
Муқаддима 

 

    Дар ин раванд, ки мардуми Ӯзбекистон дар назди худ ҳадафи бунѐди 

ҷомеаи демократии ҳуқуқбунѐд гузоштаанд ва қадамҳои аввалин, вале хеле 

муҳимро дар ин самт гузошта истодаанд, таваҷҷӯҳ ба илм рӯз аз  

рӯз меафзояд. 

      Зеро рушди ҷаҳони имрӯза дар чунин мавқеъ қарор дорад, ки омили 

ҳалкунанда на дар қудрати ҳарбӣ, балки дар потенсиали зеҳнӣ, андеша, ақл, 

илм ва технологияи пешрафта аст. 

      Зеро илм ва техника доимо дар ҳоли рушд мебошанд. Дар ин робита, 

хиради Президент якуми Ҷумҳурияти Ӯзбекистон  И.А.Каримов: "Қудрат дар 

дониш ва тафаккур ва рушди он аст" барои имрӯз ва фардо гуфта шудааст. 

            Ба мардум бояд афзалиятҳо истиқлолият, далели он, ки миллати 

мустақили надорад оянда надорад, ин қонуни табиӣ аст ва бояд фаҳмонида 

шавад. 

         Илм бояд қувваи пешбарандаи рушди ҷомеа бошад. " ("Бе хотираи 

таърихӣоянда вуҷуд надорад." Маҷаллаи Муколама, 3 сентябри 1998). 

        Ҳадафҳо ва вазифаҳои фанни "Таърихи илм", ки мо онро омӯхта 

истодаем, инчунин бояд ба боз ҳам беҳтар гардидани иқтидор ва иқтисоди 

кунунии Ӯзбекистон, баровардани хулосаҳои зарурии илмӣ барои фароҳам 

овардани ояндаи шукуфон, шукуфон ва хушбахтонаи кишварамон хизмат 

кунанд. 

      Ҳамин тариқ, илм, ки омили асосии рушди ҷомеа мебошад ва рушди он 

ҳамеша бо раванди шароити мушаххаси таърихӣ алоқаманд аст. Ин шароити 

таърихиро қувваҳои истеҳсолкунанда ва усулҳои истеҳсолоти ҷамъият 

муайян мекунанд. 

        Вазифаҳо дар назди илм, муносибат ба илм ва шароитҳо ҳама ба 

марҳилаҳои рушди ҷомеа, қувваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои 

истеҳсолӣ иртибот доранд.Зеро дар таърих дар натиҷаи он, ки  муносибатҳои 

истеҳсолӣ ба сатҳи ба дастовардаи қувваҳои истеҳсолкунанда мувофиқат 

намекунанд, монеаҳои зиѐде дар рушди илм ва татбиқи дастовардҳои он дар 

ҷомеа мавҷуданд. 

      Аз ин рӯ, рушди илм дар таърихи инсоният хеле нобаробар аст. 

Марҳилаҳои пешрафтаи илм ҳатто дар баъзе ҳолатҳо бо давраҳои рукуд ва 

депрессия иваз карда шуданд. Аммо, аҳамияти илм дар ҷомеа ва таваҷҷӯҳ ба 

он дар маҷмӯъ доимо меафзуд. Зеро умеди инсоният ба тамоми оянда бо 

раванди пешрафти илмӣ алоқаманд аст. 



      Аммо ҳама гуна равандҳои рушди илмӣ бояд таҳти назорати ҷомеа 

бошанд. Илмро идора кардан лозим аст. аз ин рӯ имрӯз вазифаи сохтани 

назарияи пешрафти илмӣ хеле муҳим аст. 

      Назарияи умумии илмро эҷод кардан лозим аст, ки дастури амалии 

идоракунӣ ва ташкили илм бошад. Аз ин рӯ, имрӯз аҳамияти таърихи илм ва 

мавзӯи рушди он ҳамчун як илми махсус меафзояд. 

Калонтарин марказҳои илмии ҷаҳони қадим Миср, Байнаннаҳрайн, 

Ҳиндустон, Чин, баъд Юнон ва Рим буданд. Аммо худи таърихи илм имрӯз 

таърихи худро дорад. 

      Эътирофи он ҳамчун як фанни мустақили илмӣ соли 1892, вақте ки дар 

Фаронса аввалин бахши махсуси «Таърихи илм» кушода шуд, ба амал омад. 

Имрӯз, дар ҷаҳон зиѐда аз 100 чунин кафедраҳо, зиѐда аз 40 институтҳои 

тадқиқотӣ ва ҷамъиятҳои илмӣ мавҷуданд. Шумораи олимоне, ки таърихи 

илмро меомӯзанд, доимо меафзояд. 

      Таърихи илм инчунин таърихи худ, таърихи пайдоиши худро дорад. Зеро 

таърихи инсоният аз роҳи хеле тӯлонӣ мегузарад. 

Аз замоне, ки инсон аз олами ҳайвонот ҷудо шуд, вай усулҳо ва силоҳҳои 

мухталифро барои аз худ кардани маҳсулоти тайѐри табиат, аз қабили гӯшҳо, 

баргҳо ва решаҳои растаниҳо истифода бурд. 

Ин одамони ибтидоиро маҷбур кард, ки аз зарурати мубориза барои зиндагии 

беҳтар мушоҳида кунанд, омӯзанд ва аз табиат ва муҳити атроф хулоса 

бароранд. 

     Раванди такмили олотҳои аз санг, чӯб ва устухон сохташуда, омӯхтани 

усулҳои шикор ва ҷамъоварӣ, ба ибораи калом, ба қадри имкон ба қадри 

кофӣ иҷро кардани ҳама корҳо, дар марҳилаҳои баъдии таърихи башар номи 

бузургеро гузошт. гирифтааст. 

     Яке аз марказҳои тамаддуни аввалин Миср аст. Сохтмони аввалин 

киштиҳо ва заврақҳои ибтидоӣ дар Миср баъдтар боиси кашфи киштиҳои 

бодбонӣ гардид, ки тезтар ва боэътимодтар буданд (шино). Кашфи бодбон 

қадами аввал дар истифодаи нерӯи бод буд. Баъдтар осиѐбҳои бодӣ ихтироъ 

карда шуданд. Дар марказҳои тамаддуни барвақт шаҳрҳо, қасрҳо, маъбадҳо 

ва пирамидаҳои азим сохта шуданд. Мо то ҳол ба ин ѐдгориҳои меъмории 

илм ва санъати он замон тааҷҷуб мекунем. Тибқи гуфтаи   Д.Бернал, аввалин 

тамаддунҳо дар соҳаи технология ба муваффақиятҳои калон ноил гаштанд. 

Масалан, баъзе ашѐҳое, ки 5 000 сол пеш сохта шуда буданд, намуди аслии 

худро базӯр тағир доданд. Мизу курсиҳои мо, мегӯяд Бернал, намуди аслии 

он ҳунармандони мисриро тағир надодааст. 

     Масалан, маълум аст, ки курсӣ 4500 сол пеш (2500 пеш аз милод) сохта 

шуда буд. Мо то ҳол плитаҳоро истифода мебарем, ки аз ҷиҳати шакл ба 



табақаҳои он тамаддунҳои ибтидоӣ шабеҳанд.Ҳамин тариқ, илм аз давраи 

гул-гулшукуфии тамаддунҳои аввал нақши муҳим дошт. Аз ин рӯ, дар 

омӯзиши таърихи илм мо бояд таърихи инсониятро аз рӯзҳои аввалини он 

мушоҳида ва омӯзем. ки омухтани тамоми таърихи ичтимоию иктисодй ва 

инчунин таърихи илмро талаб мекунад. 

      Азбаски илм ба таҷрибаи ҳунармандон ва таблиғоти коҳинон такя мекард, 

пеш аз пайдоиши навиштаҷот дар ҷомеа муддати тӯлонӣ амал мекард.Чи 

тавре ки Бернал гуфтааст, илм ҳатто баъд аз пайдоиши навиштаҷот ба 

табақаи болоӣ, рӯҳониѐн ва савдогарон хидмат мекард. 

      Танҳо дар сесад соли охир илм ҳамчун касби мустаҳкам бо ҳуқуқҳои худ, 

адабиѐт ва ташкилоти худ таъсис дода шудааст. 

Чӣ тавре ки гуфтем, тамаддунҳо, ки бо суръати баланд инкишоф ѐфтанд, ба 

ҷойҳои дурударози рукуд ва депрессия иваз карда шуданд. 

      Илм дар он ҷое рушд кард, ки марказҳои илмӣ бо мурури замон ҳаракат 

карданд ѐ марказҳои тиҷорӣ ва саноатӣ дар он ҷо инкишоф ѐфтанд. Ба 

унвони мисол, мо метавонем муҳоҷирати тамаддуни Шарқро ба Аврупо 

бинобар "Кашфиѐти бузурги ҷуғрофӣ" мисол орем. 

      Бобил, Миср ва Ҳиндустон марказҳои илми қадимаи ҷаҳонӣ буданд. 

Юнон ин марказҳоро мерос гирифт. Бояд қайд кард, ки дар ҳамон Юнон бори 

аввал заминаи оқилонаи илм таҳия карда шуд. Дар Рим ба илм аҳамияти кам 

дода мешуд.Бояд қайд кард, ки дар ҳамон Юнон бори аввал заминаи 

оқилонаи илм таҳия карда шуд. Дар Рим ба илм аҳамияти кам дода мешуд.        

Баъдтар мерос аз Юнон ба ҳамон Шарқ баргашт ва дар Сурия, Форс, Багдод 

ва Ҳиндустон, Осиѐи Миѐна ва инчунин Хитои дур марказҳои нави илмӣ ба 

вуҷуд омаданд. Ва танҳо аз ин ҷо, менависад Ҷ.Бернал, илм ва технология ба 

Аврупои асримиѐнагӣ ворид шуданд. Дар ин ҷо буд, ки илм аввал суст ва 

оҳиста рушд кард, сипас бо фаъолияти бузург ва илми муосир ба вуҷуд омад. 

    Рушди илмро дар давраи Эҳѐ ба чор марҳилаи асосӣ тақсим кардан мумкин 

аст: 

     Марҳилаи аввал: - Марказҳои илмӣ дар Италия мутамарказ шудаанд. 

Леонард да Винчи, Весаме ва Коперник ба воя расидаанд ва дар ин давра 

таълимотҳои олимони қадим дар бораи одам ва коинот аз нигоҳи интиқодӣ 

омӯхта шуданд ва илмҳои механика, анатомия ва астрономия ба вуҷуд 

омаданд. 

     Марҳилаи дуввум: - марказҳои илмӣ ба Ҳолланд, Фаронса ва Англия 

кӯчиданд, ки дар он ҷо олимон Бэкон, Галилео, Декарт ва Нютон модели 

нави математикӣ ва механикии оламро офариданд. 

     Марҳилаи сеюм: - Пас аз танаффуси кӯтоҳ, марказҳои илмӣ дар саноатии 

Англия ва Парижи инқилобӣ мутамарказ шудан гирифтанд. Дар ин давра дар 



соҳаи барқ як қатор таҷрибаҳо гузаронида шуданд, ки баъзе олимони Юнон 

ба он аҳамият надоданд. Дар ҳамон давра дар истеҳсол ва интиқоли нерӯи 

барқ дигаргуниҳои азим ба амал омаданд. 

     Марҳилаи чорум ва муҳимтарин инқилоби илмӣ мебошад, ки дар замони 

мо ба вуқӯъ пайвастааст, ки дар давоми он илми ҷаҳонӣ ба вуҷуд омадааст ва 

ба тамоми паҳлӯҳои ҳаѐти инсон ворид шудааст. Дар баробари ин, илми ин 

давра низ бевосита ба соҳаҳое хидмат мекунад, ки гирдоби даҳшати ҷангро 

ба вуҷуд меоранд. 

      Дар Юнони Қадим илм ҳаѐти иҷтимоию иқтисодии системаи ғуломдориро 

инъикос мекард, ки дар он иқтисоди молӣ-пулӣ ташаккул ѐфт. Дар асрҳои 

миѐна илм рушди иқтисодиѐти табиӣ ва депрессияҳои феодализмро инъикос 

мекард ва дастовардҳои илм дар ин давра кам истифода мешуданд. 

      Танҳо бо суқути муносибатҳои феодалӣ ва пайдоиши истеҳсолоти 

капиталистӣ барои рушди илм имкониятҳои васеъ фароҳам омаданд ва ин 

рушд, тавре ки дар боло гуфтем, илми муосирро ба вуҷуд овард. 

      Илм дар тӯли рушди худ ба тамоми соҳаҳои ҳаѐти ҷамъиятӣ ворид 

шудааст.Аз ин рӯ, ҷанбаҳои асосии илми муосир мавҷуданд ва онҳо 

чунинанд:1.фан-институт; 2)фан-усул; 3) анъанаи ҷамъоварии дониш; 4) 

омили муҳими рушди истеҳсолот; 5) омили муҳимтарини муносибати байни 

коинот ва инсон; 6) вобастагии мутақобилаи ҷомеа ва илм. 

      Гарчанде ки ҷанбаҳои илм ҳамчун институт ва ҳамчун омилҳои истеҳсолот 

ба замони муосир дахл доранд, ҷанбаи методологии он ба Юнони қадим 

бармегардад. 

     Ҷанбаи ҷамъоварӣ ва интиқоли дониш, яъне интиқоли дониш аз волидон ба 

фарзандон, малака ва таҷрибаи устодон ба донишҷӯѐн, яке аз маъхазҳои 

аввалини илм буда, аз замонҳои қадим сарчашма мегирад. 

   Ҷанбаҳои минбаъдаи илм, албатта, доираи васеи масъалаҳои ҷомеаро дар 

бар мегиранд. Ҳамин тариқ, дар ҳоле ки илм ва техника қувваи пешбаранда ва 

омили тавонои рушди тамаддун мебошанд, он доимо такмил меѐбад. Бозѐфтҳо 

ва донишҳои нав бо суръати бесобиқа ба вуҷуд меоянд.Рушди босуръати илм 

ва техника инқилоби илмию техникӣ, дурусттараш инқилоби илмию техникӣ 

(ИИТ) ном дошт. 

 

 

           

 

 

 

 



                      МАВЗӮИ-:. ФАН ВА ФАРҲАНГ ДАР ДАВРАИ ҚАДИМА, 

1- Ривоҷѐбии фан ва дониш дар Миср 

        Ҷойгир шудани ҳудуди ҷуғрофии Мисри Қадим, аҳолӣ ва табиати 

он. 

Нақша 

 1.Пайдоиш хат дар Мисри  Қадим. 

2. Шаклѐбии дониш ва даргоҳҳои дониш дар Мисри Қадим. 

3.Ривоҷѐбии меъмори ва сохтмони дар Мисри Қадим. 

4.Сабабҳои ривоҷѐбии фани математика ва астрономия дар Мисри Қадим. 

5.Сабабҳои фани медисина ва ветеринария дар Мисри Қадим. 

6. Шаклѐбии   дин ва эътиқоди мисриѐн. 

 

 

Мисри Қадим дар қитъаи Шимоли Шарқии Африқо ҷойгир шуда, яке аз 

давлатҳои қадимтарин ба ҳисоб меравад.Дар дунѐ дарѐи Нил дарѐи 

калонтарин буда, дарозии он зиѐда аз 6500 км мебошад. Вай аз кӯлҳои 

калони Африқои Марказӣ гузашта, аз дарѐҳои Сафед ва Кабуди як ҷо шудаи 

Нил пайдо шудааст. Дарѐ аз чаҳор банди об гузашта, масофаи 700 км -ро тай 

карда, аз саҳро ҷорӣ мешавад ва ба якчанд шохоб тақсим шуда, ба Баҳри 

Миѐназамин мерезад. Дар вақти туғѐни об (обхезӣ) дарѐи Нил растанӣ ва 

ҷинсҳои кӯҳиро гирифта меравад. Аз ҷорӣ шудани ҷинсҳои кӯҳӣ ба дарѐ, 

ранги он суп - сурх мегардад. Баъд тамом шудани туғѐни об решаҳои аз 

ҷинси кӯҳ ва наботот ҳосил гашта, дар ҷойҳои изи об, доғҳои сиѐҳ пайдо 

мешавад. Дар натиҷа он доғи боқӣ монда, ба Замини серҳосил мубаддал 

мегардад. Барои ҳамин ҳам Мисриѐн соҳили дарѐи Нилро "Сиѐҳзамин" ва 

юнониҳо бошанд, "Египед" номидаанд. 

         Аз тарафи Ғарб паҳнкӯҳҳои Ливия, аз тарафи Шарқ бошад, қирҳои Араб 

ҷойгир шудааст. Ин мамолик аз кӯҳҳои Нубияи Ҷанубӣ иҳота карда шудааст. 

Ҳудуди Шимолии Миср ба Баҳри Миѐназамин пайваст мешавад. Дар соҳили 

дарѐи дарѐи Нил растаниҳои гуногун ва меваҳои ѐбоӣ, хусусан, лотос, 

папирус ва қамишҳо рӯида меистанд. Аз қадим-ул-айѐм ин ҳудуд аз 

ҳайвоноти ваҳшӣ бениҳоят бой буда, дар соҳили Нил, аз қабили шер, паланг, 

гурбаи ѐбоӣ, говҳои ѐбоӣ, заррофа ва монанди инҳо хурду калон зиндагӣ 

кардаанд. Ба дарѐ моҳӣ, ҳайвонҳои обӣ, дар бешазори он бошад, мурғони 

гуногун зистаанд. Ҳайвоноти ѐбоӣ ва растаниҳо, манбаи шикор ва озуқаи 

халқҳои ибтидоӣ шудаанд. Дар Миср маъданҳои гуногун, монанди мис, 

тилло ва мисли ин сангҳои бисѐр вуҷуд доштаанд. Ба ҳаѐти халқҳои Мисри 



Қадим аҳамияти дарѐи Нил хеле зиѐд шудааст. Таърихнигори машҳури юнон, 

Геродот ''Миср инъом ва тӯҳфаи Нил" гуфта буд.  

             Аҳамияти Мисри Қадим.Шароити муҳити ҷуғрофӣ ва бойгариҳои 

табии Миср, аз қадим ин ҷониб инсонро ба худ ҷалб карда омадааст. 

Одамони ибтидоӣ,аз замонҳои қадим, дар соҳили дарѐи Нил пайдо шуда, 

зиндагонӣ кардаанд. Двр асоси маълумоти археолог, Д. Д. Кларк одамони 

ибтидоӣ, дар Миср 80-90 ҳазор сол ин ҷониб зиндагонӣ карда омадаанд. 

Аммо туғѐнҳои дарѐ одамонро ба мудом зиндагӣ кардан монеъагӣ 

мерасондааст. Олимони археолог, аз соҳили Фаюм қабл аз 25-30 ҳазор сол 

манзилҳои одамони зиндагӣ кардаро ѐфтаанд. Ашѐҳо архелогии аз ин ҷо 

ѐфтшуда, одамони аз ҳамон давр чӯб, қамиш, лотос ва папирусҳо чайла 

(чодир) сохта, зиндагӣ кардаро ва аз санг, чӯб ва устухон аслиҳа ва яроқи 

ҷангӣ созта, умр ба сар бурданашонро далолат мекунад. 

 Пеш аз 6-5- ҳазор солаҳо дар Миср аҳолӣ чандон афзуда, аввалин 

деҳаҳо пайдо гардидаанд. Мувофиқи маълумоти анропологӣ мисриѐни қадим 

сиѐҳранг, хушқомат буда, ришҳои кам доштаанд. Дар Миср, аз Ҷануб 

нубиягиҳо, аз Африқои Марказӣ одамони қадпаст-пигмейҳо ѐки лилипутҳо, 

аз Ғарб ливиягиҳо, аз Шимоли Шарқ бошад, монанди қабилаҳои гиксос 

ҷойгир шудаанд. Баъдтар дар соҳили дарѐи Нил ҳабашиѐн, осуриѐн, форсон, 

юнониѐн, македониѐн ва римиѐндаромада омадаанд. Бисѐри онҳо бо мисриѐн 

омехта шуда, забон, маданият ва урфу одати онҳоро қабул кардаанд. 

 Машғулияти мисриѐни қадим. Мисриѐни қадим, дар соҳили дарѐи 

Нил, аз катибаҳои нав ин ҷониб зиндагӣ карда, ба кишту корҳои деҳқонӣ 

асосгузорӣ намудаанд. Онҳо заминро бо каланд шудгор карда, гандум, ҷав ва 

сабзавотҳоро ба воя расонида, аз он ҳосили бисѐр мегрифтанд. Мисриѐн бо 

парариши боғ низ шуғл верзидаанд. Ҳамин тариқ дар Миср деҳқонӣ барвақ 

ба амал омадааст. Дар натиҷаи обхезиҳои дарѐи Нил обҳои лойқа аз ҷойҳои 

баланд ба пастиҳо ҷамъ омада ҳосилдории заминро бой гардонидаанд, ки ба 

туфайли он ҳосилгирии деҳқонон хуб мегардад. Мисриѐн саг, хук, гусфанду 

буз гов ва ҳайвонҳои калон низ парваридаанд. Ҳунармандӣ ва чорводорӣ 

барвақт ривоҷ ѐфта, савдои дохила ва хориҷа дар ҳамин вақт ба ҷунбиш 

даромадааст. Дар натиҷаи ривоҷѐбии чорводорӣ нобаробариҳои мулкҳои 

хусусӣ ва пайдо шудани қабилавӣ ба амал омадааст. 

Маълумоти умумӣ дар бораи Мисри Қадим 

Қисми пастхамии дарѐи Нил яке аз маданияти куҳансоли инсон ба 

ҳисоб меравад. Тараққт ѐфтани маданияти Миср 4-5 ҳазор сол пеш аз мелод 

ба вуҷуд омад, якчанд воқеаҳои таърихиро аз сар гузаронидааст. Дарки 

маданият, худ идроки сертафа ба ҳисоб рафта, ба ҳамдигар алоқаманди аз ду 



қисм таркибѐфта мебошад, ки яке аз он маданияти моддӣ бошад, дигаре 

маданияти маънавист. Маданияти моддӣ гуфта, ақлу заковати аҷдодонамон, 

ҷои зист, ба воситаи меҳнатм дастӣ, бинокорӣ, сару либос, таомҳои 

истеъмолӣ, асбобу олатҳои рӯзгордорӣ, хулоса барои инсон чизу чораҳои 

ҳаррӯза истифода мешудагӣ фаҳмида мешавад. 

 Маданияти анъанавии инсонӣ бошад, бо маданияти моддӣ 

алоқамандии узвӣ дошта, он ҳвм серпаҳлӯ мебошад. Ба таркиби маданияти 

маънавӣ ахлоқ, одоб нишасту хест, муомилаи ҳамдигар, забон, саъат, илму 

фан, дин ва монанди инҳо ба ҳисоб меравад. Мисриѐни қадим ба ҳарду 

тарафҳои маданият ҳам ба бурдбориҳои бузург соҳиб гардидаанд. Маданияти 

мисриѐни қадим 4-5 сола не, балки якчанд даҳ ҳазор соларо дар бар мегирад. 

Муҳити ҷуғрофии Мисри Қадим ва ҳудуди аҳолии он қулай ҷойгир шуда, 

барои тараққӣ ѐфтани техника хизмат кардааст. Ҳарорати ҳавои гарми Миср 

барои кашф кардани иншоотҳои обѐри дастӣ, маҷбур кардааст, ки аз қабили 

каналҳо, сарбандҳо, дарғотҳо, баъдтар чархҳои обпарто, новаҳо ва дигар 

дастгоҳи мураккаби системавиро ба амал орад. 

Гуфтан ҷоиз аст, ки санъати сангтарошӣ дар Миср ривоҷ ѐфта, аз санг 

ибодтхонаҳо, саройҳо, аҳромҳо ва меъмориҳои гуногун сотаанд. Аз замонҳои 

қадим сар карда, ҳунармандони мисрӣ аз устухони фил, тилло, мис, нуқра ва 

дигар сангҳои гаронбаҳо чизҳои зебу зинатӣ сохта, соҳиби муваффақиятҳо 

гаштаанд. Нисбат ба дигар ҷойҳои рӯи Замин, дар Миср навиштан ва хондан 

чандон пеш ба амал омада, ривоҷу равнақ ѐфтааст. Дар мамлакат илмҳои 

астрономия, математика, тиб, ҷуғрофия, байторӣ, (ветеринария) ва дигар 

донишҳои илмӣ тадриҷан шакл гирифтаанд. Бисѐр олимони Мисршинос, 

хусусан В. И. Авдиев навиштааст, ки «Маданияти Мисри Қадим, ба тимсоли 

устувории Шарқи Қадим тадриҷан афзоиш ѐфтааст». Устувории маданияти 

Мисри Қадим тадриҷан тараққӣ ѐфта, соҳили дарѐи Нил аз ҷиҳати ҷуғрофӣ аз 

дигар олм фарқ карда, дар он ҷо гурӯҳи мврдумони ибтидоӣ зиндагонӣ карда 

ва муддати тӯлонӣ истиқомат намуданашонро нишонаҳои гузоштаашон 

тасдиқ менамояд. Аммо баъдтар пайдо шудани тақсимоти меҳнати якум, 

дуюм ва дар натиҷаи ривоҷ ѐфтани тиҷорат мулкдориҳои хусусӣ ва 

нобаробариҳои гурӯҳӣ, бой ва фақир қабалаҳои қадимиро аз даст дода, 

ҷамъиятро ба табақаҳои ғуломдорӣ ва истибдоди қадимтарини давлатдориро 

ба вуҷуд овардааст. Савдо ва ҷангҳои ба амал омада, ба давлатҳои ҳамсоя 

алоқаҳои шиносоӣ ва дигар робитаҳоро имконият пайдо кардааст. Бо ҳамин 

муносибат мисриѐн аз вилоятҳои Шарқии Баҳри Миѐназамин ва аз 

маданияти аҳолии Месопотамия бисѐр чизҳоро омӯхта, дар навбати худ ба 

ривоҷи маданияти ин халқҳо таъсири мусбати худро гузоштаанд. Дар ҳудуди 

ҷуғрофии Миср 3 қитъа-Африқо, Осиѐ ва Аврупоро дидан мумкин аст, ки 



ҷойгир шавии ба ҳам пайвандшудаи ҳудудҳо кӯмаки аввалин шуда 

метавонад. Ҳамин тариқ фиръавнҳо, аркони давлат, қӯшун, руҳониѐн ва 

адади бисѐри аҳолии Мисрро бо озуқа таъмин намудан, манбаи асосии илми 

замин ва зироаткорӣ омилҳои муҳимтарини ривоҷу равнақи маданияти 

мисриѐн маҳсуб аст. 

       Хатҳои Мисри Қадим.Миср яке аз марказҳои қадимтарини инсоният ба 

ҳисоб меравад. Хат ин маънавияти ҷудонашаванда мебошад. Мисриѐни 

қадим қабл аз ин 6-7 ҳазор сол дар шакли тасвирҳои аломатӣ хатҳои 

эроглифиро кашф кардаанд. Ин хатҳо аз 750 аломатҳои суратӣ иборат 

шудаанд. Дар хатҳои Миср ҳодиса ва дигар чизҳои гуногун бо ѐрии суратҳои 

ҳархела ва аломатҳо ифода ѐфтаанд. Мисол, калима об дар шакли се қатор 

хати мавҷнок кашидашуда; калимаи кӯҳ тагаш ҳамвор, тарафи болоияш 

ҳубобӣ, миѐнаш ҷуброн ифода ѐфтааст. Сурати дар даст тирукамон дошта 

маънои одами ҷанговар, одами дар даст дос дошта бошад, маъно даравиданро 

ифода намудааст. Баъдтар такмил ѐфта, ин аломатҳо содда гардонида 

шудааст. Бо мурури замон хатҳои дар шакли аломат ва сурат буда, ба 

аломатҳои алифбо мубаддал гардидааст. Дар давраи подшогарии мисриѐн 

системаи ҳарф ба 24 садонок ифодагар пайдо шудааст. Мисриѐн сараввал 

хатҳо ва алифборо дар санг, чӯб, пӯстлох, тахта ва монанди пӯстҳо барин 

воситаҳои навишт истифода кардаанд. Дар соҳили дарѐи Нил растании 

мерӯида, папирус мавҷуд будааст, ки барги он ба ҷои коғаз истифода бурда 

шудааст. Мисриѐн аз барги папирус варақҳо таѐр карда, онро ба ҳамдигар 

пайваста, дврозии онро то 45 метр расонидаанд. Маълумотҳои зарурӣ, ҳодиса 

ва дигар чизҳоро ба папирус навишта, аз қамиш асбоби хатнависӣ таѐр карда, 

навиштаанд. Ин китоби ба худ хоси мисриѐн буд. Олимони археолог аз ҳар 

гӯшаҳои Миср ―Китоби папирус‖ ҳоро ѐфтаанд. 

Муаллифҳои қадими иэроглифҳои Мисри Қадимро олимони 

забоншинос барои аз худ намудан кӯшиш карда дидаанд. Аммо дар ин соҳа 

ба натиҷаҳои ҷолиб мушарраф нашудаанд. Олими машҳури франсуз Н. Ф. 

Шампалон ҷуғрофияи Мисрро хонда баромада, шӯҳратманд шудааст. Дар 

ҷараѐни аз худ намудани таърихи Миср навиштаҷоти ―Роззет‖ ҳам ба 

аҳамияти калон соҳиб шудааст. 

 Маориф ва мактаб дар Мисри Қадим дар сохти давлати мураккаб ва 

соҳиби иқтисоди васеъи мамлакат шудааст.Барои иқтисоди ва идоракунии 

давлат инсони саводнок зарур шудааст. Бинобар ин (саркор) амалдорон ва 

ашрофон ба тайѐр намудани шахси саводдор алоҳида эътибор додаанд. Дар 

Миср мактаб барои таълиму тарбия намудани талабагон буд. Дар ҳама шаҳру 

деҳаҳои калони мамлакат мактаб вуҷуд надошт. Дар мактаб фарзандони 

ашрафон, амалдорон, руҳониѐн ва дигарон ҳаваскорона илм хондааст. Дар 



Миср мактабҳои ибтидоӣ, миѐна ва олӣ мавҷуд буд. Дар мактаби ибтидо 

кӯдакони 5-6 сола ҷалб карда шуда, ҳарфҳо ѐд дода шуда хату савод 

баровардааст. Кӯдакон бо ҳусни хат ҳам шуғл варзида, онҳо ҳар руз 3 саҳифа 

навиштанашон лозим шудааст. Дар мактабҳои миѐна ва олӣ Миср бисѐртар 

мирзоҳо (хаттот) тайѐр карда бароварданд. Онро мактаби мирзоѐна ҳам 

гуфтаанд. Дар тасарруфи маҳкамаи марказии фиръавниѐниѐни Миср 

мактабҳо барои хазинаи подшоҳ амалдорони махсус тайѐр кардани 

мирзоѐнро таъмин менамуданд. Ин мактабҳо соҳиби савод ва малакаи зиѐди 

устоду муаллимро таъмин намудааст. Дар мактабҳо монанди математика, 

геометрия, астрономия, таърих, тиббиѐт, адабиѐт саводҳои дини ва дунѐвиро 

омӯзонидаанд. Мактабҳои Миср ба интизом сахтгир буда, танбеҳот ҳатто то 

ҷазои ҷисмони расондан мустаҳкам карда шудааст. Дар он вақти 

насиҳатҳои:- Эй Мирзо танбалӣ накун, набошад ба ҷазо маҳкум мешавӣ. Ба 

дастат китоб бошад, овоз 

бароварда хон ва бо маслиҳати аз 

худат бо савод инсонро гӯш карда, 

ба он амал кун. Як рӯз ҳам 

танбалӣ накун, набошад шаллоқ 

мехурӣ. Охир гӯши фарзанд дар 

тахтапушташ мешавад, кай зарба 

занӣ, ҳамон вақт гап ба гӯшаш 

медарояд‖. Гуфта навишта 

шудааст. Дар Миср хат, илмӣ, 

амалӣ ва динӣ ба вуҷуд омада, он 

ба иқтисодиѐти мамлакат ба 

ҳамдигар алоқаи зич доштаанд. 

Дар ҳама шохаҳои иқтисодиѐти илмию амали ба вуҷуд омада, таъсири 

назарраси худро гузоштааст. 

       Адабиѐт ва фолклор дар мисри қадим. Адабиѐти Мисри Қадим аз ин 

VI- VII пеш ба вуҷуд омадааст.Аз асрҳои миѐна сар карда, адабиѐт ба дараҷаи 

баланд баромадааст. Мисриѐни қадим бисѐр мақолаҳои халқӣ афсона, достон 

ва сурудҳо офаридаанд. Дар эҷодиѐти даҳонаки халқ зисту зиндагонии 

деҳқон, чӯпон, савдогар, аттор, боркаш, ҳаммол, амалдор, руҳонӣ ва ҳатто 

фиръавниѐни Миср ба забони содда баѐн карда шудааст. ―Ду бародар‖ ―Каҷ 

ва рост‖ ― Ба ҳалокат дучор шудани киштӣ‖. Ҳикояи синухет ва ғайра ривоят, 

афсона ва ҳикоятҳо сазховори диққат гаштааст. Адибони Мисри Қадим дар 

сайѐҳатнома, панду насиҳат, поэзия (назм,шеър) и динӣ ва мадҳияҳо 

эътибори калон додаанд. Онҳо дар ҳамин услуб бисѐр эҷод кардаанд. Дар 

ривояти ―Ба ҳалокат дучор шудани киштӣ‖ дар кони подшоҳ роҳи машаққат 



тай карда шуда сухан меравад. Аз рӯи ҳикоя сайѐҳон дар баҳр ба гирдобу 

даҳшатангез дучор мешаванд. Гирдоб онҳоро дар ― Ҷазираи руҳ ― бурда 

мепартояд. Дар ҷазира ба қиѐфаи мори бузург подшоҳ зиндагӣ мекардааст. 

Сайѐҳонро подшоҳ хуб пазироӣ мекунад ва онҳоро бо бисѐр тилло, нуқраи 

дандонҳои фил, ҷизҳои хушбӯй, саг ва маймунҳо туҳфаҳо супорида ба Миср 

гусел мекунад. Дар ҳикояи ―Синухет‖ амалдори ашорӣ Синухет зафар ба 

Сурия карданаш дар мамлакати дигар дида донистаҳояш, машаққатҳои аз сар 

гузаронидаҳояш бо ибораҳои зебо баѐн карда шудааст.Ҳамин тавр эҷодиѐти 

бадеии халқи Мисри Қадим меъморӣ, ҳайкалтарошӣ, рассомӣ, мусиқа, суруд 

ва бозиҳои халқи намунаҳои санъати аҷиби Мисри Қадим ба ҳисоб меравад. 

Ин намуди санъат аз қадимулайѐм сар карда дар Миср шакл ѐфта тадриҷан 

ривоҷ ѐфтааст. Фиръавниѐ ки Миср ва аъѐнҳои ба табақаҳои боло мансуб 

карда, ба меъморӣ эътибори калон додаанд. Дар ду тарафи кӯҳи дарѐи Нил, 

ки соҳили расми болоии дарѐро ташкил мидиҳад, сангҳои ба меъморӣ 

истифода карда шуда бисѐр будааст. Ибодатхонаҳо, мақбараҳо, эҳромҳо ва 

дигар биноҳои маъмурӣ аз ана ҳамон сангҳо сохта шудааст, ки ин барои 

Фиръавнҳо, аъѐнҳо, руҳониѐн ва монанди ин гуна табақаҳои боло тааллуқ 

доштаанд. Дар паноҳи санг садҳо ҳазорҳо ғуломон ва асирон корфармуда 

шудааст. Яке аз обидаҳои меъмории Миср пирамидаҳои эҳсомҳои Миср 

мебошад. Аз ин ҷиҳат жанри Санкора, эҳромҳои Хеонс, Фиръавни Гиза, 

сараш одам, танаш шер сурат карда шуда, ба худ хосии (сфинкс) ва дигарҳо 

то ҳол бо салобат ва шарафмандиаш инсонро дар ҳайрат мегузорад. Дар 

Миср бо ҳайкалтарошӣ ҳам эътибори калон дода шудааст. Ҳайкалтарошони 

Миср аз ҷузъҳои санг фиръавн, амалдор, руҳонӣ, инсонҳои оддӣ ва 

ҳайкалҳои ҳайвонҳоро бо ҷаҳонбинии нозук сохтаанд. Аз ин меҳоз Рамзеси 

II, Аменем Хети III, Тунганхамон, Эхнатон, зани ӯ Нефертитӣ, амалдор – 

Рахотен ва ҳайкалҳои Мирзоѐн сазовори диққат гаштааст. Дар он вақтҳо ба 

Миср рассомӣ ҳам хеле равнақ ѐфта буд. Дар деворҳои сарой, ибодатхона ва 

биноҳои маъмурӣ  расмҳои (фиръавнҳо, амалдорон, руҳониѐн, инчунин 

воқеаҳо аз афсонаҳо кашида шуда буд. Бо як санъати Мисриѐн суруду рақс 

буд. Дар Миср дам бо зарб ва бо ангушт навохта мешуда нот, систра, қайроқ, 

арфа, уд ва дигар асбобҳои мусиқӣ васеъ паҳн шуда буд. Дар Миср санъати 

рақс ҳам ба дараҷаи баланд ривоҷ ѐфта буд. Эҳтиѐҷоти рӯзмаррагӣ, иқтисод 

ва табодулот, ривоҷѐбии савдо ва дар натиҷаи назорат кардани табиат, 

илмҳои даркорӣ ҷамъ гардидааст. Ҳамаи ин илмҳо ҳам дар таҷрибаи илмӣ 

тадбиқ шудааст. Мисол, дар илмҳои пешина бо мавзӯҳои соҳавӣ корҳои 

амали барои иқтисод алоқаи зич дошта, барои осон намудани корҳои 

танобкашӣ (чен кардани замин) ва бинокорӣ хизмат кардааст. Масалан, дар 

ҳудуди номҳо, Аманимхети II дар асоси ― Дар китоб гуфта шудааст ва дар 



хатҳои пешина нишон дода шудааст‖ медонем. Ҳудудҳоро танобкашҳои 

махсус дар асоси ҳисоби маъмулиӣ, нишон додаанд. Назар ба асосҳои 

математика дар асоси илмҳои арифметика ва геомеметррия, муайян намудани 

майдони замин чӣ қадар омадани хирмани ғалла ѐ ки барои муайян кардани 

ҳаҷми ғундоштани дони дар анбор буда хизмат кардааст. Мисриѐн ба 

туфайли ба даст даровардани илми математика схемаи картаи ҷойҳои замин 

ва нақшаи баландиро кашф карданд. Аз бисѐрии биноҳои ҳомаматнок, 

махсусан пирамидаҳо дар асоси илми математика, чи хусуси геометрия ба 

корҳои сохтмонӣ аҳамияти калон дорад. Чунки барои сохтмон якчанд 

ҳисобҳои равшан ҳал карда метавонаду халос.  

     Математика ва астрономия.Ривоҷѐбии илми математика, дар Мисри 

Қадим махсусан аз даври подшоҳгарии миѐна (ӯрта подшоҳлик даври) аз 

матнҳои боқӣ мондан бисѐрии он маълум мегардад, ки хусусан дар Москва 

нигоҳ дошта шудааст, ки ин ― папируси математика‖ – ро далолат мекунад. 

Муваффақиятҳое, ки дар соҳаи математика ба даст дароварда шудааст. Яке аз 

он системаи шумораҳои даҳӣ мебошад. Дар қайдҳои хати Миср рақамҳои 1, 

10, 100, 1000, 100,000, ва ҳатто аломатҳои нишонро нишон медода ишораҳо 

мавҷуд шудааст. Сурати росташро каси бардошта, ҳайрон шудаистода 

аломати миллионро ишора кардааст. Ченаки чен кардани дарозӣ дар 

Мисриѐн характери ба худ математикиро дорост. Ангушт, каф, пошна, оринҷ, 

ака ҳамин тавр ченаки воҳидӣ шуда, математики Миср дар байни онҳо 

муносибати маълум нишон додааст. Дар санъат аз илми математика фаровон 

истифода бурдаанд. Расоми Миср дар сатҳи ҳамворӣ сурати касро агар 

кашидани шавад, сараввал чоркунҷаи рост кунҷа кашида аз илми математикӣ 

истифода бурда, дарозии аъзои танаи инсонро нисбат гирифта, дар ҳамон 

асос дар болои чоркунҷа росткунҷа кашидаанд. Дар усули корбурди 

арифметикии чор амали математика дар ҳисоби Мисриѐн то примитива 

шударо нишон медиҳад. Масалан, дар амали зарб ҳисобро ба тариқи пай дар 

пай иҷро кардан истифода бурдаанд. Чунончи Мисриѐн адади 8 ро агар бо 8 

зарб задани шаванд . Тақсим бо роҳи зарбба амал оварда шудааст. Мисол, 

адади 77 ро ба 7 зарб шавандаро ѐфтан лозим шуданд. Дар Миср фанни 

муҳимтарине,ки дида мешавад, геометрия ривоҷ ѐфтааст. Олимони Миср 

чоркунҷии росткунҷи, секунҷа, хусусан кунҷҳои баробарпаҳлӯ сатҳи 

трапетсия ва ҳатто сатҳи доира ба Г баробар буда, вале дар қисмати 3.14 

қабул карданашро ҳам ҳисоб карда тавонистаанд. Дар маҳфузхонаи Москва ― 

Папируси математика‖ ҳисоби беруни пирамида ва ҳал кардани ҳаҷми 

нимдоира, ҳалли масъалаҳои мураккаб нигоҳ дошта шудааст. Мисриѐни 

қадим баъзе аз илми оддитарини алгебра ҳам хабардор буда, онҳо як 

баробари номаълумиро ҳисоб карда тавонистаанд. Мисриѐн номаълумиро 



―ғарам‖ гуфта ҳисоб карданд. 

