанӯз ба 

қадри кофӣ омӯхта нашудааст. 

         Аз ҷиҳати эпистемологӣ, Юм як эмпири Шотландия буд, ки барои онҳо 

танҳо ду намуди дониш вуҷуд дошт. Навъи якуми дониш таҷриба (дар ниҳоят 

таассуроти эҳсосотӣ) ва дуввум қоидаҳои ҳамкории мафҳумҳое мебошанд, ки 

бо созишнома муайян карда шудаанд (тибқи тафсири эмпирикӣ, ин гуна 

донишҳо хоси риѐзиѐт ва мантиқ аст). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Мавзўи-10:Фалсафаи давраи таърихи илмии асрҳои XVIII-XIX 

   

 Нақша 

1. Ақидаҳои таърихӣ ва фалсафии фалсафаи классикии Олмон. 

2. Назарияи рушди Сен-Симон. 

3. Инкишофи таърих ҳамчун раванди табиӣ-таърихӣ. 

            

          Фалсафаи таърих дар Аврупо, тавре ки дар боло зикр кардем, дар асри 

XVIII ҳамчун як шохаи муҳими фалсафа ба вуҷуд омад. То ин вақт фаҳмиши 

фалсафии таърих ба зинаи нави тадқиқоти илмию назариявии илмҳои 

ҷамъиятӣ боло рафт. Истилоҳи фалсафаи таърихро бори аввал Волтер соли 

1765 ихтироъ карда буд ва як соҳаи комилан навро ҳамчун як ҷузъи умумӣ ва 

ҷудонопазири илмҳои таърих, ҷомеашиносӣ, демография, этнография ва 

фалсафа боз кард. Тадқиқоти И.Г.Гердер самтҳои мушаххаси фалсафаи 

таърихро ҳамчун илм муайян кард. 

            Дар рушди фалсафаи таърих Гегел, О. Конте, Н. Я. Данилевский, 

О.Спенглер, А.Тойнби, П.А.Сорокин, К.Ясперс, К.Поппер ва дигарон саҳми 

бебаҳо гузоштанд. 

                        Фалсафаи таърихи Англия-Фаронса 

         Дар асрҳои охир дар омӯзиши таърихи ҷаҳон тамоюли тамаддун 

ҳукмфармо буд. Ин бо идомаи фалсафаи Освалд Шпенглер аз ҷониби 

Арнольд Тойнби ва пайдоиши шакли классикии назарияи тамаддуни маҳаллӣ 

ишора мекунад. 

         Дарвоқеъ, Тойнби гуфтааст: ―Шумораи тамаддунҳои машҳур чандон 

зиѐд нест, мо метавонем онҳоро танҳо ба 21 тамаддун тақсим кунем. Аммо 

уларни давом эттириш мумкин. Халқҳои гуногун, давраҳо ва кишварҳо 

таҳаввулоти гуногунро аз сар гузаронидаанд. Аммо шумораи тамаддунҳои 

комилан мустақил ва ҷиддӣ аз даҳ нафар зиѐд нахоҳад буд "гуфт ӯ. Тойнби 

ҳамин тавр падидаи бисту як тамаддунро эътироф мекунад. Ба онҳо 

тамаддунҳои арабӣ, чинӣ, шумерӣ, майами, ҳиндӣ, эллинӣ, ғарбӣ, масеҳӣ 

(русӣ), шарқи дур (кореягӣ ва японӣ), эронӣ, мисрӣ, арабӣ, мексикӣ, бобилӣ 

ва дигарҳо дохил мешаванд. 

         Яке аз намояндагони бузурги фалсафаи Фаронса Раймонд Ҳорун 

мебошад. Вай намунаи дурахшони муносибати рационалистӣ ба фалсафаи 

таърихи миллӣ буд. Асарҳои ӯ оид ба омӯзиши таърих ва тафаккури таърихӣ 

иборатанд аз "Муқаддима ба фалсафа", "Фалсафаи таърихи интиқодӣ", 

"Андозаҳои тафаккури таърихӣ", "Марҳилаҳои рушди тафаккури 

сотсиологӣ", "Рушди гумшуда", "Демократия ва тоталитаризм" . чунин 



асарҳо дар мактаби фалсафаи таърихии Фаронса самти тамоман навро оғоз 

карданд. 

         Фалсафаи таърихи Олмон 

        Яке аз намояндагони бузурги фалсафаи таърихи Олмон Освалд 

Шпенглер мебошад. Вай дар асари машҳури худ «Нопадидшавии офтоби 

аврупоӣ» андешаҳои худро оид ба самти хоси фалсафаи таърих ба миѐн 

мегузорад. Шпенглер дар бораи имкони дарк кардани ҷаҳон тавассути 

ақидаҳои мистикӣ, интуицияи инсон, эҳсоси ботинӣ ва қобилияти эҳсоси 

воқеият фикр мекунад. 

        Ба гуфти Шпенглер, "Ҳамон қадар ҷаҳон вуҷуд дорад, ки одамон ва 

фарҳангҳо ҳастанд. Барои ҳар як фард дунѐи ягона, мустақил ва абадӣ вуҷуд 

дорад. Ин мавҷудияти ҷаҳон барои ҳама як таҷрибаи нав аст, як бор дар як 

умр, ки ҳеҷ гоҳ такрор нахоҳад шуд. ‖ Дар назари аввал, ҳар кас як олами 

алоҳида ва мустақил аст. Тавре ки ҷаҳони худро дорад, ҳамин тавр ибтидо ва 

интиҳои худро дорад. Ӯ ҷаҳони берунаро тавассути ҷаҳони ботинии худ дарк 

мекунад, онро мефаҳмад, баҳо медиҳад. Ҳамин тавр, таърихи инсоният, 

гарчанде ки он як бутун, як таърих, як раванди воқеии таърихӣ аст, табиӣ аст, 

ки ҳар як инсон тарзи фаҳмиши худ, муносибати худро ба он дошта бошад. 

Аз ин рӯ, як раванди воқеии таърихӣ метавонад хулосаи воқеӣ дар хаѐлоти 

шахси воқеӣ гардад. Маҳз дар ҳамин замина Шпенглер баҳс мекунад, ки 

"донишҳои илмӣ худшиносӣ аст". 

           Тавассути дарки таърих, тавассути фаҳмиши фалсафии таърих шахс 

худро мефаҳмад ва ба арзиши беҳамто табдил меѐбад. Чунин раванд 

метавонад дар инсон тавассути интуиция, қобилияти эҳсосот низ ба амал ояд. 

Ин аст, ки Шпенглер фаҳмиши таърих ва интуиция ва эҳсосотро дар робита 

бо таърих дар мадди аввал мегузорад. Аз ин рӯ, таърих ақидаеро тарғиб 

мекунад, ки мушоҳида, қобилияти дуруст дарк кардани воқеият натиҷаи 

ҳисси табиӣ аст. Вай ҳатто то ҳадде меравад, ки ғояи дарки таърихро 

тавассути эҳсосот тарғиб карда, мегӯяд: «Агар касе инро эҳсос накунад, 

метавонад донистани табиатро омӯзад, на таърихро омӯзад, балки 

таърихшинос таваллуд шавад. Қувваи таърихшинос дар он аст, ки ӯ раванди 

таърихро ба таври инстинктӣ дар сатҳи беҳуш медонад ва ҳеҷ кас 

наметавонад бо чунин услуб кор кунад ». Аз ин ақида бармеояд, ки танҳо 

дониш барои шинохти табиат кифоя аст ва барои фаҳмидани таърих онро 

эҳсос кардан, дарк кардан лозим аст, ки дар паси раванди таърихӣ тақдир, 

моҳият, маъно ва таҷрибаи зиндагӣ, шодӣ ва ғам мавҷуд аст. Ин аст, ки ҳар 

як воқеияти таърихӣ ба фалсафаи таърих мубаддал мешавад. Пас, инстинкт 

ва қобилияти эҳсос, қудрати интуиция барои таърихшинос сифати беҳамто ва 

арзишманд аст. 



        Шпенглер тамаддунро рамзи фарҳанг медонад ва ақидаеро тарғиб 

мекунад, ки ҳар фарҳанг марҳилаҳои хоси худ, тамаддуни худро дорад. Ба 

назари ӯ, тамаддун падидаи одамони мутамаддин аст. 

        О.Шпенглер дар бораи рушди фарҳангӣ, рушди таърих, динамизми он 

фикр мекунад, «ҳар фарҳанг мисли инсон зиндагӣ мекунад. Онҳо кӯдакӣ, 

наврасӣ, миѐна ва пирӣ хоҳанд дошт ‖гуфт ӯ. Ҳамин тавр, ҳар фарҳанг 

ибтидо ва интиҳо дорад. Аз ин рӯ, дар минтақаҳои гуногун, ки дар замонҳои 

гуногун рух додаанд, тамаддунҳо то андозае таназзул ва регрессияро аз сар 

гузаронидаанд. Бо назардошти ин далелҳои таърихӣ ва пастиву баландиҳои 

гузаштаи инсоният, О.Шпенглер бар он ақида аст, ки ҳар тамаддун маҳкум ба 

таназзул аст. Ӯ дар бораи сарнавишти тамаддунҳо ва дурнамои онҳо сухан 

ронда, гуфт: ―Идеяи тақдир дар маркази андешаи ман қарор дорад. Ин аст 

тақдири онҳое, ки аз олам гузаштаанд ва харобии фарҳанги муосири Аврупои 

Ғарбӣ аст. " 

           Ҳамин тариқ, О.Шпенглер иқтидори эҷодии инсонро ҳамчун 

мавҷудоти биологӣ таъкид мекунад, қудрати илоҳӣ, ки ин имконотро дарк 

мекунад, рӯҳ, эътиқод аст. Ин ақидаҳо дар фаҳмиши ҷаҳон, дар фаҳмидани 

олам возеҳанд ва "эътиқоди динӣ дар мушоҳида кардани табиат аст. 

Маълумоти табиии пеш аз динӣ вуҷуд надорад. Аз ин нуқтаи назар, байни 

католикизм ва материализм ҳеҷ фарқияте вуҷуд надорад. Онҳо дар бораи як 

чиз гап мезананд, аммо бо забонҳои гуногун. Ҳатто соҳаи атеистӣ асоси динӣ 

дорад. "Механикаи муосир низ аз эътиқоди насронӣ илҳом гирифта 

шудааст." Ҳамин тавр, О.Шпенглер ба хулосае меояд, ки рӯҳ қудрати 

аввалин ва илоҳист, ки амалҳо ва воқеиятҳои эътиқодиро идора мекунад. Ба 

назари ӯ, таърихи инсоният як ҳақиқати бузургест, ки инсон тавассути олами 

хеле тӯлонӣ ва ҳазорсола, рӯҳ ва эътиқод дарк кардааст. 

 Ҷ. Назарияҳои иҷтимоӣ-сиѐсии Руссо. 

Ҷ. Руссо соли 1712 дар Женева дар оилаи соатсоз таваллуд шудааст. 

Маълумоти ибтидоиро дар он ҷое, ки таваллуд ва ба воя расидааст, 

гирифтааст. Вай соли 1741 ба Париж омад ва дар он ҷо бо Голбах Дидро ва 

дигарон шинос шуд. Руссо Дидро бо даъвати ӯ дар "Энсиклопедия" ширкат 

хоҳад кард. Ба ҳама маълум аст, ки "Инъикос дар бораи илм ва санъат" -и 

Руссо (1750) дар таблиғи васеи ӯ нақши муҳим бозидааст. 

"Инъикос дар бораи пайдоиш ва асосҳои нобаробарии инсонӣ" -и Руссо 

эътибори ӯро афзун мекунад. Дар "Таъсири илм ба маънавият" вай 

тамаддунеро, ки дар он зиндагӣ мекунад, ҳамчун тамаддуни нобаробарӣ 

интиқод мекунад. Вай ҳамчунин таъкид мекунад, ки рушди илм табиъат ва 

маънавияти инсонро беҳтар намекунад. Албатта, ин мухолифи илму фарҳанг 

аст, гуфтан хатост. Ман ба илм ҳамла намекунам, аммо аз некӣ дифоъ 



мекунам "гуфт ӯ. Руссо мушкилоти иҷтимоӣ ва қонуншиканиро сарчашмаи 

зулм дар нобаробарии иҷтимоӣ медонад. Нобаробарии амвол абадӣ нест. Он 

аз қадамҳои зерин иборат аст. 

Марҳилаи аввали нобаробарии иҷтимоӣ пайдоиши сарватмандон ва 

камбизоатон аст. 

          Пайдоиши давлат дар он аст, ки сарватмандон ва камбизоатон аҳд 

мекунанд. Зӯроварӣ дар волоияти қонун. Дар гузашта мардумро подшоҳ ва 

қонун фиреб медоданд, аммо дар зӯроварӣ қонунҳои зӯроварӣ мардумро 

фиреб медиҳанд ва ба онҳо ҳамла мекунанд. 

         Баъдтар асарҳои ӯ аз ҷониби ҳукумат таъқиб карда шуданд. Аз тарси 

боздошт ӯ аз Фаронса фирор карда, ба Швейтсария омад (1762). Руссо солҳои 

зиѐд бо Волтер баҳс кардааст. Руссо дар мубоҳисаҳо бо файласуфон баҳс 

мекунад, ки Худо сарчашмаи ақл ва некӣ аст. Ақидаҳои иҷтимоию сиѐсии 

Руссо дар кори ӯ нақши муҳим доранд. Баробарӣ Ҳолати табиии ҷомеа ба 

одамон вобаста нест, ҳам дар истеҳсолот ва ҳам дар истеъмол. Чунин ҷомеа 

идеалӣ аст. Шояд дар оянда ба ин ноил шудан имконнопазир бошад, аммо ба 

он баргаштан мумкин аст. Дар он одамон намедонистанд, ки сарват чист, 

моликияти хусусӣ чист. Бе моликияти хусусӣ беадолатӣ буда наметавонад. 

Пайдоиши моликияти хусусӣ бар хилофи манфиатҳои мардум аст. Ин 

маънои онро дорад, ки аз ҳисоби касе бой шудан. Иродаи умумӣ манфиатҳои 

умумиро дар назар дорад. Иродаи ҳама манфиатҳои шахсиро ба назар 

мегирад. Ин маҷмӯи манфиатҳои инфиродӣ мебошад. Вай феодализмро фош 

кард ва барои бунѐди ҷомеаи одилона ризоияти иҷтимоӣ таҳия намуд. Дар 

афкори ҷамъиятии худ ӯ манфиатҳои шаҳрвандони камбизоати ҷомеаи 

Фаронсаро ҳимоя мекард. Ин аст, ки дар меҳнати эҷоди Руссо мушкилоти 

инсон ва мушкилоти нобаробарии иҷтимоӣ ҷой дорад. Файласуф дар таърихи 

афкори иҷтимоӣ бо мушкилоти ахлоқи иҷтимоии худ ва назарияи таълимӣ 

машҳур буд. Романи "Элоизаи нав" дар рисолаи худ "Дар бораи Эмил ѐ 

тарбия" масъалаҳои ахлоқ ва тарбияро моҳирона ифода мекунад. Идеали 

сиѐсии Руссо демократияи мустақим аст. Дар он қонунҳо бевосита дар 

маҷлиси ҳамаи шаҳрвандон қабул карда мешаванд. Албатта, ин ғояҳоро 

метавон дар кишварҳои хурд амалӣ кард. Таълимоти ахлоқии Руссо бо идеяи 

баробарӣ ва озодии фард зич алоқаманд аст. Ин ахлоқ далерии шаҳрванд, 

ватандӯстии як ҷумҳурихоҳ аст. 

                                          Позитивизм. 

          Позитивизм ҳамчун як тамоюли густарда дар фалсафаи Ғарб дар 

солҳои 1930 аз ҷониби файласуфи фаронсавӣ Огюст Конт (1798-1857) таъсис 

ѐфтааст. Позитивизм аввал дар Фаронса, сипас дар Британия ва дигар 

кишварҳои Аврупои Ғарбӣ инкишоф ѐфт: 



            Давраи аввал - О.Конте, Э.Литтре, Э.Ренан, Роберт (дар Фаронса), DS 

Мил, Г.Спенсер, Ҷ.Лесевич, Н.Михайловский (дар Русия), К.Каттансо, 

Д.Феррари, р. . Давраи таъсиси Ардиго (дар Италия) ва диг. 

Давраи дуввумро давраи механизм ва эмпириокритицизм меноманд. Сеюм 

давраи непозитивизм аст. 

О. Конте мафҳуми "позитивизм" -ро чунин тавсиф мекунад: якум, ростқавлӣ 

бар зидди дурӯғ: дуюм, истифода бар зидди нолозим; сеюм, дақиқӣ нисбат ба 

гумонбарӣ; панҷум, мусбат бар манфӣ ва дар ниҳоят, таҳаммулпазирӣ ба 

коррупсия. 

          Дониши инсонӣ, тафаккур пеш меравад. Аз ин рӯ, омӯзиши рушди 

инсон ба ин тариқ, ки таърихи худро дорад, боиси кашфи қонуни зерин 

мегардад, ки онро қонуни се марҳила меноманд. Якум теологӣ, дуввум 

метафизикӣ ѐ абстрактӣ ва сеюм мусбат ѐ илмӣ. Албатта, дар раванди 

шинохт инсон аз ин роҳҳо мегузарад. Ҳамин тавр, аз ин услубҳо се намуди 

ҷаҳонбинии фалсафӣ ѐ системаи назари умумӣ ба вуҷуд меоянд. Аввал 

нуқтаи ибтидоии тафаккури эҷодӣ аст: дуввум нақши гузаранда ва сеюм 

ҳолати ниҳоӣ. 