Ишораи П дар иншиотҳо ва 

сохтмонҳои бузург истифода 

бурда, ишора П 1700 сол ним аз 

милод истифода карда шудааст. 

Зеро вохӯри ишораи П дар 

папируси Ринда ҳам ба ҳамон 

давр вобаста буда, ӯ соли 1835 

аз тарафи археологи Шотланд 

Генрӣ Ринда ба даст оварда 

шудааст. 

Дар соҳаи астрономия ҳам мисриѐни қадим дар баъзе як хел илмҳо соҳиб 

шудаанд. Дар натиҷаи мунтазам мушоҳида кардани ситораҳо дар осмон 

планетаҳоро аз ситораҳо фарқ карда тавонистанд ва ҳатто он харитаи ситораи 

самоиро кашидаанд. Ин гуна харитаҳои ситораҳо дар сақфи биноҳои гуногун, 

бисѐртар дар сақфи (шифт) мақбара ва ибодатхонаҳо нигоҳ дошта 

шудааст.Ашрофони динистияи асри XVIII дар мақбараи Сеюмут сақфи 

нақшинкорӣ ба мисриѐни қадим мутааллиқ дошта, ин гуна ―Харитаҳои 

астрономӣ‖ яке аз намунаҳои беҳтарин ба шумор меравад. Дар қисми 

шимоли маркази ин сақф хурд ва калон ситорахирс, инчунин ба мисриѐн 

маълум будагӣ Ситораи Қурбиро дидан мумкин, дар қисми ҷанубии само 

бошад, ба таври фигураҳои символӣ ситораҳои ба мансубияти Ориѐн ва 

Сириус (Сотис) нишон дода шудааст.Силсилаҳои ситораҳоро рассомони 

Миср ва ситораҳоро доим дар фигураҳои символӣ тасвир намудаанд.Дар 

подшогарии динистияи XIX мақбараҳое мансуб мебошад, ки дар сақфи он 

мақбараҳо харитаҳои ситораҳо ҷадвали аҷоиб нигоҳ дошта шудааст.Ба 

тарафи меридиан ду нозири мисрӣ нишаста, бо воситаи ҷадвалҳои 

нишондода ингуна истораҳоро ба ҳадаф мегирифта аз асбоби пассаж 

истифода бурда, вақтҳои шабро муайян намудаанд. 

Ба мисриѐн 5 то сайѐри маълум буда, инҳо Юпитер, Сатурн, Маре, 

Меркуриӣ ва Венерааст. Рӯзона бошад, вақтро ба воситаи соати офтобӣ ѐ 

соати обӣ (баъдтар ―клебсидра‖) муайян кардаанд. Ҷойгиршавии ситораҳоро 

аз харитаҳои қадимаи дар вақтҳои баъдина дар давраҳои грек-рим ҳам 

истифода бурдаанд. Ин гуна харитаҳо баъдтар дар ибодатхонаҳои Эдфу ва 

Дендер нигоҳ дошта шудааст. Дар асоси илмҳои астрономия календри 

алоҳида таъсис намудаанд. Ба календари мисриѐн 12 моҳ, ҳар моҳ аз 30 рӯз 

иборат буда, дар охири сол бошад, 5 рӯз боз рӯзи ид ҳамроҳ шудааст.Ҳамин 

тавр ҳамагӣ 365 рӯз шудааст. Ҳамин тариқ календари Миср аз календари 



тропик бо чоряк шабонарӯз дер мондааст. Ӯ ҳатто дар давоми 1460 сол 365 

рӯз, яъне ба як соли пур баробар шудааст. 

Дар Мисри қадим соҳаи тиб. Дар Миср илми тиб ва илми байторӣ 

(ветеринар). Ба пешрафти соҳаи тиб дар Миср таъсири мессопотамия 

ҳиссагузор буда, дар навбати худ тиббиѐти Миср ҳам ривоҷи тибби Гритсия 

ва Рим, таъсири худро гузоштааст. Дар бораи тиббиѐти Миср аз Гретсияи 

қадим аз асарҳои олиму файласуфҳо аз ҷумла, Геродот, Диодор, Полибий, 

Плутарстра бонтораҳое то ба мо омада расидааст. Bнчунин аз асари Манефон 

низ парчаҳо расида омадааст. 

 Ба ғайр аз ин дар бораи замони подшогарии асри миѐна дар як қатор 

матнҳо барои касалиҳои муолиҷавиро супорида, ѐфт шуда ин ҷамъоварӣ 

(тӯплам) барои табибони кудакони беморро табобаткунанда ба модарон ва ба 

тарбиягарон равона карда шудааст. Дар ин ҷамъовард якҷоя бо бисѐр сеҳру 

ҷоду, муолиҷаҳои ба худ хоси ҳайратовар аз ҷумла иштаҳои нигоҳ доштани 

шири модар ва афзоиш додани ӯ ба назар мерасад. Барои омӯхтани он 

тадқиқотҳои гиѐҳшиноси бостонӣ Уоре Истис муҳим аст. Ҳамин тариқ барои 

муолиҷа бо дорӣ дармон, сеҳру ҷодуҳо, хонондан, такрор хононӣ ва монанди 

инҳо расму оин истифода шудааст. Аммо омӯхтани аъзои организми инсон ( 

дар вақти мӯмиѐ карда, мурдаро кафонда тавассути он даруни аъзои одамро 

омӯхтан осон шудааст ба табибон сохти дохилии танаи инсон ва усули кор 

кардани фунсияҳои аъзои танаи одам каму беш имконияти дурустро водор 

кардааст. Ҳамин тариқ илмҳои анатомия оҳиста оҳиста пайдо шудааст ва ин 

илмҳо ба якчанд терминҳои анатомиӣ қайд шудааст. Назар ба маълумоти 

манефон анатомияи одам аз тарафи Атотис (Сулолаи II-и ҳукмдори дуюм) ба 

амал омадааст. Дар баъзе матнҳои тиббӣ маълумотҳои усули муолиҷа додо 

шудааст. Дар ҳолати бемор, аломатҳои беморӣ ташхис мондан ва муолиҷа 

намудан талаб карда шудааст. Аз афти кор сиҳат шудани беморӣ намуданаш, 

кушоду равшан дар ҳолати бемор фикр гуфтан, эстетикаи табиб талаб карда 

шудааст. Дар ҳолати дар зер се ҳолат монда шуда аз он якеро интихоб 

намудан нисбати бемор лозим шудааст:‖ 1) Ман ин беморро сиҳат карданам 

мумкин;2) Ман ин беморро сиҳат карданам бо эҳтимол аст; 3) Ман ин 

беморро сиҳат карда наметавонам‖. Дар баъзе бемориҳо табибон мутахассис 

шудаанд. Дар бораи касалиҳои геникология, ҷарроҳӣ ва даво намудани 

касалиҳои чашм китоби алоҳида пайдо шудааст. Ин дар баъзе бемориҳо, 

аломати онҳо ва нишонаҳои равшан баѐн карда шудани он ба мисриѐн 

имкони дар соҳаи ташхис мондан ва фикр баѐн кардан нисбат ба бемор 

шароити фароҳам меоварад. Масалан, дар илми тибби Миср бемориҳои 

меъда ва рӯда (дизентерия) бемориҳои роҳҳои нафас, равоншавии хун, бод, 

махмалак (скарлатина), бемориҳои чашм (катаракт) бемориҳои пӯст ва дигар 



бемориҳои зиѐд муффассал баѐн карда шудааст. Дар гинекалогия аз 

дастурҳои алоҳида ҳолатҳои барвақтӣ ва бевақти бемор тасвир шудааст, 

ҳамин тавр воситаҳо занҳои ҳомиладоре, ки тавалид карданашон мумкин 

набуда фарқ кардан‖ нишон дода шудааст. Яке аз мақбараҳои мансуб ба 

подшоҳгарии миѐна ҷарроҳиҳои гуногун (ҷарроҳии даст, пой, зону) намудан 

нигоҳ дошта шудааст. Дар вақтҳои охир ҷарроҳи ба дараҷаи баланд бардошта 

шудааст.Дар барои ҷарроҳи аъзоҳои гуногуни дар тана устухони сар, бинӣ, 

манаҳ, гӯшҳо, лаб, гулӯ, ҳалқум, устухонҳои китф, қафасҳои сина ва монанди 

инҳоро муфассал баѐн намудааст, ки барои шикаст ѐфтану ривоҷѐфтан 

аҳамияти калон дорад. Баъзе номҳои бемориҳо далолат аз баланд рафтани 

тиббиѐт дар Миср мебошад. Мутаффиккирони дар дунѐ соҳиби асари ноѐб 

гардида ба таври васеъ аз тиббиѐти Миср истифода бурдаанд.  

     Дар хулосаҳои мисриѐн дар бораи дил ва фаъолияти коркарди хун ― 22 

раг‖ вуҷуд дошта, барои хулоса баровардани илмӣ худ ҳаракати аввалинро 

нишон медиҳад.  

        Дин ва эътиқоди мисриѐн.   Ба ҳама маълум аст, ки дин, хусусан дини 

қадимаи Шарқ, ҳодисаи иҷтимоӣ дар тарзи зиндагии мардум буда, ҷузъи 

ҷудонопазири фарҳанги маънавист. Мисриѐн аз давраҳои қадим то асрҳои III-

IV пеш аз милод  давраи дуру дарози  роҳи ривоҷѐбии тарихиро зер карда 

гузаштаанд. Гарчанде ки онҳо дар илмҳои мухталиф дониши зиѐде доштанд, 

онҳо ҳанӯз дар муқобили зуҳуроти табиӣ нотавон буданд. Онҳо тасаввур 

карданд, ки дар ҳаракати Ни ягон нерӯи ғайриоддӣ мавҷуд аст, заминҷунбӣ, 

тӯфонҳои қум аз биѐбони Сахара, раъду барқ, сайѐраҳо ва ситораҳо. Ин 

рӯйдодҳо дар дин ва эътиқоди Миср инъикос меѐбанд 

     Мисри қадим низ намудҳои гуногуни  динӣ ва эътиқоди дини  дошт. 

Мисриѐн худоҳои зиѐде доранд, ки ба онҳо эътиқод мекунанд ,ваввалин дар 

ҷаҳони Шарқӣ мебошанд. Манбаъҳо мегӯянд, ки Миср сарзамини ҳазорон 

худоѐн аст. 

        Дар Мисри Қадим шаклҳои  дини ибтидоӣ мавҷуд буданд, ки фетишизм, 

тотемизм, анимизм, парастиши офтоб, парастиши  ҳодисаҳои  гуногуни 

табиӣ ва парастиш ба фиръавнҳои Миср васеъ паҳн шуда буд. Матнҳо ва 

ѐдгориҳои динӣ, ки дар Миср дар даврони пеш аз масеҳӣ сохта шуда буданд, 

ба ӯ имконият доданд, ки рушди онро аз замони нобудшавии ҷомеаи наслҳо 

пайгирӣ кунад. Рушди сусти системаи иҷтимоии Миср ва дар маҷмӯъ 

фарҳанг барои муддати тӯлонӣ барои зинда мондани шаклҳои ибтидоии динӣ 

заминаи муҳим буд. Ин инчунин сабаби эътиқод ба объектҳо ва ҳайвонот дар 

тӯли таърихи Миср буд. 

         Барои аҳолии Миср дин як қисми ҷудонопазири ҳаѐти рўзмарра 

аст.Мисриѐни қадим худоѐн ба симои ҳаѐвон гузашта, дар  шакли гурба, 



гўсфанд, гов, модагов дар байни  одамон зиндаги мекунад гуфта фикр 

мекарданд Чанд ҷони худоѐни мисри буданд:яке дар ҷуссаи ҳайвон, дигараш 

бошад дар ҳайкали ҳайвон зиндагони  мекунад гўѐн тасаввурот доштанд.Дар 

меҳроби хонадони мисриѐн ҳайкалчаҳои худоѐн гузошта мешуд. 

          Дар пойтахти шоҳигарии Мисри қадим Мемфис худои худ Птах 

буд.Птах бошад, мувофиқи эътиқоди мисриѐн ҳангоми офариниши олам 

номи ҳар як чизро ба одам гузоштааст.Худо бо ҳамин дараҷа пурқувват аст, 

ки илоҷи  дар қиѐфаи асл дидани он нест. 

          Дар асри 2 пеш аз милод худои Офтоб Амон-Ра номи илоҳи асоси номи 

фиръавн  ҳисобида шудааст.Сараввал ду худо будааст:ҳимоягари шаҳри 

Фива Амон вахудои Офтоб   Ра, баъдтар ҳар ду ба як худо мубаддал 

гардидаанд.Ибодатхонаи ў дар Гелиопол (Баолек) буд.Хапи-худои  Нил  - 

манбаи ягонаи ҳаѐт ва посбони Миср, Асирус –худои салтанати зеризамини  

ба ҳисоб мерафт.Мувофиқи ривоят Асирис яке аз подшоҳони Миср буда, 

халқи худро ба деҳқони ѐд дода будааст.Харобаҳои ибодатхонаи Асирис  дар 

шаҳри Абидос то ҳоло маҳфуз дошта мешавад. 

 

                            

 

                                        Савол ва супоришҳо 

1.Пайдоиш хат дар Мисри  Қадим? 

2. Шаклѐбии дониш ва даргоҳҳои дониш дар Мисри Қадим? 

3.Ривоҷѐбии меъмори ва сохтмони дар Мисри Қадим? 

4.Сабабҳои ривоҷѐбии фани математика ва астрономия дар Мисри Қадим? 

5.Сабабҳои фани медисина ва ветеринария дар Мисри Қадим? 

6. Шаклѐбии   дин ва эътиқоди мисриѐн. 

 

 

             

 

 

 

 

 



           Мавзӯи-2:Ривоҷѐбии фан ва дониш дар Месопатамияи қадим 

    Нақша 

1.Даргоҳҳои дониш ва пайдошавии хатти миххати дар Месопатамия 

2.Шароити  шаклѐбии донишҳои илми дар Месопатамия 

3. Шаклѐбии фани математика дар Месопатамия  

4.Сабаби ривоҷѐбии фани астрономия дар Месопатамия 

5.Ривоҷѐбии соҳаи тиб дар Месопатамия 

6. Ривоҷѐбии соҳаҳои меъморӣ ва кандакорӣ  дар Месопатамия. 

7.   Ривоҷѐбии соҳаҳои ҳайкалтароши ва рассоми   дар Месопатамия: 

 

    Водиеро,  ки  дар  байни  дарѐҳои  Даҷла  ва  Фурот ҳойгир  буд,  юнониѐн  

Месопотамия  номидаанд.  Тарҷумаи  ин  истилоҳ  байни  ду  наҳр  ѐ  худ  

маънои  Байнаннаҳрайнро ифода месозад.  

        Дарѐҳои  Месопотамия  мунтазам  аз  соҳили  худ  баромада,  обхезиро  

ба  вуҷуд  меоварданд,  Оби  лойолуди  иборат  аз  хоки гуногун  ҷинсҳои  

кўҳиро  оварда,  заминро озуқонидаанд.  Аз  ин  рў,  заминҳои  Месопотамия  

барои  коркард  қулай,  серҳосил буданд.  Зимистон  пайваста  борон  борида, 

обхези  cap  мезад.  Аз  ҳамин  сабаб  дар  Месопотамия яке аз афсонаҳои аз 

ҳама қадимаи фҷаҳон ривояти Тўфон оиди саросари заминро пахш кардани 

об ба вуҷуд омадааст. 

       Дар  ҳазораи  4  пеш  аз  мелод  дар  Месопотамия  қароргоҳҳои  шумерҳо  

ба  вуҷуд  омад. Онҳо  дар  Месопотамияи  ҷануби  ҷойгир гашта,  ин  

кишварро  Шумер  номиданд. Дар  қисми  шимолии  мамлакат,  ки  Аккад 

ном  дошт,  бодиянишинҳои  чорводор  аккадҳо ҷойгир гардида буданд.  

Машғулияти  асосии  аҳолии  Месопотамия  деҳқони буд.  Ҳангоми  обхезии  

ҳар- сола  дарѐҳои  Даҷла  ва  Фурот  ҳамроҳи  об  ба  саҳроҳо  омехтаи  

лойолудро меоварданд. 

        Дар  Месопотамия  чўб,  санг,  маъдан барин  маводи  зарури  барои  

хоҷагидори  набуд,  вале  ғалла  фаровон  руѐнда  шуда, саршумори  чорво  

ниҳоят  зиѐд  буд.  Аз  ҳамин  сабаб  аҳолии  Месопотамия  бо  савдову 

тиҷорат ҳам машғул гардидаанд. Аз кишварҳои  ҳамсояи паси Кафкоз ва 

Эрон ба ивази  ғалладона  тилло,  мис,  нуқра,  Месопотамия яке аз 

кишварҳои қадимтарини соҳиби фарҳанги бойтарин мебошад.Дар ин кишвар 

аккадҳо,шумерҳо,эламҳо, арамейҳо,аморийҳо  ва дигар халқҳо зиндагони 

мекарданд. Вақтеки  дар Месопотамия шаҳар-давлатҳо ва давлатҳо ба вуҷуд 

меояд, маданияти он бозтар ривоҷ ѐфт.Фарҳанги  халқҳои  Месопотамия  ба 

дигар халқҳои гуногун таъсири калон мерасонад. 



       Пайдошавии хат дар Месопотамия. Яке аз дастовардҳои халқҳои 

Месопотамия ихтирооти нависандагӣ буд. Хати аввалини Месопотамия дар 

ҳазорсолаи 4 пеш аз милод дар Шумер кашф карда шудааст. Аз ҳамин рў 

хати шумериѐн ҳам меномиданд.Ин хати сурати буда ,калимаҳо ва ибораҳо 

бо шакл ва аломатҳо ифода карда мешуданд.Ин хатҳои иероглиф гуфта 

мешуданд. Масалан калимаи ситораро бо тасвири ситора,калимаи 

паррандаро бо тасвири парранда ифода мекарданд. Масалан, барои 

навиштани калимаи "гиря" шумо бояд аломатҳои "чашм" ва "об" -ро илова 

кунед.Калимаи "борон" бо омезиши аломатҳои "ситора" (осмон) ва "об" 

ифода ѐфтааст. Аммо бисѐри калима ва ибораҳо бо ин хати сурати ифода 

карданд мушкил буд. Аз худ маълум, ки ин гуна навиштан душвор, дағал ва 

бе иҳоят душвор буд. Мушкилии забон ва пайдоиши калимаҳои мухталиф ва 

шаклҳои грамматикӣ содда кардани системаи навиштаро талаб кард. 

Шароити зиндагӣ, зарурати зуд навиштани ҳуҷҷат, чун дар замонҳои 

қадим,хати суратии қадими шумериѐнро барои соддагардонии  хатро талаб   

мекард.  

       Аз ин боис шумериѐн дар ҳазорсолаи 3 пеш аз милод хати миххатиро 

кашф карданд. Хати миххати ба тахтачаҳои саполини хушкнашуда навишта 

мешуд.Хати миххати аз 600 аломатҳо иборат буд. Оҳиста-оҳиста ин хати 

миххати  дар  Бобил,Оссурия, Осиѐи наздик (Олд Осиѐ) ва ҳатто дар Миср 

паҳн шудааст.Аз ҳамин давра сар карда руҳониҳо ва мирзоѐн воқеаҳои 

муҳимтарини мамлакат  ва ҳодисаҳоро бо хати миххати ба тахтачаҳои 

саполин, чарм, тахтачаҳои лойини хушкнашуда менавистанд.                

        Бо гузашти замон, навиштаҷоти қадимии Шумер дар лавҳаҳои ба ном 

"Лавҳаҳои Блуа" ба лавҳаҳои сафоликӣ ба тариқи махсус интиқол дода 

шуданд, ки ин зуд навиштани онро талаб мекард ва дар натиҷа, навиштаҷот 

бештар схематикӣ шуданд ва системаи миххатиро таҳия карданд.  

      Аломатҳо дар болои  лавҳаҳои лойини хушкнашуда ҷойгир карда 

шудаанд,  ва ин аломатҳо тадриҷан шакли аввалаи суратиро гум карданд ва 

бо гузашти вақт шакли вертикали, гаризонтали  ва  каҷ зеркашкуни  шакли 

михсимони  понои ҷамовар шуда,формаҳои гуногунро ба давра оварданд.   

      Бобилиѐн, дар баробари унсурҳои асосии фарҳанги Шумер,  инчунин 

миххатии шумерриѐнро қабул карданд ва баъдтар, ба шарофати рушди 

васеъи савдо ва фарҳанги бобилӣ, ин хатти миххати  дар тамоми Осиѐҳои 

қадим паҳн шуд - дар Аккади қадим, Оссурия, давлати Хетт, Урарту, Сурия 

ва Эрони қадим ҳам аз хатти миххати истифода бурдаанд. 

       Дар миѐнаи ҳазорсолаи II пеш аз милод, миххат ба як системаи хатти 

байналмилалии дипломати табдил ѐфт. Ҳатто фиръавнҳо ва мансабдорони 

Миср, ки бо подшоҳони Осиѐи Хурд ва бо шоҳони Сурия ва Финикия ки 



бисьѐр мактубхо навиштааст аз хатти миххати истифода мебурданд.         

Кӯшишҳои ибтидоӣ барои гирифтани дониш дар соҳаи филология низ 

аҳамияти амалӣ доштанд. Дар Месопотамияи қадим мавҷудияти ду қабилаи 

семитҳои аккадӣ бо шумерҳо, ки забонҳои онҳо тамоман гуногун буданд ва 

онҳо  доимӣ  бо як дигар алоқа мекарданд, зарурати таҳияи дастурҳои 

гуногуни мактабиро барои омӯзиши ин забонҳо ба миѐн оварданд. 

          Рӯйхати ҳиҷоҳо барои ин мақсад тартиб дода шудааст, инчунин тарзи 

таълим додани онҳо бо забонҳои шумерӣ ва аккадӣ. Дар Шумер ва Аккадия 

рӯйхати идеограммаҳо (рамзҳои пурмаъно, ки тамоми мафҳумҳоро ифода 

мекунанд) бо шарҳи мувофиқ аҳамият доштанд.  

      Бо вуҷуди ин, дар соҳаҳои гуногун рӯйхати номҳои машҳур, номҳои 

кӯҳҳо ва кишварҳо, худоҳо ва ибодатхонаҳо, сангҳо, растаниҳо, ашѐҳои аз 

чӯб ва чарм ва ғайра навишта шуда буд,ки хоҳиши гирифтани донишро 

нишон медиҳад. Ин рӯйхатҳо инчунин соддатарин ва амалии усулҳои 

пешинаи систематикиро нишон медиҳанд, ки барои омӯзиши забонҳои 

шумери  ѐ аккади  истифода шуда буданд.  

       Дар  шаҳар-давлат  Месопотамия, аз қабили Ур, Вавилон, Ашшур, 

Лагаш, Киш, Ларса, китобхонаҳое буданд, ки дар он ҷо китобҳои бо хати 

миххати  понасимон навишта шуда буданд.  

      Аз ин рў китобхонаи  подшоҳи Оссур Ашурбанипал ки дар Ниневия 

ҷойгир аст, ба диққат сазовор аст. Дар саршавии асри  XVII  аз тарафи 

олимони  Авропа  Пьетро делла Валля, Карстон Нибур, Гротефенд  барои 

хондани хатти миххати кўшиш караданд.Аммо онҳо  натиҷаҳои хубро ба 

даст наоварданд.Олими инглис Г.Роулинсон  ба хондани хатти шумери 

муваффақ шуд. 

      Аз олимон  Наррис, Э.Хипкс ва Оппертлар ҳам  хати шумерийҳонро ба 

хондан  муваффақ шудан. Дар натиҷаи хонда баромадани хатти миххати , ба 

ӯ маълумоти пурарзиш дар бораи таърихи Месопотамия ба даст оварда шуд. 

         Мактаб ва дониш дар Месопотамия. Дар Месопотамияи қадим дар 

бораи корҳои мактаб ва маориф  эътибори калон дода шудааст. Дар 

мактабҳои кишвар фарзандони  подшоҳон, коҳинон, мансабдорон, 

 одамони сарватманд таълим гирифтаанд. Инчунин  дар мактабҳо  

фарзандони ҳавасманди  шаҳарвандони одди  донишш гирифтаанд.  

Аксари ин мактабҳо дар зери  ибодатхонаҳо ва саройҳо буда, онҳоро 

руҳониѐн сарвари мекарданд. Дар синфҳои ибтидои  омўхтани хат ,забон, 

адабиѐт ва донишҳои граматика  омўзонида мешуд. Дар шаҳар ва деҳаҳои 

Месопотомия мактабҳо бисѐр буданд.  

        Дар мактабҳои  Месопотамия  барои  корҳои  савдо, идораҳои маъмури, 

корҳои давлати, барои соҳаҳои ҳарбий мудирон тайѐр мекарданд. Дар 



мактабҳо барои тайѐр намудани мирзоѐн аҳамияти калон дода мешуд. Дар 

мактабҳо  тартиб   интизом сахт буд . Мактабҳо, мактабҳои зери 

ибодатхонаҳо марказҳои паҳн кардани тамоми донишҳо буданд. Дар ин тавр  

мактабҳо хатнависонро(хаттотҳоро) барои кори оянда тайѐр мекарданд. 

Хаттотҳо дар айни вақт коҳин ҳам буданд. Ба ғайр аз таҳсилоти умумӣ, дар 

ин мактабҳо инчунин маълумоти  махсуси олиӣ   медоданд. 

       Дониши умумӣ омӯзиши навиштан ва забон, дониши ибтидоии 

арифметика, геометрия ва астрономия ва инчунин астрологияро дар бар 

мегирад. Ниҳоят, омӯзиши дин, ҳуқуқ, тиб ва соҳаҳои гуногуни мусиқӣ як 

қисми системаи махсуси таълимӣ гардид.  

      Системаи таълимӣ хеле содда аст, ки донишҷӯѐн ба саволҳои муаллим 

ҷавоб дода, аз тарҷума аз як забон ба забони дигар, машқҳои хаттӣ ѐ такрор 

маҳдуд мебошанд.  Дар натиҷаи кофту-коби шаҳри Мари як бинои мактаб бо 

нишастгоҳҳои махсус барои донишҷӯѐн ѐфт шуд.  

      Дар натиҷа, шаклҳои аввал, вале хеле соддаи тафаккури абстракти 

тадриҷан пайдо шуданд. Ҳангоми мушоҳидаи зуҳуроти монанд дар табиат, 

инсон ҳанӯз ҷуръат накард, ки онҳоро ба низом дароварад ва рӯйхати 

ҳайвонот, растаниҳо ва сангҳоро асосан барои мақсадҳои амалӣ тартиб дод.  

      Оҳиста-оҳиста, қадимтарин илмҳо, хусусан математика ва астрономия, аз 

ниѐзҳои иқтисодиѐт шакл ѐфт. Миқдор ва вазни маҳсулот ва молҳоро чен 

карданд, миқдори қувваи кориро муайян карданд, зарурати ҳисоб кардани 

майдони сатҳи майдонҳо, ба пайдоиши ҳисобҳои қадимтарини математикӣ ва 

ҷамъоварии донишҳои дахлдор дар ин соҳа, инчунин шаклѐбии арифметика 

ва геометрия оварда расонд. 

          Ривоҷѐбии донишҳои илми дар Месопотамия. Дар Месопотамияи 

қадим  бештар  фанҳои геометри,  математики, астрономия, медицина, тарих 

ва фанҳои дигар рушд ѐфт. Барои ченкунии замин, кофтани каналҳо, сохтани 

омборҳои оби, ченкунии масофа, ҳисобкуни ҳосилҳо, барои сохтмони 

меъмори  ва корҳои ҳарби  фанҳои математика ва геометрия хеле аҳамиятнок 

буд. 

         Фани математика: Ин фанҳои зерин барои корҳои тиҷорат, 

ҳунарманди, чорвадори ва барои дигар корҳои  кишоварзи  аҳамиятнок буд. 

Мардуми Месопотамияи қадим рақамҳо ва ҳисоб карданро хуб медонистан. 

Онҳо воҳидҳои ягонагӣ, садонок, садҳо ва ҳазорҳо медонистанд. Ҳамаи ин 

рақамҳо аломатҳои махсус доштанд. 

      Асоси дониши халқҳои қадимии Месопотамия дар соҳаи математика дар 

замони қадимтарин шумерҳо, аз ҷумла системаҳои ададӣ дар асоси рақамҳои 

5, 6, 10 ва маҳсулоти онҳо аз 30 ва 60 бунѐд ѐфтааст.  Усули оддии ҳисобкунӣ 

ин бо роҳи ҳисоб кардан панҷаҳо, яъне аз як то панҷ ҳисоб кардан буд.  



       Номҳои рақамҳои 6, 7, 8 ва 9 бо роҳи илова кардани панҷ ба рақами 

иловагии мувофиқ ташкил карда мешаванд (6 = 1 + 5; 7 = 2 + 5; 8 = 3 + 5; 9 = 

4 + 5). Системаи ҳисоб кардани шастум инчунин дар давраи шумериѐн сохта 

шудааст, ки воҳидҳои асосии онҳо 60, 60
2
 = 3600 va 60

3
 = 216000  мебошанд.       

Ба таври беназир системаҳои рақамҳои даҳӣ ва шасти илова намудани 10,600 

ва 36,000 рақамҳо, инчунин зарурати ҷудо кардани аломатҳое, ки ин 

рақамҳоро намояндагӣ мекунанд. Истифодаи беназир ва омезиши системаҳои 

гуногуни ҳисоббарорӣ дар 360 рӯзи сол ва тақсимшавии давра ба 360 қисм 

инъикос ѐфтааст. 

       Матнҳои математикӣ нишон медиҳанд, ки математика дар давраи Шумер 

хеле пешрафта буд. Дар ин матнҳо формулаҳои махсусро барои решаҳои 

квадратӣ ва кубӣ истифода мебаранд ва ҳатто ҳаҷмро ҳисоб карданд ба забон 

гирифтаанд. 

       Барои ҳисоб кардани сатҳи майдони каҷ, ин майдон ба як қатор кунҷҳои 

рост, секунҷаҳо ва трапезҳо тақсим карда шуд ва сатҳи ҳар як шакл алоҳида 

чен карда шуд ва баъд рақамҳои натиҷавӣ барои муайян кардани масоҳати 

умумии замин тартиб дода шуданд.  

      Фани астрономия. Дар Месопотамия ба фани  астрономия аҳамияти зиѐд 

дода  шуда. Зарурияти ҳисоб кардани вақт боиси таъсиси системаи тақвимӣ 

гардид, ки дар соҳаи астрономия миқдори муайяни дониш талаб мекарданд. 

Баъзе маълумоти астрономӣ дар  давраи Шумер-Аккад ҷамъоварӣ карда 

шудаанд.  

      Дар ҳазорсола  III пеш аз милод дар соҳаи астрономия ба забони шумери   

асарҳои илми ва дастурҳо  сохта шуданд. Аз ҳуҷҷатхонаи подшоҳи Оссур  

Ашурбанипал маълумотҳои пурарзиш дар бораи тарих ва географияи  

халқҳои Месопотамия ва  кишварҳои ҳамсоя   ѐфта шуд.  Олимони 

Месопотамия  харитаҳои географии  Миср, Урарту, Баҳри Миѐназамин ва 

кишварҳои наздикро сохтаанд.Олимони Месопотамия дар соҳаи кишоварзӣ, 

иқлимшиносӣ ва дигар соҳаҳо  якчанд  дастгириҳоро ба даст оварданд. 

       Дар  асрҳои  астрономия, ки аз ин давра мондааст,маълумотҳо дар бораи 

мушоҳидаҳои астрономӣ, хусусан  фаразҳои аз чор қисм  иборат будани дунѐ 

оварда шудааст. Ин маълумотҳои астронома дар ҳамон давра васеъ паҳн 

шудааст.Астрономҳо ва коҳинони Шумер ва Бобил ҳаракати офтоб, моҳ ва 

ситораҳоро аз болои расадхонаҳои  мушоҳида мекарданд; расадхонаҳо, 

одатан дар майдоне, ки дар болои минораҳои-зиккуратии ҷойгир аст, 

ҷойгиранд. Харобаҳои чунин манораҳо дар тамоми шаҳрҳои қадимаи байни 

ду дарѐ: Ур, Урук Ниппур, Аккад, Вавилон ва дигарон дар натиҷаи кофту 

коби археологи ѐфта шуд. Мушоҳидаҳои астрономӣ дар тӯли садсолаҳо 



дониши зиѐдеро ҷамъ овардаанд. Коҳинони Бобил ситораҳоро аз панҷ сайѐра 

фарқ мекарданд ва ин сайѐраҳо номҳои алоҳида доштанд.  

      Орбитаҳои сайѐраҳо низ маълуманд. Тамоми осмони пурситора аз нуқтаи 

баҳории зодиак ба 15 қисм тақсим мешудаанд.  

      Ситораҳо ба гуруҳи ситораҳо тақсим карда мешаванд. Инчунин эклиптик 

муайян карда шуда, ба 12 ситора ва 12 гуруҳи ситораҳои зодиаки тақсим 

карда шудааст. Номҳои онҳо то замонҳои гузашта нигоҳ дошта мешуданд. 

Мушоҳидаҳои сайѐраҳо, ситораҳо, кометаҳо ва метеорҳо, инчунин тобиши 

офтобӣ ва моҳӣ дар ҳуҷҷатҳои расмӣ сабт карда мешаванд.  

         Рушди баландӣ соҳаи  астрономияи Бобил ба асрҳои VIII—VI то милод 

рост меояд. Дар тӯли ин вақт, ситорашиносон-рӯҳониѐни бобилӣ маълумоти 

зиѐдеро дар бораи астрономия ҷамъ оварда буданд, прогессия (вақти 

баробаршавии шаб ва рӯзро пешаки донистан) тассавур доштанд. Дониши 

ибтидоии астрономия ба коҳинони Бобил имконият дод, ки системаи 

тақвимии худро таъсис диҳанд. Ин системаи тақвим қисман ба маълумоте 

асос ѐфтааст, ки тавассути пайгирии доимии давраҳои моҳ ба вуҷуд 

омадаанд. 

      Ҳангоми ҳисоб кардани вақт  сутка (рӯз ва шаб), моҳи қамари ҳамчун  

асоси сол ,ки 354 рӯз  иборат аст, ба ҳисоб гирифта мешавад. Дар як рӯз се 

посбони ба шаб ва се посбони ба рӯз тақсим мешаванд, бо оғози рӯз одатан аз 

ғуруби офтоб ҳисоб карда мешаванд. Аммо, ҳар рӯз ба 12 соат ва ҳар соат ба 

30 дақиқа тақсим карда мешавад. Ҳамин тариқ, сутка ба 12 қисми калон ва 

360 хурд тақсим карда мешавад.  

      Тафовут байни соли тақвимӣ ва соли тропикӣ ҳамагӣ 11 рӯз (ѐ 11 рӯз, 5 

соат 48 дақиқа 46 сония) буд. Ин ҳатто вақт аз вақт бо илова кардани як моҳи 

иловагӣ ислоҳ карда шудааст, илова кардани моҳи иловагӣ ба сол бо 

фармони махсуси ҳукумати марказии давлатӣ дар давраи ҳукмронии 

Ҳаммурапӣ анҷом дода шуд. 

      Тибби қадимии Месопотамия. Месопотамия кишвари гарм  буд  ва 

одамон зуд-зуд бемор мешуданд. Дар дохили кишвар дар вақти  ҷангҳои 

хунин бисѐр одамон маҷрӯҳ  мешуданд. Дар натиҷаи давокунии беморон  

бештар соҳаи тибби ривоҷ ѐфт. 

      Табибон бемор ва  ҳастаҳоро ба гурӯҳҳои алоҳида гурӯҳ карда, сипас ба 

табобат шурӯъ карданд. Табибон барои муайян кардани бемори   ба  

алматҳои бемори  ва  задани раг эътибори калон медоданд. 

       Дар замони Хаммурапи тибби бобилӣ ба шохаҳои махсус тақсим шуда 

буд - ҷарроҳӣ, табобати дарди чашм ва ғайра. Анатомия хеле паст буд; 

табибон (врачҳо) бо муайян кардани нишонаҳои беморӣ ташхис мегузоранд, 

танҳо онҳое, ки тавонистанд бемориҳоро дар узвҳои муҳимтарин, ба монанди 



дил, ҷигар ва гурдаҳо ташхис кунанд.Табибони бо диққат аломатҳои 

беморонро меомўхтан, баъд  ба беморон ташхис мегузоштан.  

      Дар матнҳои тиббии даврҳои охир  нишонаҳои бемориҳои мухталифи 

холигоҳи шикам ва рӯдаҳо, системаи нафаскашӣ (шамолкашӣ, рафтани хун 

аз бинӣ ) ва аломатҳои бемориҳои бод тасвир шудаанд. Аломатҳои  вараҷа 

(безгак):маъмултарини табларза, шамолхӯрӣ, шамолкашӣ баѐн карда 

шудааст.  

       Дар асарҳои тибби  дар―беҳуш шудан‖, ―бедармони‖, ―дарди сар‖, ―дарди 

гўш‖, ―бемориҳои руҳий‖, ―бемориҳоии геникалоги‖ ва ғайра маълумотҳои  

васеъ дода шудааст.  

       Дар табобати бемориҳо   гиѐҳҳои шифобахш, меваҳо, реша ва  баъзе  

қисмҳои  ҳайвоноти гуногун  дорувориҳои оддӣ ва мураккаби  тайѐр карда 

истифода мебурданд. Хулоса карда гуфтан мумкин аст,ки дар давраи қадим 

дар Месапатамия системаи табобати  бемориҳо рушд ѐфтааст.  

             Меъморӣ ва кандакорӣ. Меъморӣ ва кандакорӣ қисми 

ҷудонашавандаи фарҳанги Месопотамия буд. Меъморон  аз замонҳои қадим 

қасрҳо, ибодатхонаҳо ва дар сохтмони боғҳо, расадхонаи зебо ва дигар 

биноҳои маъмурӣ  аз ғишт, ғишти пухта ва бештар аз  чўб  ва тахтаҳо 

истифода мебурданд.    

       Милод IV-II ҳазорсолаи пеш аз милод  дар шаҳарҳои  Урук, Эл-Убайд, 

Аккад, Ашшур, Ур, Бобил, Мари ва Эшнунна  бисѐр биноҳои маъмурӣ, 

қасрҳо ва ибодатхонаҳо сохта шудаанд  аз тарих маълум аст. Ба ин маъно 

ибодатхонаеки бахшида ба худои Иштар дар Ашшур, Қасрҳо дар Бобил ва 

дигар шаҳрҳо як хел меъморӣ доранд  намунаҳои нодир мебошанд.  Ба 

Таврот гуфта гузаштааст ки ―Минораи  Бобил‖ Минораҳои зинапояи 3,6,7-

ошѐна - зиккуратҳо номида мешуд, он ба пирамидаҳои Миср монанд буд. 

Чунин зиккуратҳо  дар Ур ва  дар дигар шаҳарҳои Месопотамия  сохта шуда, 

ба вазифаҳои ибодатхона,сарой ва мактаб истифода  мебурданд.Деворҳо ва 

шифтҳои ин биноҳо бо аломатҳои  гуногун  ва бо нақш оро дода шудааст. 

        Ҳайкалтароши ва рассоми: Дар натиҷаи кофту каби археологи  олимон 

аз Месопотамия  аз назди саройҳо, ибодатхонаҳо, Эҳромҳо  ва аз дигар 

ѐдгориҳо ҳайкалчаҳои сангинеки дар он  подшоѐн, амалдорон, шаҳрвандон 

тасвир карда шудааст ѐфтанд.Дар давраи қадим ин тавр ҳайкалчаҳо барои 

ороиши саройҳо,ибодатхонаҳо ва биноҳои маъмури истифода карда мешуд. 

Дар ин бобат ҳайкалҳои Гилгамеш, Ику-Шамаган, Гудея, Ашшурназирпал II, 

барзагони бол, буз, ҷанговар ва дигарон ҷолиби диққатанд. 

      Дар Месопотамияи қадим деворҳои қасрҳо ва маъбадҳо бо расмҳои 

кандакории худ машҳур буданд. Дар ин робита, ―Лавҳаи Калхатҳо‖, тасвири 

худоҳо,  Нарам Суен, худои Шамаш ва Ҳаммурапӣ низ ба диққат сазоворанд. 



Инчунин, дар девори  қасри Ниниева қадим , тасвири  подшоҳи Ашшур 

Ашурбанипал  рўбарў  ҷангидан  бо шер, аз ўқи камон марг бурдани шер ва 

тасвири  ҳайвонҳои афсонавӣ то ба имрӯз ҳифз шудаанд. 

       Дар байни расмҳои қадимӣ, тасвири махлуқи афсонавӣ ва шер дар 

деворҳои ҳарду дарвозаи маъбади олиҳаи Иштар дар қасри Бобил, инчунин 

намунаҳои нодири санъати тасвирии Месопотамия мебошанд. 

                                          

                                     Саволҳо ва супоришҳо 

1.Даргоҳҳои дониш ва пайдошавии хатти миххати дар Месопатамия 

2.Шароити  шаклѐбии донишҳои илми дар Месопатамия 

3. Шаклѐбии фани математика дар Месопатамия  

4.Сабаби ривоҷѐбии фани астрономия дар Месопатамия 

5.Ривоҷѐбии соҳаи тиб дар Месопатамия 

6. Ривоҷѐбии соҳаҳои меъморӣ ва кандакорӣ  дар Месопатамия. 

7.   Ривоҷѐбии соҳаҳои ҳайкалтароши ва рассоми   дар Месопатамия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

                   

               

 

 

 



Мавзӯи-3: Фан ва фарҳанги Ҳиндустони қадим. 

        Нақша 

1.Маданияти Ҳиндустон дар чанд давра таҷсим мешавад 

2.Манбаҳои қадимтарини Ҳиндистон 

3.Шаклѐбии донишҳои илми дар Ҳиндустон  

4.Шаклѐбии фани математика  ва астрономия дар Ҳиндустон 

5.Ривоҷѐбии соҳаи тиб дар Ҳиндустон 

6.Шаклѐбии дин ва эътиқод  дар Ҳиндистон 

   

        Ҳиндустони қадим яке аз марказҳои цивлизация чунин  Миср, 

Месопотамия ва Чин мебошад. Таърихи фарҳанги қадимии Ҳинд асосан дар 

нимаи дувуми ҳазорсолаи –III пеш аз миллод ва дар давоми нимсолаи аввали 

ҳазорсолаи II пеш аз миллод бунѐд ѐфтааст ва дар  ҳазорсолаи якум I  тараққи 

кардааст. Фарҳанги қадимии Ҳиндустон низ ба рушди фарҳанги халқҳои 

минтақа таъсири калон мерасонад.  

         Мувофиқи манбаъҳои археологӣ,  маълум шуда будки  500-300 ҳазор 

сол пеш дар Ҳиндустон инсонҳо пайдо шуд. Дар охири ҳазорсолаи 5 еш аз 

миллод ва ҳазорсолоаи 4 пеш аз миллод дар лаби миѐнаи даръѐ Ҳинд 

марказҳои деҳқони ба вуҷуд омад дар натиҷа аввалин шаҳар давлатҳо ба 

вуҷуд омад.Аз инҳои калалонтаринаш Мохенҷа-Даро ва Харрапа буд,пайдо 

шуд. Бештар аз инҳо шаҳрҳои Хараппа, ки дар манотиқи Мохенҷо-Даро ва 

Панҷоб воқеъ дар маркази Ҳиндустон ҷойгиранд, мебошанд. Дар қадимтарин 

ѐдгориҳои мавҷудияти чунин шаҳрҳо дар шимолу ғарби Ҳиндустон аз 

ҳазорсолаи 3-юми пеш аз милод оидаст. 

         Мохинҷо - Дора ва Хараппа  хатҳои ийегролифи  ѐфта шудки,ин хатҳо 

нишон медиҳанд, ки дар Ҳиндустон III-ҳазорсол пеш аз милод, хатҳои  

тасвири мавҷуд будааст.Хати қадимаи онҳо низ ба монанди хати Шумер 

Аккад ва ба хати мисриѐн  қадим тасвири (иэроглафи) буда , он дар      3-юми 

пеш аз милод ба вуҷуд омада буд.Хати қадими онҳоро хати браҳми низ 

меномидан. Дар Ҳиндустони қадим танҳо дар охири асри 3-юми то милод 

хати алифбои хиҷои паҳн мегардид. Дар натиҷаи кофту коби археологи 

маълум гардид ки, аз боқимондаи шаҳарҳо қадими Мохенҷо Даро ва Харапи 

боқимондаи ѐдгориҳои архитектури, қувурҳои саполи,  боқимондаи ҳамамҳо 

низ ѐфта шуд. Аз ин рў ба мо маълум астки дар Ҳиндустони қадим сохтмони 

низ пеш рафта буд.Биноҳо аз  ду ва се ошѐна сохта мешуд,кўчаҳо алоҳида 

буда дар он сангҳо ховонида мешуд, даруни шаҳар бо қувурҳои саполин бо 

оби тоза таъмин карда мешуд, обҳои ифлос бошад, бо ҳамин тавр қувурҳо ба 

беруни шаҳар бароварда мешуд. 



    Аҳолии Ҳиндустони қадим аз давраи қадим бо кишоварзи машғул 

мешуданд. Барои обѐрии заминҳои ҳамвор  аз канал ва дарѐҳо истифода 

мебурданд. Ба заминҳои баланд бо воситаи чархпалак обѐри мекарданд. 

Усули обѐрии ―Денсли ‖ ба Ҳиндустон машҳур буд, бо воситаи денсли ба 

заминҳои баланд об бароварда мешуд. Денсли ин монанди ―шадуфи‖ 

Мисриѐн буд. Деҳқонон  дар киштзорҳо   ҷав, гандум, нахўт, шакарқамиш, 

пахта мекориданд. Ҳиндустон ватани аввалини пахта мебошад. Онҳо 

банан,анҷир,анор, харбуза, золдуру, себ, корида бо боғдори машғул 

мешуданд. 

            Мданияти Ҳиндустони қадим ба се давраи асоси тақсим мешавад: 

    1.Ведаҳо (тақрибан 1500-1600 то милод). 

    2.Динию эпики  (солҳои 600-200 –юми  то милод вақте,ки ду эпоси асосии 

ҳинд ―Махапхарата‖  ва ―Рамаяна‖ эҷод карда шудаанд ва динҳои ҷайнию 

буддовия ба вуҷуд омаданд). 

    3.Ба вуҷуд омадани мактабҳои фалсафии ҳиндуия (аз соли 200юми то 

милод). 

          Дар омӯзиши таърих ва фарҳанги Ҳиндустони қадим, китоби диниий  

"Вед " аҳамияти калон дорад.. Ин китобҳои муқаддаси Ҳиндустони қадим аз  

чор  маҷмӯи асосии (самхита) иборат буда, ки он ба ҳазорсолаи 3-юми пеш аз 

милод. инҳоянд: Ригведа, Самаведа, Яжурведа ва Атхарваведо ном дорад. 

Ҷамъоварии чорум, ки охирин дар Атхарваведа буд, ба се гурӯҳи аввал 

ҳамроҳ шуд. Беҳтарини ин маҷмўи Ригведа, мадҳияи динӣ (шеър) ба худоѐни 

худ бахшида шудааст. Дигар маҷмўҳо аз ҷумла дар Яжурведа бо ҳамроҳи 

ашулаҳои диний ва мадҳияҳо,дар ибодатхонаҳо ва дар маросимҳои диний  

мехонанд ,инчинун дар бораи худои (май) Сом дуоҳо мехонанд дар ин китоб 

муҷассам аст.  

    Дар мобайни ҳазорсолаи дуюми пеш аз миллод Шимол-Ғарб Ҳиндустон 

маълумоти муфассалро дар бораи сохтори иҷтимоӣ, ҳаѐти иқтисодӣ ва 

фарҳангии мардуми Ҳиндустон, инчунин барои қабилаҳои орий маълумотҳои 

зиѐд медиҳад.  Рўз аз рўз таҳлил кардани ведаҳо мушкили дошт. Аз асри VIII-

уми сар карда дар маросимҳои диний аз тарафи ―Брахманҳо‖ шарҳ карда 

шуд. 

            Соҳаи табобат: Дар Ҳиндустони қадим фанҳо бо тассавурҳои диний 

вобаста буд.Дар бораи фанҳои тибби манбаҳои динии қадими Ҳиндустон 

тўпламҳои ―Веда‖ аз ҷумла Ригведа ва Атхарваведа маълумотҳои қиматтарин 

медиҳад. Дар ин манбаҳо аз анатомияи одам хабар доштани табибҳо ва 

терминҳои анатомики дида мешуд. Табибҳои Ҳиндустони қадим касалиҳо ки 

вобаста бо мия  қафаси кукрак алоҳида эътибор медодан.Дар ин манбаҳо 



касалиҳои зардча  бод  дарди сар мохов  касалиҳои  бедармони маълумотҳо 

дида мешавад 

       Дар бораи 1000 намуди доруворӣ, ки дар дорухои қадимии Ҳиндустон 

истифода мешаванд, онҳое, ки аз набототҳои шифобахш, базал ва гиѐҳҳои 

шифобахш истифода мешаванд. Ригведа мегӯяд, ки шахсе ҷамъоварии 

гиѐҳҳоест, ки «ракшасҳоро» аст, ки табиб метавонад қудрати рӯҳҳои 

шарирро бароварда кунад. Ин илмҳои ибтидоии тиббӣ ҳанӯз баъзе 

ихтисосҳои духтурҳои пешқадам, ба монанди табобат, дандон, доруворӣ ва 

чашмҳои чашм ва табобати ҷарроҳӣ доранд. Ҷамъоварии маълумотҳои тиббӣ 

ба пайдоиши риштаҳои аввалин дар соҳаи тиб оварда мерасонад. 

         «Аюрведа»  -  санъати табобат –таълимоти дарозумри даволаш дар ин 

давлат қадри баланд дошт. Сохтани «Аюрведа» дар асри  IX—III  пеш аз 

милод тўғри меояд. Нашрияи пурраи ин таълим ба туфайли доктор Сушрут 

аст. 

       Ин китоб як энсиклопедияи бузурги донишҳои тиббӣ аст.  Дар ривоятҳои 

қадими Ҳиндхое,ки то замони мо омада расидааст дар онҳо номи  табибҳои 

машҳур Джизака,  Чарка,  Дханвантари  ( дар асри IV –V пеш аз милод ) қайд 

карда шудааст. 

       Аюрведа зиѐда аз 120 асбоби ҷарроҳи қайд карда шудааст.  Табибони 

қадими  Ҳиндустон ҷарроҳиҳои зиѐд анҷом доданд: Хун барори,  

ампутация, буридани грижа, бартараф кардани санг, лапаротомия, гирифта 

партофтани катаракт,операцияи пластикӣ барои бартараф кардани  

дефектҳои, гӯш, бинӣ ва лаби амалиѐтҳое, ки усулҳои акушериро 

медонистанд. Инчунин табобат бо сӯзанҳо, ки ба тибби Чин мансубанд, 

тавсиф карда шудаанд. 

          Унсурҳои гигиенаи паҳлӯи қавии тиб дар Ҳиндустони қадим  ташкил 

ѐфтааст. Саволҳои зиѐд дар бораи гигиена дар қонунҳои Ману қайд карда 

шуд: таъсири   иқлим ва фаслҳо ба саломати , тозагӣ  хона , қоидаҳои 

гигиенаи шахсӣ, гимнастика, ғизо, ғизо  мӯътадилӣ, саривақтӣ будан, оббозӣ, 

тозагӣ қонунҳои гаштугузор дар либос, гирифтани мӯй ва нохунҳо ҳастанд. 

Дар қонунҳои  Ману истеъмоли гӯштро маҳдуд мекунад ва   хӯроки 

сабзавоти тару тоза, шир ва асал тавсия дода мешавад. Дар натиҷаи кофту 

коби археологи  дар Маҳенҷо-Даро (шимолу ғарби Ҳиндустон) Шаҳр ба 

охири IV - ибтидои асри III пеш аз милод тааллуқ дорад канализатсия ѐфт 

шуд, диаметри умумии танаи қувурҳо    2 метр  буданд. Ҳар хона ҳавуз дошт. 

Яке аз чунин трактҳо ба қалами  Самхита Чорака (асри I пеш аз милод) 

мансуб. Қисми  тракти тиббии Сутрути  дар асри V милодий  навишта 

шудааст. 



         Фани   астраномия: Дар Ҳиндустон  қадима, илмҳои муосир (аниқ) низ 

хеле барвақт таҳия карда шуданд. Файласуфҳои Ҳиндустон таълимоти 

"Чарвак"-ро эҷод карданд. Мувофиқи ин таълимот «сарчашмаи асосии дониш 

ва  манбаи  таҷриба аст». Дар Ҳиндустони қадим дар фанҳои астрономия ва 

математика, як қатор донишҳо ҷаҷъ шудааст.  

            Ҳиндустониҳо аз соати офтоб ва об бисѐр  истифода мебурданд. 

Ҳиндҳо ҷисмҳои осмонро яъне ситора ва моҳро  месанҷидан. Дар давраи 

Ведаҳо задиаки моҳро аниқ карданд ва ин сикли тақвимии ба худ хосро кор 

карда баромадан ба ин имкон дод.Ба мувофиқи ин тақвим  як сол ба 12 

моҳ,як моҳ ба 30 рўз ҷудо карда шуд. Лекин ин тавофутро ба миѐн овард ва 

дар ҳар 5 сол 13-юм  моҳ  пайваст мешуд. Астрономҳои  ҳинд аз давраи 

қадима ба  соҳаи астрономи  як чанд донишҳоро ба даст оварданд. Астроном 

Арябхата  дар асри V фараз мекард, ки замин курашакл аст ва дар атрофи  

меҳвари  худ давр мезанад.  Боз як маълумот манбаъҳое, ки ба асри 6-уми 

милодӣ тааллуқ доранд, мегӯянд, ки дар Ҳиндустони қадим олимон кашф 

карданд, ки замин дар меҳвари худ давр мезанад ва моҳ аз офтоб нур 

гирифтааст. 

      Фани математика: Системаи даҳӣ дар Ҳиндустон дар ҳазорсолаи 3 ва 2 

пеш аз милод  ихтироъ карда  шудааст. Рақами ― нол‖ аввалин бор аз тарафи 

ҳиндуѐн кашф карда шуд ва ин рақам ба амалҳои математики истифода карда 

шудааст, дар натиҷа ҳисоби амалҳои математики осон гардидааст. Ба 

Ҳиндустониѐн рақамҳои  10,100,1000,  маълум буд, ва ин рақамҳоро ба амал 

истифода мебурданд. Мо рақамҳои арабӣ номида мешавем, зеро аврупоӣ 

онро аз арабҳо омӯхтанд, аммо арабҳо ин рақамҳоро рақамҳои  Ҳиндустон 

номидаанд. Ҳамин тавр, мо мебинем, ки илм дар Ҳиндустони қадим 

инкишоф ѐфтааст. 

       Ҳиндустони қадим Дар омӯзиши таърихи ҳазорсолаи дуюми пеш аз 

милод Веда ҷамъияти динӣ аҳамияти калон дорад, Ду анъанаҳои бузурги 

этимодии "Рамаяна" ва "Мохабҳорат" манбаи муҳимтарини омӯзиши таърих 

ва фарҳанги ҳазорсолаи якум мебошанд: "Мохабхорат" ( Ду насли подшоҳи  

Бхарата  Кауравҳо   ва  Пандавҳо барои   тоҷу-тахт  ва бойгари мубориз 

мебаранд) ҳикоя мекунад.Муаллифи ин асари эпики донишманд ва шоири 

бузург  Вияси мебошад. Ин достон аввалин маротиба дар ҳазорсолаи 1- уми  

пеш аз милод сохта шуда, дертар  ба ин иловаҳои зиѐд дароварда шудааст ва 

асри –I уми  милоди ба шакл  дароаварда шудааст.  

―Рамаяна‖ ( дар бораи қаҳрамони афсонавии ҳинд  Рама ,бародараш Лакшман 

ва занаш Сита  ) ин аср дар  боари  аз дасти  модари угай тарк намудани 

шаҳри  Аѐдхя  саргузаштҳои қаҳрамонон, бад аз 11 соли саргардони 



баргаштани Рам, Лакшман ва Сита  ба ватани худ ,  ба тахт нишастани Рам ва 

бо адолат идора кардани давлатро  ҳикоя мекунад.   Муаллифи ин достон  

шоири бузург  Вальма буда тахминан дар асрҳои   VI ва II пеш аз милод  

навишта шудааст. Ҳар ин  дуи ин асар дар бораи фан ва маданияти 

ҳазорсолаи  I-уми пеш аз милод маълумотҳои арзишманд медиҳад. 

         Илова бар ин, ҷамъоварии қоидаҳои "драхмашастри "  ҳазорсолаи пеш 

аз милод  дар бораи  сарчашмаҳои қадимтарини таърихии Ҳиндустон 

маълумотҳои муҳим медиҳад. Яке аз аввалин қонунҳои мазкур маҷмӯи 

қонунҳое мебошад, дар асри 4 пеш аз миллод аз тарафи муаллим ҳуқуқшинос  

Апастамба сохта шудааст .  

          Дигар як қатор қонунҳо, ки аз ҷониби бобои ҳиндҳо  Ману сохта 

шудааст бисѐр машҳуртарин аст. Қонунҳои  Ману дар асри  III пеш аз миллод 

сохта шуда дар асри  III миллоди ба охир шакл ѐфтааст. Ин қонунҳо бисѐр 

вақт аз хусусиятҳои ҷомеаи ғуломии Ҳиндустон, вазифаҳои мардумон ва аз 

системаи кастаҳо, равшан ифода ѐфтааст ки асосан манфиатҳои коҳинҳои 

аслзодаро ҳимоя мекунанд.  

       Яке дигари онҳо трактеки аз тарафи вазири Чандрагупта ки подшоҳи 

салтанати Маурия  навишта шудааст дар ин тракт маҳлумотҳои сиѐси –

иқтисодии Ҳиндутҳстони қадим дода шудааст.Дар ин китоб асосан 

идоракунии давлат, фаолияти подшоҳ ва амалдорон, кори суд ва санъати 

ҳарби аз ҳар тараф тасвир карда шудааст. Дар давраи аввалини буддизм,  аз 

давраи ҳукмдории Ашока дастнависҳои маҳвуз дошта мешавад. Дар замони 

барвақт, подшоҳи Ашшодавруд низ сабтҳои зиѐде дошт. Дар навиштаҳои, ки 

дар бораи диниву ахлоқӣ, инчунин паҳншавии дини Буддизм  дар тамоми 

Ҳиндустон, инчунин фаъолияти неки динии Ашока тасвир карда шудааст. 

       Санъати мусиқи,муҷассамсози ва меъмории Ҳиндустон таърихи хеле 

қадима дорад. Яке  аз мавзўҳои дўстдоштаи  санъати наққоши мардуми Ҳинд 

тасвири худоҳо ва одамони маҳсуб мешуд.Дар Ҳиндустони Қадим саъати 

меъмори ба авҷи баланди инкишофи худ расида буд. Ёдгориҳои қадимтарин 

ва барҷастатарини саъати меъмории Ҳинд Мохенҷа-даро ба шумор меравад. 

         Барои сохтани биноҳо устоѐн аз лойи хом, ғишти пухта, санг, ва аз 

чўбҳо истифода мебурданд.Онҳо барои сохтани қасрҳо, ибодатхонаҳо ва 

биноҳои маъмури дастовари кардад.Дар Ҳиндустони Қадим ҳайкалтароши 

ҳам хеле ривоҷ ѐфта буд. Ҳайкалтарошон хайкалҳои подшоҳоро, 

будда,фил,каркидон ва тасвири дигаргуниҳоро тасвир мекарданд. 

     Дин дар Ҳиндустон:  Дар таълимоти браҳмания ақидаҳои тотемистӣ ҷои 

муҳимро ишғол менамояд. Пайравони браҳмания Худои бузурги худ Браҳма, 

нигоҳбону ҳофизи коинот Вишнуи валинеъмат ва харобкунандаи мавҷудот 

Шиваро мепарастидаид. Дини браҳмания ба манфиати табақаҳои болоии 



ҷамъият хидмат карда, шахсияти шоҳро то ба дараҷаи Худо мерасонид. 

Мақсади асосии ин дин мустаҳкам намудани мавқеи системаи авлодӣ ва 

коҳинон дар ҷомеа буд. 

      Минбаъд бо ташаккул ѐфтани ҷомеа, болоравии сатҳи маданӣ ва 

маънавии мардуми Ҳиндустон ҷараѐнҳои нави динию фалсафӣ пайдо 

шуданд, ки нисбати дини браҳманӣ дар байни халқ оҳангҳои нобовариро 

талқин мекарданд. Дар натиҷа дини браҳманӣ ва баробари он системаи 

кастагӣ рӯ ба сукут мениҳанд. Бар зидди он динҳои нав – буддоӣ ва ҷайнӣ 

муборизаро оғоз менамоянд. 

        Буддоия – таълимоти динию фалсафиест, ки дар Ҳиндустони Қадим дар 

асрҳои 6-5-уми то милод ба вуҷуд омада, дар раванди инкишофи худ 

баробари масеҳдят ва ислом ба дини ҷаҳонӣ табдил ѐфтааст. Асосгузори ин 

дин шоҳзода Сидхартха Гаутама (солҳои 563-493 пеш аз милод) буда, 

баъдтар ӯ бо номи Буддо машҳур мегардад. Писари шоҳ Сидхартхаро сарвату 

давлат интизор буданд, вале ӯ аз ҳамаи ин даст мекашад ва дар ҷустуҷӯи 

ҳақиқат мешавад. Таълимоти Буддо дар «Типитака» яъне «Се қонун» гирд 

оварда шудааст. Буддоия дар ибтидои мавҷудияташ аз 18 фирқа иборат буд. 

Баъдтар дар ибтидои аввали асри милодӣ ба ду шохаи асосӣ-ҳинаяна ва 

махаяна ҷудо мегардад. Буддо кушиш менамуд, ки роҳи нави зиндагӣ, роҳи 

аз азоб раҳо додани инсонро пайдо кунад, онро ба одамон нишон диҳад. Бо 

ҳамин мақсад Буддо ба одамон чаҳор ҳақиқдти наҷибро меомӯзонад. Буддо 

таълим медод, ки: «Ҳаст азоб, ҳастанд сабабҳои азоб. Ҳаст қатъӣ азоб ва 

ҳастанд ҳашт роҳи наҷиби қатъ намудани азоб». Аз нуқтаи назари Буддо 

ҳамаи инро бо роҳи хайр, худтарбиякунӣ, озод шудан аз дилгармиҳои 

зиндагӣ ба даст овардан мумкин аст. 

      Дини дигари хиндиѐн дини ҷайнӣ буд, ки дар нимаи дуюми асри VI ва 

аввали асри V то милод ба вуҷуд омада буд. Дини ҷайнӣ талаботи асосии 

худро дар шакли зайл ифода мскард: «Ба махлуқи ҷондор зарар нарасонидан, 

ҳақгӯи будан, моли касонро аз худ накардан, ба бадахлоқӣ роҳ надодан» ва 

ғайра. Ҳамин тавр, фарҳангу санъати баланди мардуми Ҳинд ба пешрафти 

фарҳангу тамаддуни халқҳои гуногуни ҷаҳон таъсири мусбӣ расонида, боиси 

ташаккули фарҳанги умумиҷаҳонӣ гардидааст. Дастовардҳои фарҳангии 

мардуми хинд асарҳои машҳури «Маҳабҳарата», «Панҷтантарата», 

«Рамаяна», «Ригведа», «Қонуни Ману» мебошанд. 

                                             Саволҳо 

1.Маданияти Ҳиндустон дар чанд давра таҷсим мешавад? 

2.Манбаҳои қадимтарини Ҳиндистон 

3.Шаклѐбии донишҳои илми дар Ҳиндустон  



4.Шаклѐбии фани математика  ва астрономия дар Ҳиндустон 

5.Ривоҷѐбии соҳаи тиб дар Ҳиндустон 

6.Шаклѐбии дин ва эътиқод  дар Ҳиндистон 

                             

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Мавзӯи-4:Ривожѐбии фан ва техника дар Хитойи қадим. 

 

                                                   Нақша 

1.Пайдошавии цивилизатсия дар Чини қадим 

2. Шаклѐбии хат дар  Чини  қадим 

3. Ривоҷ ѐфтани дабиѐтҳои илмӣ дар Чини қадим 

4. Ривоҷѐбии табобат дар Чини қадим 

5. Ривоҷѐбии илми ҷуғрофия ва таърих дар Чини қадим 

6.Ривоҷѐбии соҳаҳои меъмори ва сохтмони дар Чини қадим 

7. Девори бузурги Хитой 

6. Эътиқоди динии Хитойи қадим 

 

Яке аз ҳиссагузорони тараққиѐти ҷаҳон ин халқи Хитойи қадим ҳисоб 

меѐбад. Дар инҷо маданият аз қадимул айѐм оғоз ѐфта, хатҳои дар вақтҳои 

эроглифӣ пайдо шуда, тараққиѐт даставвал аз ҳамин хатҳо оғоз ѐфтанро 

дорост. Олимони археолог 600- 400 пеш аз ин, яъне дар даври полеолити 

аввал одамони ба монанди синатрон ва ланман боқимондаҳои макони 

қадимиро дарѐфт намудаанд. Баъдтар аҳолии халқи Хитой афзоиш ѐфта (V-

III) ҳазор солаи V-III пеш аз мелод дар миѐнаҷои соҳили дарѐи Хуанхе 

деҳқониҳои нахустин ва маркази ҳунармандӣ ба вуҷуд меояд. Аввали 

ҳазорсолаи II – пеш аз мелод ба ана ҳамин марказ муттаҳаидшавии давлат 

асос гузошта шудааст. Ба ингуна давлатҳо доставвал СЯ, Шан, Ин Чҷоу, 

баъдтар салтанатҳои Син, Эсан медарояд.  

 Хати Хитойи қадим.Хитоиѐн мисли мамлакатҳои Шарқ аз қадим-ул-

айѐм ҷанбаҳои маданиятиро соҳиб мебошанд. Хитойи қадим монанди Мисри 

бостонӣ ва Месототамия мамлакати соҳиби хату адабиѐт шудааст. 

Хитойиѐни қадим 3,9 – 4 ҳазор сол пеш аз ин хатҳои худро ба вуҷуд 

овардаанд. Хатҳои онҳо ҳам монанди мисриѐн аз эроглиф ва расм иборат 

шудааст. Ҳар як эроглиф – нишонаи пурраи як калимаро ифода кардааст. Як 

шохча дарахтро дар расм ва ду шохча бешаро се шохча бошад, чакалакзорро 

ифода намудааст. Дар Хитой аввали хат II – пеш аз мелод кашф карда 

шудааст. Ин ба давраи давлати Шанин рост омадааст. Дар он вақт шумораи 

хат ба 2000 наздик шудааст. Ба давраи Хан бошад шумораи иероглиф ба 18 

ҳазор расидааст. Хатҳои хитоиѐн ба мобайни асрҳо ба баъзе дигаргуниҳо 

вохӯрдааст. Аммо ва ин нишонаҳоро то ба даври мо нигоҳдорӣ карда 

омадааст. Хитоиѐн хатро ба тахтачаҳои тайѐр карда шуда аз танаи дарахти 

бамбук ба устухон, чӯп ва пӯст навиштаанд. IV- III пеш аз мелод сар карда, 

ба пораҳои шойие, ки аз абрешим тайѐр карда мешуд, менавиштанд. Ба 

ҳудуди 1 пеш аз мелод ва 1 мелодӣ коғазро кашф карда, хатҳои дар она 



ҳамон коғазҳо навишта шудааст. Хитоиѐн дар дунѐ ягона шуда коғазро 

кардагӣ буданд. Матнҳо аз тарафи рост ба чап ба тариқи сутунҳо аз боло ба 

поѐн нигоҳ карда навиштаанд. Ба навишти чӯпҳои рангин парҳамурғ ва 

чӯткаҳо истифода бурдаанд. Хитойѐн коғазро аз омехтани аз дарахти бамбук, 

латта ва пӯстлох таѐр кардаанд. Назар ба маълумоти таърихии манбаъҳо 

шахси коғазро кашф карда Цай Лунко ном II мелодӣ зиндагони карда 

мебошад, маълумот дода шудааст. Ин шахс усули тайѐр карда баровардани 

коғазро ташаккул дода бошад аҷаб нест. Ҳаминро гуфтан ҷоиз аст ки дар 

аввали соли мелоди тамоми воситаҳои навишро ба аз кор бароварда, ҷои 

онро худ ишғол карда, ба эҳтиѐҷи ҳар рузаш мардум хизмат кардааст.  

      Адабиѐти Хитойи қадим Хитоиѐни қадим адабиѐти ба хоси аҷибро 

соҳиб буданд. Адабиѐти халқи қадимаи Хитой ба эҷодиѐти даҳонакии халқ 

вобастааст.Баъд аз пайдо шудани хат, адабиѐти хаттӣ ривоҷу равнақ ѐфтааст. 

Дар Хитой монанди асарҳои ―Ши-Ҷизин‖, ―Чун-Цю‖( баҳор ва тирамоҳ ) 

офарида шудааст. Хитоийѐн бисѐртар афсонаҳои аҷиб, ривоят, суруд ва 

чистонҳо офаридаанд. Достонҳо аз адабиѐти қадимаи Хитой ба мавқеи 

муҳими худ соҳиб мебошади. Дар адабиѐти Хитой мавзӯҳои динӣ таърихӣ ва 

фалсафӣ васеъ ҷой гирифтааст. Дар Хитой пеш аз мелоди IV ба монанди Сай 

Юан, Сима Сян адибон эҷод кардаанд. Яке аз шоирони машҳури Хитойѐн 

Сюй Юан буда, ӯ дар асри IV пеш аз мелод ба подшочагии Чу зиндагӣ ва 

эҷод кардааст. Дар ин давр боз як Хитой адиби машҳур таърихнигор Сима 

Чуян буда, пеш аз мелод солҳои 145 - ҳо зиндагӣ ва эҷод кардааст. Асари 

―Хотираҳои таърихӣ ―- и ӯ мавҷуд аст. Дар онҳо асбобҳои мусиқии тордор, 

зада бо дам навохта мешудагӣ навъҳояш васеъ паҳн гардидааст. 

       Дар Хитой ҳавасмандони мусиқа, рақс, сурудҳо барвақт оғоз ѐфтааст. Ба 

Хитой дар асрҳои I-II мелодӣ аз шарафи ҳамсоя халқҳои Осиѐи Маркази 

монанди асбоби мусиқӣ чун арфа даромадааст. Дар Хитой меъморӣ, рассомӣ, 

ҳайкалтарошӣ меъморӣ як намуди санъати Хитойи қадим мебошад омада 

баромади он аз гузашти таърихиаш дарак медиҳад. Маъморон саройҳои 

аҷоиб, ибодатхонаҳо, биноҳои маъмурӣ ва истеҳкоми мудофиавӣ сохтаанд. 

Дар шаҳрҳои қадимаи Хао Санян, Далян, Ин, Шоучун, Чанан, саройҳои 

бисѐр қомат афрохтаанд, ки ин далолат ба меъморони моҳири Хитой ва 

ҳунармандони ӯстои меъморони Хитой услуби ба худ хосеро ба девори бино 

корбаст намудаанд, ки ин санъати нақшунигор ба дигар мамлакатҳои Шарқ 

дучор намегардад. Ба корҳои меъморӣ бисѐртар лой, ғишт, похса ва чӯб кор 

фармуда шудааст. Аз ҳамин ҷиҳат дар асри II- I пеш аз мелод саройи Хан дар 

Чанан тасдиқи фикр мешавад, ки он аз се болихона ойнабандӣ бо 

пешайвонаш ва ба чор тарафаш посбонхона созовори диққат мебошад. Дар 

Хитой рассоми ҳам хеле ривоҷ ѐфта буд. Рассомон деворҳои саройи 



подшоҳон, ибодатхонаҳо ва хонаҳои амалдоронро бо суратҳои растанӣ, 

дархт, асп, сорбози аспакӣ, аробаҳои ҷангӣ, саг, фил, ва дигар ким чӣ хел 

тасвирҳои махлуқҳо зеб додаанд. Ҳайкалтарошӣ дар Хитой камтар ривоҷ 

ѐфтааст. Устоѐн зарфҳоро аз мис, нуқра, тилло ва аз сангҳо сохта дар зисти 

беруни он суратҳои мурғ, аҷдар ва дигар махлуқҳои афсонавиро кашида зеб 

медоданд. Ҳунармандони ҳайкалтарошон ҳайкалҳои подшоҳ, саркарда,бой ва 

касони оддиро бо маҳорат хуб сохтаанд. Ҳунармандони қадими гултдасти 

Хитой барои бунѐд кардани кулол гарӣ, заргарӣ, мисгарӣ ва дигар ашѐҳои 

бадеӣ шӯҳрат пайдо кардаанд. Ҳамин тавр Хитойѐни қадим асарҳои ба худ 

хос мисли адабиѐт, меъморӣ ва дар соҳаи санъати тасвирӣ офаридан шӯҳрат 

пайдо кардаанд. 

       Ривоҷ ѐфтани дабиѐтҳои илмӣ дар Хитойи қадим.Тавассути ташаккул 

ѐфтани иқтисоди хоҷагӣ саводҳои илмию амалӣ тадриҷан шакл ѐфтааст. 

Онҳо дар соҳаҳои илми математика ва геометрия ба ба комѐбиҳои ҷолиб 

расидаанд. Аз ин лиҳоз асри 2 пеш аз милод "Нўҳ китоби математика" ном 

китоб сазовори диққат мебошад. Дар китоб асосҳои математика нишон дода 

шудааст. Ин китоб барои олим, деҳқон, ҳунарманд, таърихнигор, астроном, 

меъмор ва чорводорон дар муддати тўлонӣ хизмат кардааст. Олимони Хитой 

дар соҳаи астрономия ҳам ба дастовардҳои калон ноил шудаанд. Барои 

давлат корҳои хоҷагӣ, савдо, ҳисоби вақт, таъсиси тақвим зарурати илми 

астрономия лозим мешуд ва ин дар навбати худ тақозо мекард, ки маълумот 

нисбати ин фан қамъоаварда шавад. Астрономҳои Хитой дар ҳазорсолаи 2 

п.а.м. мушоҳда кардани илми астрономио ба роҳ мондаанд. Таърихнигори 

итоӣ Сим Сян дар китоби ―Хотираҳои таърихӣ‖-и худ дар бори қисмҳои 

осмонӣ маълумот додааст. Дар киотоби тарихи хон тарърихнигор Бан Гун 

783 то номи ситораҳоро овардааст. Чжан Хе низ яке аз олмони барқаста буда, 

дар асри 2-и милоди зиндагӣ кардааст. Ў низ дар бораи астрономия, 

математика асрҳоҳо навишта дар онҳо дар бораи 124 бурҷи ситораҳо, 2500 

номи ситораҳоро овардааст. Дар ин давра ба ҳаракати сайѐраҳо низ аҳамият 

дода шудааст. Астраномҳои хитоӣ аз 365 рўз иборат будани солро низ ба 

таври мустақил муайян намудаанд. Онҳо як солро ба 12 моҳ тақсим намуда, 

тақвими шамсӣ (офтобӣ) ва қамарӣ (моҳ)-ро тарбиб дода буданд. Ғайр аз ин 

астрономҳои хитоӣ гирифтани моҳ ва офтобро низ пешаки мегуфтанд. Онҳо 

дар соҳаи физика низ ба комѐбиҳо ноил гардида, қутбнамо (компас)ро кашф 

карда буданд. Қутбнамои сохтаи хитоиҳо дар шакли чоркунҷа буда аз оҳан 

сохта шуда буд ва ақарбаи он ба таври мунтазам тарафи шимолро нишон 

медод. 

         Ривоҷѐбии табобат дар Хитойи қадим.Дар Хитойи қадим табобат ҳам 

хеле ривоҷу равнақ ѐфта буд. Табибон ба беморҳо аз набзашон ташхис 



мегузоштанд ва сипас муолиҷа менамуданд. Монанди Ван Шу Хе, БАн Сио 

ва Хуаз Ту табибони машҳур зиндагӣ кардаанд ва бо фаъолияти табибӣ 

машғул шудаанд. Ван Шу Хе оиди табобат ―Ней Сзи‖ –―Ҳаѐти инсон ва 

табиат‖, Бан Сио бошад, ―Китоб дар бораи муаммо‖ асарҳо навиштаанд. 

Онҳо барои муолиҷаи бемориҳо аз растанию ҳайвонҳо доругиҳо тайѐр 

намуда, брои даво намудани бемориҳои сабук ва вазнин истифода бурдаанд. 

Табибони хитоӣ бори аввал усули ба раги бемор фиристондани доруи мое ва 

боин восита зуд таъсир намудан ба инсонро кашф наудаанд. Дар ин давра дар 

Хитой зиѐда аз 1000 намуди дорувориҳо маълум буд. Дар Тибет, ки яке аз 

қисми асосии Хитойи қадим ба шумор мерафт, табобат ба дарақаи баланд 

ривоҷ ѐфта буд. Дар Хитой ба сифати асбоби ҳарбӣ порух (моддаи тарканда) 

низ кашф шуд. 

         Ривоҷѐбии илми ҷуғрофия ва таърих дар Хитой.Ташкил ѐфтани 

давлатҳои марказӣ дар Хитой ва ба вилоятҳои маъмурӣ тақсим гардидани 

мамлакат зарурати ривоқи илми ҷуғрофияро ба миѐн овардааст. Дар асрҳои 8 

п.а.м. заминҳои давлати Чиҷоу ба 9 вилоят тақсим шудааст. Дар 

подшоҳгарии Син ва Хан мамолик ба 6 вилоят тақсим гардида буд. Подшоҳ 

ва ҳокими вилоят қое, ки истиқомат мекунанд, мукаммал донистанашон 

лозим, ки буд,тақозо намуд, ки фанни ҷуғрофия ҳамчун фанни алоҳида пайдо 

шавад.  

Хитойи қадим ватани муаррихон мебошад. Дар солҳои 145-90 п.а.м. 

Сим Сян муаррихи машҳур зиндагонӣ ва эҷод кардааст. Ў муаллифи асари 

хеле машҳури ―Хотираҳои таърихӣ‖ мебошад. Дар ин китоб аз даврони 

қадимтарини Хитой то охирҳои асри 2 п.а.м. маълумот дода шудааст. 

Таърихнигоре, ки дар солҳои 32-92 умр ба сар бурдааст, Бан Гу буда, ҳ дар 

бораи ―Таърихи подшоҳони Хан‖ асаре навиштааст. Дар он дар бораи 

подшоҳии Хани калон маълумотҳо баѐн шудааст.  

         Девори бузурги Хитой.Сохтмони ―Садди Чин‖. Таърихнигорони 

қадим, хусусан ба назардошти таърихнигори Хитой Сим Сеан (дар асри 2 

п.а.м. зиндагонӣ кардааст) дар асрҳои 7-6 п.а.м. дар Осиѐи Марказӣ ба 

ҳудудҳои ҳамшафат қабилаҳои ҷангараии кўчманчӣ, аз ҷумла ҷун, Дунху, 

Хунн (Сюнну), Юэ Чҷи ва дигарон зиндагӣ кардаанд. Хусусан ҷунҳо Хуннҳо 

душмани шадиди хитоиѐн будаанд. Дар давоми асрҳо ҷунҳо ва хуннҳо баъзан 

мутаҳид шуда ба подшоҳигарии Хитой як не балки як чанд маротиба зада 

даромада, шаҳр ва деҳаҳаои Хитойро вайроон намуда, замини киштзор ва 

боғҳоро поймол кардаанд. Онҳо аҳолиро ба шуштор маҳкум карда, бисѐрии 

онҳоро асир гирифта мерафтанд. Подшоҳии Хитой бо мақсади мамлакатро аз 

дасти кўчманчиҳо наҷод додан, девори бузурги Хитойро созонидаанд. Ба 

ҳама маълум аст, ки сохтмони девори Хитой дар асри 4 п.а.м. оғоз ѐфтааст. 