           Андешаҳои таърихӣ ва фалсафии фалсафаи классикии Олмон. 

Фалсафаи классикии олмон як бахши хеле мураккаби омӯзиши фалсафаи 

таърих аст ва онро хеле бо масъулият омӯхтан лозим аст. Фалсафаи 

классикии олмонӣ манфиатҳои низоми навро дар рафъи одатҳои кӯҳна, ба 

мисли маърифати фаронсавӣ ва рушди бемайлони муносибатҳои капиталистӣ 

ҳимоя мекард. Аз ин рӯ, вай ақидаеро эътироф ва инкишоф медиҳад, ки ақл 

бар идеологияи кӯҳна ҳукмфармост. Ҷамъияти олмонӣ ва афкори ҷамъиятии 

Олмон аз инқилобҳои фаронсавии охири асри XV таъсири бузург доштанд. 

Ин инқилоб аз инқилобҳои пешина хеле фарқ мекунад. Вай дар рушди 

афкори фалсафӣ ва иҷтимоӣ-сиѐсии Олмон саҳм гузоштааст. Дар фалсафаи 

классикии Олмон, дар дин як созиш бо анъанаҳои тафаккури фалсафии 

олмонии гузашта ҳукмфармост. Хулосаҳои иҷтимоию сиѐсии онҳо хилофи 

ақидаҳои умумии тафаккури "пок" -и ба миѐн гузошташуда буданд. Аммо 

фалсафаи классикии Олмон бидуни пайваста дар мавқеъҳояш як қадами 

муҳим дар рушди афкори фалсафӣ мебошад. 

  

                      Ақидаҳои таърихӣ ва фалсафии И.Кант. 

         Кант аз ҷониби падараш шотландӣ ва модараш олмонӣ буд. Номи 

модараш Рейтер буд. Азбаски модар дар рӯҳияи динӣ тарбия ѐфтааст, 

мекӯшад таълимоти диниро дар фарзандонаш ҷой диҳад. Падари ӯ ҳунарманд 

буд ва онҳо дар як хонаи оддӣ зиндагӣ мекарданд. Кант писари чорум буд. 

Баъдтар ӯ теолог шуд. "Ман ҳеҷ гоҳ модарамро фаромӯш намекунам ва ҳақ 



надорам, ки ӯро фаромӯш кунам" гуфт ӯ. Зеро модарам маро ба дӯст доштани 

табиат ва одамон тарбия кардааст. Саҳми модарам дар рушди рӯҳонии ман 

бузург аст ». Дар хурдсолӣ профессор бо номи Мулс ба теология дар Кант 

таваҷҷӯҳ зоҳир кард ва файласуфе бо номи Кнутцен ба ӯ таълимоти 

Лейбницро омӯзонд. Пеш аз дохил шудан ба донишгоҳ ӯро аз модараш ҷудо 

карданд. Он вақт Кант 13 -сола буд. Пас аз марги модараш Кант бо дастгирии 

молиявии амакаш ба факултаи теологияи Донишгоҳи Кант дохил шуд. 

Мувофиқи васияти модараш Кант ҳуҷҷатҳои худро ба факултаи теологияи 

донишгоҳ супорид. Кант дар солҳои донишҷӯии худ ба теология таваҷҷӯҳ 

дошт. Аммо пас аз он, ки овози паст дошт, намехост дуои илоҳиро бихонад 

ва рафт. Ӯ дигар илмҳоро дӯст медорад ва онҳоро ба кор медарорад. Кант 

панҷ сол (1740-1745) дар донишгоҳ таҳсил карда, онро хатм кардааст. Соли 

1746 падараш вафот кард. Пас аз марги падар зиндагии молиявии ӯ боз ҳам 

душвортар шуд. Хушбахтона, падарандари ӯ ӯро дастгирӣ мекунад. Аввалин 

рисолаи ӯ бо номи «Андешаҳо дар бораи арзиши воқеии қувваҳои зинда дар 

табиат» аз ҳисоби амакаш ба табъ расидааст. Вай ин рисоларо дар 23 -солагӣ 

навиштааст. 

           Асари фалсафии Кант асосан ба ду қисм тақсим шудааст. 

1. Пеш аз давраи муҳим (то солҳои 70 -уми асри XVIII). 

2. Давраи танқидӣ (аз солҳои 70 -уми асри XVIII то охири фаъолияташ). 

Куно Фишер таърихи системаи фалсафии Кантро ба давраҳои минбаъда 

нишон медиҳад. 

1) давраи аввал (давраи фалсафаи табиӣ) .Дар он замон файласуф дар назари 

рационализм буд. 2) давраи эмпиризм. Дар он вақт, таъсири Ҳюм асосан аз 

фалсафаи шотландӣ ва англисӣ дар маҷмӯъ ва ниҳоят 3) давраи интиқодӣ 

таъсир дошт. Дар ин давра Кант роҳи комилан мустақилро интихоб кард. 

Бояд гуфт, ки омӯхтани фалсафаи Кант дар давраҳо осон аст, аммо бояд дар 

назар дошт, ки муносибати қавии ӯ ба мактабҳои фалсафие, ки пеш аз ӯ 

ҳукмфармо буд, дар тамоми осораш ҳам дар аввалин асараш ва ҳам дар 

асараш инъикос ѐфтааст. баъдтар кор мекунад. 'ифодаи худро ѐфт. Ба ақидаи 

Кант, теология бояд ғояи ҷаҳони комил дошта бошад. Инкор кардан ин 

маънои онро дорад, ки ҷаҳони беҳтар аз ҳама чизҳое, ки Худо мепиндорад, 

вуҷуд дорад. Аммо беҳтарин ҷаҳони воқеиро Худо офаридааст. Идеяи 

шукуфоӣ нияти Худост. Баъдтар, бо таъсири Юм, ӯ фаъолияти меҳнатии 

худро дар давраи муҳим оғоз кард. Тамоми умри Кант ифодаи фалсафии 

худро дар кори интиқодии ақли солим дарѐфт. Кант аз дигарон адолат талаб 

мекунад, зеро ӯ хеле ростқавл аст. Бояд гуфт, ки ақидаҳои фалсафии Кант 

солҳои 1762-1765 ташаккул ѐфтаанд. Вай дар китоби худ дар бораи ҳаѐт 

фалсафаи догматикиро ифода кардааст. 



 

 Саволҳо: 

 

1. Ақидаҳои иҷтимоию сиѐсии Ҷ.Ж.Руссо. 

2. И.Г.Гердер ва "Идеяҳо дар бораи фалсафаи таърихи ҷаҳонӣ". 

3. Ақидаҳои таърихӣ ва фалсафии И.Кант. 

4. I.G. Fixte. Ф.Шиллер. FV Shelling. Фалсафаи таърихии Г.В.Ф.Гегел. 

5. К.А.Сен - назарияи рушди Саймон. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мавзўи-11:Фалсафаи таърихи охири асри ХIХ ва аввали асри 

ХХ 

Нақша: 

1. Фалсафаи таърихи Англия-Фаронса. 

2. Фалсафаи таърихии Олмон 

          Освалд Шпенглер 29 майи соли 1880 дар шаҳри хурди Бланкербург 

дар наздикии Горӣ таваллуд шудааст. Дар соли 1887, оилаи Спинглер ба Зост 

кӯчиданд. Шпенглер дар ин ҷо ба мактаби миѐна меравад. Вай пас аз солҳо 

боз ба Горӣ кӯчид. Шпенглер дар донишгоҳ бо забони лотинӣ таҳсил 

мекунад. Мактаб ба номи асосгузор, теолог ва омӯзгор Август Герман 

Фарнке номгузорӣ шудааст. Дар ин ҷо забонҳои қадимӣ таълим дода 

мешуданд. О.Шпенглер файласуфи олмонӣ ва намояндаи мафҳуми фалсафаи 

таърихии асри ХХ мебошад. Соли 1904 Шпенглер Гарида аз "Идеяи 

метафизикии фалсафаи Гераклит" имтиҳон супурд ва ҳақ дошт дар гимназия 

аз фанҳои табиатшиносӣ, математика, таърих ва олмонӣ дарс гӯяд. Аз соли 

1908 то 1911 дар гимназияи Ҳенрих Герц дар Гамбург дарс додааст ва 

баъдтар барои навиштан аз кори худ даст мекашад. 

Баъдтар Шпенглер ба Мюнхен кӯчид ва дар он ҷо лоиҳаи асари 

машҳури худ "Охири Аврупо" -ро бидуни иртибот бо касе навишт. Ниҳоят, 

ҷилди аввали ин китоб соли 1918 нашр шуд ва он ба муаллиф шӯҳрат овард. 

Дар соли 1919 ӯ як асари хурде бо номи Пруссия ва Сотсиализм навишт. 

Соли 1922 ӯ ҷилди дуюми "Охири Аврупо" -ро нашр кард. 

Соли 1925 Шпенглер бо қатъият худро аз сиѐсат дур кард. Вай ба илм 

таваҷҷӯҳ мекунад. Шпенглер оид ба мушкилоти метафизикии фалсафа 

асарҳои кӯтоҳи нотамом менависад. Шпенглер инчунин этнологияро 

омӯхтааст. Ин фаъолият ӯро ба таҳияи таърихи нави ҷаҳон водор мекунад. 

Ақидаҳои ӯ дар чанд мақола инъикос ѐфтаанд: "Фарҳанги Амрико", 

"Гвардияи осмонӣ ва аҳамияти он дар таърихи ҷаҳон" ва "Таърихи ҷаҳон дар 

ҳазораи дуввуми дини насроният". 

                             О. Шпенглер - Охири Аврупо. 

            Мавзӯи асосии фалсафаи Шпенглер таърих аст, аммо таърих 

тавассути фарҳанг шарҳ дода мешавад. Ҳар фарҳанг даврае дорад, яъне 

таваллуд мешавад, рушд мекунад ва нест мекунад. Фарҳанги Аврупо низ дар 

марҳилаи сеюми охирини худ қарор дорад. Таърих тақдир нест. Ҳар як 

фарҳанг наметавонад дар фарҳанги худ ба фарҳанги дигар саҳм гузорад. 

Шпенглер ҳангоми эҷоди консепсияи таърихии худ бисѐр масъалаҳои 

фалсафиро ба миѐн мегузорад. Аз ҷумла, мушкилоти иҷтимоиву сиѐсӣ 

тавассути мафҳуми фарҳанг ҳал шудаанд. 



            Нашри "Охири Аврупо" на танҳо дар байни бахшҳои мухталифи 

Олмон, балки дар байни зиѐиѐни рус ҳам таваҷҷӯҳи зиѐд ба бор овард. Дар 

такя ба фалсафаи таърих ӯ ба зеҳни ирфонӣ такя мекард. Ҳамин услуб ба ӯ 

муваффақияти бузург овард. Дар асри "нобудшавии Аврупо" таваҷҷӯҳи 

Шпенглер ба ифшои сарнавишти фарҳанги аврупоӣ нигаронида шудааст. Дар 

оғози асар, мегӯяд ӯ, "ҳеҷ кас чунин идеяи инқилобӣ дар бораи фаҳмидани 

таърихро надошт", ӯ таълимоти таърихии худро бо онҳое, ки медонист, 

муқоиса мекард. Аммо ӯ иқрор мекунад, ки ӯ аз Нитше ва Гѐте баъзе ақидаҳо 

гирифтааст. Шпенглер илмҳои табиатшиносиро бо илмҳои рӯҳонӣ муқоиса 

мекунад. Табиат ва таърих воқеияти худро танҳо дар зеҳни мавзӯъ мегиранд. 

Ҳамчун воқеияти мустақил, онҳо ғайриимконанд, онҳо танҳо дар рӯҳ вуҷуд 

доранд, яъне объект бе субъект ғайриимкон аст. "Ман" як шуури ягона нест, 

балки мардум, фарҳанг, инсоният ва таҷрибаҳои гуногун аст. Идеяи асосии 

Шпенглер таърих, табодули фарҳангҳои алоҳидаи пинҳон аст. Вай таърихро 

ҳамчун як раванди муттасил инкор мекунад ва рушди таърихиро низ инкор 

мекунад. Ба гуфтаи Шпенглер, таърих барои ғарбиѐн комилан фарқ мекунад. 

Маркази таърих шашумин солгарди "таърихи ҷаҳон" дар сайѐраи хурдест. Ин 

саҳна, ба гуфтаи Шпенглер, аслан маҳсули шуури бедории мост. Маҳз дар 

ҳамин асос рӯҳияи Ғарб худро дарк мекунад, мавҷудиятро тавассути ин 

шакли зарурӣ мушоҳида мекунад. 

       Шумо бояд танҳо таърихро ҳис кунед, шумо бояд танҳо дар таърих 

зиндагӣ кунед. Барои Шпенглер, усули шинохти таърих монандӣ (аналогия) 

аст, аз ин рӯ ҳангоми таҳлили рӯйдодҳои таърихӣ маҳз дар ҳамин асос 

кӯшиш кардан мумкин аст, ки параллелҳои монандӣ пайдо карда шаванд, на 

ба ҷустуҷӯи қонунҳои дохилӣ ва робитаҳои мантиқии онҳо. 

         Ба гуфтаи Шпенглер, вай ӯро ба намояндагони "Фалсафаи ҳаѐт" наздик 

мекунад, аммо дар айни замон тафовуте вуҷуд дорад, яъне ихтилофи табиат 

ва таърих на дар ашѐи онҳо, балки дар усулҳои шинохти онҳо фарқ мекунад . 

"Табиат ва таърих," менависад Шпенглер, "ду услуби муқобиланд, ки 

мехоҳанд мавҷудиятро танзим кунанд. Агар ба ҳар як раванди пайдошуда аз 

нуқтаи назари мавҷудият назар кунем, мавҷудият табиат мешавад ва агар 

мавҷудияти имконпазирро ба мавҷудияти (раванд) зарурӣ тобеъ кунем, он 

таърих мешавад, мегӯяд Шпенглер. Масалан, вақте ки тафаккур амалӣ 

мешавад, консепсияҳо ва қонунҳои мурдааш табиатро шарҳ медиҳанд. 

        Вақте ки мо ба корҳои ботинии худ, эҳсосот, зеҳни худ менигарем, 

таърих дар пеши назари мо рӯй медиҳад. Табиат натиҷаи фаъолияти 

тафаккур, натиҷаи донистан аст. Таърих, аз тарафи дигар, натиҷаи мушоҳида, 

зеҳн аст. Ҳаѐти ҳар фарҳангро тақдир идора мекунад. Ба гуфтаи Шпенглер, 

тақдир бояд эҳсос карда шавад. Агар шумо инро эҳсос накунед, шумо 



метавонед омӯзед, ки таърихро надиҳед, табиатро бишносед, аммо шумо 

бояд таърихшинос таваллуд ѐбед. Қудрати таърихшинос дар он аст, ки ӯ ба 

таври инстинктӣ раванди таърихро дар сатҳи беҳуш, дар чунин услубе 

медонад, ки ҳеҷ кас кор карда наметавонад. 

        Маънои таърих дар рӯҳи он инъикос меѐбад. Фарҳанг зуҳури зоҳирии 

рӯҳ аст. Шпенглер ҳашт фарҳангро номбар мекунад. Инҳо фарҳангҳои Чин, 

Вавилон, Миср, Ҳиндустон, қадимӣ, Арабистон, Ғарб ва Майя мебошанд. Ӯ 

бо таваҷҷӯҳи махсус ба фарҳанги русӣ сухан мегӯяд. Ҳар як фарҳанг беназир 

ва беназир аст. Дар қалби ҳар фарҳанг рӯҳи беназир мавҷуд аст. Масалан, дар 

фарҳанги қадим рӯҳи Аполлон, дар фарҳанги арабҳо, рӯҳияи ирфонӣ, дар 

фарҳанги ғарбӣ, рӯҳи Фауст. 

         Шпенглер муаррихон ва файласуфонро танқид мекунад, ки таърихи 

ҷаҳонро ба таърихи "кӯҳна ва нав" тақсим мекунанд. Шпенглер менависад, 

ки ин фарқият хоси кишварҳои ғарбӣ аст, ки дар он принсипи централизми 

аврупоии таърихшиносони ғарбро танқид мекунад. 

Шпенглер "Охири Аврупо" на танҳо ба фалсафаи таърих, балки ба сиѐсат низ 

дахл дорад. Вай дар муқаддима менависад: "Ин китоб мехоҳад таърихи 

ояндаро муайян кунад, вазифа омӯзиши сарнавишти ягона фарҳанги рӯи 

замин аст, ки ба охир мерасад, яъне фарҳанги Аврупои Ғарбӣ." Масъала дар 

он аст, ки фалокати Ғарб масъалаи тамаддун аст. Ин яке аз муҳимтарин 

масъалаҳои таърихи қадим аст. 

          Ҳар як фарҳанг тамаддуни худро дорад. Тамаддун охирин ҳолати аз 

ҳама сунъӣ аст. Тамаддун ба одамони тамаддундор тааллуқ дорад. Шпенглер 

дар бораи тамаддун ва шаҳр сухан мегӯяд. Яъне, шаҳр ҳамчун гум шудани 

шахсият, ҳамчун марги рӯҳ пайдо мешавад. 

"Фарҳанг рӯҳ аст ва тамаддун ақл аст" навиштааст Шпенглер. Гузариш 

аз фарҳанг ба тамаддун дар Ғарб дар замонҳои қадим - дар асри VI сурат 

гирифтааст. Шаҳр натиҷаи тамаддун аст. Дар шахси мутамаддин, энергия ба 

дарун равона карда мешавад, дар шахси мутамаддин бошад, энергия ба берун 

равона карда шудааст. Ҳаѐт амалисозии имкониятҳост ва дар одамони 

боандеша имконият беохир бузург аст. Шпенглер таърихи ҷаҳонро комилан 

рад мекунад. Ӯ менависад: "Инсоният барои ман воҳиди зоологӣ аст." Ман 

дар зеҳни файласуфони Аврупои Ғарбӣ пешрафт, ҳадаф ва роҳи башариятро 

намебинам. Шпенглер тақсимоти анъанавии таърихро ба давраҳои қадим, 

асрҳои миѐна ва муосир ба доираи хеле тангии провинализм ҷорӣ мекунад. 