Сарҳади салтанати Синро аз ҳуқуми Хунн Дунхи ва дигарон барои эмин 

нигоҳ доштан, ―Садди Чиниро‖ ба азнавсоҳӣ оғоз карданд.  Ба сохтмони 

девори бузурги Хитой Ши Хуанди эътибори алоҳида додааст. Назар ба 

маълумоти солноманигорон ба сохтмони кори  девор аз лашкари Мин Сян 

300 ҳазор ҷалб кардааст. Дар сохтмони девор қариб ба 2 млн сарбози ҳарбӣ, 

ғулом, ва махбусҳои қинояткорҳисобшуда, ҳамчунин деҳони оддӣ ва аз 

ҳунармандон 2 млн 300 ҳазор кас кор фармуда шудааст. Девори Садди Чинӣ 

аз шаҳри Шанхай –Гуан дар соҳили канори Лиао Дун воқеъ аст, оғоз ѐфтааст. 

Девор аз кўҳи шимоли шарҷии Хитой доманакҳўўоро тай карда, дар ду ҷои 

соҳили Хуанхе пайаст шудааст. Девор аз тарафи чапи соҳили Хуанхе ба 

тарафи Ғарбӣ рафта аз дашти ҷанубии Алашон гузашта ба кўҳои Юечҳои 

хурд давом дорда шуда, ба қалъаи ҳарбии Дунхуан рафта пайваст мешавад. 

Дарозии девор дар ҳолати умумӣ 4 ҳазор км буда, аз ҳама деворҳои дар рўи 

олам барпо шуда. Дарозтар мебошад. Дар баъзе маълумотҳо дарозии он 5000-

60000 км гуфта мешавад. Баландиаш аз 10 метр зиѐд буда, ғафиаш 5,5 – 5,7 

мебошад. Девор аз санг ғишт ва аз ометаи махсус сохта шудааст. Дар ҳар 60-

100 метр манораҳои мудофиавӣ сохта шуда, қисми болии истеҳком ва девор 

бо кунгураҳо оро дода шудааст. Дар айни ваҷт ба ҷисми болии девор барои 

ба душман тир паррондан шикофҳо –сангарҳо монда шудааст. Сари девор 

чунон ғафс шудааст, ки дар он 5 савора баробар ғунҷоиш ѐта, роҳ магашта 

шудааст. Девори бузурги Хитой дар асл баори мудофиа намудани мамлакат 

аз дасти душман офарида шудааст. Дар баробари ин девори мазкур дар 

корҳои савдо ва тиҷорат низ истифода кардашудааст. ―Садди Хитой‖, ки 

девори калонтарин дар рҳи дунѐ мебошад, онро ба истилоҳи илмӣ ―Девори 

бузурги Хитой‖ ном мебаранд. Девор аз ин 2400-2200 сол муҷадам сохта 

шуда бошад, ҳам қисми зиѐди он то ол хуб нигоҳ дошта шудааст. Деворро 

назарафкан, ки пеш надида бошанд, дар ҳайрат мегузорад.  

      Эътиқоди динии Хитойи қадим.Ташаккулѐбии этиқоди динии Хитойи 

қадим ба давраҳои ибтидоӣ рафта мерасад. Эътиқодҳои динӣ дар давраи Шан 

Ин мавҷуд буда, аз этиқоди динҳои ибтидоӣ ташаккул ѐфтааст. Дар Хитойи 

қадим ба осмон, моҳ, офтоб, ҷисмҳои осмонӣ, сайѐраҳо ибодат мекарданд. 

Якҷоя бо ин онҳо ба табиат ва ҳодисаҳои он, дарахон ибодат намуда, кўҳ ва 

дарѐҳоро бузургвор ҳисобидаанд.  

       Назар  ба ақидаи хитоиѐн вобаста ба ҳар як ҳодиса ва воқеа Худои 

алоҳида мавҷуд мебошад. Ин Худоҳоро бо номҳои алоҳида номгузорӣ 

намудааснд. Ба онҳо Худои олитарин Дӣ буда, ба одамон хушкӣ, тўфонҳои 

об фиристода, ѐ ки ба онҳор бахт овардааст. Дар яке аз афсонаҳо гуфта 

шудааст, ки  Нюй Ва ном Худо одамро аз лой офаридааст. Мувофиқи 

афсонаҳои динии хитоиѐн, ки дар онҳо дар бораи қаҳрамонҳо ҳикоя карда 



мешуд, ҳодисаҳои табиӣ, одамҳоро аз ҳар гуна офатҳо халосӣ медодааст. 

Хитоиѐни қадим ба арвоҳи гузаштагони худ эътиқод мекарданд. Ин тавр 

эътиқод дар фан анимизм номида мешавад. Ба кўҳи камар, растанию 

дарахтон ва ба ҳар гуна чизҳо эътиқод кардан бошад, фетишизм номида 

мешавад. Дар айни вақт онҳо ба ҳайвон ва ҷонварони гуногун ибодат 

ардаанд. Ин бошад тотемизм гуфта мешавад.  

       Дар асрҳои 3-2 п.а.м. ба Хитой тавссути Осиѐи Миѐна динҳои буддавӣ аз 

Ҳиндустон гузашта, паҳн шудааст. Ҳамин тариқ дар Хитой дар Хитой 

эътиқодҳои динӣ гуногун буда, то хеле вақт нигоҳ дошта шудааст. Хитоиѐни 

қадим аз қадим-ул-айѐм инҷониб, маданияти ба худ хоси баландро офарида, 

ба хазинаи маданияти қаҳонӣ ҳиссаи шоѐни гузоштааст.  

 

 

                                        Савол ва супоришҳо: 

1. Пайдошавии цивилизатсия дар Чини қадим 

2. Шаклѐбии хат дар  Чини  қадим 

3. Ривоҷ ѐфтани дабиѐтҳои илмӣ дар Чини қадим 

4. Ривоҷѐбии табобат дар Чини қадим 

5. Ривоҷѐбии илми ҷуғрофия ва таърих дар Чини қадим 

6.Ривоҷѐбии соҳаҳои меъмори ва сохтмони дар Чини қадим 

7. Девори бузурги Хитой 

6. Эътиқоди динии Хитойи қадим 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                             5- Рушди фалсафа дар Юнони қадим ва 

ривоҷѐбии донишҳо. 

     Сокинони қитъаи Европа низ дар ташаккули фарҳанг ва тамаддуни аҳли 

башар саҳми босазо гузоштаанд. 

     Ҷазираи Крит дар қитъаи Европа аз қадимтарин марказҳои тамаддуни 

инсонӣ ба ҳисоб меравад. Фарҳангу тамаддуни Юнони Қадим, ки дар зери 

таъсири тамаддуни Шарқи Бостон ташаккул ѐфтааст аз тарафи олимону 

бостоншиносони олам то андозае таҳқиқ карда шудааст ва он ба чор давраи 

асосӣ ҷудо карда мешавад, ки инҳоянд: 

• Юнони давраи  Гомерӣ (асрҳои XII-VIII-уми то милод). Ин давр-и 

пароканда гардидани ҷамоаи авлодӣ ва пайдо шудани давлат буд. Ин 

давра дар манзумаи эникии «Илиада» ва «Одиссея» ифодаи худро 

ѐфтааст. Тақрибан дар асри VII то милод халқе бо номи эллинҳо 

пайдо мешавад, ки номи мамлакати онҳо Элладаро мегирад. 

• Юнони давраи архаикӣ. Дар ин давра шаҳрҳо — давлатҳо ба вуҷуд 

меоянд (асрҳои VII-VI то милод). 

• Юнони давраи классикӣ. Ин давраи гул-гулшукуфӣ ва нашъунамои 

полисҳои юнонӣ мебошад (асрҳои V-IV то милодӣ). Дар ин давра 

фалсафа, санъати театрӣ ва адабиѐт арзи вуҷуд мекунад. 

• Юнони давраи эллинистӣ (охири асри IV ва асри I пеш аз милод). Ии 

давраи пайдоиши империяҳои бузург мебошад. Ин давра аз истилои 

Искандари Мақдунӣ оғоз ефта, бо истилои Рим аз тарафи варварҳо 

анҷом меѐбад. Рим дар ибтидои асри II-юми то милодӣ Юнонро 

тобеи худ гардонид. Аз асри IV то истило шудани Византия аз 

тарафи туркҳо дар асри XV Юнон Қисми асосӣ ва таркибии 

империяи Византия маҳсуб мешуд. 

   Қадимтарин ѐдгориҳои хаттии ин мардум бори аввал аз ҷазираи Крити 

шаҳри Кносс ѐфт шудааст. Дар он оид ба қасри шоҳи афсонавии ҷазираи 

Крит-Минос маълумот дода мешавад. Мувофиқи ин маълумотҳо қасри шоҳи 

афсонавӣ аз биноҳои боҳашамати 2-3 ошѐна иборат буда, масоҳаташ ба 

16000 м.кв баробар будааст ва дар он зиѐда аз 300 хона ҷой доштааст. Дар 

деворҳои ин қаср санъаткорон, рассомон, меъморон, наққошон, кулолгарон, 

заргарон санъати баланди волои худро нишон додаанд. Юнониҳо ва Римиҳо 

асосгузорони театр ва амфитеатр ба шумор мераванд. Масалан, театри 

Дионис дар Афина 70 ҳазор ҷой, театри шаҳри Эфес 60 ҳазор ҷойҳои нишаст 

доштанд. 

      Дар Юнон драматургия низ инкишоф ѐфта буд. Асосгузорони он Софокл, 

Эсҳил, Аристофан ва дигарон буданд, ки асарҳои драммавӣ эҷод мекарданд. 



Эзоп- яке аз масалгуѐни Юнони Қадим буд, ки масалҳои зиѐди пурмазмуне 

эҷод карда буд. Ӯ дар бораи худ чуиин мегуяд: «Гарчанде, ки Эзоп тамоми 

умр ғулом зистааст, вале ӯ озод мурдааст».Аксари олимону файласуфони 

Юнони Қадим зодаи шаҳри Милет буданд. Фарҳанги мардуми Милет дар 

зери таъсири маданияти қадимаи Эрону Миср ва Бобулистон инкишоф 

ѐфтааст. 

            Ба аввали асрҳои 6 омада, ташаккулѐбии ғуломдорӣ, дар шаҳар, давлат 

ба итмом мерасад. Дар ин давар тамаддуни Юнони ҷадим дар Осиѐи Хурд аз 

соҳили баҳри миѐнизамин то қисми поѐни дарѐи Рон, Сисилия ва ба соҳили 

баҳри Сиѐҳ паҳн шуда буд. Дар ин ваҷт дар Осиѐи Хурд Милет, дар 

нимҷазираи Апенин, Комӣ ва Неапол, дар ҷазиари Сисилия Наксос ва 

Сиракуза дар поѐби дарѐи Рона-Мессапотамия, дар соҳили баҳри Сиѐҳ – 

Олвия, баъдтар Херсонес Пантикапей, Фанагория, Феодесия ва монанди инҳо 

як қатор сиѐсатмадор ба вуҷуд омадааст. 

     Асри VI пеш аз мелод даври ба дунѐ омадани фанни Юнони ҷадим ба 

ҳисоб меравад ва ривоқѐбии вай зинаҳои аввалини иониро ташкил медиҳад 

(Ион-заряднокшавӣ). Дар соҳили ғарбии Осиѐи Хурд, ки вилояти Лония ва 

дар он шаҳри Милет воқеъ аст, маркази илму фанро соҳиб шудааст. Олимони 

Лония аз илми олимони Миср ва Бобул хабардор шуда, он илмҳор боз ҳам 

ривоқу равнаҷ додаанд. Аз аввали зинаҳои фалсафаи Юнони қадим ду қисми 

асосӣ ғояи ба ҳам муғобилро пеш ронда, идеалист ва материалист ба вуқуд 

омадааст. 

     Дар манбаҳо файласуфи иони Фалес (тақрибан солҳои 625-547 п.п.м.) 

ҳисобида мешавад. Ў асосгузори мактаби Милет буда, ин мактаб яке аз 

намудҳои фалсафи антидаврӣ ба ҳисоб мейѐбад.  Шаҳри ,ке Фалас таваллуд 

ѐфтааст  Милет ном дошт,ки маҷмуаи    калони савдо ва маркази ҳунарманди 

буд.Ба ҳаѐт ва назарияҳои Фалес маълумоти кам нигоҳ дошта шудааст.Ин 

маълумотҳоро аз асарҳои  Афлотун ва Арасту ѐфтан мумкин аст.Ба назар ва 

гуфтаҳои Фалес об-асоси ҳаѐт аст,яъне замин,ӯаво ва тамоми ҷонзот  аз об 

пайдо шудааст.Дар манъбаҳо файласуф,математик, астроном,муҳандис 

арбоби сиѐсатмодор ва ҳатто  савдогар будани Фалесро таъкид менамояд.      

Фалес гирифт кардани офтобро кашф кардааст.Ба сояи пирамидаҳо (аҳром)ва 

монанди ин ба биноҳои калон нигоҳ карда баландиашро муайян кардааст. 

Фалес бисѐр донишҷӯѐн ва шогирдон дошта буд.Яке аз инҳо Анаксимандр  

(610-546 пеш аз милод) ҳисоб меѐбанд.Назар ба фикри Анаксимандр,чун 

гуфтаи Фалес асоси ҳаѐт об не, балке моддаҳое,ки (материя)   ба шакли 

муайян, ки онро "апейрон" меномид.  

      Яке аз файласуфони  Юнони қадим Гераклит Эффесткий (соли 530-470  

пеш аз милод) асосгузори   диалектики (ҷамияти  ва тафаккур) Юнон 



буда,вай  материалисти мактаби Милетро ривоҷ додааст.Гераклит асоси 

оламро атом меҳисобад.  (Ему принадлежат это слова: ―На огон 

обманивайется все,и огон- на все,как золота на тавари-и на товари –золота‖) 

Гераклит яке аз аввалинҳо буд, ки ба нисбияти  илмҳо эътибор  дод.Чунончи 

ба гуфти ӯ ―Ба дарѐ доимо обӯои нав ба нав ҷори мешавад.Дар он обе,ки  ба 

як дарѐ метарават ‖ҳеҷ вақт ду маротиба  даромадан мумкин нест.  

 Дар Юнони қадим  боз яке олиме,ки  дар фан ҷои худро ишғол кардааст,ин 

Пифагор (солӯои 582-500 пеш аз милод) мебошад.Пифагр ва шогирдонаш  

дар соҳаи илм  математика,геометрия,астрономия ва физика бисѐр корҳоро ба 

амал оварданд.Консепсияи ирратсионали дар математика, теоремаи Пифагор  

аз он давр то ҳол  дастур амал мебошад. 

        Пифагор  Заминро дар шакли  байза  ва ба тир давр заданашро гуфтааст. 

  Пифагор ва шогирдҳои ӯ   ба мактаби идеалисти асос гузоштаанд. 

        Зинаи  дуюми фан  дар Юнони  қадим  ба шукуҳи  шаҳр-давлатҳои хурд 

вобаста  ба давр гашта, дар асрҳои  5-4 пеш аз милод рост меояд. Ин давр дар 

мобайни шаҳр-давлатҳои хурд  ба қудратнокии   аз тарафи Александр  

Македонский тобеъ намудани ҷамияти сиѐсий рост меояд.Дар ин давра   дар 

ҷанги форсиѐн Афина ғалаба  намуда дар соҳаи иҷтисоди, савдо ва флоти 

ҳарби зафар ѐфтаанд. Ин болорави ба ривоҷи илму-фан дакка додааст. 

       Ба вуҷуд омадани матераилизм дар Юнони қадим  солҳои 460-340  пеш 

аз милод зиндаги карда, бо номи Демакрит вобастааст.Демокрит дар 

Абдера,ки ба шаҳарчаи  тиҷоратии  Фракия таваллуд ѐфтааст. Фарзанди 

тоҷир ва ғуломдори машҳури замон буда, Демокрит ба мамлакатҳои 

Миср,Месапатамия,Ҳиндистон ва як қатор ба дигар мамлакатҳо  ба саѐҳат 

рафта ба Афина баргашта  бо Суҷрот вохӯри мекунад. 

      Демокрит дар фан консепсияи атомро дохил мекунад.(атом аз забони  

юнонои гирифта шуда тақсимнопазир) . Тамоми коинот аз зарраҳои атом  

ташкил ѐфта, он хурдтарин зарра  ва таҷсим наҳаванда мебошад.Назар ба 

гуфтаи Демокрит  тамоми ҳасти аз  фазо ва аз атомҳо ташкил 

ѐфтааст.Демокрит ҳам монанди Гераклий табиатро дигаргуншавандаи  абади 

медонад.Демакрит коинотро ―Абадий мавҷуд аст, он на сар ва на охир дорад‖ 

мегӯяд. 

     Демокрит инчунин  ба фалсафа ,этика, психалогия, математика,физика, 

тиб, санъат, техника ва дигар  соҳаҳо фаолият нишон додааст.Ӯ файласуфи 

диолектики буда,ҳақиқат тавассути фикрҳои ба ҳам зид ба вуҷуд меояд 

гуфта, ҳисоб кардааст. 

      Пратогор, файласуф ва арбоби давлатӣ, ки дар солҳои 481-411 пеш аз 

милод дар Абдера зиндагӣ мекард, низ ба роҳи Демокрит рафта буд. 

Пратогор атеист аст ва ба бехудоги айбдор карда шудааст. Асари ӯ "О богах" 



"Дар бораи худоѐн"  асарҳои ӯ сӯзонида шудааст. Қисмҳои ин асар, ки ба мо 

омадаанд, суханони зеринро дар бар мегиранд: «Ман дар барои худоѐн, 

онҳоро буданд  ѐнабуданашон  ва дар кадом шакл зоҳир буданашонро 

намедонам.Чунки мавҳуми масала  ва умри кӯтоҳи  инсон ба донистоани  он 

монеъаги мерасонад‖. 

         Суқрот, ки дар солҳои 470-399 пеш аз милод зиндагӣ мекард, як 

файласуф ва нотиқи пешбари Юнони қадим буд. Суқрот дар Афина дар 

оилаи сафрини бурандаҳои санг (каминотес) таваллуд шудааст, Суқротаи 

ҷавон аввал касби падари худро гирифт. Баъдтар вай ҳамчун ҳайкалтарош 

кор кард. Олиҳаи зебоӣ дар наздикии Акрополи Афина - Аглая, Евфрози  ва 

ҳайкалҳои Талияро аз тарафи Суқрот сохта шудааст.Дар ягон манба фикри 

навиштаҳои Суқрот  то ба мо омада нарасидааст.Аз ин хулоса бар меояд,ки ӯ 

фикрҳои худро таври шифоҳи  (даҳонаки) гуфтааст.Суқрот тълимотҳои 

худро дар кӯчаҳо  ва ҷойҳои ҷамияти  тарғибот карда  гаштааст. Тамоми 

дониши Суқрот ва таълимоти ӯро дар асарҳои шогирдони ў  Платон ва 

Ксенофон дидан   мумкин аст. 

         Асоси назари Суқрот, ба даст овардани хушбахтӣ тавассути худогоҳӣ 

(худшуноси) аст, ба ғазаб дода нашавед,ваҳдати дониш ва ақл аст. Масалан: 

Дониш ва интизом ба ақл фоида меорад", "Ороми  қудрат аст." Дар соли 399 

пеш аз милод, Суқрот ба худоҳо беҳурматӣ кардан  ва ба зеҳни ҷавононро 

хароб кардан  айбдор карда шуд,ў  аз ҷониби суд дар Афина заҳролуд карда 

шуд.  Ба ақидаи ӯ, Суқрот идеалист буд,зеро вай ба омӯзиши илмии табиат 

мухолиф буд, вай ин корро кори беимонон меҳисобид. 

      Бисѐр мутаффакирони илму фарҳанги Юнони Қадим мактабҳои худро 

таъсис дода буданд, ки машҳуртарини он Академияи Афлотун буд. Афлотун 

шогирди Суқрот буд. Ӯ яке аз файласуфони бузурги Юнони қадим буд, дар 

солҳои (428-347 пеш аз милод) зиндаги кардааст. Ў баъди қатли Суқрот бо 

мақсади ба амал баровардани ғояҳои сиѐсии устодаш Суқрот оид ба давлат ва 

давлатдорӣ ба сафари мамлакатҳои Шарқ мебарояд. Дар давоми 12 соли 

сафараш аз мамлакатҳои Миср, Киренаика, Италияи ҷанубӣ, Ситсилия дидан 

карда, ба тарзи давлатдории онҳо аз наздик шинос мешанад, Баъди аз сафар 

баргаштан Афлотун дар мавзеи қаҳрамон — Академа мактаби худро 

мекушояд (аз ин ҷост номи академия), ки баъдтар он номи Академияро 

мегирад. Академики Афлотунро бузургтарин олимони асри IV -умн то 

милодии Юнон Евдокс, Евклид, Арасту хатм намудаанд. 

     Дар Афина аз тарафи Афлотун  мактаби  фалсафи кушода шуд. Ин 

мактаби ― Академия Афлотун ‖ ном гирифта , ҳазор солҳо фаолият нишон 

додааст. Мактаби фалсафаи Афлотун  дар боғ ҷойгир шуда қаҳрамони  



афсонави  ―Акдем‖ ном доштааст. Тақрибан 40 сол Афлотун  ба як гурӯҳ 

донишҷӯѐни интихобшудаи академия дар бораи таълимоти худ дарс дод.  

     Афлотун як файласуфи идеалист буд, ки тамоми мавҷудотро ба ду олам 

тақсим кард: ҷаҳони ғояҳо ва олами ашѐ. Ба гуфтаи ӯ, "ғояҳои абадӣ ва 

тағйирнопазир" ҳаѐти ҳақиқи мебошанд ва объектҳои олами моддӣ бошад- 

―сояи акси ин ғояҳо мебошанд.  

      Диалектикаи Афлотун мафҳумҳои «дил» ва «муҳаббати пок» -ро дар бар 

мегирад, ки дар он «қалби» Платон ба дунѐи ғояҳо наздик ва намиранда аст.  

 Аз ин рӯ, инсон мефаҳмонад, ки оламро бо ҳиссиѐти худ бо дониши дар 

дили худ пинҳоншуда медонад ва дарк мекунад.  Афлотун  дар  асри ―Давлат 

ва Қонуни‖ худ дар бораи бунѐди давлати идеалӣ сухан меравад. Ба гуфтаи ӯ, 

давлати навбунѐд бояд ба синфҳои зерин тақсим шавад:  

     Мувофиқи Афлотун, меҳнати ҷисмонӣ кори ғуломон, ҳунармандон ва 

деҳқонон буд ва ҳокимон ва файласуфон бояд дар шароити алоҳида бояд  

зиндагӣ кунанд.  

     Дар шаклѐбии ва рушди фани Юнони қадим  хизмати Афлотун  бузург 

буд.Афлотун инчунин математика ва астрономияро меомӯхт ва аз 

донишҷӯѐни академия талаб мекард, ки математикаро хуб омӯзанд. Ҳамин 

тариқ, Академияи Афлотун  метавон гуфт, ки аввалин риштаи таҳсилоти олӣ 

мебошад.    

      Дар солҳои 404-323 пеш аз милод файласуфи Синопи  Диоген мебошад,ки  

дар бораи ҳаѐт ва фаолияти ӯ нагуфта гузоштан аз рӯи одоб рост намеояд. 

Чунки ӯ аз баҳри тамоми лаззати дунѐ  гузашта, зоҳидона  умр ба сар 

бурдааст.Диоген  ба ҳаѐти ибтидои бар гаштанро  тарғиб намудааст. Диоген 

ягон ғояи тараҷҷипарвариро пеш накардааст. 

      Юнони давраи эллинистӣ.  (охири асри IV ва асри I пеш аз милод).     

Ии давраи пайдоиши империяҳои бузург мебошад. Ин давра аз истилои 

Искандари Мақдунӣ оғоз ефта, бо истилои Рим аз тарафи варварҳо анҷом 

меѐбад 

     Давраи нав дар инкишофи маданияти Атиқа замони ҳукмронии Искандари 

Мақдунӣ маҳсуб мешавад. Фарҳанги Юнон аз асри Ш-юми пеш аз милод cap 

карда, ба тамоми мамлакатҳои ҳамсоя таъсири худро расонид, аз доираи 

маҳдуди юнонӣ берун баромада буд. Дар давраи эллинизм ба ивази полиси 

юнонӣ давлате ба вуҷуд омад, ки сарзамини васеъ ва аҳолии 

бисѐрмиллионаро фаро гирифта буд. Дар чунин шароит идеологияи 

космополитизм (космополит, яъне шаҳрванди ҷаҳон) ташаккул меѐбад. 

    Файласуфи бузург ва табиатшуноси Юнонистони қадим  Арасту (соли 384-

322 пеш аз милод)зиндаги кардааст. Ӯ олими энсклапедшиноси  Юнони 

Қадим буд. Дар давраи гузашта асарҳои Арасту то ба омада расидаааст, ба 



тарафҳои тамоми илм фанҳои дақиқ-

математика,механика,физика,астрономия, биология, тиб, мантиқ, психология, 

таърих, иқтисод, фалсафа ва дигарҳоро дар бар мегирад. Арасту дар оилаи 

табибон дар Фракия ки калонияи Юнонистон буд ба дунѐ омадааст. Дар соли 

367 пеш аз милод, дар синни 17-солагӣ Арасту  барои таҳсил гирифтан  ба 

Академияи Афлотун меояд  ва дар он ҷо фаолияти худро ба сар мебарад. Пас 

аз вафоти  Афлотун, Арасту  дар Академия тақрибан 20 сол фаолияти худро 

нишон медиҳад, сипас он ҷоро тарк карда фаолияти мустақилонаи худро  

пеш мегирад.Дар соли 343 пеш аз милод  ба подшоҳи Македония писари 

Филипп  ба   Александр муаллими ва устози кардааст. Дар Афина соли 335 

пеш аз милод  Арасту  дар Афина   ―мактаби Ликей‖и худро  ташкил 

мекунад. 

       Ин  мактаби ӯ инчунин мактаби перипатетикӣ номида мешуд. (Юнонӣ - 

peripatio - proxajivatsya-сайр кардан).Арасту дар ҷараѐни дарс гуфтан ва 

сӯҳбат карда бо хонандагонаш сайр карданро мақул медонист. 

      Дар соли 323 пеш аз милод баъд аз вафоти Александр     Макдуни Арасту 

Афинаро тарк кардан  рафтан  маҷбур мешавад  ва баъд як сол  дар шаҳри 

Халқида   дар ҷазиари  Эвбея дар синни 62 солаги вафот мекунад. Дар ҷаҳони 

Шарқӣ  вайро аз сабаби дониши васеъаш, "аввалин муаллим" гуфта эътироф 

кардаанд. Асарҳои  ―Метафизика‖ (ѐ фалсафаи аввал), ―Физика‖, ―Дар бораи 

рӯҳ‖, ―Аналитика‖, ―Категорияҳо‖, ―Сиѐсат‖, ―Риторика‖ ва дигар асарҳои ӯ 

то  ба мо омада расидааст. Арасту як гирдоварандаи бузург дар илм  ва ба 

тартиб дароварандаи  донишҳои даври антики ба ҳисоб меравад. Хизматҳои ӯ 

дар илм ва дар самти таснифи дониш низ бузурганд.  

      Дар асари ӯ «Физика» масъалаҳои фалсафаи табиӣ, ҳаѐт, материя, 

ҳаракат, вақт ва фазо, мавҷудият ва вақт муҳокима карда мешаванд. Арасту 

назарияи Афлотунро "ғояҳо" зери шубҳа гузошт.вай бовар дорад, ки табиат 

маҷмӯи ашѐҳоест, ки асоси моддӣ доранд ва ҳамеша дар ҳаракат ва 

тағирѐбандаанд.  

      Дар асарҳои худ ―Дар бораи осмон‖ ва ―Метеорология‖, мушкилиҳои 

сайѐраҳо, кометаҳо, метеорҳо, инчунин ташаккули ранг ва зуҳуроти 

рангинкамонро муҳокима мекунад.  

      Дар китоби чорум, ки аз ҷониби Страбон, шогирди  Арасту навишта 

шудааст, дар ин достони аввалини мафҳумҳои кимиѐвиро дидан мумкин аст.       

Арасту дар илмҳои табиӣ дар соҳаи биология низ пешрафтҳои бузург ба даст 

овард.  Вай зоологияро ба се қисм ҷудо кард: анатомия, физиологияи умумӣ 

ва ембралогия. Дар ҷустуҷӯйҳои  худ Аристотел дар бораи зиѐда аз 500 

ҳайвонот маълумоти аниқ ва пурра медиҳад. 



     Ҳатто баъзеи ҳайвонҳоро бо дастҳои худ бурида ва бо аперация куни 

онҳоро меомӯхт. Мувофиқи ин, олами ҷонзотҳоро ба гурӯҳҳои муқобил, ба 

монанди заминӣ ва обӣ, болдор ва бе бол тақсим мекард.  

      Арасту мегӯяд, ки ин принсип ба ҷудошавии ҳайвонҳои ба ҳам монанд, ба 

монанди ҷудои мӯрчагони болдор ва ғайритусӣ оварда мерасонад. Аз нуқтаи 

назари имрӯза, Арасту дар соҳаи физика ва астрономия камтар муваффақият 

сазовор шуд буд.  Ҳарчанд Арасту тасдиқ мекунад, ки замин ба шакли шар 

аст, вай назарияи геоцентристиро дар бораи он ки замин маркази тамоми 

олам аст, бо офтоб ва ситораҳо дар атрофи Замин давр мезанад.  

      Баъд  аз забт кардани шаҳар давлатҳо аз тарафи Искандари Мақдунӣ аз  

то пайдоиши империяи Рум тақрибан 330 пеш аз милод давра то солҳои 30 

милоди давраи сеюми  давраи эллинистӣ ки давраи ривоҷѐбии  илми Юнони 

қадим буд.  Ин марҳилаи илми қадимаи Юнон пеш аз ҳама бо рушди 

математика, механика, астрономия ва физиология тавсиф мешавад, дар ин 

давра дар соҳаи фалсафа камтар кор карда мешавад.  

     Ҷунбиши полиси мустақил ва дохилшавии давлатҳо ба империяи 

Искандар Македонский барои тиҷорати юнон имкониятҳои нав ва 

кушодашавии бозорҳои васеъ  навро фароҳам овард. Ин, дар навбати худ, ба 

афзоиши истеҳсолгарони ҳунармандӣ ва шаҳрҳо, инчунин ба рушди тиҷорати 

баҳрӣ оварда расонид. 

        Табобат дар давраи  қадим. Тибби Юнони Қадим низ дорои таърихи 

қадима мебошад. Дар сарчашмаҳои таърихи аввалин маълумот оид ба тибби 

Атиқаи Юнон дар асри XII-уми то милодӣ дода шудааст. Дар он давра тибби 

юнониҳо касби мустақил гардида, духтурони касбиву мактабҳои оилавии 

пизишкӣ пайдо шуда буданд. Оид ба таърихи тибби Юнони Қадим 

маълумотҳо хеле каманд, вале баъзе хусусиятҳои тиббӣ онвакта дар 

манзумаҳои «Иллиада», ва «Одиссея»-и Гомер таҷассум ѐфтаанд. Гомер 

роҷеъ ба вазъи тиб ва мавқеи пизишкони Юнони Қадим маълумоти мухтасар 

медиҳад. 

       Дар Юнони Қадим оилаҳои пизишкони касбӣ вуҷуд доштааст, ки 

мактабҳои «оилавии» пизишкиро ташкил мекарданд. Аз рӯи эътиқоди 

юнониҳо Асклепиӣ (бо лотини Эскулан) сарвари оилаи пизишкӣ ва устоди 

онҳо буда, фарзандони ӯ Махаон ва Подалирий шогирдонаш маҳсуб 

мешуданд. 

       Гомер пизишки Юнони Атиҷа Буқротро ҳам аз авлоди онҳо меҳисобад. 

Оид ба Асклепий қиссае мавҷуд аст, ки бевосита ба таърихи тиб тааллуқ 

дорад. Аз рӯи ин ривоят Асклепайро падараш Аполлон аз батни модар 

гирифта будааст. Баъдтар юнониҳо Асплений-ро Худои тиб меномидагӣ 

шуданд. Ӯро дар симои муйсафеде, ки бо асои морпеч такя кардааст, 



тасаввур мекарданд. Дар асотирҳои мардуми Шарқи Қадим ҳам бисѐр вақт 

мор нақш меѐфт, ки он аҷаб нест рамзи тандурустии одамон бошад. Аз рӯи 

ривоятҳо оилаи пизишкии Асклепийро ду духтари ӯ пурра мекарданд, ки 

якеро Гигия (маънои «сиҳатӣ»-ро дорад) меномиданд. Ӯро ҳамчун олиҳаи 

«сиҳатӣ» мепарастиданд ва имрӯз истилоҳи «гигиена», ки маънои 

«беҳдошт»-ро дорад аз номи ӯ баромадааст. 

       Олиҳаи «сиҳатӣ»-ро чун ҷавондухтаре тасвир мекарданд, ки бо дасти 

чапи худ ҷомеро медошт ва море аз он ҷом чизе менушид. Ин акси мор ва 

ҷом баъдҳо рамзи (эмблемаи) тиб гардид. Духтари дигараш Панатсея гуѐ 

«ҳама гуна беморӣ»-ро табобат карда метавоиистааст. 

                Тақрибан дар солҳои 460-370 пеш аз милод дар Осиѐи Хурд дар 

қариби ҷазираи Кос пизешки(духтури) афсонавии маълуму машҳур 

Гиппократ зиндаги кардааст.Дар натиҷаи фаолияти Гиппократ мактаби Кос 

ташкил меѐбад.Гиппократ ба беморон системаи мушоҳида  ва омӯхтанро 

ташкил мекунад,як қатор усулҳои муолиҷаро  кашф мекунад. Асари тиббии 

ӯ, ―Маҷмӯаи Гиппократ‖ ѐ ―Корпус Гиппократум‖ аз 72 китоб иборат аст. 

Дар асарҳои ӯ 236 намуди растаниҳои шифобахш ва хусусиятҳои онҳо тасвир 

карда шудаанд.  Ба қалами пизешки бузург мансуб, ―Қасамиѐди Геппократ‖ 

дар байни табибу бемор то ҳоло аҳамияти худро гум накардааст. Ва ҳаммаи 

ин муомила ба ин аср сабт шудааст.Гиппократ дар соли 375 пеш аз милод  ба 

синни 85 вафот кардааст. 

         Дин дар Юнони қадим: Дар байн мардуми Юнон бисѐрхудои маъмул 

буд. Худои аввалини юнониѐн Худозан маҳсуб мешуд ва онҳо баъдтар 

образи Худои барзаговро эҷод карда буданд. Онҳо худоҳои худро бо номи 

Зевс, Прометей, Афина, Димитрий, Посейдон, Гелиос, Дионис, Аполлон ва 

ғайраҳо парастиш карда, ба хотири худохояшон қурбониҳо мекарданд. 

Юнониѐн муҷассамаҳои худоҳои худро сохта, дар ибодатхонаҳо нигоҳ 

медоштанд. Масалан, муҷассамаи Зевс 58 метр баландӣ дошта, дар назди 

кӯҳи Олимп дар муддати 9 сол сохта шуда буд. Муҷассама бо бузургию 

хашамати худ яке аз муъҷизаҳои нотакрори тамаддуни аҳли башар эътироф 

гардидааст. 

      Яке аз хусусиятҳои фарқкунандаи маданияти мардуми Юнон ин 

асотирҳои онҳо мебошад, ки аз он на фақат санъат ва адабиѐти онҳо, балки 

дин ва то андозае илми юнонӣ низ ғизои маънавӣ гирифтааст. Дар байни 

юнониѐн бисѐрхудои маъмул буд ва онҳо худоҳои худро ба худоҳои заминию 

осмонӣ ҷудо мекарданд, Аз рӯи эътиқоди юнониѐн гуѐ асбоби мусиқии лира 

(уд) :п камони Аполлон сохта шуда бошад. Аз ин хотир Аполлонро пешсафи 

нӯҳ, яьне худоҳои ҳофизон, мусиқичиѐн ва пешгӯикунандагон меҳисобиданд. 

Яке аз сабабҳои асосии бо суръати баланд инкишоф ѐфтани илму фарҳанги 



Юнони Қадим дар он буд, ки бисѐр олимон, файласуфону санъаткорони он ба 

мамлакатҳои Шарқи Бостон сафар карда, илму фарҳанг, тамаддуни мардуми 

Шарқро омӯхта, малакаю таҷриба ва ҷаҳонбинии хешро сайқал медоданд ва 

онро дар Юнон амалӣ мегардонанд. Мутафаккнрони Юнони Қадим дар соҳаи 

илми тиб, риѐзиѐт, геометрия (ҳандаса), ҳуқуқ ахлоқ фалсафа, мусиқӣ, нуҷум, 

меъморӣ, кимиѐ, чуғрофия, табиатшиносӣ ва забону адабиѐт асарҳои беҳамто 

эҷод намуда, Юнонро машҳури ҷаҳон гардонидаанд. 

 

 

 

          

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 Мавзӯи- 6: Ривоҷѐбии фан ва техника дар Рими Қадим 

   Нақша 

 

1. Ба вуҷуд омадани илми қадимии Рим ва марҳилаҳои он 

2. Инкишофи материализми қадимии Рим 

3. Таснифи илмҳои қадимии Рим 

 

 Рими Қадим низ яке аз давлатҳои қадимтарини Атиқаи Европа маҳсуб шуда, 

дар он ҷо ҳанӯз 4000 сол пеш аз милод тамаддуни инсонӣ вуҷуд дошта 

будааст. Мардуми он асосан ба моҳидорӣ, шикорчигӣ, чорводорӣ, заминдорӣ 

ва ҳунармандӣ машғул буданд. Онҳо санъати сангтарошӣ, кулолгарӣ ва 

истифодаи оҳанро низ хуб медонистанд. 

     Рим дар сарзамини Италияи имрӯза вокеъ гардида, яке аз қадимтарин 

шаҳрҳои кишвар ба ҳисоб меравад. Мардуми он дар соҳилӣ дарѐи Тибр 

маскан гирифта, шаҳри худро ба маркази илму фарҳанг ва тиҷорату тамаддун 

табдил дода буданд. Дар бораи маданияти Рими Қадим дар илми 

фарҳангшиносӣ ақидаҳои мухталиф чой доранд. Аз ҷумла, фарҳангшиносони 

маъруф О.Шпенглер, А.Тойнбӣ, бостоншиносон Шлимен ва Эванс қдйд 

мекунанд, ки тамоми комѐбиҳои Рим аз таназзули тамаддуни Атиқӣ шаҳодат 

медиҳад, яъне римиѐн дар натиҷаи робитаҳои тиҷоратию фарҳангӣ ва 

мазҳабии худ аз маданияти баланди юнониѐн истифода бурда, ба комѐбиҳои 

беназир ноил гаштанд. 

    Қайд кардан бамаврид аст, ки ҷаҳонбинии динии римиѐн низ заминаи 

худро аз эътиқодҳои динии юнониѐн гирифтааст. 

   Дар натиҷаи ташаккул ѐфтани ҳаѐти ҷамъиятию сиѐсӣ дар Рими Қадим 

талабот ба мутахассисони босаводу бомаърифат меафзуд. Аз ин рӯ, 

ҳукуматдорони Рим барои конеъ гардонидани талабот ба мутахассисони 

соҳибмаълумоту ботаҷриба ба Юнон муроҷиат менамоянд. Ин раванд 

алоқамандии Римро бо тамоми вилоятҳои Баҳри Миѐназамин мустаҳкам 

намуд. Римиѐн барои пеш бурдани умури давлатдорӣ ва иқтисодиѐти 

кишвари хеш аз собиқ давлатҳои эллинии юнониҳо донишмандон, 

мутафаккирон ва ғуломони босаводро оварда, аз донишу малакаи онҳо ба 

таври васеь истифода мебурданд. Илова бар ин онҳо ба таври ҷиддӣ омӯзиши 

забон, адабиѐт, фалсафа, таъриҳ ҳуқуқ санъати нотиқӣ ва театриро ба роҳ 

мемонанд. Сарватмандони римӣ бошанд фарзандонашонро барои таҳсил ба 



шаҳрҳои Юнон мефиристоданд. Донишмандони юнонӣ муаррих Полибий, 

файласуфон Посидоний ва Панетий ба Рим рафта, фаъолияти илмии худро 

дар он ҷо идома медоданд. Бо мақсади боз ҳам мустаҳкам намудани 

риштаҳои дустии римиҳою юнониҳо римиѐн таърихи Римро ба забони юнонӣ 

таълиф менамоянд. Дар он тавассути образи афсонавии Эней бо ҳам хеш 

будани римиѐну юнониҳо талқин карда шуда, таъкид мегардид, ки бисѐр 

шаҳрҳои Италия бевосита аз тарафи қаҳрамонони юнонӣ ва троягӣ бунѐд 

карда шудаанд. Мутафаккирони юнонӣ дар навбати худ ба ҳукмронии 

римиѐн тан дода, ягонагии юнониѐну римиѐн ва анъанаю одатҳои ин ду 

халқро исбот менамуданд. Чуноне, ки мебинем дар мифологияю анъанаҳои 

маданию маънавии мардуми Рим тағйиротҳои назаррас ба амал меояд. Тарзи 

номгузорӣ, эътиқодҳои динӣ, анъанаи юнониѐну римиѐн мазмуни якхела 

пайдо мекунанд. 

     Дар натиҷаи омезиши ин ду маданият минбаъд римиѐн дар санъати 

портрета, муҷассамасозӣ, меъморӣ (театр, сирк амфитеатрҳо, гулгаштҳо, 

гармобаҳо ва ғайраҳо) хеле пеш мераванд. Санъати ракс ва мусиқӣ дар Рим 

кори паст хисоб меѐфт, аз ин рӯ ба ин намуди санъат диққати даркорӣ дода 

намешуд. 

     Дар яке аз қиссаҳои мардуми Рим гуфта мешавад, ки сарзамини Рим аз 

тарафи худоҳо офарида шудааст ва римиѐн назаркардаи худоҳо мебошанд. 

Мардуми Рим бародарон Ромул ва Ремро асосгузорони шаҳри Рим 

меҳисобанд. Яке аз талаботи асосие, ки дар ин асотир оварда шуда буд, 

садоқат ба шаҳри Рим мебошад. Аз ҳамин сабаб дар нимаи аввали асри V-

уми то милод дар Рим маъбади Садоқат сохта шуда буд. Талаботи дуюм, 

Мардонагӣ ва талаботи сеюм, Озодӣ номида шуда буд. Мафҳумҳои Садоқат, 

Мардонагӣ ва Озодӣ арзишҳои волои ахлоқии римиѐнро дар давраи 

шукуфоии шаҳр — давлатӣ Рим ташкил медодаид. Дар давраҳои қадим 

римиѐн ба бисѐрхудоӣ рӯй оварда, ҳатго ҳайвонҳоро парастиш мекарданд. 

Баъдтар дар асри 1-уми милодӣ дини насрониро қабул карданд. 

Рақамҳои римӣ (I-I, III-3, IV-4, V-5, IX-9, Х-10, XXI- 21 ва ғайраҳо), инчунин 

солшумории милодӣ ва номи моҳҳои имрӯза (январ, феврал, март, апрел, 

май, июн, июл, август, сентябр, октябр, ноябр, декабр), ки аз тарафи оламиѐн 

пазируфта шудаанд эҷоди мардуми Рим мебошанд. 

     Аксари дастовардҳои фарҳангӣ, кашфиѐтҳои илмии римиѐи то ҳол 

аҳамияти худро гум накардаанд. Ҳоло ҳам римиѐн асоси бунѐди меъмориҳои 

шаҳри Римро маҳсули дасти бародарон Ромул ва Рем медонанд. 

Яке аз аввалин намояндагони фарҳанги римиѐн шоир ва мутафаккир Архий 

буд, ки Ситсерон ӯро устоди худ хондааст. 



     Таъсири маданияти Юнон ба Рим ва дар айни замон хусусиятҳои хоси 

маданияти Рими Қадим дар эҷодиѐти бузургтарин шоир, нотиқ ва ходими 

давлатӣ Марк Тулий Ситсерон (106-43 то милод) инъикоси худро ѐфтааст. 

Ситсерон дар асарҳои худ «Сарвар Понтинский», «Оид ба замони ман», «Дар 

бораи давлат», «Дар бораи республика», «Дар бораи ӯҳдадорӣ», «Дар бораи 

қонунҳо», «Парадоксҳо», «Академикҳо» кушиш намудааст, ки назарияҳои 

юнониро бо назарияҳои хоси римӣ мувофиқ созад. Барои Ситсерон сохти 

республика бо идораи омехтаи он идеал ҳисоб мешуд. 

      Ситсерон волоияти қонунро дар мадди аввал мегузошт. Ба ақидаи ӯ ҳама 

чиз — табиат, коинот, хатто худоҳо ба қонун итоат мекунанд. Дар таърихи 

тамаддуни Рими Қадим давраи инкишофи насри лотинӣ маҳз бо номи 

Ситсерон вобаста аст. 

      Асарҳои адибони Рими Қадим аз асарҳои муаллифони юнонӣ, ки аксаран 

оҳанги мифологи доштанд, маҳз бо ҳақиқатнигорӣ ва руҳияи заминии худ 

фарқ мекарданд. Ин хусусиятҳо пеш аз ҳама дар эҷодиѐти бузургтарин 

намояндагони адабиѐти Рими Қадим Вергилий, Горасий Флакк Проперсий, 

Овидий ва дигарон равшан зоҳир гардидаанд. 

       Горасий мутафаккире буд, ки реализм дар ашъори ӯ мавқеи асосиро 

ишғол мекард. Вергилий бошад табиатшиноси Рими Қадим буд, ки тамоми 

асарҳои худро оид ба табиат гаълиф намудааст. 

Мунаҷҷим ва мутафаккири Рими Қадим Балтимус оид ба даврзананда будани 

замин фикру андешаҳои ҷолиб баѐн намудааст. Ин фикру андешаҳои ӯ 

минбаъд ба Коперник Галилей, Дарвин, Нютон ва дигарон таъсири бузурги 

мусбӣ расонидааст. Овидий бошад — олим, мутафаккир, файласуф, 

(фарҳангшиноси бузурги Рими Қадим ба шумор меравад. 

      Математики машҳури Рим Архимед оид ба сирру асрори риѐзиѐт ва 

амалҳои он асарҳои зиѐде эҷод кардааст, ки то ҳол аҳамияти худро гум 

накардаанд. 

       Ҷолинус (тақрибан солҳои 130-200 милодӣ) — табиби бузурги Рим буда, 

дар инкишофи илми тиб саҳми бузург гузоштааст. Ӯдар ҷавониаш ба 

омӯзиши тиб машғул шуда, ба марказҳои илму фарҳанги он замон -шаҳрҳои 

Смирн, Коринф, Искандария сафар карда, дар он шаҳрҳо умр ба cap мебарад 

ва илми тибро аз худ менамояд. Баъди чанд соли сафари хеш ба Рим 

баргашта, мактаби худро таъсис медиҳад ва дар соҳаи тиб шогирдони 

зиѐдеро ба воя мерасонад ва дар ин ҷода шуҳрати ҷаҳонӣ пайдо мекунад. Ӯ 

тасаввуротро дар бораи сохти бадан ва ҷараѐнҳои дар он ба амалояндаро 

васеъ намуда, муқдррар кард, ки деворҳои меъда, руда, шарѐн, бачадону 

узвҳои дигар як хел нестанд ва онҳо аз якчанд қабат иборатанд. Ҷолинус 

хатто роҳи ҳаракати хунро дар бадан муайян намуд. 



       Рисолаи ӯ «Дар боби набз» солҳои дароз китоби руимизии пизишкон буд. 

Баъди Буқрот Ҷолинус низ «табиат» (табъ)-ро ба ҳолат ва хусусияти бадан 

алоқаманд медонист. Ӯ таъкид менамуд, ки пизишкон то бемориҳоро 

наомӯзанд, ташхиси дуруст накунанд, пешгӯйи беморӣ ва таъмини муолиҷаи 

беморӣ ғайриимкон аст. 

      Ӯ инчунин оид ба масъалаҳои фалсафа, мантиқ риѐзиѐт ва дигар илмҳо 

фикрҳои ҷолиби диққат баѐн кардааст. Ақидаи Ҷолинус дар бораи табиати 

бадан ба таълимоти Буқрот мувофиқ меояд. Мувофиқи гуфтаи ӯ тамоми 

бадан аз чор унсур-ҳаво, об, замин ва оташ иборат аст, ки пайвастагиҳои 

гуногуни онҳо қисматҳои сахт ва моеъи баданро ба вуҷуд меоранд ва узвҳои 

соддаю мураккаб аз ҳамин қисматҳо таркиб ѐфтаанд. 

      Яке аз намояндагони асосии мактаби эпикурии юнонӣ дар Рими Қадим 

Лукретсий (асри 1 то милод) мебошад. Файласуфи бузурги Рими Қадим 

Лукретсий дар асари худ «Оид ба табиати ҷисмхо» таъкид мекунад, ки : 

«Рӯҳи инсон чун тамоми дунѐ аз модда иборат аст ва баробари мурдани одам 

руҳи ӯ низ маҳв мегардад. Бинобар ин аз марг тарсидан маънӣ надорад». 

Ӯ мегуфт, ки тавассути узвҳои ҳис одам дунѐи моддиро тавре, ки ҳаст хамон 

тавр дарк менамояд. Одам ба ақидаи Лукретсий ҳамчун ҳайвони мураккаб ва 

баланд тараққикарда аз ҳама охир пайдо шудааст. Онҳо аввал ҳамчун 

ҳайвонҳо зиндагӣ мекарданд, оила надоштанд, қонун, санъат ва касбу 

ҳунарро намедонистанд. 

       Баъди ихтироъи оташ одамон ба ҳаѐти маданӣ қадами нахустин гузошга, 

оила ташкил мекунанд ва барои ҳифзи фарзандонашон зарурати бо ҳам 

муттаҳидшавӣ ба миѐн меояд. Забон воситаи асосии муттаҳидгардии одамон 

гардида буд. Одамон тадриҷан заминдорӣ, гудохтани мис ва оҳанро ѐд 

мегиранд. 

       Мутафаккирони Юнони Қадим худро шогирдон ва пайравони олимону 

файласуфони Рими Қадим меҳисобиданд. То асри XVII мардуми Европа ба 

маданият ва санъати гузаштаи худ танҳо тавассути ѐдгориҳои боқимондаи 

Рими Қадим шинос мегардиданд. 

      Яке аз сабабҳои асосии рух додани чунин вазъият аз он иборат буд, ки 

забони лотинии Рим дар Европа ҳамчун забони расмии дини насронӣ барои 

ҳамаи мардуми саводнок фаҳмо буд.    Маданияти Рим дар Аврупо ва ҳавзаи 

Баҳри Миѐназамин бо шарофати он васеъ паҳн мегардад, ки ба он сохтори 

идораи самаранок, низоми ягонаи ҳуқуқ, инчунин бо шарофати малакаю 

маҳорати устоҳо ва муҳандисони Рим, ки дар сатҳи баланд қарор доштанд, 

мусоидат мекарданд.  

        ШАРОИТИ  РУШДИ ТЕХНИКӢ ДАР РИМИ ҚАДИМ. 



Римиҳо ба нашъунамои техника дар оғози 

ҷанги шаҳрвандӣ (наздики асри I то милод) ва 

дар замони салтанати Траян (солҳои 98 – 117 

милодӣ) муваффақ гардидаанд. 

 

 

Асбоби сохтмон Тахтаи ҳисоб (чут) Фазои 

мадании юнониҳо дар Шарқи баҳри 

Миѐназамин ба муҳандисони римӣ асосҳои донишҳои риѐзӣ, табиатшиносӣ 

ва илмҳои дигарро муҳаѐ карда, ба онҳо имкон дод, ки истеҳсоли 

агротехника, кӯҳканӣ, коркарди филиз, истеҳсоли шиша, кулолгарӣ, 

газворбофӣ, васоити ҳамду нақл, киштисозӣ, кори сохтмон, истеҳсоли 

оммавии молҳо, алоқа, тиҷорат ва инфрасохтори онҳоро ба роҳ монанд. 

Гарчанде дар замони Империяи Рим дар хоҷагиҳои баъзе вилоятҳо барои 

инқилоби саноатӣ замин мавҷуд буд, ҷомеаи Рим ҳамон тавр дар сатҳи 

тоиндустриалӣ мондан гирифт. Мошинҳо амалан рушд накарда, асосан 

меҳнати ғуломон истифода бурда мешуд. 

               Асбоби сохтмон Тахтаи ҳисоб (чут) 

Фазои мадании юнониҳо дар Шарқи баҳри 

Миѐназамин ба муҳандисони римӣ асосҳои 

донишҳои риѐзӣ, табиатшиносӣ ва илмҳои дигарро 

муҳаѐ карда, ба онҳо имкон дод, ки истеҳсоли 

агротехника, кӯҳканӣ, коркарди филиз, истеҳсоли 

шиша, кулолгарӣ, газворбофӣ, васоити ҳамду нақл, киштисозӣ, кори 

сохтмон, истеҳсоли оммавии молҳо, алоқа, тиҷорат ва инфрасохтори онҳоро 

ба роҳ монанд. Гарчанде дар замони Империяи Рим дар хоҷагиҳои баъзе 

вилоятҳо барои инқилоби саноатӣ замин мавҷуд буд, ҷомеаи Рим ҳамон тавр 

дар сатҳи тоиндустриалӣ мондан гирифт. Мошинҳо амалан рушд накарда, 

асосан меҳнати ғуломон истифода бурда мешуд 

 Акведук Сабабҳои илмӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоии чунин роҳи рушд аз тарафи 

таърихнигорон ҳамчун бӯҳрони технологияи антиқӣ арзѐбӣ шуда, предмети 

таҳқиқоти минбаъдаи техникию таърихӣ мегардад.  

          МАНБАЪҲОИ САРЧАШМАВӢ. Бештари сарчашмаҳои хаттӣ оид ба 

таърихи техникаи Рим аз даст рафтаанд. Истисноанд танҳо рисолаҳои 

техникии муаллифон, аз қабили Витрувий ва рисолаҳои дорои мазмуни 

табиатшиносӣ ва техниидошта, масалан, чун Плиний. Ғайр аз ин, ахборот дар 

бораи техника ва технологияи Рим дар матнҳои илмӣ ва осори шоирони римӣ 



инъикос гардидаанд. Ҳамаи онҳо дар рӯйхатҳои асримиѐнагӣ то ба мо омада 

расидаанд. Лекин, мутаассифона, дақиқии баѐни аслии онҳо ба назар 

шубҳаовар менамояд. Барои илми таърих дар омӯзиши таърихи рушди 

техника на сарчашмаҳои хаттӣ, балки дастгоҳҳо, боқимондаҳои асбобҳои 

воситаҳои ҳаракат аз як ҷо ба ҷои дигар, технологияи сохтмон, кӯҳканӣ, 

зироатпарварӣ, бозѐфтҳои археологӣ, тасвироти антиқӣ ва амсоли инҳо боиси 

таваҷҷӯҳ мебошанд. Таҳлил ва эҳѐи техникаи римӣ бо ѐрии бозѐфтҳои 

археологӣ бо он сабаб мушкилӣ ба бор овардааст, ки дар баробари санг (ки, 

масалан, дар сохтани осиѐб ва ҷувоз истифода бурда мешуд), оҳан ва 

биринҷӣ, дар сохтани дастгоҳҳои зиѐд аз масолеҳи камумр, аз қабили чӯб низ 

истифода бурда мешуд. Дар ин кор муҳаққиқ бисѐр вақт маҷбур мешавад, ки 

аз тасвирот ва тавзеҳоти ҳунармандони римиҳои қадим истифода барад, то ки 

образи ҷузъҳои хуб боқинамондаро аз нав эҳѐ намояд. Сарфи назар аз ин, дар 

натиҷаи кофтуковҳои археологии шаҳру бустонсароҳои римӣ, муҳаққиқон 

дастгоҳу асбобҳои фаровонро ба даст овардаанд. Бо шарофати ин технология 

механизмҳое, ки дар корхонаҳои Рим истифода бурда мешуданд (масалан, 

дар осиѐбҳо, устохонаҳои биринҷӣ ва кулолгарӣ), мумкин аст аз тариқи 

археологияи эксперименталӣ омӯхта ва эҳѐ карда шаванд.  

       САРЧАШМАҲОИ НЕРӮ (ЭНЕРГИЯ). Дар Империяи Рим панҷ 

сарчашмаи қувва (энергия) вуҷуд дошт: нерӯи мушакии одамон, чорвоѐн, 

нерӯи об (аз замони Август), сӯзишворӣ (дарахт ва ангиштсанги чӯбин) ва 

нерӯи шамол. Нерӯи шамол танҳо дар баҳрнавардӣ истифода бурда мешуд, 

шояд аз он сабаб бошад, ки самти вазиши шамол барои бунѐди механизм 

монеа ҳисобида мешуд. Дар истеҳсолот нерӯи буғ истифода бурда намешуд, 

гарчанде, ки он аз ҷиҳати назариявӣ аз замони юнониҳо боз маълум буд. 

Сатҳи пасти механиконида шудани иқтисодиѐт имкон намедод, ки аз 

сарчашмаҳои нави нерӯ истифода бурда, меҳнати дастиро бо меҳнати 

мошинӣ, ки самаранокии истеҳсолотро афзоиш дода метавонист, иваз 

намоянд. Дар ин мавзӯъ намунаҳои қисме аз техника ва технологияи римӣ 

дар соҳаҳои гуногуни ин мамлакат инъикос гардидааст.  

            Дастгоҳи алафдаравӣ 

Минои Искандария Дастгоҳи 

сикказанӣ Механизмҳои зиѐд ба 

воситаи нерӯи ҷисмонии инсон 

ба ҳаракат дароварда мешуданд, 

масалан, чархи кулолгарӣ ѐ 

мошини борбардор (кран), ки ба 

воситаи он бисѐр вақт борҳои 



вазнинро аз як ҷой ба ҷои дигар гузоштан лозим мешуд. Акнун ин корро ба 

воситаи чархҳои ҳаракатнок иҷро мекардгӣ мешаванд. Дуруст аст, ки 

киштиҳои тиҷоратӣ барои истифодаи шамол ба бодбонҳо муҷаҳҳаз карда 

шуда, новобаста аз самти шамол бояд ба ҳар тараф шино (манѐвр) карда 

тавонанд. Онҳоро чун киштиҳо ва қаиқҳои боркаш дастаи белзанҳо ба 

ҳаракат медароварданд Ҳамду нақли борҳоро дар шаҳрҳои Рим низ асосан 

одамони боркаш баҷо меоварданд. Чун дар тамоми ҳавзаи баҳри 

Миѐназамин, дар давлати Рим низ ҳамчун нерӯи борбардорию боркашӣ аз 

чорвоѐни корӣ истифода мебурданд ва, пеш аз ҳама, аз гов, ҷуфти гов, маркаб 

ва, баъзан уштурро низ истифода мебурданд. Аспҳо дар аввал танҳо дар 

соҳаҳои ҳарбӣ ва асптозӣ истифода бурда мешуданд, вале бо мурури замон 

нақши он дар ҳамду нақл афзоиш меѐбад. Бо шарофати «Осиѐби Помпеӣ», ки 

бори нахуст принсипи ҳаракати тобхурӣ истифода бурда шудааст, муяссар 

шуд, ки меҳнати пурмашаққати 

якхелаи одамон бо истифода аз 

маркабу аспҳо иваз карда шавад. 

Бисѐр вақт бо ин мақсад чор -

воѐни пиру бемадоршуда 

истифода бурда мешуданд.  

Витрувий Ветрувий: асбоби обченкунӣ.   Сарчашмаҳои римӣ истифодаи 

нерӯи гидравликиро барои интиқоли об бо ѐрии чархҳо, инчунин истифодаи 

он дар осиѐбҳои обиро инъикос намудаанд. Витрувий чархи обиеро тасвир 

намудааст, ки ба воситаи ҷараѐни дарѐ ба ҳаракат дароварда мешуд. Ин асбоб 

механизми начандон мураккаб буда, дар он чархи асосӣ дар як вақт вазифаи 

обпарторо низ иҷро мекардааст. Осиѐбҳои обӣ нисбатан каммасраф буданд. 

Барои он, ки санг ба ҳаркат дарояд, механизми дорои чархи дандонадор 

лозим мешуд. Дар Рим осиѐбҳои сершумори обӣ сохта шуда, онҳо дар 

нишебиҳои теппаҳои Яникул, наздикии Тибр воқеъ гардида буданд ва обро 

аз акведукҳо мегирифтанд. Дар Империяи 

Рими баъдина дар наздикиҳои Арелата 

(Галлия) ҷои дорои кутали тез маҷмааи ба ин 

монанди дорои ҳашт осиѐби обӣ сохта 

мешавад, ки низ бо оби акведук ба ҳаракат 

дароварда мешуданд. ҳаракат дароварда 

мешуданд.   

 

 Аз техникаи ҳарбӣ Аз техникаи сохтмон 



Мошини ҷомашӯӣ.  Сарчашмаҳои замони Меровингҳо имконият фаро 

меоваранд, хулоса бароварда шавад, ки осиѐбҳои обиро дар Галлия бештар 

дар замони антиқии баъдина истифода мебурдаанд. Палладий ба кишоварзон 

сохтани чунин осиѐбҳоро маслиҳат медиҳад, то ки имконият дошта бошанд 

ғалларо бе истифода аз нерӯи мушакҳои инсон ва чорвоѐн орд кунанд. Баъд 

аз он ки дар натиҷаи тохтутози готҳо дар соли 537 осиѐби дар Яникул 

воқеъбуда валангор карда мешавад, мувофиқи фармони лашкаркаш 

Валисария дар ду киштии лангарпартофта ду осиѐи обӣ сохта мешавад. 

Ҷараѐни тези Тибр барои сохтмони чунин осиѐбҳои обии киштигӣ шароити 

беҳтарин муҳайѐ менамуд. Ҳамин тариқ, ҳукуматдорон шумораи осиѐбҳои 

обиро бо тезӣ афзоиш медоданд, то ки талаботи аҳолии Рим қонеъ гардонида 

тавонанд. Дар баробари орд кардани ғалла, нерӯи об дар замони Рим барои 

арракунии санг ва мармар низ истифода бурда мешуд. Арракунии механикии 

мармар бо истифода аз осиѐбҳои муқаррарии обӣ имконнопазир буд. Барои 

ин ҳаракати пешу ақиби арра талаб карда мешуд. Чунин механизми 

трансмиссия дар Иеропол дар охири асри III то милод пайдо мешавад. Ба ин 

монанд механизмҳои каҷчархаю шатунӣ барои интиқоли нерӯ, бе дандонаҳо 

бошанд, бо шарофати кофтуковҳои осиѐбҳои римии асри VI милодӣ дар 

Герас (дар Урдуни имруза) ва Эфес (дар Туркияи имруза) ѐфта шудаанд. 

Шеъри Авсаний «Мозелла», ки дар охири асри IV милодӣ эҷод карда 

шудааст, шаҳодати хаттие мебошад дар бораи мавҷудияти осиѐбҳои обӣ 

барои арракунии мармар дар наздикии Трир. Дар рисолаи Григорий Нисский 

(солҳои 335 – 394) , ки худ дар ҳамон замон зиндагӣ кардааст, дар бораи 

осиѐбҳои коркарди мармар дар гирду атрофи Анатолия фикр баѐн намудааст. 

Аз ин рӯ, метавон тахмин кард, ки чунин осиѐбҳо дар Империяи Рими 

баъдина низ ба таври васеъ паҳн гардида будааст. Ба сифати сӯзишворӣ 

асосан ҳезум ва кумур истифода бурда мешуд. Баъзан аз ангиштсанг ҳам 

истифода мебурданд ва асосан дар он ҷойҳое, ки кони ангиштсанг дар болои 

замин наздик ҷойгир шуда буд ва аз ин рӯ истеҳсоли он мушкилиеро ба бор 

намеовард. Вале ба ин намуди сӯзишвории ғуншаванда ҳамон вақте рӯй 

меоварданд, ки сӯзишвории чӯбӣ намерасид, чунки гудохтани мис ба воситаи 

ҳезум сифати асбобҳоро хеле паст мекард. 

        Дар баробари хоҷагии хонагӣ, ки дар он ҷо хурокро дар оташ тайѐр 

мекарданд, ба сӯзишворӣ, пеш аз ҳама, косибон эҳтиѐҷ доштанд, аз он ҷумла 

барои гудохтани маъдан, обутоб додани оҳан ва тайѐр кардани маснуоти 

кулолӣ ва шишагӣ. Ғайр аз ин, дар замони Империя истеъмолкунандагони 

фаъоли сӯзишворӣ термҳо мешаванд, ки онҳоро барои гармкунӣ аз гипокауст 

истифода мебурданд. 



      Сарфи назар аз талаботи зиѐд ба ҷангал, хоҷагии доимии ҷангал вуҷуд 

надошт. Аз ҳамин сабаб, дар бисѐр вилоятҳои Рим ҷангал зарари калон 

мебинад, ҳатто ҷангалҳо пурра бурида шуда буданд. Вале дар Юнони антиқӣ 

аллакай мулкҳои хусусие мавҷуд буданд, ки ба истеҳсоли сӯзишворӣ махсус 

гардонида шуда буданд.  

       ЧАРОҒОНКУНӢ. Низоми чароғонгардонӣ ба он соҳаи техника тааллуқ 

дорад, ки римиҳо дар амал ягон чизро ихтироъ накардаанд. Ба сифати 

сарчашмаи равшании сунъӣ аз алови оташдон, лахчаҳои санавбар, шамъҳои 

мумӣ ва равғаниро истифода мебурданд. Барои кӯчафурузонкунӣ бошад, пеш 

аз ҳама, аз шамъҳои мумӣ истифода мебурданд, зеро дар муқобили шамол 

пурбардошт буданд. Дар баробари шамъҳои мумӣ, фонусҳое ҳам маълум 

буданд, ки дар Помпей аз хонаҳои қурбониѐни оташфишонии вулқони 

Везувий ѐфт шудаанд.  

      Сарчашмаи аз ҳама пурзури чароғонкунӣ дар замони Рим миноҳо ба 

ҳисоб мерафтанд, ки асосан дар наздикии бандарҳои муҳими баҳрӣ воқеъ 

гардида буданд. Оташи ин миноҳо, ки дар наздикии оинаҳои каҷкарда 

месӯхтанд, дар масофаи садҳо километр намудор буданд, аз он ҷумла Минои 

Фарос дар Искандария низ.  

      Чароғонгардонии хонаю манзилҳо кори мушкилтар буд. Танҳо як усули 

баланд кардани равшании паст вуҷуд дошт – афоиш додани сарчашмаҳои 

равшанӣ. Аз ин рӯ, римиҳо аз фонусҳои дар ҷойи баланд гузошта ва овезон, 

инчунин аз шамъҳои сершумор истифода мебурданд. Дар қисмати ҷанубии 

Империяи Рим барои равшанӣ аз равғани зайтун истифода мебурданд, ки 

қисман аз музофотҳои шимолӣ интиқол дода мешуд. Шамъҳои оддии гилине, 

ки хеле зиѐд истеҳсол карда мешуданд, ба ҳама дастрас буданд. Дар баробари 

ин шамъҳо, косибони римӣ чароғҳои биринҷӣ ҳам истеҳсол мекарданд. Дар 

бари шамъҳои сафолӣ сӯрохие барои пилта мавҷуд буда, мумкин буд равған 

ба воситаи сӯрохии сарпуш рехта шавад. Одатан равған бе дуд месухт ва чӣ 

қадаре, ки лозим бошад, ба шарте, ки ба он саривақт равған андозӣ.  

       СОҲАИ КИШОВАРЗӢ. Тамоми ҷомеаҳои антиқӣ, бе ягон истисно, 

кишоварзӣ (аграрӣ) буданд. Аксарияти аҳолиро сокинони деҳотӣ ташкил 

мекарданд ва хоҷагии кишоварзӣ сохаи асосии иқтисодиѐт ба шумор мерафт. 

Боигарии римиҳои сарватманд, пеш аз ҳама, дар заминҳои мулкии онҳо 

ифода ѐфта, аз он даромади калон мегирифтанд. Ҳамин тариқ, қисмати 

асосии воридоти андози Империяи Рим аз минтақаҳои деҳотӣ ба даст меомад. 

Қисми зиѐди аҳолии деҳоти Рим баҳри таъмин кардани талаботи худ меҳнат 

мекарданд. Хоҷагии аслии (натуралии) деҳқонони Италияи Марказӣ танҳо 

дар баробари афзоиши аҳолӣ ва рушди шаҳрҳо тағйир касб мекард. Дар 



минтақаҳои камаҳолии бе роҳҳои ҳамду нақл онҳо мисли пештара ақибмонда 

мондан мегирифтанд.  

      Таъминоти шаҳрҳои калонро (масалан, Рим, ки дар асри I то милод 

аллккай 800 ҳазор нафарро ташкил мекард) танҳо сохторҳои ба шароити 

воқеӣ мувофиқкарда таъмин карда метавонистанд. Дар рафти ин кор 

мулкҳое, ки дар наздикиҳои шаҳр ва ѐ дар роҳҳои савдоӣ қарор доштанд, ба 

таъмини талаботи афзоянда бо роҳи мувофиқгардонии истеҳсолот ба бозор 

муваффақ мешуданд. Бисѐр вақт ин кор ба тахассусгардонии маҳсулоти 

мушаххас, ба монанди шароб ва ѐ равғани зайтун (ки баъдтар барои 

чароғонкунӣ ҳам истифода бурда мешуд) алоқаманд буд. Дар ин ҷо ҷанинҳои 

тақсимоти меҳнат дар соҳаи кишоварзӣ ба миѐн меомаданд: корҳои асосиро 

дар хоҷагии деҳот ғуломон иҷро мекарданд ва дар давраи зарбу доли 

ғунучини ҳосил талаботи иловагӣ ба нерӯи корӣ аз ҳисоби деҳқонони 

камзамин ва батракҳо ҷуброн карда мешуд. Иловатан ба ин воридкунии озуқа 

аз қисматҳои дигари Империя лозим буд, то ки талаботи Рим аз ғалла, равған 

ва шароб қонеъ карда шавад. 

      Нисбат ба деҳқоқнони камзамин, ки тарзу усулҳои кӯҳнаи кор ва олоти 

меҳнаторо нигоҳ дошта буданд, дар мулкҳои калон талаботи воқеӣ ба 

навгониҳо вуҷуд доштанд – чӣ ба такмили асбобҳои аллакай маълум ва чӣ ба 

техникаи нав. Вале дар амал соҳибони заминҳо ба навгониҳои техникӣ кам 

аҳамият медоданд. Донишу малакаи онҳо бисѐр вақт хеле паст буданд. 

Асарҳои агрономҳои римии то ба мо омадарасида низ дар бораи олотҳои 

меҳнати кишоварзӣ кам маълумот медиҳанд, аз он ҷумла Варрон ва 

Колумелла, ки чун ҳамкасбони юнонии онҳо диққати асосиро ба ғуломон 

ҷалб менамоянд.  

      Омили асосиро дар самаранокии мулк, чун қоида, на дар мавҷуд будани 

донишҳои кишоварзӣ (аграрӣ), на дар истифода аз техника ва технология, 

балки дар истифодаи ғуломон ва назорат аз болои кори онҳо мешумориданд. 

Истисно аст танҳо Катон (солҳои 234 – 149 то милод), ки дар рисолаи худ 

―Дар бораи кишоварзӣ‖ ҳар як унсури истифодаи узвҳои техникиро, ба 

монанди ҷувоз (пресҳои равғанкашӣ) ва осиѐбро тасвир намуда, ба арзишу 

истифодаи техникаи кишоварзӣ таваҷҷӯҳи калон зоҳир менамояд, инчунин 

Плиний, ки дар қисмати марбутаи «Таърихи табиат» навгониҳои техникӣ, 

чун плуги чархӣ аз Ретсия, ғалладаравкунак аз Галлия ва фишоровари 

мурватӣ ѐдовар мешавад.   

      Дар нақши муқарнаси воқеъ дар Арлон (дар Белгияи имруза), дида 

мешавад, ки даравкунаки галлию римӣ (бо лотинӣ–vallus) тири дучархаеро 

мемонад, ки дар болои он қуттӣ гузошта шудааст. Қуттӣ тағорамонанд буда, 

қисмати поѐнии он ба мисли тоҷи мурғ дандонадор мебошад. Дар даравкунак 



бо ѐрии лаҷомҳои дароз чорвоҳои корӣ (барзагов ѐ асп) ҷуфт (қӯш) карпда 

мешуданд, то ки онро аз ақиби худ кашида бубаранд. Ин асбоб, пеш аз ҳама, 

дар музофотҳои Галлия истифодв бурда шуда, ҷамъоварии ғалларо 

метезонид. Вале, мувофиқи навиштаҳои Палладий, истифодаи он танҳо дар 

заминҳои ҳамвор маҳдуд карда шуда, истифодаи алафу хошоки дар 

майдонҳои кишт боқимондаро дар хоҷагии мулк истифода бурдан мумкин 

набуд. Тамаддуни Рим дар таърих саҳми бузургро боқӣ гузоштааст, гарчанде 

ки бисѐр вақт дар сояи ҳамсояҳои худ аз Юнон қарор дошт.  

         Римиҳо илмҳои зиѐдро аз худ карданд. Вале ҳисоб бошад, бо истифода 

аз рақамҳои римӣ на он қадар дилкаш буд. Сарфи назар аз ин, ҳадди ақал 10 

номгӯй технологияе вуҷуд дорад, ки дар Рим сохта шуда, то имрӯз ҳам 

мавриди истифода қарор дорад. Дар замони қадим ҳамин хел ҳисобида 

мешуд. ки агар геометрия ѐ фалсафаро чуқур донистан хоҳӣ, муроҷиат 

кардан ба юнонӣ кифоя аст. Агар зарурат ба сохтани пул, канализатсия ва 

аслиҳаи пуриқтидор пеш ояд, пас 

беҳтар аст агар ба римӣ муроҷиат 

намоӣ. Воқеан, дастовардҳои 

беназири технологӣ ин тамаддунро 

аз намояндагони дигари замони 

худ фарқ кунонидаанд. Натиҷаи 

ихтирооти римӣ он далел мешавад, 

ки дастовардҳои технологии зиѐди 

он то имрӯз ҳам дар тамоми сайѐра 

истифода бурда мешаванд.  

        Акнун аз намунаҳо оид ба 10 

намуди чунин технологияи 

нисбатан муҳими Рими Қадимро мисол меорем. Римиҳои қадим коркарди 

тафсони ҳар гуна қисматҳои технииӣ ва технологиро аз бар карда буданд ва 

барои ин инфрасохтори саноатии худро доштанд. Як намуди он дар акси 

зерин инъикос гардидааст: 

             Технологияи коркарди тафсони механикии деталҳо  

         Он унсурҳои бинокорие, ки имруз як чизи муқаррарӣ ҳисобида мешавад 

(аз қабили: арк, атриумҳо-фазои қисмати марказии бино, ки равшан ва 

рангоранг аст, – деворҳо ва шифтҳои шишагӣ), дунѐи қадим бе онҳо буда 

наметавонист. Пеш аз ҳама, ба римиҳо муяссар гардид, ки технологияи 

такмилдодаи биноҳоро коркард кунанд. Меъморони аз ҳама машҳуртарини 

он замон муддати дуру дароз дар сохтани бомҳои сангин азоб мекашиданд. 

Ҳамаи асарҳои меъморие, ки то нашъунамои тамаддуни Рим офарида шуда 



буданд, аз қабили аҳромҳо, қисмати даруниашон нисбат ба қисмати берунии 

онҳо, ки фазои маҳдуди торик доштанд, равшантар ба назар мерасиданд. 

Аввалин шуда маҳз ба римиҳо муяссар шуд, ки фазои бузурги кушодаи 

биноро бо он андеша ба вуҷуд оваранд, ки мумкин бошад арк дар се ченак 

давр занонида шавад. Қувваи пурзури боэътимодеро ба вуҷуд овардани 

лозим буд, ки он имконияти бардошта тавонистани чунин иншоотҳои 

вазнинро дошта бошанд. Ин қувваи пуриқтидор бетон буда, аз ҷумлаи 

дастовардҳои муҳимтарини римиҳо ба ҳисоб меравад.Боми гумбазшакли ин 

иморат аз бетон сохта шудааст 

Бинои бетонии гумбаздор. Чун технологияи бештари он замон, аслиҳаи 

муҳосираро якумин шуда дар Ғарб римиҳо сохтанд, ки онро аз мамлакатҳои 

пешқадами Шарқ (Бобул, Модҳо, Ҳахоманишиѐн) ѐд гирифта буданд, вале 

римиҳо онро такмил доданд. Бо шарофати ба даст овардани намунаҳои 

аслиҳаи юнонӣ, олами 

аврупоиѐн балласт – арбалети 

андозааш бузург, сабук ва 

нишонзанро дид. Балласт ҳам ба 

таври васеъ ба муқобили 

аскарҳои пиѐданизом истифода 

бурда мешуд ва ҳам дар асоси он 

«муҳаррикҳои муҳосира» сохта 

шуданд, ки ҳаводиҳандаҳои 

пуриқтидори хурд дошта, ба ҳар 

тараф ҳаракат додани онщо 

қуллай буд, гарчанде чун 

балластҳо тирро аниқ ба нишон 

расонида наметавонистанд, Вале истифодаи онҳо талафоти калон ба бор 

меовард. Ин афзалият истифодаи бомуваффақияти ин муҳаррикҳоро дар 

муҳосира таъмин карда метавонист.  

 

        Коллекторҳои монументалии римиҳо яке аз офаридаҳои намоѐни ба 

шумор рафта, онҳо ба мақсади тамоман дигар сохта мешуданд. «Клоакаи 

Максим» (маънои «клоака»-«канали зеризаминиӣ мебошад) дар аввал ҳамчун 

«Канализатсияи калонтарин» барои рехтани қисме аз обҳои ботлоқҳои 

маҳаллӣ пешбинӣ шуда буд. Аз соли 600 то милод сар карда ва дар 

садсолаҳои минбаъда ба клоака шохаҳои сершумори оби ифлос илова 

мешаванд. Ҳоло аниқ муайян кардан мушкил аст, ки клоака аз кадом вақт сар 

карда ба таври пурра ба канализатсия мубаддал гардидааст.  Вале дар 



баробари болоравии шаҳрҳо, 

канализақия беш аз пеш ба ҳаѐти 

шаҳриѐн ворид шуда, бо мурури 

замон ҳамаи онҳоро дар бар мегирад. 

Канализатсияи Рим. Дастоварди 

асосии канализатсия далели 

оштинопазирӣ ва аз бемориҳои зиѐди 

сирояткунанда (инфексионӣ) эмин 

нигоҳ доштани ҷомеа мебошад. Плинийи Калонӣ бошад, бар он аст, ки 

канализатсияи Рим нисбат ба аҳромҳои Миср иншооти мураккабтар 

мебошад. Санги маҳлул, ҳамчун бетон яке аз дастовардҳои бузурги римиҳо 

маҳсуб мешавад. Дар замони мо бетон дар сохтмони сатҳи гуногун дар ҳама 

ҷо мавриди истифода қарор дорад. Бетони антиқӣ аз омехтаи хокистари 

вулқонӣ, пуццолан (хокаи вулқон), шағал, оҳак ва қум иборат буд. Дар аввал 

меъморони римӣ бетонро дар мавриди сохтани асоси қурбонгоҳ (алтар) 

истифода мебурданд. Вале дар замонҳои баъдтар бо ин маводи сохтмон 

ҳаргуна санҷишҳо гузарониданд, ки натиҷаи онҳо ба вуҷуд омадани чунин 

мӯъҷизаҳо аз қабили пантеон, ки иншооти бетонии бе истифода аз арматура 

ва калонтарин дар ҷаҳон буда, умри он имруз ба 2000 сол баробар аст. 