Барои ӯ таърихи ягонаи инсоният вуҷуд надорад, танҳо фарҳангҳои алоҳида. 

Онҳо тасодуфан пайдо мешаванд, инкишоф меѐбанд ва мемиранд. Масалан, 

як гуле, ки дар саҳро мерӯяд, ҳамон сарнавиштро аз сар мегузаронад ва дар 

таърих организмҳои шабеҳ вуҷуд доранд, ба монанди наботот ва ҳайвонот, 



ки морфологияи онҳо давраҳо ва марҳилаҳоро барои ҳар як организмҳои 

фарҳангӣ муайян мекунад. "Ҳар фарҳанг, - менависад Шпенглер, - мисли 

инсон зиндагӣ мекунад. Онҳо кӯдакӣ, наврасӣ, миѐна ва пирӣ хоҳанд дошт. " 

Ба ақидаи Шпенглер, роҳи ягонаи рушди фалсафӣ вуҷуд надорад. Ва 

барои мутафаккирони гуногуни фарҳанг ягон масъалаи ягона вуҷуд надорад. 

Масъалаҳои фалсафӣ, аз қабили осори бадеӣ ва принсипҳои ахлоқӣ низ танҳо 

дар рӯҳияи худи онҳо инъикос меѐбанд. Аз ин рӯ, мегӯяд Шпенглер, 

ихтилофи байни табиат ва рӯҳ танҳо барои файласуфони мо таваҷҷӯҳ дорад. 

Дигар файласуфони фарҳанг ба ин масъала таваҷҷӯҳ надоранд ва 

намефаҳманд. Ҳар як масъала инъикоси замони худ аст. Ҳар як фалсафа, 

менависад Шпенглер, аз калимаи аввал то ҷумлаи охирин, аз мавзӯъҳои 

абстрактӣ то вижагиҳои он, як аломати поки башарияти таърихан маҳдуд аст 

ва аз ин рӯ, онҳо муваққатӣ ҳастанд, онҳо суръати ҳаракати худро ба давраи 

ҳаѐт Ҳар давра мавзӯи худро дорад ва ин мавзӯъ танҳо барои он давра марбут 

аст. 

Тақдири фарҳанги рушдѐбанда чӣ гуна хоҳад буд? кадом роҳ аст Ба 

гуфтаи Шпенглер, ин роҳ аз се марҳила иборат аст. Аввалин дарозтарин аст. 

Ин давра давраи омодагӣ, яъне ҳолати аввалаи бетартибӣ, кӯдакӣ ва 

ҷамъшавии қувва мебошад. Он гоҳ давраи фарҳанг оғоз меѐбад. Ин давра 

кашф ва татбиқи потенсиали ботинии додашудаи фарҳанги мушаххас, 

эҷодиѐти тасвирӣ мебошад. Дар ин давра ҳама арзишҳои маънавӣ ташаккул 

меѐбанд, эътиқоди динӣ мустаҳкам мешаванд, системаҳои метафизикӣ 

ташаккул меѐбанд, соҳаҳои беҳамтои санъат ва асарҳо ба вуҷуд меоянд. 

Сипас фарҳанг ба давраи сеюм ва ниҳоии худ - давраи регресс, давраи 

тамаддун ворид мешавад. Дар ин давра ҳаѐти рӯҳонӣ пажмурда мешавад, 

эътиқоди динӣ коҳиш меѐбад, таълимоти фалсафӣ сатҳӣ мешаванд ва санъат 

мемирад. Рационализми хушк ва материализм асоси ҷаҳонбиниро ташкил 

медиҳанд. Ҷанбаҳои берунии ҳаѐт рӯҳияи ботиниро мағлуб мекунанд. 

Ҳар як давраи фарҳанг, зиндагӣ, ба гуфтаи Шпенглер, 1000 сол аст, 

давраи охирини тамаддун 200-300 сол аст. Ҳар як фарҳанг ҳамон як давраи 

тақдирро аз сар мегузаронад. Ин ақидаи асосии фалсафаи таърих Шпенглер 

аст. 

                  Консепсияи A. Toйнбе 

         Арнольд Тойнби соли 1889 таваллуд шудааст. Вай инчунин яке аз 

намояндагони бузурги фалсафаи асри ХХ мебошад. Дар синни 33 -солагӣ ӯ 

дар Дафтари умури дохилии Бритониѐ мақоми баланд дошт. Дар ин муддат ӯ 

барномаи омӯзиши раванди таърихиро таҳия кард ва шоҳасари 12 ҷилдаи 

худ, "Давраҳои таърих" -ро навишт. 



          Тойнби ҳадафи ифшои потенсиали тамаддуни тавоно ва харобкунанда 

барои ҳаракат додани таърихи ҷаҳонро дорад. Аммо дар ибтидои асри бист 

маълум шуд, ки тамаддунҳо низ дар остонаи нестшавӣ қарор доранд. Ҷанги 

Якуми Ҷаҳонӣ, истифодаи силоҳи кимиѐвӣ, набардҳои зериобӣ ва ҳавоӣ ва 

рӯйдодҳои Хиросима ва Освенцим мисоли инҳоянд. Дар чунин давра 

таваллуд, рушд ва харобшавии фарҳанг ба як масъалаи мубрам табдил 

меѐбад. Баландшавӣ ва афтиши таҳқиқоти Тойнби ба мавзӯи доғ табдил 

ѐфтааст. Тойнби таҳқиқоти худро аз муайян кардани ҳудудҳои раванди 

таърихӣ оғоз мекунад (ба забоне, ки ҳама метавонанд фаҳманд). Вай рохи 

таърихии Англияро меомузад ва ба хулосае меояд, ки ин гуна ягонагй 

давлати миллй шуда наметавонад. Ин аз он сабаб аст, ки таърихи Англия 

тавассути ҳазорон робитаҳои иҷтимоию фарҳангӣ бо таърихи дигар 

кишварҳо пайванди ногусастанӣ дошт ва ҷудо кардан ва объективона 

омӯхтани он кори ғайриимкон хоҳад буд. Аз ин рӯ, ҳамчун таҳлил, 

таърихшинос бояд ваҳдати баландтар гирад. 

          Барои фаҳмидани Тойнби, бояд дар хотир дошт, ки вай файласуфи 

динӣ буд. Барои шуури масеҳӣ меъѐри ҳақиқат ҳам мулоҳиза ва ҳам дарки 

илоҳиро дар бар мегирад. Ин аст, ки Тойнби дар кори худ усулҳои дониши 

қатъии илмӣ ва интуисияи оқилонаеро истифода бурд, ки тавассути инсон 

амалӣ мешаванд ва ба ин маъно, шинохтани ӯ фаҳмиши илоҳиро тақозо 

мекунад. Таърих маъно дорад, зеро он фаҳмиши илоҳист. Инсон бояд ин 

мазмунро дошта бошад. 

           Тойнби мехоҳад тамоми таърихро дар бар гирад, аз ин рӯ, ҳамон тавре 

ки духтур организмҳои инфиродии беморро меомӯзад, вай ба таҳлили 

ҷузъҳои таърих шурӯъ мекунад ва ҳадафи омӯзиш ифшои механизми 

сотсиогенез мебошад. Ин механизм бояд дараҷаи баланди умумӣ дошта 

бошад, то тамаддунҳои инфиродӣ, аз ҷумла тамоми таърихро фаро гирад. 

Тойнби мушкили дарѐфти қувваи умумиро, ки ҷомеашиносиро пеш мебарад, 

дарк мекунад. Вай мекӯшад механизми кор кардани ин қувваро кушояд. 

          Ҳамин тавр, Тойнби идеяи рушди даврии фарҳанг ва таърихи 

инсониятро пеш мебарад. Ба назари ӯ, ягона раванди таърихии дунявӣ 

сафсатаҳои тамоман бемаънист. Таърихи дунявӣ аз таърихи "тамаддунҳо" -и 

мустақили мустақил иборат аст. Аз тарафи дигар, тамаддунҳо сохторҳои 

беҳамтои фарҳангӣ буда, дар зиндагии худ аз се марҳила мегузаранд: 

ташаккул, афзоиш, шукуфоӣ ва дар ниҳоят нестшавӣ. Он сохтори дигареро 

ташкил медиҳад. 

         Баръакси Спинглер, Тойнби баҳс мекунад, ки ҳалқае ҳаст, ки 

тамаддунҳоро муттаҳид мекунад. Он рушди рӯҳонии инсониятро дар бар 

мегирад. Бо вуҷуди ин, Тойнби бисѐр ақидаҳои Спинглерро истифода 



мебарад. Аммо ӯ ҳамчун муаррихи касбӣ хулосаҳои назариявии худро дар 

асоси далелҳои возеҳ мебарорад. 

              Консепсияи муосири рушди ҷаҳон 

         Сохтори геополитикии ҷомеаи байналмилалӣ бо фалокати Иттиҳоди 

Шӯравии пешин ва системаи ҷаҳонии сотсиалистӣ тағйир ѐфт. Системаи 

дуқутбаи муносибатҳои байналмилалӣ, ки ба тақсимоти ҷаҳон ба блокҳои 

мухолифи байни системаҳои капиталистӣ ва сотсиалистӣ дар асоси таносуби 

нисбии қувваҳои ду давлати бузург - Иѐлоти Муттаҳида ва Иттиҳоди 

Шӯравии пешин асос ѐфтааст, қатъ гардид. ба тартиби нави дунявӣ ворид 

шуд. Дар сиѐсати ҷаҳонӣ баҳсҳо дар бораи вазъи нави ҷаҳон афзоиш меѐбад. 

 Консепсияи "охири таърих" 

          Франсис Фукуяма, сиѐсатшиноси амрикоӣ, яке аз асосгузорони 

таълимоти "Анҷоми таърих" буд. Ба ақидаи ӯ, суқути бузургтарин давлати 

коммунистӣ - Иттиҳоди Шӯравӣ ва худсарона аз байн рафтани сотсиализм 

ҳамчун як системаи иҷтимоӣ на танҳо бо поѐни системаи дуқутба, дуқутбӣ ва 

гузаштан ба давлати бисѐрқутбӣ, балки дар анъанавӣ , ҳисси иҷтимоӣ.ин 

ҳамчунин маънои онро дорад, ки таърих ба охир мерасад. "Ба як маъно, 

таърих ба охир расид: эволютсияи идеологӣ ба охир расид ва 

универсализатсияи демократияи либералии либералӣ ҳамчун шакли охирини 

ҳукумат оғоз ѐфт" навиштааст ӯ. Ҳоло ҷаҳон як миллати "пас аз таърихӣ" аст, 

ки ба сатҳи демократияи либералӣ расидааст ва кишварҳои "пас аз таърихӣ", 

ки то ҳол "дар таърих" ҳастанд, аммо ҳадафи асосии рушди онҳо ғарбсозии 

мутлақ ва арзишҳои ғарбӣ аст, ки пайдо кардаанд ифодаи онҳо дар Иѐлоти 

Муттаҳида. ба миллатҳое тақсим мешавад, ки аз ҳамроҳ шудан ба ҷомеа 

иборатанд. Иѐлоти Муттаҳида ягона қудрати бузург набуд, ки роҳбарӣ ва 

масъулиятро барои тартиботи нави ҷаҳонӣ ба дӯш гирад. 

        Консепсияи бархӯрди тамаддунҳо. 

         Сиѐсатшиноси дигари амрикоӣ С. Ҳантингтон саъй дорад як 

парадигмаи навро шарҳ диҳад, ки динамикаи равандҳои иҷтимоию 

фарҳангиро дар ҷаҳони тағйирѐбанда пас аз анҷоми Ҷанги Сард, ки ба 

муайян кардани ибтидои низоъ дар ҷаҳони муосир нигаронида шудааст, шарҳ 

диҳад. Вай модели "бархӯрди тамаддунҳо" -ро пешниҳод кард. 

        Ба гуфтаи Ҳантингтон, системаи байналмилалӣ, ки қаблан аз се ҷаҳони 

гуногун - капитализм, сотсиализм ва "ҷаҳони сеюм" иборат буд, ҳоло ҳашт 

тамаддуни асосӣ дорад: Ғарб, Конфутсий, Ҷопон, Исломӣ, Ҳиндӣ, 

Православию Славянӣ, Амрикои Лотинӣ ва Африқо тамаддунҳо ба системаи 

нав мегузарад, ки шомили он аст Блокҳои низомии рақобаткунанда дар 

назари ӯ дар бораи кадоме аз ин тамаддунҳо тааллуқ доштани онҳо фарқ 

мекунанд. Дар ниҳоят, барои одамон на идеологияи сиѐсӣ ѐ манфиатҳои 



иқтисодӣ муҳим аст, балки эътиқод ва оила, хешутаборӣ ва эътимод, яъне 

одамон худро чӣ гуна мефаҳманд, чаро мубориза мебаранд ва барои чӣ 

мемиранд. Аммо Ҳантингтон, бар хилофи асосгузорони мактаби фарҳангӣ-

таърихӣ (Шпенглер, Тойнби, Данилевский, Сарокин), меъѐрҳои нави 

фаҳмиши шахсияти мутамаддинро пеш гузошт, алалхусус робитаи силоҳҳои 

қатли ом, хусусан паҳншавии силоҳи қатли ом, њуќуќи инсон ва муњољират 

Сарњади байни тамаддунњо бо њалли ин проблемањо муайян карда мешавад, 

ки дар як тараф Westарб ва боќимондаи олам аз тарафи дигар. 

           Ҳантингтон бо тезис баромад кард, ки тамаддуни Ғарб дар маҷмӯъ 

нисбат ба асри низои байнисистемавӣ бо фоҷиаи даҳшатноктар дучор 

мешавад. Тибқи консепсияи Ҳантингтон, масъалаи марказии геополитика дар 

оянда низоъ байни Ғарб ва тамаддунҳои дигар хоҳад буд. "Бархӯрди 

тамаддунҳо омили муайянкунандаи сиѐсати ҷаҳонӣ шуда истодааст. Хатти 

гузаштаи байни тамаддунҳо аз муносибатҳои Ғарб ва боқимондаи ҷаҳон 

мегузарад "гуфт ӯ. Дар бораи зарурати бозпас гирифтани қобилиятҳои худ ба 

хотири ҳифзи манфиатҳои Ғарб дар муносибат бо кишварҳо ишора мекунад. 

Модели "Бархӯрди тамаддунҳо" таҳаммулпазирии тамаддуниро халалдор 

мекунад. Ҳадафи он исбот кардан ба ҷомеаи ҷаҳонӣ аст, ки дар оянда 

низоъҳо байни Ғарб ва дигар кишварҳо меҳвари марказии геополитика боқӣ 

хоҳанд монд. Ин модел боиси муноқишаҳои гуногун ва баъзан манфӣ миѐни 

донишмандон гардидааст, на танҳо дар кишварҳои гуногун, балки дар 

доираҳои сиѐсии ҷаҳони ислом. Масалан, бо ташаббуси президенти пешини 

Ҷумҳурии Исломии Эрон Сайид Муҳаммади Хотамӣ масъалаи муколамаи 

тамаддунҳо дар иҷлоси ЮНЕСКО дар соли 1999 ва 53 -юми Маҷмаи Умумии 

СММ дар соли 2000 баррасӣ шуд. Дар ин нишасти ҳазорсола асри 21 асри 

муколамаи тамаддунҳо эълон шуд. 

Як қатор олимони ғарбӣ, хусусан амрикоиҳо, ақидаҳои глобализмро 

пазируфтанд, аз ҷумла мақолаи Айру Л.Стросс дар соли 1997 "Якқутбӣ, 

Сохтори мутамаркази Тартиби Ҷаҳони Нав ва Русия". Вай системаи муосири 

муносибатҳои байналмилалиро ба чормағзи образнок ташбеҳ медиҳад. 

Созмони Милали Муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалӣ пӯсти 

миллиро ташкил медиҳанд, дар ҳоле ки аслӣ ғарб аст, маркази фармондеҳӣ, 

ки боқимондаи ҷаҳонро идора мекунад. Вай пешрафти тамоми таърихро дар 

мубодилаи чандқутба бо дуқутба мебинад. Бар асоси ин, ӯ консепсияи 

якқутбаи ҷаҳони ояндаро офарид, ки Ғарбро маркази идоракунии ҷаҳон 

тавсиф мекунад. 

Ба гуфтаи Страус, якқутбӣ яке аз муҳимтарин демократияҳои саноатӣ 

дар таърихи ҷаҳон буда, Иѐлоти Муттаҳида пешсаф аст. 



Вазни якқутбият дар ҷомеаи ҷаҳонӣ на танҳо бо потенсиали возеҳи 

иқтисодӣ ва технологии он, балки бо далели он аст, ки модернизатсияи дигар 

ҷомеаҳо ба сӯи ғарбсозӣ пеш меравад, гуфт Стросс. Ба ибораи дигар, 

волоияти якқутбӣ, яъне Ғарб, пеш аз ҳама ба омили идеологӣ ва идеологияи 

либерализм вобаста аст. Котиби давлатии пешини ИМА Збигнев Бжезинский 

ҳамчунин гуфт, ки «шикаст ва парокандагии Иттиҳоди Шӯравии пешин 

аккорди ниҳоии босуръат боло рафтани Иѐлоти Муттаҳида ба минбари 

нимкураи ғарбӣ ҳамчун давлати ягона ва воқеан аввалин универсалӣ буд. Вай 

инро таъкид мекунад. Бисѐриҳо дар доираҳои илмӣ ва сиѐсӣ ин консепсия, 

нуқтаи назари ҷаҳони як соҳа ва як қутбро ҳамчун ақидаҳое, ки ҳам аз ҷиҳати 

илмӣ ва ҳам сиѐсӣ ба қадри кофӣ асоснок нашудаанд, танқид карданд. 

                                   Саволҳо: 

 

1. Мактаби неокантианизм Баден: В.Винделбанд, Г.Рикерт. 

2. Б.Кроне: Таърих ва фалсафа. Таърих ва табиат. 

3. "Камбизоатии таърихӣ" -и К.Поппер. 

4. Фалсафаи экзистенсиалии таърих. 

5. "Фалсафаи нав" дар Фаронса. 

6. Фалсафаи таърихи неотомистӣ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мавзўи-12:Фалсафаи таърих ва давраи таърихӣ дар 

солҳои истиқлолият 

          Даҳсолаи охирини асри ХХ давраи нави таърихи инсониятро оғоз 

кард. Сотсиализм, ки ба ғояҳои тоталитаризм, фармонфармоӣ ва зӯроварӣ 

асос ѐфтааст, ноком шуд. Идеологияи коммунизм, тарғибгари ақидаҳои 

ғайриинсонӣ шикаст хӯрд ва охирин такягоҳҳои мустамликадорӣ фурӯ 

рехтанд. Дар тақдири инсоният марҳилаи нави озодии инсон ва ҷомеа, 

раванди навсозии оммавӣ оғоз ѐфт. Чунин тағйироти таърихӣ зуҳури 

равшани он аст, ки равандҳои иқтисодӣ, маънавӣ ва иҷтимоию сиѐсии ҷаҳон 

ба марҳилаи бесобиқаи навсозии васеъ ворид шудаанд. 

           Раванди таҷдиди глобалӣ ба сарнавишти як кишвари мушаххас, баъдан 

як гурӯҳи давлатҳо ва дар ниҳоят ба ҳамаи кишварҳо, ҷомеаҳо ва ҷомеаҳо ва 

зиндагии афрод таъсири мустақим ва ғайримустақим оғоз кард. Ҳар як давлат 

вобаста ба миқѐси рушд, сатҳи илмӣ, маърифатӣ ва маънавӣ, дараҷаи 

камолот ба раванди таҷдиди ҷаҳонӣ ҳамроҳ шуд. 

         Дар раванди ҷаҳонишавӣ Ӯзбекистон ҳамчун кишвари дорои барномаи 

беназири таҷдиди иҷтимоиву сиѐсӣ ва маънавӣ мавқеи хос ва муносибро 

ишғол кард. Он ба нишон додани потенсиали бузурги худ ҳамчун давлате 

қодир аст, ки ба рушди тамаддуни нав ва башарият таъсири қавӣ расонад. 

Бояд қайд кард, ки корҳои фавқулоддае, ки дар Ӯзбекистон анҷом дода 

мешавад, бо тамаддуни муосири ҷаҳонӣ муштарак аст. 

         Миллий, минтақавий ва глобал мақсадлар доирасидаги изчил ва 

босқичма ўзгаришларни ўз вақтида ўрганиш, амалга оширилаѐтган 

ижтимоий-сиѐсий жараѐнларни таҳлил қилиш, баҳолаш ва илмий-назарий 

жиҳатдан мақсадли бошқариш. беназир аст. Беҳбуди ҳадафмандонаи ҳаѐти 

иҷтимоию иқтисодӣ ва маънавӣ, рушди ин муҳит дар рӯҳияи ҳамоҳангии 

принсипҳои умумибашарӣ ва миллӣ, фароҳам овардани шароит барои 

плюрализми сиѐсӣ, ҳавасмандгардонии ҳамаҷонибаи муҳити либералӣ барои 

раванд заминаҳои назариявӣ гузоштанд. навсозии умумӣ дар кишвари мо.. 

Низоми давлатдорӣ, сохтмони ҷомеа ва ислоҳоти куллии ҷаҳони маънавии 

шахс имкон фароҳам овард, ки давлати нав, ҷомеаи тағирѐфта ва фарди 

комил ба вуҷуд ояд. Имрӯз мо итминон дорем, ки раванди навсозии давлат, 

ҷомеа ва фард, идоракунии мақсадноки ин равандҳо далерии зиѐди рӯҳӣ, 

сиѐсати хирадмандона ва истодагариро талаб мекунад. Ин маъмурият дар 

шароити рӯйдодҳои мураккаб ва мураккаби иҷтимоию сиѐсӣ, таъсир ва 

фишорҳои идеологӣ ва мушкилоти моддӣ ва молиявӣ сурат мегирифт. 

        Ӯзбекистон раванди навсозии ҳамаҷонибаро дар ду самти ба ҳам 

алоқаманд оғоз кардааст. Якум, маҷмӯи ислоҳоти ба нақша гирифташуда дар 

ҷаҳони дохилии кишвар, яъне иқтисод, маънавиѐт, сиѐсат, тарзи зиндагӣ, 



хислат ва тафаккури мардум аст, дар ҳоле ки самти дуввум беҳтар кардани 

тасвири муҳити иҷтимоии байналмилалӣ мебошад. муноқишаҳо байни 

қувваҳои мухолиф, оштӣ, ҳамкорӣ, гузариш ба фарҳанги сулҳ, амиқтар 

кардани миллатҳо, байнидавлатҳо, таҳаммулпазирии мазҳабҳо, таъсиси 

созмонҳои байналмилалӣ бар зидди терроризм, қочоқи маводи мухаддир, 

экстремизм ва ғайра аз маҷмӯи фаъолиятҳо иборатанд. 

         Раванди таҷдиди оммавӣ дар Узбакистон бар асоси дастури 

методологии Ислом Каримов оғоз шуд, ки қонунҳо бояд аз раванди тағирот 

пеш бошанд. 

         Аввало, Ўзбекистон мустақиллигининг ҳуқуқий базаси яратилди. 

Сарқонуни истиқлолияти кишвар қабул карда шуд. Системаи миллии давлатӣ 

синтези ғояҳои анъанавии давлатдорӣ ва таҷрибаҳои беҳтарини давлатдории 

ҷаҳонӣ мебошад. Усулҳои нави идоракунии қарори totstsi. Дар системаи 

ҳокимияти маҳаллӣ тағйироти куллӣ ба амал омад. Ваколатҳои ташкилотҳои 

ғайриҳукуматӣ, ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва мақомоти худидоракунии маҳаллӣ 

васеъ карда шуданд. 

         Системаи бисѐрпартиявй шароити васеъ фарохам овард. Дар ҳаѐти 

ҷомеа муҳити равандҳои солими демократӣ ба вуҷуд омада, амиқтар 

шудааст. Асоси ҳуқуқии таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ба вуҷуд омада 

истодааст. Ҳокимияти судӣ дар асоси моҳияти истиқлолият ва принсипҳои 

ҳуқуқи муосири байналмилалӣ ба куллӣ ислоҳ карда шуд. 

Барои таъмини ҳамоҳангии байни миллатҳо чораҳо андешида шуданд. 

Консепсияи Амнияти МИЛЛ developed таҳия шудааст. Системаи муосири 

қувваҳои мусаллаҳ таъсис дода шудааст, ки қодир аст тамомияти арзӣ ва 

оромии кишварро таъмин намояд. 

        Дар доираи принсипҳои асосии гузариш ба иқтисоди бозорӣ ҳифзи 

иҷтимоии аҳолӣ ҳамчун самти афзалиятноки сиѐсати давлатӣ муайян карда 

шудааст. 

        "Модели узбакӣ" -и ислоҳоти иқтисодӣ ба вуҷуд омад. Принсипҳои 

суботи макроиқтисодӣ ва сиѐсати пулию қарзӣ таҳия карда шуданд. 

Мафҳумҳои моликият, моликият ба моликият ташаккул ѐфтанд. Синфи 

заминдорон ба вуҷуд омад. Системаи нави моликияти хусусӣ таъсис дода 

шуд. 

         Ўзбекистонда маънавий тозалаш, миллий қадриятларни тиклаш, мерос 

анъаналарига содиқ авлодни тарбиялаш ва амалга ошириш концепцияси 

ишлаб чиқилди. Идеяи истиқлолияти миллӣ ташаккул ѐфт, ки кишвари моро 

ба ҷомеаи озоду шукуфон мубаддал мекунад, ки рушди маънавии кишварро 

таъмин мекунад. 



         Дар фаҳмидани моҳияти истиқлолияти миллӣ ва ғояҳои истиқлолият 

шахсиятҳои таърихӣ, олимон ва фармондеҳони бузург, аз ҷумла, Аҳмад 

Фарғонӣ, Бурҳониддин Маргинонӣ, Ат-Термизӣ, Имом Бухорӣ, Ал-

Мотуридӣ, Ҷалолиддин Мангубердӣ, Амир Темур, Улуғбек, Алишер Навоий, 

Бобур ва бошқа аждодлар ҳақидаги тарихий ҳақиқатни амалга ошириш 

муҳим аҳамиятга эга эди. 

        Нақши таблиғот ва маърифати маънавӣ ва маърифатӣ дар бунѐди ҷомеаи 

нави урфу одатҳо, арзишҳо ва анъанаҳои миллӣ баланд бардошта шуд. Агар 

процесси ислохоти куллй ва навсозии ин соха пай дар пай ба амал бароварда 

шавад. 

          Узбакистони соҳибистиқлол ба як субъекти баробарҳуқуқ ва фаъоли 

ҷомеаи ҷаҳонӣ табдил ѐфтааст. Он дар Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил 

мақоми махсус ва муносиб дорад ва дар рушди минтақа нақши муҳим 

бозидааст. Самтҳои стратегии рушди минбаъдаи ҳамкорӣ ва равобити 

бародарона бо кишварҳои Осиѐи Марказӣ таҳия шудаанд. 

        Раванди чунин тағирот ва навсозиҳои миқѐс таҳлили амиқи илмию 

назариявӣ, хулосаҳои назариявӣ, хулосаҳо ва тавсияҳои амалиро ба илмҳои 

ҷамъиятӣ ва гуманитарӣ ба миѐн меорад. 

       Воқеан, дар натиҷаи ҷараѐни тағироти куллӣ мазмуни шуури ҷамъиятӣ 

ба тағирот сар кард. Дар тафаккур, рафтор ва кӯшишҳои одамон арзишҳои 

нав ба вуҷуд омадаанд. Системаи муносибат ба хаѐт тагьир ѐфт. Менталитети 

узбек аз ҷиҳати хусусияти миллӣ ба ҷабҳаҳои нав оғоз кард. Он бевосита 

ҳамчун заминаи маънавӣ барои навсозии куллӣ ва тағирот дар соҳаҳои сиѐсӣ, 

иқтисодӣ, ҳуқуқӣ ва маънавӣ хизмат мекард. 

          Дар кишвар принсипҳои Ӯзбекистон оид ба бунѐди давлати демократии 

ҳуқуқбунѐд ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ ба вуҷуд омадаанд. Таърихи 

сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳанги қадим ба барқароршавӣ шурӯъ кард. 

Анъанаҳои қадимӣ ва арзишҳои маънавии мардум ба ӯ баргардонида шуданд. 

Муносибат ба дин ба куллӣ беҳтар шудааст. 

 

Тағироти сохторӣ дар иқтисод 

         Дар давраи истиқлолият сохтори инфрасохтори иқтисодӣ ба куллӣ 

тағйир дода шуда, дар асоси эҳтиѐҷоти дохилии кишвар ва ҳадафҳои 

ҳамгироии беруна маҷмӯи якҷояи истеҳсолӣ таъсис дода шуд. Системаи 

ягонаи истеҳсолии давлати соҳибистиқлол дар асоси азнавсозии фаъолияти 

корхонаҳои пароканда, пароканда, саноатии манфиатҳои Иттиҳоди Шӯравии 

пешин, таъсиси корхонаҳои нав таъсис ѐфтааст. Ба ибораи дигар, кишвар 

ҳамоҳангсозиро ба манфиати Иттиҳоди Шӯравии пешин барҳам дод ва 

раванди ҳамоҳангсозии байналмилалиро дар асоси ҳамкориҳои дохилӣ ва 



баробарҳуқуқи ба ҳам судбахш ба роҳ монд. Ҳамин тариқ, пас аз 

истиқлолияти Узбакистон идоракунии берунии иқтисодиѐти он бекор карда 

шуд ва системаи ягонаи ба роҳ мондашудаи идоракунии дохилӣ таъсис дода 

шуд. Шу билан бирга, жаҳон иқтисодий тизимининг муҳим қисмига айланиб, 

Ўзбекистон халқаро иқтисодий координация жараѐнида фаол иштирок 

этмоқда. Вай ба звенои чудонашаванда ва боэътимод, мавзуи потенциали 

калон табдил ѐфт. 

           Дар ҷаҳон тавсияҳои универсалӣ оид ба рушди иҷтимоию иқтисодӣ 

вуҷуд надоранд. Хусусан, интихоби роҳи беҳамто ва мувофиқ дар чунин 

макони қадимаи Ӯзбекистон, ки кишвари дорои анъанаҳои қавӣ ва устувор 

бо таҷрибаи чандинасраи фарҳангӣ, таълимӣ ва таърихӣ мебошад, намунаи 

дурахшони пешгӯиҳои хирадмандона буд. Аз ин нуқтаи назар, изҳороти 

Ислом Каримов дар бораи "Узбакистони мустақил бояд пой ба по истад ва 

мустақилона роҳ равад" асоси амиқи мантиқӣ дошт. 

         Аз ин рӯ, дар ҷараѐни таҳияи принсипҳои роҳи истиқлолият Ислом 

Каримов таҷрибаи аз мероси шӯравии пешин, ислоҳоти иҷтимоию иқтисодӣ, 

ки дар соли аввали рушди соҳибистиқлолӣ гузаронида шудаанд, амиқ таҳлил 

кард. ба таври муътадил инкишофи маданй мазмун ва мохияти асосии рохи 

интихобшуда мебошад. 

          Ҳамзамон, Ислом Каримов гуфт, ки «роҳи интихобкардаи Ӯзбекистон 

ба соҳаҳои иҷтимоӣ, ташаккули иқтисоди бозорӣ, ки ба манфиатҳо, шароит 

ва хусусиятҳои ҷумҳурӣ мувофиқат мекунад, нигаронида шудааст. Чунин роҳ 

кафолати зиндагии шоистаи мардуми Ӯзбекистон, ҳуқуқу озодиҳои ӯ, эҳѐи 

анъанаҳо ва фарҳанги миллӣ, рушди маънавӣ ва ахлоқии инсон ҳамчун 

шахсият буда метавонад. 

Таҳлили амиқи рушди кишвар дар солҳои аввал, Ислом Каримов панҷ 

принсипи асосии зеринро ҳамчун барномаи бунѐди давлатсозӣ ва ислоҳоти 

иқтисодӣ дар Ӯзбекистон баѐн кардааст: 

Қоидаи аввал ин аст, ки ислоҳоти иқтисодӣ набояд аз сиѐсат ақиб 

монад, онҳо набояд ба ягон идеология тобеъ бошанд. 

Қоидаи дуюм ин аст, ки давлат бояд дар давраи гузариш ислоҳотчии 

асосӣ бошад, афзалиятҳои ислоҳотро муайян кунад, сиѐсати тағиротро таҳия 

кунад ва онро пайваста амалӣ намояд. 

Қоидаи сеюм ин аст, ки волоияти қонун бояд афзалият дошта бошад ва 

Конститутсия ва қонунҳои ба таври демократӣ қабулшуда аз ҷониби ҳама 

бидуни истисно эҳтиром ва риоя карда шаванд. 

Қоидаи чорум гузаронидани сиѐсати қавии иҷтимоӣ бо назардошти 

таркиби демографии аҳолӣ мебошад. 



Ҳамзамон бо ҷорӣ шудани муносибатҳои бозорӣ дар кишвари мо дар 

соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ чораҳои муассир андешида шуданд ва ин масъала 

муҳимтарин вазифа дар роҳи иқтисоди бозорӣ шуда буд ва мемонад. 

Қоидаи панҷум ин аст, ки гузариш ба иқтисоди бозаргонӣ бояд зина ба 

зина сурат гирад, бе ягон "ҷаҳиши инқилобӣ", яъне бо таваҷҷӯҳ ба таври 

эволютсионӣ бо назардошти талаботи қонунҳои объективии иқтисодӣ. 

Ин принсипҳои муҳим асоси роҳи рушди мустақилона ва пешрафти 

Ӯзбекистон буданд ва заминаи тадриҷан ба низоми нави иҷтимоӣ-сиѐсӣ 

гузаштанро ташкил доданд. Даҳ соли охири истиқлолият возеҳ нишон дод, ки 

татбиқи панҷ принсипи машҳури рушд суботи иҷтимоию сиѐсии кишвар ва 

муҳимтар аз ҳама пайгирии пайдарпайи муносибатҳои бозаргониро пурра 

таъмин кардааст. 

 

           Ислом Каримов дар китоби худ "Узбакистон дар роҳи амиқсозии 

ислоҳоти иқтисодӣ" консепсияи ислоҳоти куллии иқтисодиро шарҳ медиҳад. 