Пантеони бетонӣ дар Рим  

                Дар бораи канализатсияи Рим нақл карда истода, дар бораи 

ихтирооти дигар чун роҳҳо низ таваққуф бояд кард, зеро чунон зебою 

ҷозибанок ва мустаҳкам сохта шудаанд, ки қисме аз онҳо то имрӯз мавриди 

истифода қарор гирифтаанд. Албатта роҳҳои римиро нашояд ба шоҳроҳҳои 

мумфарши имруза муқоиса кард, вале онҳо дар ҳақиқат мустаҳкам буда, дар 

тули якчанд аср давра ба давра сохта шуда буданд. Роҳсозон аввал чуқурие 

мекофтанд, ки баландиаш наздики як метр буд, Баъд дар таги хандақ 

порасангҳои васеъро бо тартиби муайян ҷойгир мекарданд, сипас ҷойҳои 

холимондаро бо қабати шағал пур мекарданд. Қабати аз ҳама болоиро бо 

порасангҳои (плитаҳои) аз ду тараф борадор мепӯшониданд. Ба воситаи ин 

новаи фаррох об ҷорӣ мешуд. Маълум аст, ки муҳандисони Империя бар он 

ақидаи устувор буданд, ки роҳҳо бояд ҳатман ростхата сохта шаванд, ки ин 

кор барои тоза кардани маҳал маблағи калонро тақозо мекард. Сарфи назар аз 

ин, то соли 200 то милод Ҷумҳурии Рим дорои 85000 километр роҳ буд. Ба 

вуҷуд овардани сатҳи кифояи ҳарорат дар манзил ва ѐ иншооти дигар 

масъалаи мураккабтарини муҳандисӣ буда, он ҳатто дар замони мо нерӯи 

пуриқтидори илмиро тақозо мекунад, дар замони қадим бошад, ҳатто ҳоҷати 

гап ҳам нест. Вале римиҳо аз ӯҳдаи иҷрои ин вазифа бомуваффақият 

баромада тавонистанд. Бори нахуст ғояеро ба кор бурданд, ки он дар мавриди 



сохтани фаршҳои гарм то ҳол истифода бурда мешавад. Он иншооте буд 

иборат аз сутанҳои лоини дарунашон холӣ, ки дар таги фарш сохта мешуд ва 

бо ин амал якбора якчанд масъала ҳал карда мешуд: масъалаи оташ ва 

иасъалаи дуд 

     Оташ он вақт сарчашмаи асосии гармкунӣ буд, вале биноҳо хусусияти 

даргирӣ доштанд ва дар натиҷаи ин дуди ҷудошшуда дар дамгир шудани 

одамо хатари бузург дошт.  

           Усули сохтани шоҳроҳҳо дар Рим.  Дар низоми гармкунии римӣ 

фарш аз замин каме баланд бардошта шудаааст, ки он ба ҳавои гарми аз 

оташдон (печ) баромада имкон медод, ки ҳеҷ гоҳ ба бино барнахурда, 

ҳангоми баромадан аз бино онро хиштҳои (черепитсаҳои) гилин қабул 

мекарданд. Ин кор имкон медод, ки самараи зарурӣ ба даст оварда шавад. 

 

 Фарши гарми бино ва масолеҳи он  

            Чун роҳҳо, акведукҳои 

дарозиашон ҳайратагез низ нишонаи 

ташрифӣ ва дар ҳаѐти римиҳо 

мӯъҷизаи ҳақиқии муҳандисӣ 

мебошанд. Яке аз маҳдудиятҳои 

калоншавии шаҳрҳои қадим 

имконнопазир набудани аз ҳар кадом 

нуқтаи шаҳр то оби нӯшокӣ рафта 

расидан буд ва ин мушкилот дар Рим 

ҳал карда мешавад. Гарчанде Рим дар соҳили дарѐи Тир воқеъ гардида буд, 

он аз ҳад зиѐд бо ихтирои дигари меъморон аз ҳад зиѐд ифлос – бо 

канализатсия вобаста буд.            

                     Акведукҳои римӣ худ системаи мураккабе буданд, ки дарозии 

умумии онҳо зиѐда аз 400 километрро ташкил карда, шаҳрро аз оби 

ошомиданӣ таъмин менамуданд. Яке аз акведукҳои Рими Қадим Ба римиҳо 

муяссар шуд, ки технологияи юнонӣ ва санъати муҳандисии худро бо ҳам 

муттаҳид созанд, ки ин имкон дод дар асоси қувваи об осиѐб, турбина ва 

чӯбу тахтабурак созанд. Осиѐбҳои обӣ кайҳо боз дар Шарқ вуҷуд доштанд. 

Вале римиҳо дар ихтирои турбина ва чӯбу тахтабурак дар ҷаҳон аввалин 

буданд. Римиҳо, инчунин чархи даврзанандаро низ ихтироъ мекунанд, ки он 

баъд дар тамоми ҷаҳон паҳн мегардад. Истифодаи нерӯи об дар Рим Бояд 

қайд кард, ки сарфи назар аз сершумор будани андешаҳои муҳандисӣ, дар 

қисмати зиѐди Империя меҳнати дастии арзону дастрас истифода бурда 



мешуд. Гарчанде чунин 

ихтироот, чун арк ба дастони 

римиҳо тааллуқ надорад, 

имконият юѐфтаанд, ки онро 

такмил бидиҳанд. Ба 

муҳандисони римиҳо муяссар 

мешавад, ки баҳри 

бахшидани мустаҳкамӣ ба 

сохтори (конструксия) ин 

иншоот, арк набояд танҳо аз 

як ҷузъ иборат бошад. Барои 

ҳамин онро иборат аз 

қисматҳои сершумори хурд месозанд. Ин кор имконият фароҳам овард, ки 

пулҳои хеле пурзуру боэътимодтар бунѐд карда шаванд.  

Арки иборат аз якчанд ҷузъ (сегмент).Шумораи бузурги роҳҳо дар Рим 

маънии имконияти бо суръати тез аз як ҷо ба ҷои дигар рафтани қӯшунро 

дошт. Ва соли 55 то милод аз тарафи Юлий Сезар сохта шудани пули 

понтонии (пули поясутунҳояш шинокунанда) дарозиаш зиѐда аз 400 метр ба 

римиҳо имкон дод, ки дарѐи Рейнро ба таври барқосо убур кунанд, ки 

қабилаҳои қадими немисӣ ин дарѐро ҳамчун воситаи ҳифозати боэътимод аз 

зада даромадан душман мепиндоштанд.  

          Пули понтонии аз болои Рейн сохташуда фавқулодда оқилона баромад, 

чунки сохтани пул аз болои дарѐ, бе вайрон кардани ҷараѐни он, масъалаи 

ниҳоят вазнин буд, зеро ин корро дар шароити вазъияти ҳарбӣ иҷро кардан 

лозим меомад. Муҳандисон бо суръат ва босифат кор карда, такягоҳҳоро дар 

зарфи даҳ руз рост карда, баъди истифода онҳо пул қисм ба қисм аз байн 

бардошта мешавад. Пули понтонӣ (пули такягоҳҳояш шинокунанда) Тавре ки 

аз таҳлил мушоҳида бармеояд, 

техника ва технология дар Рим 

ҳанӯз дар ҳолати тавлидѐбӣ ва 

такмилѐбӣ қарор дошта, 

истеҳсолот дар ҳамаи соҳаҳои 

ҳаѐти ҷомеа асосан ба меҳнати 

дастӣ асос ѐфта буд. Римиҳо, чӣ 

дар замони Ҷумҳурӣ, ва чӣ дар 

замони Империя, комѐбиҳои 

бисѐри техникӣ ва технологии 

худро аз давлатҳои дигар, махсусан 



аз давлатҳои Шарқ ва қисман аз музофотҳои шарқии Империя қабул карда, 

онҳоро то дараҷае такмил додаанд. Сарфи назар аз ин, ихтирооти техникию 

технологии худи римиҳои қадим низ хеле зиѐд ва назаррас мебошанд. 

Мошини чархҳои обмдор, ки ба в  оситаи барзаговҳо ба ҳаракат дароварда 

мешуданд. Хулоса, дар зери таъсири илму фарҳанги Юнони Қадим фарҳанги 

Рими Қадим ба вуҷуд омада, ташаккул ѐфт ва ба қуллаҳои баландн 

инкишофи  худ расид. 

Саволҳои назорати 

1. Ба вуҷуд омадани илми қадимии Рим ва марҳилаҳои он 

2. Инкишофи материализми қадимии Рим 

3. Таснифи илмҳои қадимии Рим 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 



         Мавзӯи-7: Рушди фан ва фарҳанг дар Осиѐи Миѐна. 

       Нақша 

1. Таърихи Осиѐи Марказӣ дар Аваста ва рушди фолклор 

2. таваллуд ва инкишофи дониши табиии динӣ дар Осиѐи Марказӣ 

3. Муносибати меъморӣ, санъат ва илм дар фарҳанги Осиѐи Марказӣ 

 

 Осиѐи Марказӣ яке аз қадимтарин марказҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ 

дар рӯи замин аст. Осиѐи марказӣ яке аз миллатҳое мебошад, ки ѐдгориҳои 

беохирро офаридаанд, ки дар таърихи ҷаҳонӣ ва фарҳанги инсонӣ саҳми 

бузург гузоштаанд.  

       Масалан, китоби муқаддасие, ки дар таърих бо номи Авесто маълум аст, 

исбот мекунад, ки халқҳо дар мамлакати мо яке аз халқҳои қадимаи ҷаҳон 

мебошанд.Авесто китоби муқаддаси зардуштият мебошад (яке аз қадимтарин 

динҳои ҷаҳон). Дар ин китоб ҳаѐти қадимаи иҷтимоию иқтисодӣ, нуқтаи 

назари динӣ, ҷаҳонбинӣ, урфу одатҳо ва фарҳанги маънавии тамоми 

мардумони Осиѐи Марказиро инъикос мекунад. 

     Манбаъҳо мегӯянд, ки муаллифи Авесто Зардушт буд. Вай як шахсияти 

таърихист, ки 2700-2600 сол пеш зиндагӣ кардааст (тақрибан 589-512 пеш аз 

милод).Заратустра як теолог, файласуф, шоир ва табиатшинос буд. Ӯ се 

писар ва як духтар дошт.Дар  синди  40-солагӣ Зардушт аввалин китоби 

диниро дар асоси яка худои Авесто, таъсис дод.  

         Заратустра аз калимаи форсии зар-тилло ѐ зард-зард омада, маънои 

шутурро дорад, ки соҳиби шутури зард ѐ шутури тиллоӣ мебошад.Вайаз 

насли Спитама буд, ки падараш Порушасп ва модараш Дугдова ном дошт.  

Фалсафаи динии зардуштӣ ба муборизаи қувваҳои муқобил асос ѐфтааст.  Ин 

мубориза байни Худоҳо оғоз ѐфт ва дар табиат ва ҳаѐти инсонӣ идома ѐфт. 

Аз он вақт инҷониб, муборизаи абадӣ байни некиву бадӣ, ростӣ ва дурӯғ, нур 

ва зулмот оғоз ѐфт. Мубориза байни онҳо дар тамоми олам паҳн шуд ва 

таълимоти асосии фалсафии зардуштӣ гардид. 

               Калимаи "Авесто" маънои "қонуни мустаҳкам"-ро дорад. Баъзе 

китобҳои Авеста ба мо нозил шудаанд. Онҳо аз қисмҳои зерин иборатанд:  

 « Ясна" - қурбонӣ - аз 72 боб иборат аст. 

"Яшт" - қадркуни - аз 22 боб иборат аст. 

" Видевдат" - қонунҳо бар зидди  девҳо - аз 22 боб иборат аст. 

" Виспарат" - ҳама ҳукмронҳо - аз 24 боб иборатанд. 

          Ясна аз 72 боб иборат аст, ки 17-тои он ба Пайғамбар Зардушт тааллуқ 

доранд. Онҳо сурудҳои муқаддас бо номи "Гатҳо" мебошанд. 



        Ясна (Қисми муҳими Ясно аз Готҳо, яъне сурудҳо ва гимнҳое иборат 

аст, ки дар Авестои мавҷуда қисмати аз ҳама қадимтарин 

мебошад. Зардушт эҷодгари Готҳо дониста мешавад. Готро аввал госа 

мегуфтанд. Госа маънои сурудро дорад. Гот-гос-гох-суруду оҳанг буда, он 

дар таркибҳои Дугох, Сегох ва ғайра имруз ҳам зинда аст. Дар Готҳо доир ба 

пайдоиши некӣ ва бадӣ, ҳамчунин муборизаи доимии онҳо бо якдигар, дар 

боисти асосии дини зардуштӣ дар бораи «пиндори нек, гуфтори нек ва 

кирдори нек», Равони Гов ва Офаридагони Гов. зиндагии он Дунѐ, 

офариниши инсони нахустин, ситоиши об, кӯхҳо, дархости маглубияти девҳо 

ва дигар масъалаҳои оѐину ахлоқ Сухан меравад. Готҳо баробари дуоҳо вазъи 

иҷтимоии чомеаи онрузаро низ хабар медихад. Таркиби иҷтимоии 

зардуштионро ба се гурӯҳи зайл ҷудо мекунад; 1) Рӯҳониѐн ба сардори 

пешвоиѐнашон — мубадон. 2) Авлод, ки дар ҷомеа ва дар ноҳияе қабиларо 

ташкил мекунад. 3) Иттиҳоди қабилаҳо, ки чун қавм бо сардори 

пешвоѐнашон ва сипаҳсолонро дар сарзамини ѐ кишваре сукунат доранд. 

Беҳтарин тартиботе, ки ба васлия Ясно тарғиб мегардад, Арта вахишта ном 

дошта барои неруманд гардидани ҷомеаи барзгарону чорводорони муқимӣ, 

ободии кишвар, ривоҷи кишт, тариққи додани чорводорӣ баргардонанд. 

Ҳуҷумҳои бодиянишони роҳзан ва зидди дурӯғ нигаронда шудааст. Шоҳи 

одил аз ибтидои ҷамъияти синфи орзуи халқ буд. Ҳамаи нерӯҳои ки барои он 

офарида шудаанд, ки бо ҳидояти мубадони покниҳод ва сипахсолорони 

қавмҳо ба парастиши Ахурамаздо, мадад ҷустан аз фариштагони некукор ва 

манфиати барзгарону чорводорон машғул бошанд, бо Аҳриман, Аҷидаҳок 

(Заҳҳок), мубадони дурӯғгу, ки Карападҳо ном доштанд, ба муқобили зулм 

мубориза баранд, барои инсони пок роҳи расидан бо орзуро наздик намоянд.        

         Яштҳо (Йаштҳо) аз ҷиҳати мазмун ва сабк ба Ясно рақобат доранд. 

Аммо Фарқи асоси он аст, ки ҳар як Яшт ба як Йазат (Яздон, Эзит) мансуб 

буда, ба Аҳура Маздо, Ардвисура Анаҳито, Меҳр, Митро (Хуршед), Баҳром 

ва амсоли инҳо хос аст. Яшт калимаи хоси авестойи буда, маънои ситоиш ва 

ниѐишро дошта, ҳамагӣ 21 яшт то ба замони мо омада расидаанд. Дар ин 

қисми Авесто низ аз осотиру ривоятҳои кавмҳо  зиѐд карда мешавад. Дар он 

зикр мегардад; «Худои бузург Урмузд (яъне Ҳурмуз) ин ҷаҳонро 

офаридааст».  

         Вандидод аз калимаи форси миѐнаи Видевдат, ки аслан шакли 

вайроншудаи «ви даево датем» мебошад, ба вуҷуд омада, маънои қонуни 

зидди девонро дорад. Он аз 22 боб иборат буда, ин бобҳо Фаргард номида 

шуда, ба тариқи муколама иншо гардидаанд. Ин қисмати Авесто пурсишҳои 

Зардушт ва посухҳои Аҳура Маздоро фаро мегирад. Дар Вандидод роҷеъ ба 

Аҳриман, бод, борон, сармо, гармо, кишварҳои офаридаи Аҳура Маздо, 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D2%B3%D0%BE
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%82
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D2%B3%D0%BE
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D2%B3%D0%BE
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D2%B3%D0%BE%D0%BA_(%D0%97%D0%B0%D2%B3%D2%B3%D0%BE%D0%BA)
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D2%B3%D0%BE%D0%BA_(%D0%97%D0%B0%D2%B3%D2%B3%D0%BE%D0%BA)
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B0%D1%88%D1%82%D2%B3%D0%BE
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D2%B3%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B4
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE


асотир дар бораи Ҷамшед, Каюмарс ва ғайраҳо нақл карда мешавад.Ба 

фармудаи Аҳура Маздо «Кассе, ки гандум мекорад, тухми неки мекорад, 

вақте ки гандумро барои кӯфтан омода месозад, девонро арак пахш мекунад, 

вақте ки онро ба осиѐб мебарад, девон безобита мешавад, вақте ки хамирро 

барои пухтан тайѐр мекунад, девон аз тарс ба доду фигон меояд».
[9]

 

       Виспарад аз калимаи авестои висператаво гирифта шудааст, ки 

маънояшро бо тоҷики имруза « ҳамаи доварон» гуфтан мумкин аст. Аз 

ҷиҳати мазмун ин қисман ба Ясно каробат дорад. Он дуоҳоеро фаро мегард, 

ки дар ситоиши Яздон ва ниѐиш ба даргоҳи он хос буда, ҳангоми тоату 

ибодати зардуштиѐн тиловат мегардид. Виспарад аз 24 боб таркиб ѐфта, он 

бобҳо карда номида мешавад. Ин қисмати Авесто нисбат ба Ясно ва Яштҳо 

хеле баътар танзим гардидааст. Дар Виспарад Готҳо чун сурудҳои муқаддас 

ситоиш ѐфта, ҳар ҷо мисраъҳо ва бандҳои алоҳидаи Готҳо иқтибос оварда 

мешавад.  

          Қисматҳои аввали Авасто ҳамчунин як ҷомеаи замони навиштаҷотро 

тасвир мекарданд.Зеро дар замоне, ки Заратуштра ба тарғиби ғояҳои худ, дар 

таърихи халқҳои Осиѐи Миѐна сар карда буд, низоми ибтидоии ҷомеа шикаст 

хӯрд, нобаробарии моликият ба вуҷуд омад, муносибатҳои синфӣ барқарор 

шуданд ва аввалин иттиҳодияҳои давлатӣ ба пайдоиш оғоз карда шуда буд.  

       Пайдоиши аввалин   иттиҳодияҳои давлатӣ дар Осиѐи Марказӣ дар 

давраи бехати рост меояд.  

       Дар Авесто тасаввуроти умумии  дар бораи табиат ва роҳҳои шиносоии 

он медиҳад.   Ба гуфтаи ӯ, коинот аз замин, уқѐнус, осмон, нур ва биҳишт 

иборат аст. Замин, ки бо се баҳр пайваст аст, дар доираи атрофи уқѐнус 

тасвир ѐфтааст. (Олимон тахмин мезананд, ки ин баҳрҳои Каспий, Сиѐҳ ва 

Баҳри Миѐназамин мебошанд.) Охири замин (Ранга) дарѐҳои Волга, Ҳинд ва 

Тигр мебошанд.  

       Ғайр аз афсонаҳоиба ―Авесто‖ дорои маълумоти ҷолиб дар бораи 

таҷрибаи ҳаѐти одамон, одамон ва ҷомеа ва муносибатҳои иҷтимоӣ 

маълумотҳо табдил ѐфтааст.  Дар таълимоти Заратуштра унсурҳои оташ, 

замин,об ва ҳаво муқаддас дониста мешаванд.  

      Дар ин ҷо ба мо хотиррасон мекунанд, ки агар яке аз файласуфони 

аввалини юнонӣ Фалес (солҳои 625-547 пеш аз милод) асоси мавҷудияти об 

ва Гераклит (530-470 пеш аз милод) оташро асоси тамоми олам меҳисобид, 

ин маънои онро дорад, ки бобои мо Зардушт ҳамаи ин унсурҳоро дар 

таълимоти худ пеш гузошта, тафсир кардаанд. Аз ин рӯ, мо ҳақ дорем 

бигӯем, ки пеш аз Юнон, мо, дар Осиѐи Миѐна, назари илмӣ ва фалсафӣ  

шакл ѐфт ва рушд ѐфтааст.     

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%B3%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BE
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4


      Барои наздиктар шудан ба ҳақиқати таърих, биѐед хулосаҳои зеринро 

фаҳмонем, ки чаро мероси илмӣ ва фарҳангии бобокалонҳои  мо, ки қабл аз 

забт шудани араб ба вуҷуд омада буданд, ба мо хеле кам расид:  

      Масалан, олими бузург Абу Райҳон ал-Берунӣ дар асри худ ―Осор ул-

боқия-ан-ал-қурун ал-ҳолия‖ дар бораи Авеста маълумоти пурарзишманд 

медиҳад:  

     Авесто аввал ба тарзи шифоҳӣ аз ҷониби мубадони зардуштӣ аз даҳон ба 

даҳон мегузашт. Забони авестоӣ аз қадимтарин ва муҳимтарин забонҳои 

қадими  ба шумор меравад. Аз сабаби ба ин забон эҷод гардидани Авесто 

онро забони авестоӣ меноманд. Нахустин бор Авесто дар замони Дорои I 

(522—486 пеш аз милод) таҳрир гардида, ба қайди китобат дароварда шуда 

буд. Аммо аз он таҳрир то замони мо осоре намондааст. Бинобар маълумоти 

китоби пахлавии Шаҳристонҳои Эрон бо фармони шоҳ 

Виштосп Зардушт Авесторо дар 12000 пусти гов бо хати тилло навишта, 

онро дар хазинаи оташкадаи шоҳаншоҳи ҷой дода буд. Он вақт Авесто ба 

1200 фрагард, яъне 1200 боб ҷудо мешуд. Искандари Мақдунӣ соли 331-и 

қабл аз мелод ҳангоми истилои Форс он нусхаро сузонда, хокистарашро ба 

об партофт нусхаи дигари Авесто дар тахтачаҳои тилло навишта шуда буд. 

Онро Искандари Мақдунӣ ба ватани худ бурда, матнашро ба юнонӣ тарҷума 

намуд.          

       Ниҳоят, дар охирҳои аҳди Хусрави Парвиз (590—628) таҳрири тозаи 

Авесто ба майдон омад, ки он Занд, яъне шарҳу тафсир номида шуд. Пеш аз 

ин дар асри IV барои сабти Авесто дар асоси хати оромӣ хати махсус 

ихтироъ гардида буд, ки хати авестоӣ номида мешуд. Он 44 ҳарф ва 3 шакли 

ду харфи чуфтовоз ва монанди хати арабӣ аз рост ба чап навишта мешуд. Ба 

ҳамин тариқ, Авесто дар тули қариб як ҳазору дусад сол чандин бор таҳрир 

хурда, суфта гардида, тағйирпазируфта, шакли мавҷудаи ҳозираро 

гирифтааст. 

        Тарзи навишту талаффузи Авесто дар асли паҳлавии он Апастак буда, 

маънояш асос ва матн мебошад. Ин китоби муқаддас маҷмуаи асотир, 

матнҳои дини мазҳабӣ ва масъалаҳои илму ахлоқ ва фалсафа буда, ба арзиши 

бузурги динӣ, адабӣ ва фалсафӣ молик аст. Авесто бар замми усули дин ва 

аҳкоми ойини зардуштӣ, русуму воҷиботи он дуову ниѐишҳо, руйдодҳои 

таърихиро низ фаро мегирад. Аз ин ҷиҳат он ба қурби беҳамтои таърихӣ низ 

соҳиб аст. Тамоми Авесто бо шеъри ҳиҷоӣ эҷод гардида, ҳар мисраъ аз панҷ 

то понздаҳ ҳиҷо буда, ағлаби фикрахо аз бандҳои 3-5 сатрӣ таркиб ѐфтаанд, 

ки аксари ин сатрҳо аз 10-11 ҳиҷо иборатанд. Унсурҳои қофия низ дар он 

шеърхо ба назар мерасанд. Аммо санъатҳои шоирони бадеӣ, хусусан, тазод 

он ҷо зиѐд аст. 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%82
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B4%D1%83%D0%BD%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D0%B4%D1%83%D0%BD%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D3%A3
https://tg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D3%A3&action=edit&redlink=1
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D3%A3


        Мувофиқи гуфтаи муаррихи юнони Плини, Авастои Зардушт китоби 

бузургтарин дар ҷаҳон ва аз 2 миллион байт иборат буд. Тахмин меравад, ки 

Плини ин маълумотро аз ҳамон нусхаи ба Юнон бурда гирифтааст. Баъди 

юнониҳоро аз Ориѐшаҳр рондан Портҳо ба гирд овардани Авасто пардохтанд 

ва ин кор ба анҷом расида буд ѐ не, мо намедонем. Ба ҳар ҳол Авасто дар 

замони Сосониѐн аз нав мураттаб мешавад. Аммо ба Сосониѐн аз 1200 боб 

347 бобро барқарор кардан муяссар гардид. Азбаски Авасто бо лаҳҷаи 

мардуми Бохтар навишта шуда буд, барои фаҳмидани вай лугати тафсирие 

тартиб дода шуд, ки он «Занд» ном дошт. Дар 

замони Сосониѐн муъбадон Авасторо мувофиқи шарҳи «Занди Авесто» 

мефаҳмиданд. Тафсири паҳлавии Занд аз 2094200 воҷа иборат буд.  

Аз ин рӯ, аз панҷ се ҳиссаи Авеста (nask) аз байн мераванд. Авесто 38 

наск буд. Дар дасти  бутпарастон тақрибан 12 наск мондаанд. ‖ Хулоса ин 

аст, ки ҷараѐни ташаббускори Искандар, яъне сиѐсати ҷамъоварии мероси 

илмӣ ва фарҳангии ниѐгони мо, сӯзондани асарҳои мавҷуда, ки дар тӯли 

садсолаҳо офарида шудаанд, кушта ва таъқиб кардани олимон, вайрон 

кардани ибодатгоҳҳои онҳо, аз эътиқод маҳрум кардани онҳо низ аз ҷониби 

пешвои араб Кутайба ҳам ва аз ҷониби ишғолгарони муғул ва истилогарони 

Россияи подшоҳӣ идма ѐфт. 

          Дар ибтидои асрҳои миѐна дар Осиѐи Миѐна зороастризм, насронӣ ва 

буддоӣ ба вуҷуд омада буданд.Дар асоси ин динҳо дин мониизмба вуҷуд 

омад. Асосгузори он Моний ибни Фатак (216-274) буд, ки дар наздикии 

Тайсафун (Ктемифон) таваллуд шудааст.  

 Моний таблиғоти худро дар Мидия  ва Форс оғоз карда буд, асоси 

таълимоти ў аз ду субстанция - мубориза байни ҷаҳони нур, ҷаҳони рӯҳии 

некӣ ва зулмот ва ҷаҳони материяи бадро эътироф кард. 

Дар ҷаҳони аввал, Худо ҳукмронӣ кард ва дар дунѐи дуюм шайтон 

ҳукмронӣ  мекард. Муборизаи ду олам ба фалокат дучор мешавад, ки дар 

натиҷа материя нобуд мешавад ва рӯҳ озод мешавад. Инсон аз ду қисм 

иборат аст: фарзанди  нур- рӯҳ, фарзанди материя ѐ торикии бадан. Монийҳо 

аз ин рӯ, зоҳидона зиндагиро  мавъиза мекарданд ва гӯшт намехӯрданд. 

           Моний, ки таблиғи худро дар солҳои 240-242 оғоз кард, таҳти фишори 

рӯҳониѐни зардуштӣ қарор гирифт ва маҷбур шуд, ки аз Эрон гурезад.  

Баъд  он дар Осиѐи Марказӣ фаъолият хоҳад кард. Таълимоти ӯ берун аз 

Ӯзбекистон ба Туркистони Шарқӣ, аз Италия то Чин ва баъдан ба Миср ва 

Испания паҳн шуд. 

          Мони соли 273 ба Эрон баргашт. Ӯро соли 275 бо фармони шоҳ Баҳром 

дастгир кадан ва дар 277 қатл карданд. Китобҳои Мони иборатанд аз 

https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%82
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%91%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%91%D0%BD
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE
https://tg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%90%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE


―Шобуракон‖, ―Канз ул-Аҳѐ‖ (Хазинаи эҳѐшуда), ―Китоби Асрориѐн‖, 

―Авангелион‖, ―Кефалая‖ ва дигарон.  

           Монӣ аксар вақт дар шеъри асримиѐнагии Шарқӣ ҳамчун рассом ва 

нақоши машҳур ѐдрас мешавад. Шоирони бузурги мо Низомӣ Ганҷавӣ, 

Алишер Навоӣ, Абдураҳмон Ҷомӣ Монийро дар "Хамса"-и худ тасвир 

кардаанд.  

        Асарҳои қадимии ӯ исбот мекунанд, ки халқҳои Осиѐи Марказӣ дорои 

таърихи бойтарин дар ҷаҳон мебошанд. Суғдиҳо, боқтрияҳо, хорезмиѐн, 

довонҳо, парфиѐнҳо, марғиѐнҳо, сакҳо, массагетҳо, канғлиҳо, кушанҳо ва 

ғайра, ки аз замонҳои қадим дар ин кишвар умр ба сар мебаранд, дар таърихи 

пайдоиш, рушд ва пешрафти худ, фарҳангҳо худ ва навиштаҷоти худро 

доштанд.  

        Аввалин навиштаҷот дар Миср ва Байнаннаҳрайн дар ҳазорсолаи V-VI 

пеш аз милод пайдо шуда бошад, дар Осиѐи Миѐна дар асрҳои V-III  пеш аз 

милод пайдо шуд ва дар илм ѐддоштҳои "Суғдиѐн", "Хоразмӣ" ва "Бактрия" 

номида мешаванд. Ин хатҳо ба алифбои "оромӣ", ки дар ғарби Сурия 

сарчашма гирифтаанд, асос ѐфтаанд ва мардуми маҳаллӣ онро ба фонетикаи 

худ мутобиқ кардаанд.     

       Тибқи маълумоти сарчашмаҳо, таърихи навиштани халқҳои Осиѐи 

Марказӣ тақрибан 2500-2400 солро ташкил медиҳад. Аз замонҳои қадим, 

мардумоне, ба забони эрон ва туркий гап мезаданд, ки дар минтақа паҳлӯ ба 

зиндагӣ меистоданд, ҳамеша аз ҷиҳати иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ 

пайванд будан, онҳо инчунин дар робита бо забони гуфтугӯ ба ҳамдигар 

таъсир расонданд. Чунин робита ва робитаҳоро на танҳо дар забони гуфтугӯ, 

балки дар фарҳанги хаттӣ низ дидан мумкин аст. 

       Дар миѐнаҳои ҳазорсолаи якуми пеш аз милод, хати оромӣ дар Эрон, 

Осиѐи Миѐна ва ҷойҳои дигар паҳн шудааст. Пас аз забт шудани Аҳеменҳо 

дар Осиѐи Миѐна, хатти элами ва пас аз забт шудан аз ҷониби Искандари 

хатти  юнонӣ ба ин ҷо омадааст.  

       Дар натиҷа,  миххати форсӣ,  хатти юнонӣ ва  хатти оромӣ дар ҳуҷҷатҳои 

маъмурӣ дар замонҳои муайян истифода мешуданд.  

Дар миѐнаи ҳазорсолаи I пеш аз милод ки аз асоси хати ороми , як қатор 

хатҳо маҳаллӣ,  ба монанди Авесто, Хоразм, Суғд, Бактрия, Рун (Урхун-

Енасай) ва хатҳои уйғур ба вужуд омад.  

       Дар давраи Кӯшониѐн алифбои ҳиндӣ бо номи Брахма ва Кхарошхи  низ 

ҳамчун асос барои ҳамкорӣ бо мардуми Ҳиндустон истифода мешуданд. 

Гарчанде истеҳсоли коғаз дар Осиѐи Миѐна ва Хитой дар ибтидои асрҳои 

миѐна паҳн шуда буд, навиштан асосан дар пӯст, устухон, сафол ва деворҳои 

қасрҳо ва маъбадҳо буд.  



                         

                       Саволҳои назоарти 

1. Таърихи Осиѐи Марказӣ дар Аваста ва рушди фолклор 

2. таваллуд ва инкишофи дониши табиии динӣ дар Осиѐи Марказӣ 

3. Муносибати меъморӣ, санъат ва илм дар фарҳанги Осиѐи Марказӣ 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.РИВОҶЁБИИ ИЛМ ВА ТЕХНИКА  ДАР АСРҲОИ МИЁНА ДАР 

ЕВРОПА  ВА ОСИЁИ МАРКАЗИЙ 

Мавзӯи -8:Дар давраи феодализм илм ва техника дар кишварҳои ғарб 

Нақша 

1.Илм ва техника дар давраи феодализм 

2. Дониши табиӣ ва дини дар кишварҳои Ғарб ва рушди онҳо 

3. Мутобиқати меъмории меъморӣ, санъат ва илм дар фарҳанги кишварҳои 

ғарбӣ 

 

       Маълум аст, ки таърихи асрҳои миѐна дар асри  байни замони қадим ва 

навро, яъне аз қисми охири  асри V-уми милоди то охири асри XV-ро, як 

даври хеле дуру дароз ва завқнокро дар бар мегирад. Аз он чигунагии ба 

вужудоии жамъияти феодали, чи тавр инкишоф ѐфтани он, тарзи зисту 

меҳнаити оммаи халқ, чи гуна дар роҳи озодии худ мубориза бурда, 

истиқлолияташонро ҳимоя намудаанд, дониста мегиред. Дар бораи ҷомеаи 

асрҳои миѐна.Ҷомеаи  инсонии асрҳои миѐна дар Европа ҷомеаи  феодали, 

дар Осиѐ бошад ҷомеаи заминдори  номида мешавад. 

        Истилоҳи «феодал» аз калимаи лотинии «feod» гирифта шудааст. Замин 

ѐ ин ки мулкеро, ки бар ивази хизмати муайян аз тарафи шоҳ дода ва мерос 

гузошта мешуд, феод мегуфтанд. Ҷамъияти феодали ҷамъиятест, ки ба 

заминдори асос намудааст. Дар Европа соҳиби замин ва мулкро феодал 

мегуфтанд. Феодал як қисми заминашро ба деҳқонон  замини чеки карда 

тақсим намуда медод. Бар ивази он деҳқонон дар замини феодал кор 

мекарданд. Дар  айни замон қисми маълуми ҳосилро, ки дар замини  чекии 

худ парвариш мекарданд, ба сифати андоз ба феодал медоданд. 

      Даври феодали дар таърихи халқҳои гуногун дар даврҳои гуногун 

ташаккул ѐфт. Масалан, вай дар охирҳои асри V-ум дар Европаи Шарқи 

баъди таназзулѐбии империяи   Ғарбии Рим, дар соли 476 аз зарбаи 

дандоншикани «варварҳо» шикастхґрии он пайдо шуд. Даврµои ҳукмронии 

сохти феодали дар кишварои гуногун ҳар хел аст. 

       Давраи феодализм, ки зиѐда аз 1200 сол давом кард, дар Англия ва 

Фаронса сар карда, аз садамаҳои империяи ғарбӣ сар карда, то асри 17 дар 

Англия, то асри 18 дар Фаронса, сипас феодализм дар Руссия, аз асри IX то 

соли 1861 идома дод. Феодализм  дар Осиѐи Марказӣ, аз V-VI то асри 20 

идома дод. 



       Маълум аст, ки ҷомеаи ҷаҳонӣ аз ғуломи қадим, тамаддуни ҷаҳони 

қадим, дар шарқи Шарқ пайдо шуд ва дар Миср, Бобил, Ҳиндустон ва Чин 

мақоми баландтаринро ба даст овард. 

       Дар ҷомеаи феодалӣ, давлатдорӣ ва фарҳанги кишварҳои ғарбӣ аҳамияти 

дини масеҳӣ ҳамчун диндории асосӣ, бунѐд ва паҳншавии ислом дар Шарқ ба 

болоравии фарҳанги баланди он мусоидат кард.    

        Дар марҳалаҳои аввали миѐнамӯҳӣ афзоиши ҳосилнокӣ дар соҳаи 

кишоварзӣ ва рушди савдо ба ҷудо намудани ҳунармандии кишоварзӣ, ки 

боиси афзоиши шаҳрҳои нави ҳунармандон ва марказҳои савдо гардид. 

       Дар асрҳои Х-ХI дар Европа    истеҳсолот, хусусан ҳунарманди хеле пеш 

рафт. Такмилѐбии олоти меҳнат, маҳорати устоѐн ба ҷудошавии ҳунарманди 

аз деҳқони оварда расонд.  Дар зироат кишти такрории ду майдони ба се 

майдони иваз карда шуд. Яъне киштзор ба се қисм ҷудо мешуд, дар якеаш 

зироати баҳори, дар дуюми  ғалла  кошта шавад, дар сеюми шудгор карда, 

замин дам дода мешуд. Зимни ин усул на ними замин, балки аз се як  қисми 

он бо зироат банд шуда,  барои зиѐдшавии маҳсулот замина мегардид.. 

       Паҳншавии плуги вазнини  чархдор барои 2–3 бор шудгоркунии замин 

имкон дод. Кашфи лажоми гардан плугро ба асп баста шудгор карданро 

тезонид. Баландшавии ҳосил барои пайдошавии маҳсулоти иловаги дар 

хоҷагии деҳқон ва ивазкунии он ба чизҳои ҳунарманди оварда расонд. 

       Асрҳои XI – XV барои таърихи  ҷаҳон даври мутараққии асрҳои миѐна 

ба ҳисоб меравад. 

     Чизҳои тайѐркардаи ҳунармандон аз ҷиҳати намуд, адад ва сифат 

меафзояд. Аммо ҳокимияти феодалии деҳот озодии ҳунармандро маҳдуд 

мекард. Аз ин сабаб онҳо аз деҳа гурехта, ба дигар ҷойҳо рафта чиз тайѐр 

мекарданд ва мефурўхтанд.  

        Шаҳрҳои асрҳои миѐна. Дар кишварҳои гуногуни Европа шаҳрҳо ҳар 

хел пайдо шуда, ривоҷ  кардаанд. Аввал шаҳрҳои дар Италия ва ҷануби  

Франсия:  Венетсия, Генуя, Флоренсия, Марсел, Тулуза дар асрҳои  IХ–Х 

тараққи карданд. Аз сабаби он, ки ин шаҳрҳо дар роҳи савдоии баҳри  ҷой 

гирифта буданд, ин омил ба тараққиѐти онҳо аҳамияти калон доштанд. Дар 

асрҳои Х–ХI дар шимоли Франсия, Нидерландия, Англия ва Германия 

шаҳрҳои нав ба вуҷуд омаданд. Дар асрҳои ХII–ХIII дар заминҳои Венгрия, 

соҳилҳои Балтика ва Рус низ шаҳрҳо пайдо шуданд.  

       Дар асрҳои  гуногун пайдошавии шаҳрҳо дар Европа ба тавофути 

тараққиѐти иҷтимоиву иқтисоди вобаста буд. 



       Шаҳрҳо пеш аз ҳама дар  ҷойҳои бехавф, барои ҳимоя аз душман қулай, 

инчунин барои  фурўхтани чизҳои ҳунарманди  дорои имконият сохта 

мешуданд. 

       Ҳаѐти шаҳрҳо. Шаҳрҳо аксар  вақт дар замини феодалон ташкил 

меѐфтанд. Даставвал феодалон ба шаҳрҳои дар заминашонбуда  ҳомиги 

карда, ҳунармандонро аз андоз озод намуданд. Аммо  баробари равнақу 

бойшавии  шаҳрҳо хўҷаинҳо аз онҳо даромади  калон мегирифтаги шуданд. 

Ҷабри феодалон барои пешравии ҳунарманди ва савдо монеъги мекард. Дар 

натиҷа шаҳриѐн аз вобастагии сенорҳо халос шудани мешуданд. Аксар вақт 

шаҳрҳо озодии худашонро баривази пули зиѐд муваффақ мешуданд. Агар ин 

хел имконият набошад, роҳи шўришро пеш мегирифтанд. 

            Дар як қатор шаҳрҳои Франсия дар асрҳои ХII–ХIII бамуқобили 

сенорҳо мубориза авҷ гирифт. Ба ҳунармандон тайѐркунии чизҳоро 

фармудани сокинони монастир ва қасрҳо, имконияти аз ҳамлаи душман 

пинҳон шуданро доштани онҳо дар оянда барои ташкили шаҳрҳо асос 

гардиданд. Шаҳрҳои Мюнстер, Сен-Галлен, Сен-Дену дар атрофи 

монастирҳо, Страсбург, Гамбург, Аугсбург дар атрофи қалъаҳои феодалон, 

Падеборн, Бремен,  Свейбрюккен, Брюгге дар соҳилҳои дарѐ, дар паҳўи 

кўпрукҳо барпо шуданд. 

            Ҳукроншавии дини насроний. Дини насроний дар асри  IV дар 

байни қабилаҳои германи  низ ба паҳн шудан сар кард. Шоҳи франкҳо 

Хлодвиг насрониятро дар охири асри  V қабул кард. Роҳибони серғайрат, ки 

дар монастирҳои  Англия ва Ирландия камол ѐфта буданд, ба гўшаҳои 

канории Европа рафта, аҳолиро ба насроният  гузарониданд. 