Он ба афзалиятҳои тадриҷан гузаштан ба муносибатҳои бозорӣ барои 

Ӯзбекистон такя мекунад, ки ба хулосаҳои назариявӣ, илмӣ ва ҳаѐтан муҳим 

асос ѐфтааст. Аз ҷумла, "танҳо пас аз ба итмом расидани як марҳила, мо 

метавонем шароити зарурӣ фароҳам оварем ва ба марҳилаи нав гузарем, зеро 

дар ҳар марҳила мо метавонем ислоҳотро танҳо тавассути тарбияи тафаккури 

худ ва бовар кунонидани мардум ба манфиатҳои низоми нав бо анҷом диҳем. 

натиҷаҳои воқеӣ. " Мо метавонем ҷомеае созмон диҳем, ки дорои сохтори 

хуби иқтисодӣ ва муносибатҳои муассири иҷтимоӣ бошад. " 

          Дар қисми дуюми китоб Ислом Каримов вазифаҳои асосии рушди 

иқтисодии кишвар - амиқсозии раванди хусусигардонӣ ва ташаккули муҳити 

рақобат, ноил шудан ба суботи макроиқтисодӣ, таҳкими пули миллӣ, бунѐди 

давлати демократӣ бо кафолатҳои устувори иҷтимоӣ ... Аз ин рӯ, афзалияти 

ин масъалаҳо бо тағироти тадриҷии мантиқи зиндагӣ мувофиқат мекунад: 

аввал, озодии ҳама шаклҳои моликият, дастрасӣ ба ташаббуси шахсӣ ва 

соҳибкорӣ, дастгирии соҳибкорӣ; 

          дуюм, тезонидани раванди хусусигардонӣ барои эҳѐи иқтисод, тавсеаи 

моликият, ҳуқуқи моликият; 

          сеюм, ҷорӣ намудани пули миллӣ, таъмини сатҳи мӯътадили арзиши 

пули мо, ки нав ба системаи молиявии ҷаҳонӣ ворид шудааст; 

         чорум, сиѐсати иқтисодӣ ҳамчун як бахши анъанавии муҳими 

кишоварзӣ ва умуман ҳаѐти деҳот; 

        панҷум, таъсиси консепсия ва назарияи ислоҳоти иқтисодӣ, ки иборат аз 

татбиқи чораҳои пайдарпай дар ин замина, барқарорсозии фарҳанг ва 

арзишҳои гузашта. 



        Ислом Каримов дар "Узбекистон дар остонаи асри XXI: таҳдидҳо ба 

амният, шароити субот ва кафолати рушд" -и илмӣ-назариявии худ моҳияти 

равандҳои ҷориро ошкор кардааст. 

         Тағироте, ки солҳои охир дар ҳама соҳаҳои ҳаѐти иҷтимоии мо ба амал 

омадаанд, пеш аз ҳама дар иқтисодиѐт ба муносибати марҳила ба марҳила, 

пайдарпай ва хуб андеша кардашуда оид ба ислоҳоти куллии пояҳои бозор 

асос ѐфтаанд. иқтисодиѐти Ӯзбекистон нишон дод, ки татбиқ воқеаи 

боэътимод буд. 

         Истифодаи оқилонаи имкониятҳои мавҷуда дар кишвар ва татбиқи 

ислоҳоте, ки ба ниѐзҳои рушд пурра ҷавобгӯ аст, имкон дод, ки масъалаҳои 

зерин ҳал карда шаванд. 

           Аввалан, заминаи меъѐрии ислоҳоти иқтисодӣ муқаррар карда шуд. 

Қонунҳои нав ҳоло шароитҳое фароҳам меоваранд, ки ба меъѐрҳо ва 

принсипҳои иқтисоди бозорӣ мувофиқ бошанд. Ҳимояи қавии ҳуқуқии 

озодиҳои иқтисодӣ ва ҳуқуқҳои моликияти хусусиро таъмин мекунад. Он 

барои фаъолияти муассири механизмҳои бозорӣ дар соҳаҳои гуногуни 

иқтисод фазои васеи ҳуқуқиро фароҳам меорад. 

Дуюм, барҳам додани система ва сохторҳои маъмурӣ-фармондеҳӣ, 

татбиқи ислоҳоти институтсионалӣ, аз як тараф, ташкили сохторҳои 

бозаргонии иқтисодиѐт, барҳам додани вазоратҳои соҳавӣ, катъиян кам 

кардани моликияти давлатӣ тавассути хусусигардонӣ ва хусусигардонӣ , 

ташкили иқтисоди бисѐрсоҳавӣ ва сохторҳои идоракунии он. 

Сеюм, рафъи таназзули амиқи иқтисодии охири солҳои 1980, таъмини 

суботи макроиқтисодӣ ва молиявӣ ва гузоштани замина барои рушди 

устувори иқтисодӣ. Маҳз амалисозии "модели узбакӣ" -и ислоҳоти иқтисодӣ, 

ки дар солҳои аввали ислоҳот тавонист таназзули шадид ва фалокатовари 

истеҳсолотро боздорад, иқтидори иқтисодӣ ва истеҳсолиро нигоҳ дорад ва 

барои барқароршавии миллӣ заминаи устувор гузорад. иқтисод. 

Чорум, бо мақсади таъмини истиқлолияти иқтисодии кишвар ва 

ҳамгироии пурраи Ӯзбекистон ба системаи ҷаҳонии иқтисод барномаи 

барқарорсозии амиқи сохтории иқтисод оғоз шуд. Дар як муддати кӯтоҳ 

масъалаи қонеъ гардонидани талаботи иқтисодиѐт ва аҳолӣ аз ҳисоби 

захираҳои дар дохили кишвар истеҳсолшудаи энергия ва маҳсулоти 

хушсифати нафтӣ ба таври куллӣ ҳал карда шуд. Чораҳои мустақилияти 

ғалла андешида шуданд. 

Ҳамин тариқ, истиқлолияти сӯзишворӣ ва ғалла ба даст омад, ки он 

асос ва кафолати рушди устувори кишвар ва некӯаҳволии мардум мебошад. 

Вобастагии кишвар аз тағирѐбии нархи ҷаҳонии бозори ғалла ва нафт ба 



таври шадид маҳдуд карда шуд ва асъори озоди хориҷӣ ба хариди таҷҳизот 

ва технологияи муосир равона карда шуд. 

Панҷум, асосҳои инфрасохтори бозор системаи муосири ду зинаи 

бонкиро ба вуҷуд оварданд. Дар айни замон, шабакаи ширкатҳои суғурта, 

биржаҳои молӣ, фондҳои сармоягузорӣ, биржаҳои фондӣ ва биржаҳои 

амволи ғайриманқул, Депозитҳои марказӣ ва дуввумдараҷа, ширкатҳои 

лизингӣ ва консалтингӣ, Палатаи истеҳсолкунандагон ва соҳибкорон, 

Ассотсиатсияи деҳқонон ва хоҷагиҳо амал мекунанд. Ҳамаи ин ба фароҳам 

овардани шароити зарурӣ барои соҳибкории фаъол нигаронида шудааст. 

Шашум, дар татбиқи сиѐсати қавии иҷтимоӣ, чораҳо оид ба ҳифзи 

ҳадафмандонаи иҷтимоӣ ба ниѐзмандон, таъмини суботи иҷтимоӣ дар ҷомеа, 

сулҳи шаҳрвандӣ ва ризоияти байни миллатҳо натиҷаҳои мушаххас ба даст 

оварда шуданд. 

Чунин баҳои умумӣ ба натиҷаҳои тағироти иқтисодӣ дар солҳои 

истиқлолият низ нишон медиҳад, ки вазифаҳо ва вазифаҳои асосии 

марҳилаҳои аввали ислоҳот бомуваффақият иҷро шудаанд. 

Давлат кӯшиш мекард, ки барои ислоҳоти иқтисодӣ шароити ҳуқуқӣ, 

ташкилӣ ва иқтисодӣ фароҳам оварад, инчунин гузариш ба принсипҳои 

бозаргониро дар идоракунии корхонаҳои алоҳида, соҳаҳо ва баъзан тамоми 

иқтисод таъмин намояд. Дар Буда вазифаҳо ва механизмҳои идоракунии 

давлатӣ ба куллӣ тағир ѐфтанд ва нақши принсипҳои танзими иқтисодӣ ва 

молиявӣ ба ҷои принсипҳои фармондеҳӣ ва назоратӣ аҳамияти бештар пайдо 

кард. 

Дар замони ислоҳоти гуногунҷабҳа, вақте ки менталитети ҷомеа ба 

куллӣ тағйир меѐбад, система ба мундариҷа ва тартиботи нав ворид мешавад, 

муҳим аст, ки мардумро бо идеяҳо ва ҳадафҳое, ки ниѐзҳои маънавии 

аҳолиро қонеъ мекунанд ва ифодаи орзуҳои ҳаѐтан муҳим барои оянда. дорад 

Аз ин рӯ, таъсири ислоҳот бевосита ба муносибати мардум ба 

ҷаҳонбинӣ, арзишҳои фарҳангӣ ва маънавӣ вобаста аст. Агар навсозӣ дар 

зеҳн ва ҷаҳонбинии одамон, қалб ва тафаккур зоҳир шавад, он қобили ҳаѐт ва 

муассир хоҳад буд. Аз ин рӯ, ҷомеаи сифатан тағирѐбандаи стратегияи 

ислоҳоти давлатӣ дар Ӯзбекистон ба арзишҳои гурӯҳҳои иҷтимоӣ, ки дар 

асоси тафаккури нав ба вуҷуд меоянд, мувофиқ аст. 

Тафсири фарҳанг ва маърифат ҳамчун як ҳодисаи афзалиятнок моҳияти 

воқеии инсонии раванди камолотро ҳамчун воқеияти рӯҳонӣ муайян 

мекунад. Маҳз тавассути ҳамин арзишҳо инсон ба камол мерасад, мавқеъ, 

ҷойгоҳ ва нуфузи худро дар зиндагӣ ва ҷомеа ба даст меорад. Маҳз тавассути 

ҳамин маънавият ва маърифат маҳсули фаъолияти инсон арзиш мешавад. 

Мулоҳизаҳо дар бораи демократия. 



        Воқеияти комилан нави таърихӣ ва иҷтимоие, ки бо истиқлолияти миллӣ 

алоқаманд аст, моҳияти мафҳуми хеле содда ва сатҳии "ҳокимияти халқӣ" -

ро, ки муаллимони мо демократия меноманд, хеле амиқтар кардааст, ки дар 

фалсафа маънои возеҳ дорад. Дарвоқеъ, мо дар бораи моҳияти он, нақши он 

дар рушди ҷомеа, нақши он дар муайян кардани ҳуқуқи инсон чандон фикр 

накардаем. Зеро мо шароит ва ниѐз надоштем. 

         Империяи Сурх демократияро ба таври худ мефаҳмид ва моро ба таври 

худ тарбия мекард. Назари мо аз он иборат аст. Мо дар ғояҳое ғарқ мешавем, 

ки хилофи манфиатҳои инсонӣ ва ҳуқуқи зиндагӣ мебошанд. Мард дар 

ҳолати нодонӣ монд. 

          Демократия аз ибтидои зиндагии бошууронаи инсон меъѐре буд, ки 

ирода ва ормонҳои ӯро муайян мекард. Албатта, байни ташаккули ҷомеаи 

башарӣ ва тарзи зиндагии мутамаддин, давлатдории амиқ аз ҳама ҷиҳатҳо ва 

самтҳои мушаххасе, ки дар ин замина ба як тартиби муайян ворид шудаанд, 

фарқияти калон вуҷуд дорад. Зеро дар тӯли асрҳо ҷаҳонбинии одамон тағйир 

ѐфта, ниѐзи онҳо афзудааст. Муносибати ӯ ба ҳаѐт ранги дигар гирифт. Он 

ҳамчун маҳсули ҳар давра шакли нав гирифт. 

          Демократия, ба ғайр аз рушди мустақими ҷомеа, ҷанбаҳои сиѐсӣ, 

ҳуқуқӣ, маънавӣ ва дигар ҷанбаҳои ҷаҳонбинии одамоне, ки ин ҷомеаро 

ташкил медиҳанд, таҷассум меѐбад. Яъне олами маънавӣ, ки дар заминаи 

тарзи зиндагӣ, анъана ва урфу одати аҳолӣ ташаккул ѐфтааст, мазмуни 

равандҳои демократиро, ки дар ҷомеа ба амал меоянд, муайян мекунад. Дар 

акси ҳол, агар демократия бар идеологияи давлат сохта шавад, он ба 

манфиатҳои худ хидмат мекунад. Агар демократия ба "бозии" сиѐсӣ табдил 

ѐбад, дар кишвар бетартибӣ ва анархия ба вуҷуд меояд. Охир, агар ягон 

давлат заминаи ҳуқуқии худ, принсипҳои равшани идоракунии низоми 

сиѐсиро надошта бошад, шаҳрвандон дар баробари ҳифзи ҳуқуқҳои худ 

вазифа ва масъулияти худро дар назди ҷомеа ва давлат, дар назди ояндаи 

кишвари худ иҷро мекунанд. Бе фаҳмиш демократия наметавонад маънои 

аслӣ ва моҳияти худро дар таҷрибаи ҷаҳонӣ эътироф кунад. 

          Таърихи давлатдории ҷаҳонӣ дар замонҳои гуногун системаҳои 

гуногуни ҳукумат ва идоракуниро дидааст. Ин маънои онро дорад, ки 

муносибати инсон ва ҷомеа, байни давлат ва шаҳрванд дар замонҳои гуногун 

тағйир ѐфтааст. Дар натиҷа, дар қитъаҳои гуногуни ҷаҳон дар асоси 

ҷаҳонбинӣ, тарзи зиндагӣ, анъана ва урфу одатҳои халқҳо режимҳои 

мухталифи сиѐсӣ, тартибот ва урфу одатҳо ба вуҷуд омадаанд. 

  

                 Барқарории хотираи таърихӣ ва эҷоди таърихи нав 



        Давраи нави таърихӣ ҳамчун давраи маърифат, давраи маърифат ба 

вуҷуд меояд. Давлат, ки ислоҳотгари асосӣ бар ғояи истиқлолият аст, 

интихоб кардааст, ки дар зеҳн ва тафаккури мардум тағироти куллӣ ворид 

кунад, ҳама гуна ислоҳотро тавассути тафаккур, андеша ва қалби шаҳрвандон 

анҷом диҳад. Ин роҳи тағир додани муносибати одамон ба гузашта, ҳозира ва 

оянда, навсозии психологияи онҳо ба наздик шудан ба манфиатҳои муайян ва 

тадриҷан ба онҳо ҳамчун инсони равшанфикр ва комил тарбия кардан 

мебошад. Ҷомеаи мунаввар тавассути маърифати шаҳрвандон бунѐд 

мешавад. 

        Тафаккури таърихӣ ва фалсафаи таърих омилҳои муҳими бунѐди ҷомеаи 

мунаввар мебошанд. Воқеан, бо дарки гузашта, бо дуруст дарк кардани он, 

дар зеҳн ва рӯҳияи одамон тағироти ҷиддӣ ворид кардан мумкин аст ва бо ин 

васила боиси ислоҳоти маънавии ҳаѐт, тарзи зиндагӣ ва дар ниҳоят ҷомеа 

мегардад. Инро чӣ гуна дидан мумкин аст? 

          Аввалан, тавассути дарки таърих, дарки ҳаѐт, қобилияти дарк кардани 

инсонияти инсон ташаккул меѐбад. 

          Дуюм, тавассути тафаккури таърихӣ ва фалсафаи таърих маънои 

зиндагии имрӯзаро хубтар дарк мекунанд ва фалсафаи дурандешӣ ба вуҷуд 

меояд. Он барои эҷоди падидаи шахсият ҳамчун шахсият, ташаккул додани 

хислати ӯ тавассути ташаккул додани тафаккури хоси ҳар як шахс хизмат 

мекунад. 

         Сеюм, тавассути омӯзиши таърих, шаҳрванде, ки дар зери таъсири 

мустамликадорӣ ва идеологияи хушунати коммунистӣ шахсияти худро аз 

даст додааст, шаъну эътибори худро комилан фаромӯш кардааст, бояд бедор 

шавад, шахсияти худро дарк кунад ва ҳуқуқҳои худро ҳимоя кунад. аз шахси 

салоҳиятдор, ки метавонад. 

          Чаҳорум, бедории ифтихори миллӣ бо омӯзиши гузашта дар қалби 

шаҳрванди гузаштагони бузург, ки дар тамаддуни ҷаҳонӣ ва рушди инсоният 

саҳми бузург гузоштааст, дар замоне, ки кишвар роҳи рушди мустақилро 

интихоб кардааст, ҳамчун рӯҳонӣ хизмат мекунад. қудрат ва нерӯи бузурги 

иродаи сиѐсӣ. Маҳз ҳамин раванди шуур боиси худтанзимкунӣ, 

худтанзимкунӣ, ислоҳот мегардад. 

         Панҷум, тавассути навсозии маънавӣ ва ахлоқии ҳар як шаҳрванд 

ислоҳоти хеле амиқ ва васеъ, аз қабили навсозии ҷомеа, таҷдиди тарзи 

зиндагӣ сурат мегирад. Ин омили асосии тағироти гуногунҷабҳа хоҳад буд, 

ки дар давраи ислоҳоти имрӯза ба амал меоянд. 

        Худшиносӣ пеш аз ҳама аз омӯзиши гузашта, аз зарурати донистани 

таърих сар мешавад. Дарвоқеъ, ҳар касе, ки худро мефаҳмад, худашро 

мефаҳмад, мехоҳад бидонад, ки дар чунин як оила кӣ ба дунѐ омадааст, 



аҷдодони онҳо кӣ будаанд, гузаштагонашон чӣ кор кардаанд ва чӣ гуна 

зиндагӣ кардаанд. Ӯ аз сифатҳо ва мероси онҳо ифтихор мекунад. 

         Донистани насли худ ва омӯзиши пайдоиши он ба кас имкон медиҳад, 

то дарк кунад, ки ҷони инсон наҷот ѐфтааст ва дар айни замон тасодуфӣ нест. 

Ҳамзамон, муҳит моро водор мекунад, ки дар бораи олами атроф фикр 

кунем. 

Воқеан, омӯхтани коинот яке аз роҳҳои муҳимтарини ғанӣ гардонидани 

тафаккури мо ва васеъ кардани уфуқи мост. Ҳисси коинот пайваста инсонро 

водор мекунад, ки худро дарк кунад, худро дарк кунад, дар бораи олам ва 

одам фикр кунад. Он инчунин як нерӯи мӯъҷизаест, ки ақл ва иродаи тамоми 

инсониятро бедор мекунад. Мо коинотро васеътар ва амиқтар дарк мекунем, 

ҳамон қадар кӯшиш мекунем, ки инсон ва ҷаҳони башариятро дарк кунем, 

моҳияти онро дарк кунем, робитаи инсон ва зиндагӣ, инсоният ва ҳастиро 

омӯзем, хулоса ба таърихи инсоният таваҷҷӯҳ кунем. 

Дарвоқеъ, таърих на танҳо аз маълумот ѐ мафҳумҳо дар бораи гузашта 

иборат аст. Қудрати бузурги ӯ, қудрати тарбиявӣ ва табиати мураббигии ӯ 

дар он зоҳир мешавад, ки вай ғояҳои омӯзиши гузашта, арзѐбии ҳозира 

тавассути таҳқиқот, фаҳмидани ҳозира, фаҳмидани одамони имрӯза ва 

роҳнамоии онҳо мебошад. Ислом Каримов ба таърих аз ин нуқтаи назар 

менигарад ва баҳс мекунад, ки тамоми имконоти он бояд пурра барои 

маънавиѐти инсонӣ сафарбар карда шаванд. Бо дарназардошти хулосаҳо ва 

мушоҳидаҳои дар боло зикршуда, Ислом Каримов таърихнигориро ҳамчун 

антропологияи ҳақиқӣ маънидод карда, онро ба ташаккули шахсияти комили 

инсонӣ роҳнамоӣ мекунад. 

 Гап дар бораи объективона омухтани таърих меравад. 

          И.Каримов масъалаи тағироти куллии муносибат ба таърихро ҳамчун 

масъалаи ҳаѐт ва марг ба миѐн гузошт. Сарвари давлати мо дар рӯзнома 

қарор дорад, ки гузаштаи худро аз нав дида барояд ва ба он аз нуқтаи назари 

комилан нав нигоҳ кунад, бо сабабҳои зерин. 

         Аввал ин ки ба ҷаҳониѐн нишон диҳем, ки Узбакистони имрӯза 

кишвари тасодуфӣ нест, ки навакак дар харитаи ҷаҳон пайдо шудааст, 

решаҳои он хеле амиқ ва қадимист ва дар шуури фарзандони мо ҷой додан. 

         Дуввум, ҷой гузоштани таърихе, ки бо сиѐсати собиқ шӯравӣ ва 

фишори идеологияи коммунистӣ тақаллуб шудааст, дар асоси ҳақиқати илмӣ 

аз нав сохтани ҳақиқати таърих аст. Он бояд баҳои дуруст дода шавад. 

        Сеюм, дар ин замина, дар дили мардуми мо, хусусан насли ҷавон, ҳисси 

ифтихори миллӣ, ифтихори миллӣ, ифтихори ниѐгонро ҷой додан. Миллати 

бузурге, ки шоистаи гузаштаи бузург аст, маънои онро дорад, ки бо боварии 



бузург ба фардо ва идеяи истиқлолият зиндагӣ карданро ба тарзи ҳаѐт табдил 

диҳад. 

         Мо ҳама медонем, ки дар замони Шӯравӣ бесаводии барқасдона мардум 

моҳияти идеологияи коммунистӣ буд, ки то ба дараҷаи сиѐсати бехабарии 

аҷдодон, насл ва таърихи худ боло рафт. Аз ин рӯ, китобҳои илмӣ дар шакли 

истинод навишта мешаванд. Методологияи илми таърих ба монанди 

муносибати сатҳӣ ба равандҳои иҷтимоию сиѐсӣ ва санҷидани танҳо санаҳои 

таърихӣ ба вуҷуд омадааст. Мақсади асосии ин методология заҳролуд 

кардани зеҳни одамон ва парешон кардани онҳо буд. Дар натиҷа, кӯшиши 

нобуд кардани миллатҳо, парчамҳои ифтихори миллӣ дар қалби шаҳрвандон, 

маҳдуд кардани ҷаҳонбинии онҳо сурат гирифт. Аҳолиро ба бепарвоӣ нисбат 

ба гузашта ва оянда тарбия кардаанд. Пас аз нокомии чунин сиѐсати 

бесалоҳиятона ва ғайриинсонӣ худи давлат азнавсозии таърихи моро аз 

нуқтаи назари ҳаѐти илмӣ, таърихӣ ва воқеӣ тақозо ва сарпарастӣ 

мекунад.Аҳамияти маънавӣ ва иҷтимоии арзиши сиѐсии парокандагӣ ва 

азнавташкилдиҳии Девони Вазирони Ҷумҳурии Ӯзбекистонро таъкид бояд 

кард. Ҳукумат қарори ва И.Каримов ташаббуси билан Давлат ва жамият 

қурилиш академиясида Ўзбекистоннинг янги тарих маркази очилиши 

фикримизнинг яққол далилидир. 

Нақши таърих дар фаҳмидани ҳувияти миллӣ. 

         Худшиносӣ аз омӯзиши гузашта, зарурати донистани таърих оғоз 

меѐбад. Дар асл, ҳар касе, ки худро мефаҳмад, мекӯшад бидонад, ки онҳо дар 

кадом оила таваллуд шудаанд, аҷдодони онҳо кӣ будаанд, гузаштагонашон 

чӣ кор кардаанд ва чӣ гуна зиндагӣ кардаанд. Ӯ аз сифатҳо ва мероси онҳо 

ифтихор мекунад. 

         Дар ҳаѐт мавҷудияти абадӣ вуҷуд надорад, ҳама мавҷудот ибтидо ва 

интиҳо доранд. Ҳақиқати байни ин ибтидо ва интиҳо таърихи ҳаѐт мешавад. 

Дарвоқеъ, танҳо абадият ва андешае, ки ба он тааллуқ дорад, абадист. Яке аз 

замонҳо, равандҳо, ҳодисаҳо ва рӯйдодҳо муваққатист, аз ин рӯ вақт 

муваққатист ва таърих абадист. 

        Ҳодисаҳо, равандҳо шаклро тағир медиҳанд, яъне рӯйдодҳо маънои 

зиндагиро тағйир медиҳанд. Он тарзи зиндагӣ ва ҳатто эътиқодҳоро нав 

мекунад. 

        Аммо дарахти ҳаѐт ва инсоният, ки ба абадияти ягона табдил ѐфтааст, 

абадият ва давомнокии таърихро бечунучаро таъмин мекунад. 

И.А.Каримов дар китоби "Бе хотираи таърихӣ оянда вуҷуд надорад" гуфта 

буд: "Фаҳмидани шахсият аз донистани таърих оғоз меѐбад. Ин далел бояд ба 

назар гирифта шавад. Маҳз ҳамин худшиносӣ аз таваҷҷӯҳи инсон ба 

гузаштаи худ ва гузаштагони худ оғоз меѐбад. 



         Баъди ба даст овардани истиқлолият мардуми мо бештар ба донистани 

таърихи кишвар, забон, фарҳанг ва арзишҳои худ таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. Ин 

табиист. Инсоният мехоҳад шахсияти ниѐгон, наслҳояш, деҳа ва шаҳре, ки 

зода ва ба воя расидааст, хулоса таърихи Ватанро донад. 

         Тамоми ҷаҳон эътироф мекунад, ки минтақае, ки ҳоло Ӯзбекистон 

номида мешавад, ватани мо яке аз гаҳвораҳои на танҳо Шарқ, балки 

тамаддуни ҷаҳонист. Аз ин хоки бостонӣ ва муқаддас олимони бузург, 

ашрофон, олимон, сиѐсатмадорон, фармондеҳон ба воя расидаанд. Таҳкурсии 

донишҳои динӣ ва дунявӣ дар ин сарзамин гузошта шуда буд, иншооти 

мураккаби обе, ки пеш аз мо ва баъд аз мо сохта шудаанд, то имрӯз ҳам 

шукӯҳи худро аз даст надодаанд. 

       Саволе ба миѐн меояд, ки насли оянда барои фаҳмидани ҳуввияти 

миллии худ чӣ кор бояд кунанд? 

Пеш аз ҳама, ҳар як падару модар бояд дар тарбияи фарзанд ба таври 

ҷиддӣ машғул шавад, сипас омӯзгор дар баробари раванди таҳсил. Барои 

фаҳмидани мурдагон, мо бояд онҳоро аз хурдӣ тавассути кор ва таълимоти 

олимону донишмандон ва ҳакимони маъруф ташаккул диҳем. 

Масалан, тавре ки Геродот дар китоби худ менависад, муҳимтарин 

сифатҳое, ки гузаштагони мо се ҳазор сол пеш қадр кардаанд, далерӣ 

будааст. Хусусияти муҳимтарини навбатӣ инсоф ва маҳорат буд. Бо гузашти 

ҳама чиз бо маҳорати баланд, аз ҷумла аспсаворӣ ва шикор кардан барои 

гузаштагони мо фазилат буд. 

Дар ривоятҳои эпикӣ, ки мероси маънавии мо ҳастанд, аз ҷумла: 

"Авесто", "Шоҳнома" -и Фирдавсӣ, "Девону луғотит - турк" -и Маҳмуди 

Кашгарӣ, эпосҳои "Гороглӣ" ва "Алпомиш" ва дигар асарҳо, ишқи 

гузаштагони мо , Сифатҳо ба монанди шараф ва садоқат ба дӯстон сифатҳои 

асосии иҷтимоии онҳо буданд. 

Дар китоби муқаддаси зардуштӣ «Авесто» омадааст, ки тарбия 

муҳимтарин рукни ҳаѐт аст ва инсон бояд пеш аз ҳама хондан ва навиштанро 

хуб омӯзад, асос нияти нек, саховатмандӣ, меҳрубонӣ ба шахси азиз, кумак 

ба ниѐзмандон, мубориза бар зидди бадӣ, ҳифзи сулҳ ва хушбахтии мардум, 

саъю кӯшиши дар ҳамзистӣ ва дӯстӣ, ниятҳо ва андешаҳои нек фаҳмида 

мешаванд. Маҳз тавассути чунин сифатҳои баланд мо бояд насли ҳозира ва 

насли ояндаро тавассути аъмоли нобиғаҳои бузурги гузашта омӯзонем ва 

онҳоро ба ҳамон некӣ, ба ин кор ташвиқ кунем. 

Ин аст роҳи сарватманд шудан аз маънавият, эҳсос кардани он, ки 

гузаштаи мо то чӣ андоза реша дорад ва баҳои баланд дорад. Ба ин тартиб 

метавон гуфт, ки нақши таърих дар шинохти ҳувияти миллӣ бебаҳост. 

  



                       Таърих ва ташаккули тафаккури миллӣ. 

          Муроҷиатномаи халқҳои Осиѐи Марказӣ ба гузаштаи бузурги таърихӣ 

ба онҳо ҳисси қаноатмандӣ ва шукргузорӣ аз дастовардҳои оламшумули 

ниѐгонро мебахшад. Эҷоди ҳисси шаҳрвандӣ ҳисси ифтихори қонунии 

ваҳдати миллии худро ба вуҷуд меорад. Дар кишвари мо дар рафъи кори 

харобиовари арзишҳои миллӣ, анъанаҳо, фарҳанг ва тарзи зиндагии дар 70 

соли охир реша давонда бебаҳост. Зеро бидуни дарки робитаҳои маънавии 

рӯҳӣ бо ҳаѐти наслҳои гузашта, ки таърихи халқи худро ташкил медиҳанд, 

шаҳрванди ҳақиқӣ ва ватандӯсти ҳақиқии сарзамини худ шудан ғайриимкон 

аст. 

        Дар баробари ин, фарҳанги фаҳмидани таърих, фарҳанги тафаккури 

таърихиро ташаккул додан лозим аст, зеро таърих чӣ қадар муҳим аст, он дар 

вақташ хатарнок аст. Тавре ки Пол Валерӣ қайд мекунад, таърих хобҳоро ба 

вуҷуд меорад, одамонро маст мекунад ва хотираҳои бардурӯғро ба вуҷуд 

меорад. Он онҳоро аз захмҳои кӯҳнаи худ бедор мекунад, оромии онҳоро 

халалдор мекунад ва онҳоро ҷалол медиҳад. Таърих ҳар хоҳишро сафед 

мекунад. Охир ӯ ба касе таълим намедиҳад. 

          Ба ибораи дигар, дониши таърихро на танҳо барои мақсадҳои таълимӣ, 

балки барои бедор кардани ҳисси ҳувияти миллӣ, сафед кардани сиѐсат ва 

ҳадафҳои хашмгинонаи барангехтани кинаю адоват нисбати дигар халқҳо 

метавон истифода бурд. 

          Тафаккури таърихӣ ба ин васила бояд дар ѐфтани роҳи нозуке кумак 

кунад, ки ҳисси истиқлолияти миллиро ба ифтихори миллӣ табдил надиҳад, 

ки метавонад барои халқҳои мо оқибатҳои фоҷиабор дошта бошад. 

         Дар ин муддат ӯ ақли хоби моро бедор кард. Он тасаввуроти моро тағир 

дод. Ҳоло ҳеҷ як шаҳрванди кишвар дар бораи оянда тасаввуроти возеҳе 

надорад. Ояндаи ҳам кишвар ва ҳам кишвар дар ҳолати ногувор қарор дорад. 

Ин аст, ки бо як ҳадаф ва иродаи возеҳ, роҳи истиқлолият бо раванди 

ислоҳоти куллӣ пурра дастгирӣ мешавад. 

 

 Арзишҳои миллӣ ва умумибашарӣ. 

            Дар бораи арзишҳо Илми аксиология, ки дар Ғарб паҳн шудааст (axio 

маънои арзиш, логос маънои илм, таълимотро дорад) яке аз асосҳои 

назариявии амалияи бисѐр принсипҳои шаъну шараф ва ҳуқуқи инсон дар 

кишварҳои пешрафта мебошад. 

         Мафҳуми арзиш бо роҳҳои гуногун истифода мешавад. Маънии 

арзишҳо дар ҳаѐти ҳаррӯза дар муоширати байни одамон дар ВАО инъикос 

меѐбад. Дар ҳаѐти ҳаррӯза ашѐ (масалан, ашѐи қиматбаҳо, ашѐ, ҷавоҳирот, 

зуҳуроти табиат, рӯйдодҳои иҷтимоӣ, талаботҳои иҷтимоӣ, орзуҳо, умедҳо, 



анъана ва маросимҳо, сарватҳои фарҳангӣ ва ғайра) ҳамчун арзиш фаҳмида 

мешаванд ва онҳо инчунин мафҳуми " арзиш ‖ба орзу ѐ идеали ҳадафе, ки 

онҳо ба онҳо таваҷҷӯҳ доранд ѐ орзу мекунанд. 

Арзишҳо метавонанд таърихӣ ѐ муосир бошанд. Аммо барои он ки чизе ва 

воқеа, хоҳ моддӣ ва хоҳ маънавӣ, арзишманд шавад, барои ба даст овардани 

таҷрибаи муайян ва барои бисѐриҳо аҳамияти онро фаҳмидани он вақт лозим 

аст. Дар ҷараѐни табдили ашѐ ва ҳодиса ба арзиш, вай бояд дар давраи 

гузариш худро ба таври пурмазмун ифода карда тавонад. 

         Шаклҳои гуногуни арзишҳо мавҷуданд: моддӣ ва маънавӣ, универсалӣ, 

мантиқӣ, универсалӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиѐсӣ, ҳуқуқӣ, илмӣ, иҷтимоӣ, 

иҷтимоӣ, миллӣ, синфӣ, ҳизбӣ ва ғайра. Арзишҳо инчунин бо мақсади 

шинохтани ҷаҳон, дар муайян кардани дараҷаи дурустии дониши мо ѐ ба 

тариқи идеалӣ ифода карда мешаванд. 

          Ба шарофати истиқлолияти Ӯзбекистон таваҷҷӯҳ ба арзишҳои миллӣ 

афзоиш меѐбад. Зеро арзишҳои миллӣ яке аз пояҳои маънавист, ки 

истиқлолияти кишвари моро тақвият мебахшанд. Арзишҳои миллии мардуми 

мо, ки аз асрҳо мерос мондаанд, дар як раванди тӯлонии таърихӣ ташаккул 

ѐфтаанд. Гузаштаи онҳо зиѐда аз 3000 солро дар бар мегирад. Вай тамаддуни 

Осиѐи Марказиро офарид. Ба арзишҳои миллии мо хусусиятҳои хоси ин 

тамаддун хос аст: эҳтиром ба ватан ва ватан, анъана ва наслҳои миллӣ, 

садоқат ба хотира, эҳтироми калонсолон, хоксорӣ, хоксорӣ ва ғайра. 

Истиқлолият масъалаҳои марбут ба шараф, манфиат ва ниѐзҳои 

инсонро ба мадди аввал гузошт. Арзиши инсон инчунин дар он зоҳир 

мешавад, ки хусусиятҳои иҷтимоии ӯ, фаъолияташ дар ҷомеа, муносибати ӯ 

ба атрофиѐн ва муҳити зист, камолоти ӯ, азхудкунии хусусиятҳои иҷтимоӣ ва 

қобилияти ба таври рӯҳонӣ ифода кардани онҳо. Раванде, ки инсон ба 

шахсият табдил меѐбад ва арзиши худ ва дигаронро мефаҳмад, чандин солро 

дарбар мегирад. 