              Руси Киеви ва Булғория дар охири асри Х мазҳаби  православии 

насрониятро аз Византия қабул карданд. Дини насрони дар Европа аз асри IV 

сар карда, паҳн шудааст. 

           Аврелий  Авгестин , ки дар асри 354-430 милод зиндагӣ мекард, ў 

падари черков ном дошт, сохтори ташкилӣ ва табақотии калисоиро ташкил 

мекунад. Аврелий Августин тарафдори неоплатонизм  буд. Ӯ боварӣ дорад, 

ки тамоми ҷаҳон бояд аз калисои католикӣ идора карда шавад, 

            Тақсимшавии калисо. Ба империяи ғарби ва Шарқии  Рим 

тақсимшавии империяи Рим ба ҷудошавии калисо ҳам оварда расонд. Дар 

соли 756 бо ѐрии шоҳи Франк дар Италия давлати папаҳои Рим – вилояти 

Папа ташкил карда мешавад. Калисои Византия ба ташкилоти динии тобеи 

давлат ва аз тарафи патриархи Константинопол идорашаванда табдил меѐбад. 

           Рақобат барои ба зери таъсири худ даровардани  булғорҳо дар Европаи 

Шарқи   расман ба ҷудошавии  калисоҳо католик-ғарби («ҷаҳон») ва 

православи шарқи («дини соф», «эътиқоди ҳаққони») оварда расонд. 



 Аз  миѐнаҳои асри ХI калисоҳои рим-католики ва юнон- православи 

мустақил фаъолият мебурданд.  Дар ғарб ваъзи калисо ба лотини, дар Шарқи  

ба  юнони  хонда мешуд. Агар калисои католики ба ҳамаи рўҳониѐн хонадор 

шуданро манъ карда бошад  («селебат»), дар православҳо фақат ба роҳибон 

иҷозат  дода намешуд. 

           Калисо ва давлат. Муносибатҳои заминдори,  ки дар  асри V дар 

Европа сар шуд, калисоро низ фаро гирифт. Аз се як қисми киштзорон ба 

ихтиѐри ибодатхонаву монастирҳо гузашт. Ин заминҳоро давлат аз андоз 

озод карда буд, дар онҳо садҳо ҳазор деҳқонони иҷоракор  меҳнат мекарданд. 

        Ғайр аз ин, калисои насрони аз аҳоли андози ушр (даҳяки ҳосил) 

мегирифт. Аҳоли инчунин барои тамъиду   никоҳи фарзанд, гузаронидани 

маросим таъзияи марҳум ва дигар оинҳо пул медод. Ҷисми зиѐди даромади 

калисо  ба хазинаи папаи Рим мерафт. Калисои католик аз  ҳисоби  

«индулгенсия» (лотини - «авф»), яъни фурўхтани  ѐрлиқи авфи гуноҳ низ бой 

мегардид. 

       Дар Европа калисо ба ташкилоти муҳими давлати  табдил ѐфт, ба 

фаъолияти сиѐсиву иітисодии он дахолат мекард, вазифаи судро иҷро 

менамуд. Ҷазои сахти  калисо-интердикт - дар кишвар муваққатан манъ 

шудани ибодат ва маросим буд. 

         Дар даври папагии Инокентийи III (1198–1216)  калисои католики ба 

қуллаи қудрати худ баромад.  Гуфтаҳои вай «чуноне, ки моҳ   нурро аз офтоб 

мегирад,  ҳокимияти шоҳ низ ҷилояшро аз папаги мегирад» дар амал татби 

мешуд. Папаи Рим ҳукмдорони герман, франсуз ва англисро ба воситаи 

интердикт тавба мекунонид. 

      Ҳукми папаро роҳибон ба аҳоли мерасонд. Дар Европа монастирхои  

аввалин дар асри IV  ташкил шуд. Роҳибон ҳангоми бекори аз тоату ибодат 

бо хаттоти машғул буданд. Баъзеяшон ба мактабҳои  назди монастир дарс 

медоданд. 

          Муборизаи зидди даҳриѐн. Ононе, ки ба муҳобили  калисо ва 

таълимоти он мебаромаданд, еретикҳо (юнони- «даҳриѐн») номида шуданд. 

Онҳо бар зидди сарват, расму оинҳои бодабдабаи калисо баромада, 

тарафдори ғояи калисои одди буданд. Барои муборизаи зидди еретикҳо суди 

калисо – инквизитсия (лотини - «ҷустуҷў намудан») ташкил шуд. Дар даври 

папа  Георгийи IХ (1227–1241) ҷустуҷў намуда, ҷазо додани душманони  

калисои насрони яъне инквизитсия ба қуллаи баланди худ баромад. 

Фаъолияти инквизитсия хусусан  дар Испания васеъ паҳн шуд. Дар он ҷо 

ҳатто дар гулхан партофта  сўзонидан - «аутодафе» (португали - кори дин, 

эътиқод)  ҳам истифода мешуд. 



        Калисо ва маориф. Маданияти   Европаи ўарби дар асрҳои миѐна бо 

калисои насрони зич вобаста буд. Калисо ба илм, маориф,  адабиѐт ва санъат 

бевосита таъсир мекард. Аз ин рў, тасаввуроти одамон оиди дунѐ ба калисо 

ва таълимоти дини асос ѐфта буд. Оид ба дигар кишварҳо маълумот набуд. 

Пастии тараққиѐти илму техника ба оҷизии инсон дар назди хушксоли  ва 

обхезиҳо, азияти бемориҳои сирояткунанда оварда расонд. Агар зарурат 

набошад, нафақат дар байни деҳқонон, балки дар байни феодалон  низ 

шахсони босавод кам буданд. Ритсарҳо аскар вақт  бо ҷои имзо дуто хат 

мекашиданд. 

      Мактаҳои ибтидоии назди ибодатхонаҳо ва  монастирҳо рўҳониѐни 

дараҷаи поѐниро тайѐр  мекарданд. Дар онҳо ғайр аз забони лотини, тартиби 

ибодат ва хондани дуоро меомўзониданд.   Дар мактабҳои миѐнаи назди 

ибодатхонаҳои калон илмҳои дунѐвиро ҳам меомўзониданд. Ин хел мактабҳо 

дар давлати Карли Кабир васеъ паҳн шуда, бо гузашти  асрҳо барои 

университетҳо асос гаштанд. 

            Талабаҳои мактабҳои ибодатхонаҳо мансуб ба синну соли гуногун 

буданд. Ба синну солашон нигоҳ карда, омехта мехонданд. Дар аксари 

мактабҳо як то китоб мешуд, онро муаллим бо навбат ба талабаҳо дода, 

порчаҳо меомўзонд. Дарсҳо ба забони лотини мегузаштанд. Шавқу завқи 

донишомўзон тамоман ба инобат гирифта намешуд. 

          Дар мактабҳо фанҳое, ки дар замони антиқи  мавҷудбуда, яъне фанҳое, 

ки «ҳафт санъати озод» ном доштанд, дарс дода мешуданд. 

    Талабаҳо аввал тривиум  — грамматика, диалектика  ва риторикаро 

меомўхтанд. 

    Грамматика – илми забоншиноси, ба бачаҳо  хонданро меомўзад. 

    Диалектика – фани ба мантиқи ҳозира монанд,  дар он талабагон асрори 

мунозара, фикри худро баѐн карданро меомўхтанд. 

    Риторика – асосҳои эҷоди шеър, асарҳои бадеи, нотиҷи омўзонида мешуд. 

              Фанҳои нисбатан мураккаб – квадриумда ном дошта: талабагон 

асосҳои арифметика, геометрия, мусиқа ва  нуҷумро меомўхтанд.              Ба 

астрономия астрологияи дар асрҳои миѐна машҳур – маълумотҳо оиди 

мунаҷҷимҳо дохил мешуд. Мунаҷҷимон ба сайѐраҳо ва ситораҳо назар  

карда, тақдири одамонро гуфта медоданд. 

          Санъати китоби дастнавис. Дар ибодатхонаҳои  (монастирҳои) азим 

устохонаҳои (скриптория)  роҳибон—хаттотон буданд. Дар асрҳои миѐнаи 

барвақт  китоб чизи нодир ва қиммат ба ҳисоб мерафт. Дар Европа китобро 

аз пергамент—пўсти махсус тайѐр  мекарданд. Варақҳо бо ресмонҳои пухта 

дґхта шуда, дар  муқоваҳои чўбин ва пўст кашидашуда нигоҳ  дошта  



мешуданд. Баъзан муқоваҳо бо сангҳои қимматбаҳо,  фузулот зеб дода 

мешуданд. То асри XII китобҳоро дар китобхонаҳои монастирҳо нигоҳ  

медоштанд. 

           Тараққиѐти маориф. Маданияти Европаи ғарби дар асрҳои ХII–ХIII 

боло рафт. Равнақи шаҳрҳо, ҳунарманди ва савдо, ошнои бо маданияти 

Византия ва хилофати Араб ҷаҳонбинии илмии европоиҳоро васеъ кард. Дар 

шаҳрҳо шумораи мактабҳои хусуси ва  назди шўроҳои шаҳрҳо афзуданд. Дар 

ин хел мактабҳо талабагон донишҳои дунѐвиро нисбат ба мактабҳои калисо 

бештар аз бар мекарданд. Дар асри ХII дар шаҳрҳои азим аввалин мактабҳои 

олий— донишгоҳҳо (университетҳо) кушода шуданд. Аз ҷумла,  дар  

Болония ва Париж нахустин донишгоҳ ба кор сар кард, онҳо барои замони 

худ дониши баланд медоданд. Университети Париж калонтарин мактаби оли 

буд. 

             Асосгузори он рўҳонии хонаводаи шоҳ Робер де Сорбонбуд. Ин 

донишгоҳ аз шоҳ санад гирифта, мустақил амал мекард. Соли 1160 

Униаерситети Париж ташкил ѐфтааст. Пас аз ин Университети Балония дар 

Италия  ба вуҷуд омад. Соли 1167  дар Англия университети Оксфорд 

ташкил ѐфт. Соли 1209 Кембриж, соли 1222  Падуан, соли 1224  Неопл, соли 

1347 Прага, соли 1364 университети Краков дар Польша ташкил ѐфт. Дар 

асрҳои ХIII–ХV қариб дар ҳамаи кишварҳои Европа донишгоҳҳои худро 

доштанд. Онҳоро папа ва епископҳо, император ва шоҳҳо, князҳо ва шаҳрҳо 

ташкил карда буданд. Дар асри ХV  дар Европа университет зиѐда аз 65 торо 

ташкил  мекарда . 

―Университет  (аз лотини universitas – мажўа, умумият) —мактаби 

олие, ки мутахассисонро аз рўйи якчанд фан тайѐр мекунад. 

Донишгоҳҳои аввалин дар Европа дар асрµои ХII-ХIII дар Италия 

(Неапол, Болония), Испания (Севилия, Валенсия),  Франсия (Париж, 

Тулуза), Англия(Оксфорд, Кембриж) ташкил ѐфт.‖ 

        Иттиҳодияҳои магистр ва школярҳо. Донишгоҳ иттиҳодияи муаллимон 

ва донишқўѐн аст. Донишгоҳҳоро муаллимон - магистрҳо идора менамуданд. 

Донишгоҳҳо имтиѐзҳои зиѐд доштанд ва ба ҳокимони маҳалли тобеъ 

набуданд. Агар байни онҳо моқарое сар занаду роҳи  ҳалли он мураккаб 

бошад, магистр ва школярҳо (донишҷўѐн) ба дигар шаҳр мерафтанд. Аз ин 

рў, дар аксар ҳолатҳо аз онҳо узр пурсида, ба шаҳр бармегардониданд. 

Чунки, донишгоҳҳо обрўю эътибори шаҳрҳо буданд. 

          Ба маърўзаҳои муаллимони номдор аз гўшаву канорҳои гуногуни 

Европа школярҳо меомаданд. Баъзан дар як худи Париж то 30 ҳазор нафар 



донишҷў ҷамъ меомад. Донишҷўѐни бобарор дар коллегияҳо — мисли 

хобгоҳҳои имрўза ҷой мегирифтанд. Номи яке аз коллегияҳои қадими Париж 

—Сорбон баъдтар пурра ба номи университет гузашт. Дар Англияю Франсия 

коллегияҳо муассисаҳои нави таълим - ба коллежҳо асос шуданд. 

 Таълим дар факултетҳо бурда мешуд, ҳар кадоми онҳоро  декан  сарварѓ 

мекард. Иттиҳодияро ректори   интихобшуда ѐ канслери аз тарафи ҳокимият 

таъиншуда раҳбари  менамуд. Дар давоми инкишофи мактабу донишгоҳҳо 

талабот ба китоб меафзояд. Вақте, ки ҳунармандон низ дар асри ХII баробари 

роҳибон ба тайѐркунии китоб сар карданд, нархи он арзонтар шуд. Дар асри 

ХIV китобро аз коғаз тайѐр мекардаги шуданд. 

               Муҳандиси немис Иоганн Гутенберг соли 1445 дастгоҳи 

китобчопкуниро кашф кард. Ин ихтироъ минбаъд барои васеъ паҳншавии 

китоб омили муҳим гардид. 

Инкишофи илм. Профессори  донишгоҳи Оксфорд Рожер Бэкон (асриХIII) 

исбот кард, ки фақат бо   мушоҳидаҳои илми ва таҷриба ба дастовардҳои 

илми муваффаи шудан мумкин. Худи ў оиди оптика, физика, кимѐ таҷриба 

гузаронд. Бэкон имкон- пазирии сохтани киштии худгард, киштии  зериоби 

ва аппарати парвозкунандаро тахмин карда буд. Ҳаѐти ў зери тазйиқи калисо 

бо хавфу хатар гузашт. 

     Дар асрҳои миѐна астрология, алхимия низ хеле ривоҷ кард. Мунаҷҷимон 

– астрологҳо ҳаракати ҷисмҳои осмониро мушоҳида намуда, ояндаро 

пешбини мекарданд. Шоҳон, лашкаркашон, савдогарон ва сайѐҳон пеш аз 

ягон тадбире албатта бо онҳо маслиҳат мекарданд, фикру тавсияҳои онҳоро 

ба инобат мегирифтанд. Алхимикҳо бошад барои кашфу ҷустуҷўи маъданҳои 

наве, ки баъди коркард ба тилло табдил мешуданд, дар талош буданд. 

Таҷрибаҳо ва бозѐфтҳои илми барои кашфи моддаҳои нави кимѐви, 

кислотаҳо,рангҳо имкон доданд. Мунаҷҷимон ва алхимикҳо дар ҷараѐни 

таҷрибаҳо печи кимѐви, ускунаҳои тозакуни, софкуниро ихтироъ намуданд. 

              МЕЪМОРИ, САНЪАТ ВА АДАБИЁТ ДАР ЕВРОПА 

Меъмори. Пештар биноҳо, ҳатто қасрҳоро аз чўб месохтанд. Аз асри ХI сар 

карда дар Европаи ғарби соҳаи сохтмон низ хеле тараққи кард. Дар он аз санг 

низ истифода мебурдаги шуданд. Бояд гуфт, ки аз санг пеш аз ҳама барои 

бунѐд кардани ибодатхонаҳо ва монастирҳо истифода мебурданд. Дар 

мамлакатҳои Англияю Полша, ки масолеҳи сохтмон аслан набуд,биноҳои 

қасрҳо ва ибодатхонаҳоро аз хишти пухтамесохтанд. Дар санъати меъмории 

Франсия, Италия ва Германия бори аввал услуби романи ҳукмрон шуд. 



        Ибодатхонаи романи дорои девори  ғафс, манораи баланд ва тирезаҳои 

тангу дароз салобатнок буд. Зоҳиран ҷиҳати хосаш ин буд, ки теппаи тиреза, 

даромадгоҳи ибодатхона бо равоқи нимдоира аркҳо зеб дода мешуд. 

        Монастири  Лаахи Германия (асри ХI) намунаи аҷиби услуби романи 

аст. Аз рўи анъанаҳо дар маркази шаҳр албатта бинои калисои мўҳташам 

сохта мешуд. Биноҳои атрофи майдони ин гуна иморатҳо бо усули готика 

бунѐд мешуд, бо мурури замон он услуби романиро танг карда аз истифода 

берун намуд. Ин хел биноҳо хеле баланд сохта мешуданд. Ба ҷои гумбазҳои 

вазнини босалобат гумбазҳои баланди нўгтез сохта мешуд. Ибодатхонаи 

Бибимарям  дар Париж,  Руан, Реймс ва Шартр (Франсия), Милан (Италия) 

иншоотҳои машҳуртарине, ки бо услуби готика бунѐд карда шудаанд. 

           Услуби романи — услуби бадиие, ки дар санъати меъмории Европаи 

ғарби аз асри Х сар карда то асри ХII–ХIII ҳукм рондааст. Дар он аз 

услубµои хоси меъмории Рими қадим истифода мешуд.  

           Услуби готика — услубест, ки дар миѐнаҳои асри ХII дар шимоли 

Франсия ба вуҷуд омад. Дар нимаи аввали асри ХIII ба дараҷаи баланд 

расид.  

       Дар асрҳои миѐна дар меъмории Византия ва Араб низ иншоотҳои аҷиб 

пайдо шуд. Ибодатхонаи Марки авлиѐ дар Венетсия ва қасри Дожлар бо 

услуби византия бунѐд карда шудааст. Масҷиди шаҳри Севиляи Испания ва 

қасри  Ал-Қасар, қасрҳои Ал-Ҳамрои Транада дурдонаҳои меъмории араб ба 

шумор мераванд. 

      Ҳайкалтароши. Ривоҷи он бевосита ба меъмори вобаста аст. Чунки 

биноҳои калисо ва монастирҳо бо ҳайкалҳои худову авлиѐҳо ва шоҳон зеб 

дода мешуд. Аз сабаби он, ки бештар аз ҳама калисо тайѐркунии ҳайкалро 

мефармуд, мавзўи дин дар он бартари дошт. Хусусан, ҳайкалҳои  Бибимарям 

(дар Европа «Мадонна» мегўянд) меҳру муҳаббати модар ба фарзанд 

инъикос ѐфтааст. 

      Санъати тасвири. Деворҳо ва шифтҳои ибодатхонаҳои бо услубиромани 

бунѐдшударо бо суратҳои оидимавзўи дин зеб медод. Дар меъмории готика 

дар байни тирезаҳои калисоҳо барои расм ҷой ҳам  мавҷуд буд. Аз ин рў дар 

тирезаҳо ба ҷои оинаҳои одди витражҳо-суратҳои рангин гузошта мешуданд. 

      Дар бобати оро додани китобҳо намунаи нави санъат тасвири -

миниатюраҳо ихтироъ гардид. Дар онҳо  лаҳзаҳои мухталифи одамони асри 

миѐна тасвир мешуданд. Дар витраж ва миниатюраҳо ҷараѐни меҳнати 

деҳқонон ва ҳунармандон ифода шудааст. Миниатюра  (аз франсузи 

miniature; аз лотини minium — ранги сурх) – асарҳои тасвирии санъат, ки 

ҳаҷман хеле хурд, вале хеле нафис буданд. 



      Расмҳои мўъҷазе, ки барои оро додани дастнависҳои асрҳои миѐна кор 

фармуда мешуд. Пайдоиши завқ ба табиат ва инсон. 

Арбобони маданияти нав омўхтани инсонро вазифаи асосии худ медо- 

нистанд. Аз ин рў онҳоро гуманистҳо меномиданд. Намояндагони маданияти 

Эҳѐи нав ѐ гуманизм инсонро дар маркази эътибор монда, офарандагии вайро 

тараннум мекарданд. 

        Мафҳуми Эҳѐ (аз франсузѓ «Ренес- санс»)  алоқаи байни маданияти нав 

ва  даври қадимро ифода мекунад. Юришҳои салиби ба Шарқ ва баъд аз он 

алоқаҳои доимии савдоию мадани бо Левант имкон дод, ки италиягиҳо бо 

дастнависҳои  қадими Юнон, санъати антиқ ва меъмори аз наздик ошно 

шаванд. 

       Марказҳои маданияти Эҳѐ. Дар ин давр дар Италия Флоренсия мақоми  

хосса дошт. Даромад аз савдо онро ба яке аз шаҳрҳои бойтарини Европа 

табдил дод. Аз ҳисоби сарват ҳокимони шаҳр обидаҳои меъмор бунѐд кар-

данд, ҳайкалтароши ва рассоми боло рафт. Рассомон, ҳайкалтарошон, 

меъморони машҳур аз Флоренсия буданд, ҳокимони шаҳр – республика 

барои эҷоди сермаҳсули онҳо шароит фароҳам менамуданд. 

       Венетсия ҳам яке аз марказҳои маданият буд. Дар ин ҷо китобчопкуни 

авҷ гирифт. Асарҳои муаллифони даври антиқ ва гуманизм, ки дар матбааи  

Венетсия нашр шуданд, дар тамоми Европа паҳн гаштанд. Гуманизми даври 

аввал. Намояндаи нахустини даври ЭҲѐ ва гуманизми аввал дар Европа шоир 

Франческо  Петрарка (1304–1374) буд. Вай бо маҷмўаҳои шеърии лирикии 

худ «Китоби сурудҳо» ва «Номаҳои шеъри» ба маданияти нави Европа асос 

гузошт. 

Эҷодиѐти дўстон ва давомдиҳандагони кори ў Боккаччо ва Салютати дар 

ибтидои асри ХV ба гуманизми даври аввал хотима гузоштанд. 

       Колюччо Салютати (1331–1406) дар Флоренсия дар вазифаи баланди 

давлати кор кардааст. Вай бо номаҳо ва нутқҳои сершумораш Ғояҳои 

гуманистии Петрарка ва Бокаччоро инкишоф дод ва дар тарбияи инсони 

донишманд ва дорои Ғояи олий нақши илмҳои иҷ-тимои: филология, нотиқи, 

таърих, педагогика ва этикаро таъкид  кардааст. 

 

Саволҳо ва супоришҳо 

1. Илм ва техника дар давраи феодализм 

2. Дониши табиӣ ва дини дар кишварҳои Ғарб ва рушди онҳо 

3. Мутобиқати меъмории меъморӣ, санъат ва илм дар фарҳанги кишварҳои 

ғарбӣ 



 Мавзӯи-9: Ривожѐбии  илм  дониш дар  Осиѐи Миѐна 

 дар асрҳои   IX-XI. 

 

     «Байт-ул-ҳикма». Ҷараѐнҳои тағйиротҳои сиѐси, иҷтимои-иқтисоди, ки 

дар асрҳои IX–XII дар Мовароуннаҳр ва Хуросон содир гаштанд, ба ҳаѐти 

мадании мамлакат низ таъсири ҷидди расонданд.  

      Пас аз забти Мовароуннаҳр аз тарафи арабҳо дар қатори дигар мамлак- 

атҳои истилошуда дар кишвари мазкур ҳам на танҳо дини ислом, балки 

ҳамчунин забон ва имлои арабҳ низ ҷор гардид. Донишмадоне пайдо шуданд, 

ки забон ва хати арабиро беҳтар аз худ карданд. Шаҳри Бағдод маркази 

бузурги илму маданияти Шарқ буд.  

       Дар асри IX дар ин шаҳр «Байт-ул-ҳикма» ташкил гардид. Дар «Байтул-

ҳикма» китобхонаи калон, инчунин дар Бағдод ва Димишқ расадхона барои 

пеш бурдани мушоҳидаҳои нуҷумшиноси мавҷуд буданд. Толибилмоне, ки 

ба ин даргоҳи илми ҷалб шудаанд, баробари пеш бурдани тадқиқотҳо ба 

омўзиши мероси илмии олимони қадими Юнону Ҳинд ва тарҷумаи осори 

онҳо ба забони араб машғул мешуданд. Дар ин даргоҳ олимони 

Мовароуннаҳр ва Хуросон, аз қабили Ал-Хоразми, Аҳмад ал-Фарғони, 

Аҳмад ал-Марвази, Ал-Аббос Ҷавҳар ва Яҳѐ бинни Абўмансур эҷод намуда, 

ба рушди илму фанни асрҳои миѐна ҳиссаи сазоворе гузоштаанд.  

        Муҳаммад ибни Мўсо-ал-Хоразми. Муҳаммад ибни Мўсо-ал-Хоразми 

(солҳои 783–850 зиндаги ва эҷод кардааст) дар сарзамини Хоразми қадим 

таваллуд ѐфта, ба воя расидааст. Ал-Хоразми 92 Саводи ибтидои ва 

донишҳои соҳаҳои мухталифро ў дар Ватани хеш Хоразм ва шаҳрҳои 

Мовароуннаҳр аз устодони зиѐде гирифтааст. Сипас, ў дар замони халифа 

Маъмун (813–833) ба сифати мудири «Байт ул-ҳикма» фаъолият пеш 

бурдааст. Ў ҳамчун риѐзидон, нуҷумшинос ва ҷуғрофидони машҳури замони 

худ ба илм ҳиссаи калоне гузоштааст. Ҳатто калимаи «Алгебра» номи 

ихтисоршудаи ҳамин китоб «Ал ҷабр»-ро айнан ифода мекунад. Номи 

Хоразми бошад, дар илми математика дар шакли истилоҳи «Алгоритм» 

ифодаи худро ѐфт. Асари «Ал ҷабр»-и ў давоми асрҳо барои авлодон дар 

корҳои чен кардани замин, кандани ҷўйбор, сохтани бино, тақсими мерос ва 

дигар намудҳои ҳисобу ченак чун дастури амал хизмат кард. Рисолаи 

мазкури Хоразми  аллакай асри XII дар Испания ба забони лотини тарҷума ва 

аз нав кор карда шуд. Рисолаи арифметикии Хоразми дар паҳн шудани 

системаи ҳисобкунии даҳии позитсионие, ки асосашро рақамҳои ҳинди 

ташкил додаанд, дар Аврупо ва тамоми дунѐ аҳамияти бузург касб мекунад. 



Ҳамин тавр, ҳамватани мо Хоразми ба фанни математика асос гузошта, дар 

таърих аз худ изи фаромўшнашавандае гузоштааст. 

         Аҳмад-ал-Фарғони. Боз яке аз олимоне, ки дар «Байт ул-ҳикма» 

фаъолият нишон додааст, нуҷумшиноси бузург, риѐзидон ва чурофидон 

Абулаббос Аҳмад ибни Муҳаммад ибни Касир ал-Фарғони (солҳои 797–865 

зиндаги ва эҷод кардааст) мебошад. Азбаски дар шаҳри Қува (Фарғона) 

таваллуд ѐфтааст, ў дар Шарқ бо ал-Фарғони ва дар Аврупо бо тахаллуси 

Алфраганус шўҳрат пайдо кардааст. Ў фанҳои нуҷум, риѐзиѐт ва ҷуғрофияро 

омўхта, як қатор  асрҳои илми ва амалиро аз худ боқи гузоштааст. Ў дар 

расадхонаи Димишқ асосан ба корҳои офаридани ҷадвали ситорашиноси, 

яъне зиҷ (ҷадвали астроном), муайян кардани ҷой ва ҳаракати ҷирмҳои 

осмони роҳбари намудааст. Солҳои 832–833-юм ў барои чен кардани як 

дараҷаи хати тўли замин дар қитъаи ар-Раққаи дашти Санҷори воқеи шимоли 

Сурия иштирок кардааст. 

        Соли 861 таҳти раҳбарии ў гидрометри қадими – иншооти ченкунии 

сатҳи маҷрои дарѐи соҳили Нил – «Миқѐс ан-Нил ва дараҷоти он» аз нав 

барқарор карда шуд.То замони мо ҳашт асари Аҳмад Фарғони расида омада, 

дар байни онҳо китоби «Ҳаракатҳои фазои ва илми нуҷуми умуми» низ 

мебошад. Ин китоб ҳанўз дар асри XII ба забони лотини тарҷума шуда, на 

танҳо дар Шарқи мусулмони, балки ба ривоҷи илми нуҷумшиноси дар 

мамлакатҳои Аврупо низ асос гузошт. 

      Солҳои истиқлол мероси бои маънавии Аҳмад ал-Фарғони ба халқ 

баргардонида шуд. Моҳи октябри соли 1998-ум 1200-солагии Аҳмад ал-

Фарғони васеъ қайд гардид. Дар шаҳри Фарғона бо номи ал-Фарғони боғе 

барпо карда, ба шарафи ў дар ин ҷо пайкара гузошта шуд.  

       Эҳѐи ҳаѐти мадани ва маънави. Нимаи дуюми асри IX баробари анҷоми 

ҳукмронии хилофат ва барқарорѐбии давлати мустақили Сомониѐн барои 

эҳѐи ҳаѐти мадани роҳи васеъ кушода шуд. Дар ҳаѐти мадании Мовароуннаҳр 

давраи эҳѐ (бедори) оғоз ѐфт. Дар шаҳрҳои маркази, аз қабили Бухоро, 

Самарқанд, Урганч, Марв, Балх, Нишопур китобхона, дўконҳои китоб амал 

мекарданд. Мовароуннаҳр ва Хоразм дар оғўши худ чунин симоҳои 

бузургеро тарбия карда ба камол расонданд, ки ба равнақи илм ва фарҳанги 

ҷаҳони ҳиссаи босазое гузоштаанд 

        Соли 1004 «Дорул ҳикма ва маъориф» («Хонаи дониш ва маориф») – 

«Академияи Маъмун» ташкил ѐфт. Ба он Абўнаср ибни Ироқ (асри X – 1034), 

Абулхайр ибни Ҳаммор (991–1048), Абўсаҳл Масеҳи (970–1011), Абўрайҳон 

Беруни (973–1048), Абўали ибни Сино (980– 1037) ва дигарон асос 

гузоштанд. Соли 1017 Маҳмуд Ғазнави Хоразмро забт намуд. Қисми зиѐди 



олимон фаъолияти «Дорул ҳикмат ва маъориф»-ро ба анҷом расонида, ба 

Ғазна маҷбуран оварда шуданд. 11 ноябри соли 1977 Фармони Президенти 

Республикаи Ўзбекистон «Дар бораи аз нав ташкил намудани Академияи 

Маъмуни Хоразм» эълон гардид. Тирамоҳи соли 2006 бошад, 1000-солагии 

«Академияи Маъмуни Хоразм» ҷашн гирифта шуд. Моҳи майи соли 2014 дар 

шаҳри Самарқанд бо мақсади амиқан муҳокимаву дарк намудани мероси 

илмии аллома ва мутафаккирони бузурги дар асрҳои миѐна дар олами Шарқ 

зиндагиву эҷод кардаанд арзѐбии баҳои мавқеву нақши онҳо дар таърихи 

тамаддуни замонави дар мавзўи «Мероси таърихии аллома ва мутафаккирони 

асримиѐнагии Шарқ, мавқеъ ва нақши он дар таърихи тамаддуни замонави» 

конфронси байналхалқи гузаронда шуд. Дар он вакилон қариб аз панҷоҳ 

мамлакат иштирок намуданд. Дар анҷоми конфронс ҳуҷҷатҳои зарури қабул 

шуданд.   

       Абўнасри Фороби. Абўнасри Фороби (873–950) дар шаҳри Фороби оби 

Ариси поѐноби Сирдарѐ таваллуд шудааст. Ў аввал дар шаҳри маҳбуби худ, 

баъд дар  Самарқанд, Бухоро ва Бағдод илм омўхтааст. Солҳои охири умраш 

дар шаҳрҳои Ҳалаб ва Димишқ  зиста, соли 950 вафот кардааст. Фороби дар 

соҳаҳои риѐзиѐт, фалакиѐт, тиббиѐт, мусиқи, мантиқ, фалсафа, забоншиноси 

ва адабиѐт эҷод намудааст. Ў беш аз 160 асар эҷод намуда, ба илму 

маданияти асрҳои миѐна саҳми муносибе гузоштааст. Дар байни асарҳояш 

оид ба шарҳи асари «Метафизика»-и Арасту, «Китоби мусиқи», «Оид ба ноил 

гаштан ба бахту саодат», «Оид ба аъзои мавҷудоти зинда», «Шаҳри одамони 

фозил» ва бисѐр дигар асарҳои аҳамияти муҳим доранд. Яке аз хизматҳои 

олим дар назди илму фан ҳамин аст, ки асарҳои мутафаккирони юнониро 

шарҳ дода, онҳоро бо ғояҳои нав саршор сохтааст. Ў дар асри миѐна таснифи 

мукаммали илмҳои ҳисобро офарид. Азбаски Фороби фалсафаи юнониро 

амиқан медонист, ба онҳо шарҳҳо менавист ва саросари ҷаҳон онро тарғиб 

мекард, ҳамчунин илмҳои замонаашро пухта омўхта ба ривоҷои фанҳо 

ҳиссаи беназире гузошта буд. Дар Шарқ баъди Арасту (Аристотел) бо 

мутафаккири минбаъда «Муаллим ус-сони» ва «Арастуи Шарқ» шўҳрат ѐфт. 

Чуноне ки баъзе манбаъҳои таърихи баѐн месозанд. Фороби беш аз 70 

забонро медонистааст. Мероси боқигузоштаи мутафаккир на танҳо дар 

мамлакатҳои Шарқ, балки дар Аврупо ҳам паҳн гардид.  

         Абўали ибни Сино. Боз яке аз мутафаккирони бузурги он давра Абўали 

ибни Сино буд, ки соли 980 дар деҳаи Афшонаи назди шаҳри Бухоро дар 

оилаи амалдори маҳалли ба дунѐ омадааст. Пас аз хатми мактаб Абў Насри 

Фороби Абўали ибни Сино аз устози худ Абўабдуллоҳ илмҳои мантиқ, 

фалсафа, риѐзиѐт ва фиқҳро омўхтааст. Аз синни шонздаҳсолагиаш асарҳои 

олимони Шарқ ва Ғарбро оид ба фанҳои гуногун мустақилона меомўзад. Ў 



хусусан асарҳои алломаҳои қадимаи илми табобат Гиппократ ва Гален, 

ҳамчунин ҳаким ва мутафаккири бузурги шарқи асримиѐнаги Абўбакр ар-

Рози (865–925)-ро аз худ мекунад. Ибни Сино дар синни ҳабдаҳсолагиаш чун 

ҳаким ва олими боэътибор ба воя мерасад. Пас аз табобати амир Нўҳ ибни 

Мансур иҷозати истифода аз китобхонаи дарбори Сомониѐнро ба даст 

меоварад. Бо ҳукми тақдир ў дар Гурганҷ (Урганч) аз қатори олимони 

академияи Маъмун ҷой мегирад. Соли 1037 вафот карда, дар Ҳамадон дафн 

гардидааст. Ибни Сино оид ба соҳаҳои гуногуни илм беш аз 450, аз ҷумла 

доир ба тиб 43 асар навиштааст. Дар асари 5-ҷилдаи қомусиаш «Алқонун 

фит-тиб» (Қонунҳои тиб) ба бисѐр масъалаҳои хеле муҳими табобат, аз 

қабили сабаб ва манбаъҳои пайдоиши маризи, ташхис, усулҳои муолиҷа, 

хусусиятҳои растаниҳои шифобахш ва дорувор, парҳез, аҳамияти тарбияи 

бадан ба саломатии инсон эътибори махсус дода шудаанд. Асари мазкур 

ҳанўз дар асри XII ба забони лотини тарҷума шуда, то асри XVII дар 

тиббиѐти Аврупо ба сифати дастурамали асоси истифода гаштааст.        

              Абўрайҳони Беруни. Абўрайҳони Беруни (973–1048) дар шаҳри 

қадимаи Кати Хоразм таваллуд ѐфта, дар Урганч таълим гирифтааст. 

Абўрайҳони Беруни 97 дар саройи Хоразмшоҳ Абулаббос Маъмун II эҷод 

намудааст. Баъди забти Хоразм бо амри Маҳмуд Ғазнави ба шаҳри Ғазна 

кўчида, то охирин лаҳзаҳои умр дар он ҷо эҷод намудааст. Беруни соли 1048 

дар Ғазна вафот кардааст. Беруни оид ба илмҳои фалакиѐт, ҷуғрофия, риѐзиѐт 

ва таърих беш аз 160 асари илми навиштааст. Асарҳои «Осор-ул-боқия», 

«Ҳиндустон», «Минералогия» ва «Геодезия»-и Беруни аз ҳамин ҷумлаанд. Ў 

дар асарҳои худ оид ба фалакиѐт қариб панҷ аср муқаддам аз Коперник оиди 

дар атрофи Офтоб давр задани Замин аввалин шуда дар асрҳои миѐна фикрро 

ба миѐн овард, курашаклии Заминро асоснок намуд.  

            Ў ҳолати 1029 ситора, ҷадвали ситорагонро оид ба калонтарини онҳо 

тартиб дода, харитаи ҷуғрофии ҷаҳонро кашид. Беруни нисбати олимони 

аврупои 450 сол пештар мавҷуд будани қитъаи Америкаро тахмин карда, 

онро чандин бор дар асарҳояш иншо сохтааст. Фикри Беруни дар бораи дар 

нимкураи ғарби мавҷуд будани хушкии калон асрҳои XV–XVI тасдиқи худро 

ѐфт. Беруни барои чен кардани дарозии гирдогирдии Замин усули нав – 

усули риѐзиѐтро тартиб дод. Вай аввалин шуда глобуси кураи Заминро сохт. 

Мероси бузурги илми ва фалсафии Беруни бешак дар хазинаи илму 

маданияти ҷаҳони ҳиссагузории калоне гардид. Аагар ба сифати натиҷаҳои 

даври эҳѐи Аврупо асарҳои адабиѐт ва санъат, дурдонаҳои меъмори, тиббиѐт 

ва дарки инсон кашфиѐтҳои нав рўй дода бошад, хислати ба худ мутобиқи 

давраи «Эҳѐи Шарқ, сараввал фанҳои аниқу табии, аз қабили математика, 



астрономия, физика, кимиѐ, геодезия, формакология, тиббиѐт, ҳамчунин дар 

ривоҷи фалсафа ва адабиѐт намоѐн мегардад 

        Адабиѐти хаттии турк. Дар асарҳои  X–XII баробари эҷодиѐти 

даҳонакии халқии аз қадим давомкардаистодаи халқҳои туркии 

Мовароуннаҳр, Туркистони Шарқи як қатор адабиѐти хатти ба амал омад. Як 

қатор асарҳои бузурге офарида шуданд. Аз ҳама нодиртаринаш «Қутадғу 

билиг»-и Юсуф Хос Ҳоҷиб, «Девони луғат ут-турк»-и Маҳмуд Қашғари, 

«Ҳибат ул-ҳақойиқ»-и Аҳмад Югнаки, «Ҳикмат»-и Аҳмад Яссави мебошанд. 

Ин дар забони адабии турк барои ба вуҷудоии забони кўҳнаи ўзбек ва уйғур 

марҳалаи муҳим гардид.  

           Маҳмуд аз-Замахшари. Абулқосим Маҳмуд аз- Замахшари соли 1075 

дар деҳаи Замахшари Хоразм таваллуд шудааст. Ташнаги ба илм водор сохт, 

ки дар Бухоро, Марв, Нишопур, Исфаҳон, Шом, Бағдод, Ҳирот ва Макка ҳаѐт 

ба сар барад, забон ва адабиѐти араб, илмҳои дини, санъати хаттоти, мақом ва 

урфу одатҳои арабиро омўзад. Ў доир ба ҷуғрофияи минтақа маълумотҳоро 

ҷамъ овард. Маҳмуд Замахшари оид ба илмҳои соҳаи гуногун беш аз 50 асар 

навиштааст.  Бисѐриашон ба фонетика ва морфологияи забони арабӣ 

бахшида шудааст. «Ал-Муфассал», «Ал-Кашшоф» оид ба тафсири Қуръони 

карим аз ҷумлаи онҳост. Замахшари бо номҳои шарафноки устози «Араб ва 

ғайриараб», «Фахри Хоразм» ситоиш ѐфтааст. Маҳмуд Замахшари соли 1144 

дар Хоразм вафот намудааст.  

             Соли 1995 дар Ўзбекистон 920-солагии Маҳмуд Замахшари васеъ 

қайд гардидааст.  

           Юсуф хос Ҳоҷиб. Юсуф Хос Ҳоҷиб (асри XI) адиби туркиғоя, 

мутафаккир ва арбоби давлати буда, муаллифи достони «Қутадғу билиг» аст. 

Вай дар соли 1023шаҳри марказии қорахониѐн Болосоғун таваллуд ѐфтааст. 

Юсуф дар ин ҷо забони араби ва форси ва адабиѐтҳоро пухта омўхт. 