Умуман, дар ҳазорсолаи сеюм зарурати татбиқи меъѐрҳои универсалии 

фалсафаи қадршиносӣ дар саросари ҷаҳон ба миѐн меояд. Мутаассифона, 

вақте ки насли башар аз қадимтарин рӯзҳои сайѐраи мо шаъну шарафро 

афзалият медод, манзараи муосири ҷаҳон тамоман ранги дигар гирифт ва 

башарият бо мушкилоти умумиҷаҳонӣ ба мисли бӯҳронҳои экологӣ, хатари 

ҷанг дучор намешуд. ва таназзули рӯҳонӣ? 

Имрӯз, инсоният боз маънои онро дорад, ки шаъну шараф ва арзиш 

барои нигоҳ доштани ҳамоҳангии табиат ва насли инсон муҳим аст. 

Тасодуфӣ нест, ки панҷ соли охири асри ХХ ва панҷ соли аввали ибтидои 

асри XXI аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид Даҳсолаи ҳуқуқи башар 

эълон шудааст. Замонавий Ўзбекистонда инсон манфаатлари ва ҳуқуқларини 



қўлга киритиш, умумий ҳурмат принципларини илгари суриш бутун дунѐда 

умумий ҳамкорликни мустаҳкамлаш ҳаракатининг ажралмас қисмига 

айланиб бормоқда. Тамоми ҳаѐти инсон ҷараѐни такмил додани арзишҳои 

шахсӣ, рушди худшиносӣ, хоҳиши дигарон барои дарки арзиши ҷомеа, вақт 

ва тағиротҳое мебошад, ки дар он ба амал меоянд. Барои муайян кардани 

шахсияти худ ва арзиши дигарон, симои маънавии инсон, ки ҳангоми 

камолот ташаккул меѐбад, бояд дорои хислатҳои баланди иҷтимоие бошад, 

ки ба некӣ хидмат мекунанд ва бояд барои фаҳмидани маъно ва ҳадафи 

зиндагӣ тарбия карда шаванд. Арзишҳо Дарки амиқи маънои ҳаѐт ба ҷавонон 

имкон медиҳад, ки қоидаҳои ҷомеаро дуруст ба кор баранд ва амалҳои худро 

ба талаботи ин меъѐрҳои рӯҳонӣ мутобиқ созанд. Дар айни замон ба 

донишҷӯѐн фаҳмондани моҳияти раванди қадршиносӣ ва қадршиносӣ, 

расидан ба дуруст дарк кардани аҳамияти арзишҳои эълоннамудаи 

истиқлолият хеле муҳим аст. Аксиологияи муосир, ки маҷмӯи донишҳо дар 

бораи категорияи арзишҳо, моҳият, мундариҷа, шаклҳои зуҳур, яъне ҳисси 

қадршиносӣ ва қадршиносӣ дар таълиму ташаккули ҷавонон, хусусан 

донишҷӯѐн ва донишҷӯѐн ҳамчун намояндагони насли рӯҳан баркамол 

Омӯзиши асосҳо ниҳоят муҳим аст. Аз ин сабаб, яке аз меъѐрҳои асосии 

самаранокии таҳсилот истифодаи имкониятҳои соҳаҳои дониш мебошад, ки 

дастовардҳои соҳаи шаъну шарафи инсонро ҷамъбаст мекунанд. 

                            Саволҳо: 

 

1. Нақши таърих дар ташаккули инсони ҳамоҳанг инкишофѐфта. 

2. Нақши таърих дар ташаккули ақидаҳои миллӣ ва идеологияи миллӣ. 

3. Масъалаҳои таърих ва рушди миллӣ. 

4. Масъалаҳои омӯзиши объективии таърих. 

5. Истиқлолияти миллӣ ва ҷаҳонбинии идеологӣ ва сиѐсӣ. 

6. Идеяи ватандӯстӣ ва таърих. 

7. Таърихи ҳувияти миллӣ 

 

 

 

 

 

 

 



Саволҳои ниҳоии тестӣ аз фанни "Фалсафаи таърих" 

 

1.Фалсафаи таърих аз таҳқиқи қудрати ҳаракати таърихӣ дар қадим 

оғоз мешавад? 

Геродот 

Фукидит 

* Ҷавобҳои А ва В дурустанд 

Аристотел 

2.Кӣ дар симои Калисои масеҳӣ фалсафаи таърихи давлати илоҳиро бар 

асоси мазмун ва моҳият ва доираи таъсири он эҷод мекунад? 

* Августин 

Геродот 

Ю.Сезар 

Гегел 

  3.Таълимоти наве, ки доираи ақидаҳо ва таълимоти Августинро дар 

соҳаи фалсафаи таърих шикаст, кай ба дунѐ омад? 

Дар асри нуздаҳум 

Дар асри ХХ 

* Дар асри XVIII 

Дар асри XVII 

4."Ҳар як тамаддун маҳсули таъсири муассири бисѐр халқҳо, миллатҳо 

ва халқҳост" - ин суханон ба кӣ тааллуқ доранд? 

* Каримов 

Н.Ҷӯраев 

М.Абдураҳмонов 

О.Файзуллоев 

5.Ба таъбири Гегел оѐ ин фалсафаи таърих аст? 

дар бораи одам, дар бораи одам 

* Илми ҷаҳонбинӣ, тафаккури таърихӣ ва хотираи таърихӣ 

танҳо маълумот ѐ хотираҳои гузашта 

Ҷавоби дуруст нест 

6."Одамон бидуни сохтмони давлатӣ таърих надоранд" Ин ғояҳо ба кӣ 

тааллуқ доранд? 

Августин 

Герадот 

* Гегел 

Аристотел 



7.Соли 1998 1200 -умин солгарди кадоме аз аҷдодони мо ҷашн гирифта 

шуд? 

Ал-Бухорӣ 

АР Беруний 

Ибни Сино 

* Ал-Фарғон  

8."Ахбор ал Бухоро" кист? 

* Абубакр Наршахӣ 

Абу Ҷаъфар Табарӣ 

Абу Муҳаммад ал -Куфий 

Абул Ҳасан ал -Жазоир 

9.Сатрҳое ѐбед, ки аз осори Абӯҷаъфар Табарӣ иқтибос оварда шудаанд? 

"Таърихи Табарӣ" 

"Таърихи таърихӣ" 

"Таҳқиқ ал -вилоят" 

* Ҷавобҳои а ва б дурустанд 

10.Дар асари кӣ рӯйдодҳо аз қадим то соли 915 муфассалтар тасвир 

шудаанд? 

* "Таърихи Табарӣ" -и Абӯҷаъфар Табарӣ, "Таърихи Аррасул вал Мулук" 

"Таърихи Бухоро" -и Абубакри Наршахӣ 

"Камил фи Таварикс" -и Абулҳасани Ҷазира 

"Трихи Ғазонӣ" -и Рашидиддин Ҳамадонӣ "Таърихи Мубораки Ғазонӣ" 

Таърихи Ғазнавӣ чӣ мегӯяд? 

11.Ҳодисаҳо аз давраҳои қадим то соли 915 

* Пайдоиши олам ва таърихи муғулҳо аз ҷаҳони қадим то солҳои 1300 

Таърихи умумӣ омили рушди тамоми гузаштаи инсоният мебошад 

Ҷавоби дуруст нест 

12.Китоби муқаддаси зардуштия? 

* Авесто 

Китоби Муқаддас 

Қуръон 

Таврот 

14.Дар асари кӣ зикр шудааст, ки Авесто китоби ҳикмат аст, ки бар 

пӯсти 12000 сар чорвои калон навишта шудааст? 

* "Форснома" -и Балхӣ 

Балами «Таърихи Балами» -и М. 

"Шаҳри мардуми шариф" -и Форобӣ 

"Ҳиндустон" -и Берунӣ 



15.Ақидаҳои фалсафии кадом файласуфони юнонӣ таҳти таъсири 

бевоситаи Авесто инкишоф ѐфта, ба дараҷаи тафаккури дунявӣ боло 

рафтанд? 

Демокрит 

Суқрот 

Аристотел 

* ҳама ҷавобҳо дурустанд 

16."Ғарб аввалин фарзандони мардум буд, ки Зартуштро қабул кард. 

Таълимоти ӯ Юнонро чаҳор аср пеш аз таълимоти Масеҳ ғанӣ кард." Ин 

ақидаҳо ба кӣ тааллуқ доранд? 

* Жак Дюшен Гийомен 

Ф.Сулаймонова 

Э.Ртвеладзе 

А.Саидов 

17.Фалес дар бораи мавҷудият чӣ гуфт? 

* об 

обу ҳаво 

хок 

оташ 

18.Ба гуфтаи Анаксемандр, асоси ҳама чиз чист? 

об 

* обу ҳаво 

оташ 

поѐн 

19.Ба ақидаи Гераклит, асоси олам чист? 

обу ҳаво 

об 

* оташ 

нур 

20.Дар кадом китоб омадааст: "Ҳақиқат шарафи олист"? 

Китоби Муқаддас 

* Авесто 

Таврот 

Қуръон 

21.Кӣ гуфтааст: "Моҳияти инсон дар ақл аст, моҳияти ақл дар амал 

маълум аст"? 

Берунӣ 

* Фиръавн 

Ибни Сино 



Фарғона 

22.«Ҳиндустон» -и Берунӣ дар кадом сол навишта шудааст? 

* 1030 

1031 

1040 

1041 

23.Олими машҳур В.Р.Розен кадом асарро гуфтааст, ки "дар тамоми 

адабиѐти илмии қадимӣ ва асримиѐнагии Шарқ ва Ғарб муодили он 

вуҷуд надорад"? 

Осор ал -бокея 

"Ҳиндустон" 

Минералогия 

Қонунҳои тиб 

24.Дар кадоме аз асарҳои Берунӣ ҷадвали насабшиносӣ-таърихии 

Балтимусҳои Македония (Птолемей), Румиѐн, Насрониѐн, Эрониѐни 

қадим, Подшоҳони сулолаи Сосониѐн ва Халифаҳои араб дар замони худ 

ҳастанд? 

Ҳиндустон 

Ёдгориҳои мардуми қадим 

Осор ал -бокея 

* Ҷавобҳои b ва c дурустанд 

25.Аввалин олим дар ҷаҳон кӣ аст, ки муносибати инсон ва табиатро аз 

нуқтаи назари илми дунявӣ омӯхтааст? 

Фиръавн 

Хоразмӣ 

* Берунӣ 

Ибни Сино 

26."Ман ба онҳо мегӯям, ки ба ман чӣ омадааст. Ман тамоми кӯшишро 

ба харҷ медиҳам, то чизи таҳрифшударо ислоҳ кунам ва бо рад кардани 

дурӯғ ҳақиқатро фаҳмам." Ин суханон ба кӣ дахл доранд? 

* Берунӣ 

Фиръавн 

Форнигӣ 

Ибни Сино 

27.Асари "Муқаддима" ба кӣ тааллуқ дорад? 

* Ибни Халдун 

Берунӣ 

Фиръавн 

Хоразмӣ 



28.Ибни Халдун дар фалсафаи таърих мавкеи хос дорад? 

одамон 

табиат 

* мард 

ҷомеа 

29.Ибни Халдун чанд сол гуфта буд, ки давраи табиии зиндагии инсон? 

100р 

120и 

90 -ум 

110д 

30.Ибни Халдун ақидаеро ба миѐн гузошт, ки зиндагии табиии давлат ба 

зиндагии чанд насл баробар аст? 

* Давраи умри 3 насл 

Ҳаѐти 2 насл 

7 насл 

4 насл 

31.Ибни Халдун дар муқаддимаи "Ал-Ибар" -и худ чӣ мегӯяд? 

Масъалаҳои қудрати сиѐсии инсон ва ҷомеа, давлат ва ҳукумат 

* ақидаҳои ҷиддӣ оид ба фалсафаи таърих ва ҳаѐти иҷтимоӣ 

тарзи зиндагй ва анъанахои халкхо 

таҳлили фалсафии тафаккури таърихӣ 

32.Ал Ибар аз чанд ҷилд иборат аст? 

5 ҷилд 

4 ҷилд 

* 7 ҷилд 

6 ҷилд 

33.Мутафаккире, ки шакли "дирӯз-имрӯз-барвақт" -и омӯзиши 

таърихро хеле пеш аз андешаҳои О.Шпенглер ва А.Тойнби таҳия 

кардааст? 

* Ибни Халдун 

Фиръавн 

Аҳмад Заки Валидий 

Фарғона 

34.6 принсипи ҷанбаҳои назариявӣ ва методологии фалсафаи таърихро 

кӣ пешниҳод кардааст? 

Фирдавсӣ 

* Аҳмад Заки Валидий 

Навоӣ 

Улуғбек 



35.Дар кадом бозӣ ибораи "На ҳама метавонанд таърихро танҳо бар 

мушоҳидаҳои худ нависанд" навишта шудааст? 

* Mirxond "Равзат ус сафо" 

Улуғбек ―Тарихий арба улуси‖ 

Фирдавсӣ "Шоҳнома" 

36.Навоий "Пайғамбарлар ва ҳукмдорлар тарихи" 

Аввалин истилоҳи фалсафаи таърихро кӣ ихтироъ кардааст? 

Гегел 

О.Конт 

Поппер 

* Волтер 

37.Таҳқиқоти кӣ соҳаҳои мушаххаси фалсафаи таърихро ҳамчун илм 

муайян мекунад? 

О.Конт 

Волтер 

Гегел 

* И.Гердер 

38.Кӣ падидаи бисту як тамаддунро эътироф кардааст? 

Шпенглер 

* Тойнби 

Конт 

Сорокин 

39.Кадоме аз инҳо аввалин панҷ намуди даъватномаҳоест, ки А.А.Ивин 

зикр кардааст? 

занги доимии фишори беруна 

даъват ба зарбаҳои ғайричашмдошт 

* занги сахти иқлим 

даъват ба ҷойҳои нав 

40.Тамаддун дар Осиѐи Миѐна чӣ гуна буд? 

дин 

нафосат 

рушди технологияи моддӣ 

* ахлоқ 

41.Тамаддун дар Аврупо кай пайдо шуд? 

* XVII-XVIII 

XIX-XX 

XV-XVI 

XVIII-XIX 



42.Кадоме аз китобҳои зерин ба ширк, рафъи ихтилофоти қабилавӣ ва 

тавҳид даъват мекунад? 

Алпомиш 

Горогли 

Нимирӯзист 

* Авесто 

43.Кӣ гуфт: "Ҳар як лаҳзаи ҳаѐти ман интихоб аст"? 

Тойнби 

* Пер Шоню 

Декарт 

Руссо 

44.Кӣ гуфт: "Ман фикр мекунам, ки ман зиндагӣ мекунам"? 

бозбӣ 

* Декарт 

Руссо 

Волтер 

45.Намояндагони фалсафаи тоҳири романтикии Фаронса? 

О Конт, Лабис 

Дидро, Руссо 

Гоблакс, Волтер 

* Ф.Гизо, Терри 

46.Намояндагони позитивизми Фаронса? 

* О Конт, Лависс 

Гизо, Терри 

Руссо, Вольтер 

Дидро, Ҳелвеций 

47.Дар кадом соҳаи фалсафаи таърих Э.Дюркгейм мақоми хоса дорад? 

* Фалсафаи таърихи ҷомеашиносӣ 

фалсафаи таърихи романтикӣ 

позитивизм 

фалсафаи таърихи миллӣ 

48.Муаллифи «Муқаддима ба фалсафа» кист? 

Дидро 

Дюркгейм 

* Раймонд Арон 

Руссо 

49.Кӣ соҳиби ин ақида аст, ки "ҳамон қадар оламҳое ҳастанд, ки одамон 

ва фарҳангҳо ҳастанд"? 

Раймон Арон 



Волтер 

* Шпенглер 

А.Мюллер 

50.Шпенглер ҳамчун рамзи фарҳанг чиро фаҳмид? 

* тамаддун 

эҳсосот 

Интуиция 

Воқеияти таърихӣ 

51.Намояндагони фалсафаи рӯҳ дар Шарқ киҳоянд? 

Бобур, Улуғбек, Фирдавсӣ 

Яссавӣ, Навоӣ, Саккокий 

Кубро, Нақшбад, Ғиждувонӣ 

* Бедил, Румӣ, Насафӣ 

52.Кадоме аз инҳо фалсафаи таърихи Гегелро беҳтар тавсиф мекунад? 

* Антеист-синтез ва назарияи дониш 

хаѐлот ва ирода 

эҳсосот ва қувват 

санъат ва мусиқӣ 

53.Муаллифи "Сифатҳои ирода ва хаѐлоти олам"? 

* А.Шопенгауэр 

Гегел 

Ф.Нитше 

В.Вундт 

54.Мувофиқи Ив, кадоме аз инҳо аввалин чор давра дар таърихи 

инсоният аст? 

давраи рушди техникӣ 

давраи асосҳои маънавии мавҷудияти инсон 

давраи фарҳангҳои баланди гузаштаи дур 

* Давраи Прометей 

55.Муаллифи "Комедияи илоҳӣ" кист? 

* Данте 

Ҷ.Бокаччо 

Тассо 

Милтон 

56.Яке аз асосгузорони мифологияи муосир? 

Ҷеймс Ваттс 

* Ҷеймс Фрейзер 

Гердер 

Ҷ.Вико 



57.Маълум аст, ки дар ислом тақрибан 7 баҳр, ки дар кадом пьеса 

навишта шудааст? 

Абу Фараж Исфаҳонӣ "Китоби оҳангҳо" 

Лермонтов "Шайтон" 

* Махлуқи аҷиб " 

Гѐте "Фауст" 

58.Кабул Акбар нақл мекунад, ки ӯ бузургтарин фариштагон аст? 

Mekoil 

* Ҷабраил 

Азроил 

Шайтон 

59.Дар Қуръон кадом фаришта гуфта шудааст, ки 360 чашм, 360 забон, 

360 даст ва 360 фут дошта бошад? 

Ҷабраил 

Mekoil 

* Азроил 

Иблис 

60.Номи 4 аз 7 дӯзахе, ки дар Қуръон зикр шудааст, чист? 

* Асир 

Лова 

Сакар 

Ал Ҷоҳим 

61.Ба гуфтаи Ибни Аббос, кадоме аз шаш дарѐ аз миѐни боғҳои биҳишт 

ҷорист, ки панҷум аст? 

Раҳм 

* Баҳори биҳишт 

Хондан 

Кавсар 

62.Ҳафтумин ҳашт осмон чист? 

Истироҳат 

Арши Ало 

Фирдавс 

* Сабо 

63.Меваи кадом дарахт сари иблис аст? 

* Заккум 

Сакар 

Хондан 

лова 

64.Дар боми дарвозаи панҷуми осмон чӣ навишта шудааст? 



Нест маъбуди барҳақ ҷуз Аллоҳ 

* Аз ин ҷо лаззати бадани инсон меояд 

Барои онҳое, ки ба хонаи муқаддас мераванд ва онро тавоф мекунанд 

Барои онҳое, ки аз корҳои нек ва бадӣ худдорӣ мекунанд 

65.Муаллифи "Зономия". 

Ҷ.Ламарк 

Чарлз Дарвин 

* Эразм Дарвин 

Н.Бекстерева 

66.Солҳое, ки Чарлз Дарвин зиндагӣ мекард? 

Солҳои 1880-1957 

Солҳои 1887-1934 

Солҳои 1808-1892 

* 1809-1892 

67."Аз ҳар ҳалқаи нав оғози нав оғоз меѐбад ва ӯ зина ба зина ба камол 

мерасад." Ин идея ба кӣ тааллуқ дорад? 

* Азизиддин Насафий 

Ҷалолиддини Румӣ 

Қазизода Румӣ 

Истахрий 

68.Формулаи "маъдан-растанӣ-ҳайвонот-инсон" -ро кӣ пешниҳод 

кардааст? 

Қ.Румӣ 

А.Насафӣ 

* Ҷ 

Истахрий 

69.Андешаҳои Бехтерена дар бораи пайдоиши инсон? 

* одам аз сайѐраҳои дигари олам омадааст 

аз маймунҳо паҳн шудааст 

аз оҳанги Аллоҳ офарида шудааст 

дар натиҷаи офати табиӣ 

70.Дар кадом китоб принсипи "сухани хуб, андешаи нек, амали нек" пеш 

гузошта шудааст? 

Қуръон 

Китоби Муқаддас 

Таврот 

* авесто 

71.Дар кадом китоб навишта шудааст: "Ӯ мӯъҷизаҳои аҷибтарин аст"? 

* Софокл "Антигон" 



Эшил "Форсҳо" 

Гѐте "Фауст" 

"Комедияи илоҳӣ" -и Данте 

72.Идеяи «интиқоли тафаккури инфиродӣ ба хазинаи афкори иҷтимоӣ 

бевосита ба заминаи иҷтимоию таърихӣ марбут аст» ба кӣ тааллуқ 

дорад? 

И.Павлов 

* Э.Шароксова 

Г.Шингаров 

К.Ясперс 

73.Кӣ гуфтааст: "Эҳсосот наметавонад аз ҳавасҳои худ берун равад"? 

И.Павлов 

Э.Шароксова 

* Г.Шингаров 

К.Ясперс 

73.Ҳавасҳои ҷаҳони эҳсосии инсон аз ҷиҳати потенсиали маънавӣ ба 4 

тақсим мешаванд.Онҳо чистанд? 

ҳаяҷон, шодӣ, азоб 

садоқат, вобастагии мутақобила 

дудилагӣ, ҳайрат, табъиз 

* Эҳсосоти иҷтимоӣ-сиѐсӣ, эҳсосоти зеҳнӣ, арзишҳои неку бад, муҳаббат ва 

нафрат, ҳасад ва ҳасад, эҳсосоти эстетикӣ 

74.Ин ақида ба кӣ тааллуқ дорад, "Инсон, мағзи ӯ, ақли ӯ ин қадар 

гуногунҷабҳа, гуногунранг, фаҳмидан душвор ва пешгӯинашаванда 

аст?" 

* Ф.Константинов 

И.Павлов 

Г.Шингаров 

Ю.Шароксова 

75.Идеяи "зиндагии инсон ба асри кирпикҳо монанд аст" ба кӣ тааллуқ 

дорад? 

Навоӣ 

Бузург 

Қазизода Румӣ 

* Абдулқодир Бедил 

76.Дар кадом пьеса ибораи "Одам азизтарин ва азизтарин офаридаи ду 

олам аст" навишта шудааст? 

* Навои "Маҳбуб ул қулуб" 

Навоий "Лисон ут тайр" 



Навои "Хамса" 

Навоӣ ―Ҳайрат ул аброр‖ 

77.Андешае, ки "инсон охирин офаридаҳои бебаҳост" ба кӣ тааллуқ 

дорад? 

Эссил 

* Ҷек Лондон 

Ф.Нитше 

О.Конт 

 

78.Психологҳо фикр мекунанд, ки ҳокими ҷаҳони онҳо бояд чист? 

Шер 

хаѐлот 

қобилият 

* мард 

79.Муаллифи "Хушбахтии химиявӣ"? 

* Имом Ғаззолӣ 

Қ.Румӣ 

Ҷ.Румӣ 

А.Навоӣ 

80.Абунасри Форобӣ табиъат ва шарафи инсониро чӣ гуна муайян 

мекунад? 

Вобаста ба сатҳи муҳаббат 

* вобаста ба сатҳи маърифат 

Рости гап 

Вобаста ба сабри шумо 

81.Имом Ғазолӣ мегӯяд, ки инсон махлуқе байни ду чиз аст, онҳо чӣ 

мегӯянд? 

Муҳаббат ва нафрат 

ҳаѐт ва марг 

ҷанг ва сулҳ 

* Фаришта ва ҳайвон 

82."Асли инсон дар ақл шинохта мешавад ва моҳияти ақл дар амал 

маълум мешавад" Ин андешаи кист? 

* Фиръавн 

Фарғона 

Ибни Сино 

Берунӣ 

83.Дар кадом сураи Қуръон навишта шудааст: "Ақл неъмати бузург аст, 

ки инсонияти инсонро муайян мекунад"? 



Фотиха 

* Бақара 

Оли Имрон 

Нисо 

84.Ба кӣ некӣ ҷаҳонро наҷот медиҳад? 

Фиръавн 

Аристотел 

* И.Каримов 

Ф.Нитше 

85.Дар кадом асар Навоӣ дар бораи ҷаҳолат сухан ронда, мегӯяд, ки хари 

беақл бадтар аз хар аст? 

Хамса 

Лисон ут 

Фарход ва Ширин 

* Маҳбуб ул қулуб 

86.Дар ҷашни солгарди бобои бузурги мо И.Каримов гуфта буд: "Ободӣ 

аз қалб сар мешавад". 

* А. Ғиждувонӣ 

Б.Нақшбанд 

А.Т.Термизӣ 

Имом Бухорӣ 

87.Кӣ гуфтааст, ки "маърифат далерӣ аст"? 

Фитрат 

* Абдулла Авлоний 

Мунаввар Қорӣ 

Ф.Хоҷаев 

88.Кадоме аз олимони қадим решаҳои фалсафаи таърихро доранд? 

* Геродот ва Фукидид 

Полибий ва Посейдон 

Плутарх 

esxil ва Sophocles 

89.Лейбниц чиро афзалият медонад? 

дили инсон 

* қувваҳо ва ақидаҳои метафизикӣ 

зеҳни инсон 

тафаккури инсонӣ 

90.Оѐ инсон тафаккури зеҳниро афзалтар медонад? 

Лейбниц 

Шопенгауэр 



* Гегел 

Тойнби 

91.Тарафдорони фаҳмидани таърих тавассути депрессия? 

Гегел 

Лебнитс 

Тойнби 

* Шопенгауэр, Бурхардт, Шпенглер 

92.Муаллифи Ал Ҷавоҳир? 

* Берунӣ 

Фиръавн 

Фарғонӣ 

Ибни Сино 

93.Вазифаҳои муҳимтарин дар назди фалсафаи таърихи муосир 

кадомҳоянд? 

10 та 

* 11 та 

15 та 

13 та 

94.Муаллифи ин ақида, "Фалсафаи таърих холӣ аст бе илми таърих"? 

Ивин 

Гегел 

* Ҷойгоҳҳо 

Парсонс 

95.Кадом воқеа фатҳи Ҳиндустон аз ҷониби З.М.Бобур ба ҳисоб меравад? 

регрессивӣ 

иҷтимоӣ 

субъективӣ 

* пешрафта 

96.Кӣ гуфт, ки таърихи ҷомеа аз таърихи табиат комилан фарқ мекунад? 

* Д.Вико 

А.Ивин 

Тойнби 

Ф.Нитше 

97.Кӣ таърихро ҳамчун сатҳи олии тафаккур ва фаҳмиши тафаккури 

таърихӣ фаҳмид? 

Ю.Левада 

Я.Афанасьев 

* I. Вайнберг 

В.Яковлев 



98.Муаллифи ақида, ки давраи таърихӣ дар афсонаҳо ҳанӯз як падидаи 

пурра дарк нашудааст? 

Р.Коллингвунд 

* А.Лосев 

Ю.Левада 

В.Яковлев 

99.Ба ақидаи коршиносон, чанд мафҳум ба мафҳуми таърих вуҷуд 

дорад? 

* 30 та 

40 та 

14 та 

25 та 

100."Таърих мавзӯи омӯзиши шаклҳои мушаххаси қонунҳои ҳаѐти 

ҷамъиятӣ аст" гуфт ӯ. 

Н.Дорошенко 

И.Ковалченко 

* В.Иванов 

Б.Могилницкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Алишер Навоий номидаги Самарқанд давлат университети, тарих ва фалсафа 

факультети 

Саволҳои назорати фосилавӣ аз фанни фалсафа ва методологияи таърих 

 1-Вариант 

1. Мафҳуми фалсафаи таърих (хотираи таърихӣ, мазмуни таърих, усулҳои 

илми таърих) 

2. Эҷоди таърихи муқаддас дар насрониѐни аввал (Библия ва Консепсияи 

воқеияти таърихӣ, Исои Масеҳ) 

3. Фалсафаи таърих дар осори И.А.Каримов (баромадҳо ва асарҳо оид ба 

рушди нави истиқлолияти мо дар рӯзҳои аввал) 

 

Мудири кафедра                                                           д.ф.т.доц.Б.Эргашев 

 

 

 Варианти-2 

1. Қуръон дар бораи ҷаҳон, замин ва табиат (офариниши олам аз ҷониби 

Аллоҳ, илми замин ва табиат) 

2. Фалсафаи таърихи асри XVIII (Спиноза, Гегел, Гебсс) 

3. Фалсафаи таърихи Ӯзбекистони мустақил (марҳилаи таърихии солҳои 

1991-2008, Конститутсия, демократия, муносибатҳои бозорӣ) 

 

 

Мудири кафедра                                                           д.ф.т.доц.Б.Эргашев 

 

 

 

                                              Варианти -3 

1.Фалсафаи динии Мисри қадим (Ра, Осирис, Сетт, Хатор) 

2. Мафҳуми давлатдории Ал-Форобӣ (Наҳзати Осиѐи Марказӣ, назари 

Форобӣ ба давлат) 

3. Фалсафа ва таърихи Гегел (кори Гегел, рушди давлат, пешрафти таърихӣ) 

 

 

Мудири кафедра                                                           д.ф.т.доц.Б.Эргашев 

 

 

 



Варианти-4 

1. Тадқиқоти таърихии Геродот ва Фукидид (мактаби таърихии юнонӣ, усули 

таърих дар Юнон) 

2. Илоҳиѐтшиносӣ ва фалсафаи таърих (Қуръон, коинот, замин, табиат, 

ҷомеа) 

3. Нақши таърих дар фош кардани низоми мустамлика (Тошканди таърихӣ, 

Туркистони таърихӣ, ҳуҷҷатҳои бойгонӣ) 

 

Мудири кафедра                                                           д.ф.т.доц.Б.Эргашев 

 

 

 

Варианти-5 

1. Фалсафаи таърихи қадимаи Ҳиндустон (таълимоти Ведас, Рамаяна, 

Махабхарата, Чодвак) 

2. Авесто ва воқеияти таърихӣ (зардуштия, рӯҳҳои муқаддас, замин, об, 

замин, ситораҳо, оташ) 

3. Фалсафаи аврупоии гуманизм (Ренессанс, гуманизм, Бакаччо) 

 

Мудири кафедра                                                           д.ф.т.доц.Б.Эргашев 

 

 

Варианти-6 

 

1. Фалсафаи таърихи қадимаи Чин (Конфутсий, даосизм, дониши таърихи 

Чин) 

2. Ақидаҳои фалсафӣ дар бораи осори Абурайҳони Берунӣ (таърих, фалсафа, 

астрономия, геоцентризм) 

3. Сиѐсати ислоҳоти давлати мустақили Ӯзбекистон (ислоҳот, соҳаи сиѐсӣ, 

Олӣ Маҷлис, сохторҳои қудратӣ, соҳаи иқтисодӣ, соҳаи иҷтимоӣ) 

 

Мудири кафедра                                                           д.ф.т.доц.Б.Эргашев 

 

 

 

 



 Варианти -7 

1. Мақсад ва вазифаҳои илми фалсафаи таърих 

2. Ҷаҳонбинӣ ва таърихи илоҳӣ дар қадим 

3. Қуръон ва фалсафаи таърих 

 

Мудири кафедра                                                           д.ф.т.доц.Б.Эргашев 

 

 

Варианти-8 

Шаклҳои қадимии тафсири таърих 

2. Фалсафа ва таърихи Гегел 

3. Фалсафаи таърихи Узбакистони соҳибистиқлол 

 

Мудири кафедра                                                           д.ф.т.доц.Б.Эргашев 

 

 

            

                                                           Варианти-9 

 

1. Ҷойгоҳи шахс дар таърих 

2. Назарҳо дар бораи фалсафаи таърихи муосир 

3. Равандҳои дарки илмии таърих 

 

Мудири кафедра                                                           д.ф.т.доц.Б.Эргашев 

 

Варианти-10 

 

1. Ҷойгоҳи шахс дар таърих 

2. Назарҳо дар бораи фалсафаи таърихи муосир 

3. Равандҳои дарки илмии таърих 

 

Мудири кафедра                                                           д.ф.т.доц.Б.Эргашев 

 

 



Варианти-11 

1. Таърихи Геродот 

2. Таъсири кашфиѐтҳо дар физика ба фалсафаи таърих 

3. Масъалаҳои фалсафаи таърих дар осори И.А.Каримов 

 

Мудири кафедра                                                           д.ф.т.доц.Б.Эргашев 

 

Варианти-12 

1. Масъалаи ҳаѐти инсон дар фалсафаи таърих 

2. Нақши сарчашмаҳои хаттии таърихӣ дар фалсафаи таърих 
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1. Таърих ва ҳақиқат дар осори Ибни Халдун 

2. Таърих ва фалсафаи кайҳон 
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1.Андешаҳои таърихӣ ва фалсафии Мусо ал-Хоразмӣ 

2. Инъикоси рӯйдодҳои таърихӣ дар эпосҳои халқии қарақалпоқӣ 
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1.Фалсафаи қадимаи Осиѐи Миѐна дар матнҳои Авесто 

2. Ақидаҳои таърихӣ ва фалсафии Мусо ал-Хоразмӣ 
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2. Тафсири таърихии ақидаҳои динӣ ва фалсафӣ дар зардуштия 

3. Нақши мероси илмӣ, фалсафӣ ва таърихии Имом Бухорӣ дар 

ҷаҳонбинии мусалмонон 

 

Мудири кафедра                                                           д.ф.т.доц.Б.Эргашев 

 

Варианти-26 
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1. Андешаҳои таърихии намояндагони мактаби фалсафаи классикии 

Олмон 

2. Фалсафаи таърих маҳсули маърифат аст 

3. Таъсири кашфиѐтҳои илмии асрҳои миѐна ба дидгоҳҳои таърихӣ ва 
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1.Нақши Геродот дар рушди фалсафаи таърих 

2. Инъикоси муҳити таърихӣ ва фалсафии ҳуҷҷатҳои таърихии он давра 

дар Аврупои асрҳои миѐна 

3. Сиѐсати хориҷии Узбакистони мустақил - аҳамияти таърихӣ ва 

фалсафии самтҳои асосӣ 
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муосир 

2. Нақши сарчашмаҳои хаттӣ дар фалсафаи таърих 

3. Назари фалсафии таърих дар осори И.А.Каримов 

 

Мудири кафедра                                                           д.ф.т.доц.Б.Эргашев 

 

 

Варианти-30 

1. Масъалаҳои фалсафаи таърих дар гуманизми Ренессанс 

2. Ақидаҳои таърихӣ ва фалсафӣ оид ба эволютсияи ҷомеа дар таърихи 

муосир 

3. Марҳилаҳои дарки илмии таърих 
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