Донишҳоро оид ба математика, фалсафа, мантиқ ва ғайраро мукаммал аз бар 

намуда, ба корҳои давлати, қоидаҳои идора мароқ зоҳир намуд. Оид ба ҳаѐт 

ва роҳи эҷодии Юсуф маълумотҳо ночиз аст. Манбаи ягонае, ки аз хусуси 

Юсуф Хос Ҳоҷиб ҳикоя мекунад достони «Қутадғу билиг» аст. Ў соли 1069 

ба навиштани асари «Қутадғу билиг» (Донише, ки бар саодат мерасонад) дар 

Боласоғун шурўъ намуда, соли 1070 дар Қошғар ба анҷом расонид. Асарро ба 

ҳукмдори корахониѐн Тамғоч Буғрохон тақдим намуд. «Қутадғу билиг» ба 

Тамғоч Бурохон маъқул афтода, ба Юсуф мартабаи «Хос Ҳоҷиб» (бародари 

дар)-ро медиҳад. Аз ҳамон вақт адибро Юсуф Хос Ҳоҷиб меномидаги 

шуданд.  



          Дар асар оид ба инсон ва моҳияти иҷтимоии он, мавқеву вазифааш дар 

ҳаѐтро ҳамҷониби таҳлил мекунад. Дар «Қутадғу билиг» халқи одди, инсони 

меҳнаткаш бо эътибора алоҳида тасвир меѐбад. Дар асар оид ба ахлоқ, одоб, 

садоқат ва муҳаббат барин масъалаҳо суханони ҳикматомез баѐн шудаанд. Ў 

ба илм ва маърифат калиди саодат гўѐн менигарад. Аз ҳамин сабаб 

достонашро «Қутадғу билиг» номидааст. Дар он илму маърифатро тарғиб 

мекунад, олимонро ҳамду сано мехонад, сарварони давлатро барои аз аҳли 

илму фан таълим гирифтан ва бо маслиҳати онҳо кор кардан даъват месозад.  

          Маҳмуд Қошғари. Оид ба ҳаѐт ва фаъолияти эљоди Маҳмуд Қошғари, 

ки дар асри XI зиндагиву эҷод намудааст, маълумоти зарур мавҷуд нест. 

Номи пурраи олим Маҳмуд Қошғари ибни Ҳусейн ибни Муҳаммад. Аз 

ҷиҳати иҷтимои ба сулолаи карохониѐн мансуб. Дар ҷавони таълими 

ибтидоиро гирифта, дар шаҳрҳои Қошғар, Бухоро, Самарқанд, Марв, 

Нишопур донишашро баланд бардошт. Ў араб, форс, турки барин 7–8 

забонро пухта омўхтааст. Солҳои 1056–1057 дар натиҷаи низоъҳои дохилаи 

мамлакат олим ватани худро тарк намуда, дар давоми 15 сол дар байни 

халқҳои бародари гирду атроф гаштан маҷбур шуд.Дар ана ҳамин солҳо ў 

кишварҳоеро, ки халқҳои турки истиқомат мекарданд, давр зада баромада, 

дар ин маҳалҳо бо қабила, авлодони турки, саромад ва номгузори, 

ҷойгиршави, урфу одатҳо, алахусус хусусиятҳои забонро синчакорона 

меомўзад. Сипас, ба Бағдод рафта, соли 1072 асари саросари дунѐ машҳураш 

«Девони луғот-ут-турк» (Девони калимаҳои турки)-ро менависед. Асари 

мазкури Маҳмуд Қошғари оид ба омўзиши таърих, тарзи зиндагони, 

маданият, урфу одат, адабиѐти халқҳои ҳамондавраи Осиѐи Миѐна манбаи 

ниҳоят нодир аст. Асари «Девони луғат-ут-турк» аввалин асари луғати 

универсали буда, муаллифи худро саросари дунѐ ба сифати олими қомуси 

шиносонд. Дар асари мазкур олим маънои калимаҳои забонҳои қабила ва 

авлодони (халқҳои) туркиро дар забони араби эзоҳ дод. Асари Маҳмуди 

Қошғари, чуноне ки худаш зикр намудааст «пештар касе тартиб надодааст», 

бо тартиби алоҳидаи ба касе номаълум таҳия гардидааст. Мувофиқи он 

Маҳмуди Қошғари аввалин тадқиқотгари забон, маданият, этнография ва 

фолклори халқҳои турки ба ҳисоб меравад. Боз як арзиши «Девони луғот ут-

турк» ҳамин аст, ки олим дар асари худ хазинаи дунѐро илова кардааст. 

Аҳмад Югнаки. Боз як шоир ва мутафаккире, ки дар  асри XII ба забони 

турки эҷод намудааст, Аҳмад Югнаки буд. Ягона мероси адабии Аҳмад 

Югнаки «Ҳибат улҳақойиқ» («Тўҳфаи ҳақиқатҳо» боки  мондааст. Он 

ѐдгории гаронбаҳо ва нодири забони адабии турк ба ҳисоб меравад. Дар 

асари худ Юсуф Хос Ҳоҷиб барин олиму фозилони илму фанро ҳамду сано 

мехонад, маърифатпарвариро тарғиб месозад, одамонро ба илмноку 



маърифатнок шудан даъват месозад. Югнаки худро шоир не, балки муаллими 

адаб ҳисобидааст. Дар ин асар, ки китоби ба худ хоси ахлоқист, маънои 

Қуръони Карим ва Ҳадиси Шарифро ҷойгир сохтааст. Он бо мақсади 

ташвиқи ахлоқи дини ислом, ба воя расондану тарбияи инсони комил 

навишта шудааст.  

 Ривоҷи донишҳои дини: Имом ал-Бухори. Қатори дигар олимони дуняви 

дар роҳи такомули таълимот ва мафкураи ислом хизмати уламои муҳаддиси 

Мовароуннаҳри низ басо бузург аст. 102 Дар ин бора хусусан ҳиссаи Имом 

ал-Бухори (Муҳаммад ибни Исмоил ал-Бухори) (810–870), хизмати босазои 

ҳамзамон ва шогирди ў Абўисо Муҳаммад ат-Тирмизи (824–894) низ дар 

равнақи илму фан хеле калон аст. Имом ал-Бухори оид ба таълимоти ислом 

беш аз бист асар навиштааст. Танҳо дар як асараш «Ал-ҷомеъ ассаҳеҳ» 7275 

ҳадис ҷой гирифтааст. Моҳи октябри соли 1998-ум 1225- солагии 

мутафаккири бузург Имом ал-Бухори қайд гардид. Дар деҳаи Хартанги 

наздикии Самарқанд маҷмўи ѐдгории Имом ал-Бухори барпо шуд.        Асари 

4-ҷилдаи «Ал юомеъ ас-саҳеҳ»-и ў бори аввал ба забони ўзбеки нашр шуда, 

ба хонандагон тақдим гардид.  

  Ҳадис  (ба  араби–ривоят,  нақл)  –  дар  дини  ислом баъди  Қуръони  

Карим  манбаи  муқаддас  ба  ҳисоб меравад.  Маҷмўи  маълумотҳо  оид  

ба  фаъолият  ва  нишондодҳои Муҳаммад (с.а.в) пайғамбар. 

            Абўмансур ал-Мотуруди. Алломаи бузург Абўмансур ал-Мотуруди 

(870–944), ки ба равнақи илми калом ҳиссаи сазоворе гузоштааст, дар деҳаи 

Мотуруди наздики Самарқанд таваллуд ѐфтааст. Ҳарчанд Ал-Мотуруди як 

қатор асарҳои доири таълими қоидаҳои одоби исломи, қонунҳои шариат ва 

асрори камолоти маънави, ахлоқиро таълиф карда бошад ҳам, танҳо асарҳои 

муҳимтаринаш тахти унвонҳои «Китоб ат-тавҳид» (Ягонагии Аллоҳ), 

«Таъвилот аҳл-ас-сунна» (Шарҳи анъанаҳои сунна) боқи мондаанд. Дар онҳо 

моҳияти таълимоти дини, урфу одатҳои исломи дар боби камол ѐфтани.  

Ҳадис (ба араби–ривоят, нақл) – дар дини ислом баъди Қуръони Карим 

манбаи муқаддас ба ҳисоб меравад. Маҷмўи маълумотҳо оид ба фаъолият ва 

нишондодҳои Муҳаммад (с.а.в) пайғамбар  инсон ва ташаккули ҷаҳонбинии ў 

талқин гаштаанд. Ал-Мотуруди соли 944 дар Самарқанд вафот кардааст. Ба 

шарофати истиқлол суннатҳои дини барқарор ѐфтанд. Моҳи ноябри соли 

2000 дар Ватанамон 1130- солагии таваллуди Имом ал-Мотуруди қайд 

гардид. Дар Самарқанд бахшида ба хотираи ал-Мотуруди маҷмўи ѐдгори 

барпо гардида, асрҳояш ба забони ўзбеки чоп шуданд . 



        Бурхониддин ал-Марғинон. Олим-фақеҳ (ҳуқуқшиноси машҳур 

Бурҳониддин ал-Марғинони соли 1117 дар шаҳраки Риштони водии Фарғона 

таваллуд ѐфтааст. Асари нодиртарин ва гаронбаҳои ал-Марғинони китоби 

чорҷилдаи ў «Ҳидоя» аст, ки ба забони араби навишта шудааст. Ин китоби 

ҳуқуқшиноси ислом барои ҳуқуқшиносони мамлакатҳои мусулмон ҳам 

дастури назарияви ва ҳам дастури амали ба ҳисоб мерафт. Китоб ба якчанд 

забонҳо тарҷума шудааст. Ҳоло ҳам ба сифати манбаи муҳим истифода 

гардида меояд. Аз ҳамин сабаб аллома на танҳо дар байни уламоҳо, балки 

халқ ҳам чун «сарбони роҳи ҳидоят» гуфта ҳурмату эътибори калон ѐфт. 

Бурҳониддин ба номи шарафноки вал-милла (далили, исботи дини ислом) 

сазовор гардид. Соли 2000-ум 910-солагии ал-Марғинони қайд гардид. Ба 

ҳамин муносибат дар маркази шаҳри Марғелон маҷмўи ѐдгории 

Бурхониддин Марғинони барпо гардида, дар ҳамин ҳо мақбараи рамзии ў қад 

кашид.  

        Дин. Дар ҳаѐти маънавии асрҳои IX–XIII дини ислом нақши муҳим 

бозидааст. Дини ислом ва шариат, ки ҳамон давр дар Шарқи мусулмон васеъ 

паҳн гашта ба дараҷаи дини ҷаҳони расида буд, ба мафкураи олами мусулмон  

табдил ѐфт. Аҳолии Мовароуннаҳр дини исломро қабул карда, ба иҷрои 

аҳкоми шариат, ҳамчунин омўзиши хат ва забони араби шурўъ менамояд. 

Дар шаҳрҳои маркази як қатор масҷиду мадрасаҳо қад кашиданд. Асри XII 

дар маҳаллаи Дарвозаи Мансури Бухоро ҳатто махсус барои қонуншиносҳо 

«Мадрасаи фақиҳон» бунѐд гашта буд. Ин гуна дорилфунуни оли асосан ба 

омўзиши мукаммали манбаъҳои асосии таълимоти дини ислом: Қуръони 

карим, Ҳадиси шариф ва забони араби эътибори калон медод. Дар омўзиши 

амиқи аҳкоми шариат «Тафсир» – «Шарҳи Қуръони карим» манбаи хеле бой 

ва пурарзиш ба ҳисоб мерафт. Фанни фиқҳ (ҳуқуқшиносии ислом) дар бораи 

ахлоқ ва аҳкоми шариат маълумоти мукаммал медиҳад. Дар равнақи 

таълимоти дини ислом ва тарғиботи он хусусан шаҳри Бухоро маркази асоси 

ба ҳисоб мерафт. Аз мадрасаҳои Бухоро олимони варзидаи фиқҳшинос, 

қозиҳо ва имомҳои бисѐре ба воя мерасанд. Аз ин рў, аз асри IX инҷониб 

Бухоро бо номи «Қуббат-ул-ислом» (Гумбази дини ислом) шўҳрат дорад. 

 

* Тасаввуф (сўфия) – таълимотест, ки мусулмононро ба ҳалоли, поки, 

баробари, эҳтироми қадру қимати инсон, рўзгузарони бо меҳнати ҳалол, 

истифода на-бурдани меҳнати дигарон даъват менамояд. 

 *Тариқат – роҳи дурусти ба қоидаҳои тасаввуф амал кардан, яъне расидан 

ба дараҷаи инсони комилро ни-шон медиҳад. 

    



             Тасаввуф. Тасаввуф дар шарқи мусулмони асрҳои миѐна васеъ паҳн 

гардида буд. Ин таълимот аввал дар миѐнаҳои асри VIII дар Ироқ ба вуҷуд 

омадааст. Асоси таълимоти тасаввуфро фаъолияти инсон ва камолоти вай 

ташкил медиҳад. Дар кишварҳои гуногуни Мовароуннаҳр тариқатҳои 

мухталифи тасаввуф пайдо мешаванд. Дар Туркистон асри XII Яссавия, 

охири асри XII дар Хоразм Кубровия, асри XIV дар Бухоро Нақшбандия ва 

ғайра арзи амал менамоянд.  

        Тасаввуфе, ки дар асри XII дар Мовароуннаҳр васеъ доман паҳн карда 

буд, тариқати Яссавия буда, ба он Аҳмад Яссави асос гузоштааст. Асосҳои 

тасаввуф дар асари машҳури Яссави «Ҳикмат» баѐн шудаанд. Ба ақидаи 

Аҳмади Яссави бидуни шариат тариқат, бидуни тариқат маърифат, бидуни 

маърифат ҳақиқат буда наметавонад. Ҳар яке аз онҳо ҳамдигарро пурра 

карда, такмил медиҳанд. Дар асоси тариқати Яссави ғояи аз тариқи 

гўшанишини ва тарқи дунѐ кардан расидан ба камолот пеш гузошта шуда 

буд. Ба камолот танҳо касе расида метавонад, ки аз роҳҳат ва фароғати дунѐи 

фони даст кашида, бо гўшанишини (узлат) дар роҳи тоату ибодат заҳмат 

кашида, меҳнати пурмашаққатеро анҷом диҳад. Хуллас, ҳарчанд дар 

тариқати Яссави меҳнати пурмашаққат ва азият дар роҳи шариат, ҳамчунин 

тарки дунѐ намудан тарғиб гардад ҳам, аммо инсон ба дараҷаи зоти шариф 

васф карда мешавад. Таъкид мегардад, ки инсон аз ҳар гуна молу давлат 

болотар меистад. Боз яке аз симоҳои барҷастаи таълимоти тасаввуф  

       Наҷмиддин Кубро (1145–1221) аст, ки дар Хоразм ба тариқати 

«Кубравия» асос мегузорад. Тафовут аз тариқати Яссавия тариқати Кубравия 

тарки дунѐ намуданро рад мекунад. Ғояи дар ҷараѐни меҳнати пурмашаққати 

роҳи камолот ҷоиз будани баҳраманди аз нозу неъматҳои ин дунѐ пеш 

гузошта мешавад. Дар тариқати Кубравия даъвате ба амал оварда мешавад, 

ки муҳаббат ба халқу ватан бояд ниҳоят пурзўр гашта, дар ҳама гуна 

лаҳзаҳои вазнин бо омма як ва баҳри ҳифзи истиқлоли ватан мубориза бояд 

бурд. Асри XIV тасаввуф дар тариқати Нақшбандия боз ҳам ривоҷ меѐбад. Ба 

он Баҳоуддини Нақшбанд асос мегузорад. Ў соли 1318 дар наздикии Бухоро 

деҳаи Қасри Ҳиндувон дар оилаи ҳунарманди ба газвор нақш андозанда ба 

дунѐ омадааст. Дар ҷавони баробари таълим гирифтан ба газвори кимхоб гул 

андохтанро пухта омўхта, касби падари – наққоширо пеша кардааст. Хоҷа 

Баҳоуддин асарҳоро таҳти унвонҳои «Ҳаѐтнома» ва «Далил ал-ошиқин» 

навишта, тариқати худро офарид. Тариқати Нақшбандия дар Мовароуннаҳр, 

Хуросон ва Хоразм васеъ паҳн гардид. Тариқати Нақшбандия инсонро ба 

ҳалоли, поки даъват сохта, бо меҳнати худ рўз гузарондан, ба муҳтоҷи он 

хайру эҳсон кардан, софдил ва хоксор шудан даъват месохт. Ҳикмати ў «Дил 

ба ѐру даст ба кор» моҳияти ҳаѐтии тариқати Нақшбандияро ифода месозад. 



Ў тарки дунѐ карданро рад карда, меҳнатдўсти, оддиги ва донишмандиро 

тарғиб месозад. Ба тараққиѐти таълимоти Нақшбандия дар асарҳои минбаъда 

Алишери Навои, Абдураҳмони Ҷоми, Хоҷа Аҳрор барин алломаҳои бузург 

ҳиссаи босазое гузоштаанд. Ба шарофати Истиқлол номи азизу мубораки 

Аҳмад Яссави, Баҳоуддин Нақшбанд, Наҷмиддин Кубро барин бобоѐнамон 

барқарор ѐфта, қадамҷояшон обод гардид. Асарҳояшон чоп шуда, аз мероси 

бебаҳои онҳо авлоди имрўза баҳраманд мегардад. Ҳол он ки дар асоси 

таълиму тарбияи исломи аҷдод камол ѐфта, аз худ мероси абадзинда боқи 

гузоштаанд.  

       Меъмори. Сохтори иҷтимои-сиѐсии ҷомеаи асри миѐна ва мафкураи 

дини ислом ба ин қабил соҳаҳои ҳаѐти мадани низ таъсири пурзўр расонданд. 

Дар  шаҳрҳои Самарқанд, Бухоро, Урганч, Тирмиз, Ўзган ва Марв сарой, 

масҷид, мадраса, манора, мақбара ва корвонсаройҳои сершуморе сохта 

шуданд. Мақбараи Исмоили Сомони, масҷиди Намозгоҳ, Манораи Калон дар 

шаҳри  Бухоро, дигар манораҳо ва биноҳои зиѐде дар Вобкент ва Ҷарқўғон 

намунаҳои меъмории ҳамон давр мебошанд Ёдгориҳои мазкур аз ривоҷи 

меъмории ба худ хос далолат медиҳанд. Ҳамон давр аз сангҳои суфта, хишти 

пухта ва масолеҳи ба об тобовари бинокори иншоотҳои гуногуни оби: 

обанборҳо, сарбандҳо, новаҳо, кўпрукҳо, сардобаҳо ва корезҳо барпо 

мешаванд. Ченакҳои ин гуна иншоотҳо аз нуқтаи назари математики хеле 

мукаммали дошт. Масалан, дар обанбори Хонбанди, ки асри X дар натиҷаи 

бастани дараи кўҳи Пастоғи қаторкўҳи Нурато барпо шудааст, 1,5 миллион 

метри мукааб об ҷамъ оварда мешуд. Сарбанд аз санги хоро ва масолеҳи ба 

об тобовари бинокори бунѐд шуд. Ҳангоми бунѐди ин сарбанд муҳандисон на 

танҳо қувваи теладиҳандаи амудиву шоқулии оби ҳавз, балки қувваи таъсири 

заминларзаро низ ба ҳисоб гирифтаанд. Он бешубҳа аз ҳамин далолат 

медиҳад, ки қонун дар бораи қувваи фишори об, ки физики машҳури 

фаронсави Блезк Паскал асри XVII кашф карда буд, 7 аср муқаддам ба 

муҳандисони Мовароуннаҳр маълум будааст. Аз асри X эътиборан дар 

бинокори иморатҳои синчкори равнақ меѐбад. Аз таксинҷ то сутуну сарроф 

ва болорҳои биноҳои яккасинчу ҷуфтсинч чўбҳо бо усули пайванд сохта 

шуда, байни синҷҳо бо хишти хом ѐ лой пур карда мешуданд. Сохтмони 

чунин иморатҳо то ба замони мо боқи мондаанд. Аз корҳои ҷустуҷўкуни  

манзилгоҳҳои харобаҳои шаҳристони Афросиѐб, Варахша, Бухоро ва 

Пойканд маълум мешавад, ки асрҳои X–XI низ иморатҳо аз похса ва хишти 

хом сохта шуда, дар меъмории шаҳр мавқеи асоси доштаанд.  

      Наққоши, кандакори ва хаттоти. Асрҳои IX–XII дар баробари меъмори 

санъати наққоши ва кандакори низ ривоҷу равнақ меѐбад. Пештоқ, дар ва як 

қисми девори иморатҳо ҳам бо навиштаҷоти гуногунмазмун фаро гирифта 



шуда буданд. Ҳамон давр хаттоти яке аз соҳаҳои муҳим ва паҳнгардидаи 

санъати халқи буд. Ба туфайли ҳанўз кашф нагардидани чопи китоб ва танҳо 

аз ҷониби хаттотон нусхабардори гардидани китобҳои дастнавис санъати 

хаттоти хеле инкишоф меѐбад. Намунаҳои хаттоти, ки бо услубҳои гуногуни 

ҳусни хат иҷро мегардиданд, дар нақшҳои меъмори низ ба сифати бахшандаи 

ороиши мазмуни ҳаѐти ва завқи эстетики истифода мешуданд. Санъати 

мусиқи. Садаи IX – ибтидои асри XIII санъати мусиқи низ хеле тараққи 

мекунад. Ид, тўй, сайру гашти мардум ва дигар маросимҳо бе суруду тарона 

намегузашт. Дар он давр созандаҳо асбобҳои созии тори, зарбию нафасиро, 

аз қабили уд, танбўр, рубоб, най, сурнай, карнай, қўшнай ва сетор васеъ 

истифода намудаанд. Ҳамон давр дар асоси оҳангҳои халқи оҳангҳои нав ба 

нав, аз қабили «Рост», «Хусравони», «Бода», «Ушшоқ, «Зерафканд», 

«Бузрук», «Сипоҳон», «Наво», «Баста», «Тарона», ки минбаъд барои оҳанги 

классикии халқҳои тоҷику ўзбек «Шашмақом» пойдевор шуданд, эҷод 

гардиданд. Санъати мусиқи бешубҳа дар робита бо шеърият ва илми 

мусиқишиноси тараққи мекунад.  

                                          Саволҳо ва супоришҳо 

1.Бигўед, ки чаро дар асрҲои IX–XII дар кишварамон илму фан хеле тараққӣ 

ѐфтааст?  

2. Мавқеи ишғолкардаи Мусо ал-Хоразмӣ ва Аҳмад алФарғонӣ оид ба 

математика аз чӣ иборат аст? 

3. «Академияи Маъмун» кадом солҳо фаъолият пеш бурдааст?  

4.Аз адабиѐти хаттии туркӣ аз ҳама нодирашро қайд намоед. 

5. Бигўед чӣ, забони адабии турк барои ба вуҷуд омаданї кадом забонҳо 

аҳамияти калон дошт?  

6. Маҳмуд Замаҳшарӣ дар куҷо таваллуд шудааст ва бо кадом номҳо ситоиш 

кардаанд?  

7. Асари «Қутадғу билиг» аз тарафи кӣ навишта шудааст?  

8. Дар бораи Маҳмуди Қошғарӣ ва асараш «Девони луғатит турк» сухан 

ронед. 

 

 

 

 

 

 

 



10- Илм ва рушди он дар Осиѐи Миѐна дар давраи ҳукмронии Амир 

Темур ва Темуриѐн. 

           Нақша 

1- Рушди илм дар замони Темур ва Темуриѐн 

2 - Рушди санъат дар давраи Амир Темур  ва Темуриѐн 

3- Дар замони Темур ва Темуриѐн системаи маориф чӣ гуна буд. 

4- Рушди адабиѐт дар замони Темур ва Темуриѐн 

 

            Ҳунарманди. Самарқанд, Бухоро, Тошканд, Шоҳрухия, Тирмиз, 

Шаҳрисабз, Қарши ва бисѐр дигар шаҳрҳои Мовароуннаҳр ба маркази 

ҳунарманди табдил ѐфтанд. Дар шаҳрҳо миқдори маҳаллаҳои ҳунарманди 

зиѐд гашта, гузар, кўча, растаҳои бозор, тимҳо ва тоқҳо (бозорҳои 

гумбаздор)-и алоқаманди касбу кор пайдо шуданд. Дар аксарияти шаҳрҳо 

маҳаллаҳои ҳунарманди, аз қабили заргари , мисгари,  сўзангари, моҳутбофи, 

сангтароши, шишарези даббоғон амал мекарданд. Дар ҳунармандии асрҳои 

миѐна кулоли ба соҳаи сернуфуз табдил меѐбад. Ба он косагарон, хум ва 

хумчасозон шомил буданд. Ҳамон давра сангро суфта намуда, дар онаккоки 

намудан, ҳамчунин нақшу нигор ва хушнависи инкишоф меѐбад. Лавҳи 

сангин барои гузоштани Қуръон дар масҷиди Бибихонуми Самарқанд, санги 

нефрити сари қабри Амир Темур дар Гўри Амир, сангҳои мармарини 

Шоҳизинда ва мақбараҳои дигар нақшҳои гуногун, оятҳо ҳаккоки шуда, 

марсия ва қайдномаҳои таърихи сабт ѐфта буданд. Бинокори, кандакории 

чўб. Ҳамон давр дар шаҳрҳои калонтарини мамлакат, алалхусус Самарқанд 

ва Ҳирот сохтмон хеле ривоҷ ѐфта, мавқеи бинокори меафзояд. Аз рўйи 

касби бинокорон шахсони хиштчину қади иморатро бардоранда «банно»-ѐн 

ва ба пештоқу равоқи тоқ парчину гиреҳдиҳандаву пардоздиҳанда «устоз» 

ном бурда шудаанд. Дар ин давр чўбкори ҳам ривоҷ меѐбад. Устоѐни моҳири 

дуредгар бо кандакории чўб машғул шудаанд. Онҳо дарҳои нақшинкор, 

панҷараҳо, сутунҳо, тоқравоқҳо, хонтахтаҳо, курсиҳо ва дигар ҷиҳозоти 

ҳархелаи бисѐреро сохтаанд. Дарҳои нақшинкори оятҳо сабтѐфтаи Гўри Мир 

ва Шоҳизинда намунаи аз  ҳама нодири санъати кандакории чўби устоѐни 

халқӣ ба ҳисоб мераванд. Дар ҳунармандии Самарқанд истеҳсоли коғаз 

мавқеи хоса дорад. Коғази Самарқанд дар байни хаттотони Шарқ машҳур 

буда, қисми маълуми он ба хориҷа бароварда шудааст. Робитаҳои тиҷорат. 

Дар асри XV давлати Темуриѐн бо як қатор мамлакатҳои ҳамсояи дуру 

наздик: Чир, Ҳиндустон, Тибет, Эрон, Рус, Сибир ва соҳили Волга мунтазам 

савдову тиҷорат мекард. Дар инкишофи савдову тиҷорати дутарафа бо 

давлатҳои хориҷа алоқаи сафоратии Темуриѐн бо амалкатҳои ҳамсоя нақши 

муҳим мебозид. Дар замони Шоҳрух ва Улуғбек бо Хитой, Тибет ва 



Ҳиндустон низ муносибатҳои неки ҳамсояги барқарор гардиданд. 

Муносибатҳои пули. Бояд таъкид кард, ки пешвариҳои ҳаѐти иқтисодии 

мамлакат ба дараҷаи муайян ба ислоҳоти пулии ҳамон давр низ вобаста 

буданд.  

           Маълум аст, ки соли 1428 Улуғбек ислоҳоти пулҳои фулусии дар 

муомилат бударо ба амал мебарорад. Ў зарб намудани пулҳои майдаи 

сабуквазни дар муомилот бударо манъ менамояд. Пулҳои майдаи кўҳнаро бо 

пули нав иваз намуда, дар айни замон барои қонеъ сохтани талаботи савдои 

дохила ба пулҳои майдаи мисин якбора дар шаҳрҳои Бухоро, Самарқанд, 

Тирмиз, Тошканд, Шоҳрухия ва Андиҷон зарбхонаҳо ташкил дода, фулусҳои 

вазнашон якхелаи навро зарб намуда, ба муомилат мебарорад. Дар байни 

халқ фулусҳои нави Улуғбек, ки бо номи «Фулуси адлия», яъне «тангаи 

адолатнок» шўҳрат ѐфта буд, ба савдои чаканаи дохила роҳи васеъ кушод. 

Баробари ин бо мақсади зиѐд кардани даромад. Тамға – боҷи савдо, андозе ки 

аз савдогарон ситонда мешуд. Фулус – пули майдаи мисин  аз савдои беруна 

Улуғбек андози «тамға»-ро низ каме баланд бардошт. Ҳамин тавр, дар 

замони Улуғбек инкишофи савдои дохила ва беруна дар мамлакат сабабгори 

асосии вусъати ҳаҷми маҳсулоти ҳунарманди, ривоҷи соҳаҳои касбу ҳунар 

гардид. Деҳқони ва чорводори. Сарфи назар аз ҷангҳои дохила, ки дар 

мамлакат тез-тез рўй медоданд, асри XV ҳам дар деҳоти Мовароуннаҳр ва 

Хуросон корҳои ободони ба амал бароварда мешаванд. Ҳама гуна фаъолияти 

соҳибкорони инфироди оид ба кушодани заминҳои нави даштҳо, кандани 

каналҳо, бунѐди боғҳо ва обод намудани заминҳои бекорхобида аз тарафи 

Темуриѐн дастгири мешуданд. Ҳатто ин гуна соњибкорон дар бадали як-ду 

сол аз ҳама гуна андоз ва пардохтҳо озод мешуданд. Дар ҳаѐти иқтисоди-

хоҷаги, хусусан чорводории чарогоҳи, асппарвари, шутурпарвари, инчунин 

говпарвари нақши муҳим доштанд.  

        Заминдори. Давоми асри XV дар Мовароуннаҳр ва Хуросон чун пештара 

асосан чор шакли заминдори ва мулкдори: «Мулки девони» – заминҳои 

давлат, «Мулк» – заминҳои хусуси; «Мулки вақф» – заминҳои зери итоати 

мадраса ва масҷидҳо, ниҳоят заминҳои ҷамоа мавҷуд буданд. Ҳисми 

калонтарини заминҳои деҳқони мулки давлат ба ҳисоб мерафт. Ин заминҳоро 

чун пештара ҳукмдори мамлакат султон ѐ амирон ихтиѐрдори мекарданд. 

Дар давраи Темуриѐн ба тарзи «суюрғол» инъом кардани заминҳои давлати 

васеъ истифода мегардад. Дар сурати ба ҳукумати маркази итоат накардани 

соҳибони суюрғол онҳо аз ҳуқуқи суюрғол маҳрум мешуданд ва он ҳуқуқ ба 

шахси дигар дода мешуд. Ҳамон давр ба соҳибони мулкҳои калон барои ягон 

хизмати шоисташон додани «васиқаи тархони» аз ҷониби ҳукмдори оли 

васеъ паҳн гашта буд. Мулкдороне, ки васиқаи тархони мегирифтанд, дар 



асоси он аз тамоми  андоз ва пардохтҳо озод мешуданд. Васиқаи тархони 

одатан ба амирон, бекҳо, амалдорони сарой, саййидҳо ва дигар намояндагони 

табақаҳои болои дода мешуд. Ба исми шахси мулкдор, ки чунин васиқа 

гирифтааст, мартабаи «тархон» ҳамроҳ мешуд. Асри XV низ мисли пештара 

замин ва обҳои зиѐде ба ихтиѐри масҷид, мадраса, хонақоҳ, мақбара ва 

мазорҳо вогузошта шуда буданд, ки чунин заминҳо «мулки вақф» ном 

доштанд. Одатан ғайр аз замин ва об дўкон, корхона, осиѐб, обҷувоз, 

растаҳои бозор, корвонсаройҳо низ вақф гардида, даромаде, ки аз онҳо 

гирифта мешуд, ба таъмин ва таҷҳизоти масҷид, мадраса, шифохона ва 

хонақоҳ, нафақаи мутаввали, мударрис, табиб ва талабаҳо, инчунин хароҷоти 

рўзмарраи мусофирхонаю шифохонањо сарф мегаштанд. Навъҳои андоз. 

Андози асоси, ки аз заминҳои обѐришаванда ситонида мешуд, «хироҷ» ном 

дошт. Хироҷ дар шакли маҳсулот, пул ситонда мешуд. Он аз рўйи ҳосил ва 

ҳосилхезии замин муайян мегардид. Чунончи, хироҷро аз заминҳое, ки бо 

ѐрии обҳои дарѐ, чашма ва корез обѐри мешуданд, ба миқдори сеяк (33 фоиз) 

меситонданд. Аз заминҳои лалм ба миқдори шашяки ҳосил, яъне аз 16,5% то 

ҳаштяк, яъне 12,5 % андоз гирифта мешуд. Аз як қисми заминҳои мулк 

«ушр», яъне ба миқдори даҳяки (10 %) ҳосил андоз мегирифтанд. Ин гуна 

заминҳо одатан зери итоати уламо ва машоихҳое, ки дар ҳаѐти илму фан, 

маърифат ва маънавии замони худ нуфузи калон доштанд, вуҷуд доштанд. Аз 

чорво ба миқдори чиҳиляк, яъне 2,5 % закот мегирифтанд. Ғайр аз андозҳои 

асоси аҳолии меҳнаткаш ба корҳои бегор низ иштирок мекарданд. Ҳар як 

фарде, ки дар бегор иштирок мекард, барои кор кардан асбобу ускуна ва 

лавозимоти заруриро бояд бо худ меовард.  

         НИЗОМИ ТАЪЛИМ.Фаъолияти мадрасаҳо. Дар давраи Темур ва 

Темуриѐн мадраса вазифаи маркази додани маълумоти олиро ба иҷро 

расондааст. Дар Мовароуннаҳр ва Хуросон асосан аз ҳисоби маблағҳои 

давлат ва давлатмандон бисѐр мадрасаҳо сохта шудаанд. Дар мадраса 

баробари илоҳиѐт фанҳои дуняви: қонуншинос (факҳ), мантиқ, риѐзиѐт 

(математика), ҳандаса (геометрия), фалакиѐт, тиббиѐт, таърих, ҷуғрофия 

(география), адабиѐт, назмшиноси (илми арўз), забони араби ва морфология 

(қофия)-и он омўзонда шудааст. Мутахассисони аз ҳама баландмалака дар 

мадрасаҳо сабақ додаанд. Ба онњо музди мењнати алоҳида дода мешуд. Соли 

1404 Сароймулкхоним дар Самарқанд чунон мадрасае созонда буд, ки бо 

ҳашаматнокии худ аз дигар иншоотҳои ҳамондавра фарқ мекард. Ба он 

олимони машҳури давраи худ муддарриси кардаанд. Фақат дар ҳудуди Ҳирот 

36-то мадраса буда, ба ин мадрасаҳо ва дар хонадонҳои дар ҳамин ҳудуд 

ҷойгиршуда ба мақсади таълим аз мамлакатҳои гуногун талабаҳо меомаданд. 

Мадрасаи Ферузхон ва хонакоҳи он махсусан шўҳрат ѐфта буд. Дар мадрасаи 



Ихлосияи дар соҳили анҳори Инҷил ҷойгиршуда ва хонакоҳи Халисия дар 

давраи ҳукмронии Ҳусан Бойқаро барпо гардидааст. Таҳсил дар асоси озмун 

гузаронда, дар ҳар як озмунимоҳона талабаҳои сустхон гирифта монда, 

таҳсилро танҳо аълохонон давом додаанд. Ба фармони Улуғбек соли 1417 дар 

Бухоро, соли 1420 дар Самарқанд, соли 1433 дар Ғиҷдувон мадрасаҳо қад 

мекашанд. Ҳатто дар дарвозаи мадрасаи Бухоро «Илм  андўхтан вазифаи ҳар 

як мусулмон зану мард аст». навишта шуда буд. Даргоҳҳои илмие, ки дар ин 

се шаҳри қадимаи Мовароуннаҳр барпо гардида буданд, хусусан мадрасаи 

Самарқанд дорилфунуни замонаи худ ба ҳисоб мерафт. 

        Мадрасаи Улуғбек. Мадрасаи Самарқанд, ки соли 1420 дари худро боз 

намуд, иборат аз ду ошѐна ва панҷоҳ ҳуҷра буд. Ҳар як се ҳуҷра се хона: 

анбор, хонаи хоб ва дарсхона дошт. Дар мадраса беш аз сад талаба истиқомат 

мекард ва таълим мегирифту ба он яке аз олимони бонуфузи он замон 

Мавлоно Шамсиддин Муҳаммад Хавофи мударриси мекард. Олимони 

машҳури асрҳои миѐна Қозизодаи Руми, Ғиѐсиддини Ҷамшеди Кошони, 

Мирзо Улуғбек ва шогирди ў Алоуддини Али Қушчи аз фанҳои гуногун дарс 

гуфтаанд. Рўзи кушоиши мадраса дарси аввалро Шамсиддин Муҳаммад 

Хавофи гузарондааст. Дар дарс навард нафар толибилмон иштирок 

намудаанд. Дар мадраса илми ҳайат: «астрономия»-ро Қозизодаи Руми 

таълим додааст. Ба толибилме, ки на кам аз понздаҳ шонздаҳ сол дар мадраса 

тахсил гирифта, аз рўйи барнома он фанҳоро пурра аз худ карда, дар имтиҳон 

дониши худро хуб намоиш дода тавонистааст, «санад» яъне шаҳодатнома 

дода мешуд. Шунавандагони мадраса ва хонакоҳҳо бисѐр китобҳоро оид ба 

соҳаҳои мухталифи фан таҳлил мекарданд. Дар саройҳои Амир Темур ва 

авлодони он китобхонаҳои бойеро соҳиб буданд, ки асарҳоро ноѐбро оиди 

дунѐи кўҳна ва асрҳои миѐна маҳфуз медоштанд. Китобхонаҳои бойи Амир 

Темур ва Улуғбек дар Самарқанд, Шоҳроҳ, Бойсунқўр, Ҳусайн Бойқаро ва 

Алишери Навои дар Ҳирот бо зиѐбахшии худ машҳур буданд..       

      Марказҳои илму фан. Дар асри XV дар Самарқанд ва Ҳирот гурўҳи 

калони олимону фозилон, шоирону оҳангсозон ҷамъ шуданд. Дар тараққиѐти 

илму фан ва санъат ҳиссаи Улуғбек, ки дар муҳити доираи фарҳангии замони 

худ тарбия ѐфта, аз ҷавони ба сифати олими номдор шўҳрат ѐфта буд, хеле 

калон аст. Улуғбек дар баробари идора намудани мамлакат бо корҳои илми 

машғул мегардид, дар мунозираҳои олимон фаъолона ширкат меварзид. 

Улуғбек асарҳои гузаштагони худ Аҳмад Фарғони, Абўнаср Фороби, 

Муҳаммад Хоразми, Абўрайҳон Беруни ва Ибни Синоро муфассал меомўзад. 

Ба воситаи асарҳои мутафаккирони мазкур вай бо асарҳои мумтози олимони 

Юнони Қадим Афлотун, Арасту, Гиппарх, Проломей шинос мегардад. 

Муваффақияти бузурги ба даст омада дар соҳаи фалакиѐт ва риѐзиѐт ба 



давлати Темуриѐн шўҳрати калон овард. Шўҳрати мазкур дар навбати аввал 

бо номи Улуғбек узван пайваст аст. Расадхонаи Мирзо Улуғбек. Бо иштирок 

ва кўмаки бевоситаи олимоне, ки Улуғбек дар Самарқанд дар атрофи худ 

гирд оварда буд, солҳои 1424–1429 дар назди анњори Обираҳмат воқеи 

атрофи шаҳр расадхона бунѐд гардид. Баландии ин иморати бузург, ки то ба 

имрўз шавқи олимонро бедор мекунад, 31 метрро ташкил медод. Таҳти 

сарвари Ғиѐсиддин Ҷамшед асбоби асосии ченаки расадхона – секстанти 

машҳур гузошта мешавад. Ҳамон давра секстанти Самарқанд яке аз 

калонтарин секстантҳои Шарқ ба ҳисоб мерафт. Улуғбек дар назди расадхона 

Намуди дохилаи расадхонаи Улуғбек бойтарин китобхонаи замонаашро 

ташкил медиҳад. Дар он доир ба тамоми соҳаҳои илму фан тақрибан понздаҳ 

ҳазор ҷилд китоб маҳфуз буд. Бо иштироки фаъолонаи Улуғбек ва сарварии ў 

расадхона ба илмгоҳи дорои асбобу анљомњои замонавии ба хуби 

ҷиҳозонидашуда табдил меѐбад. Дар расадхона баробари худи Улуғбек як 

қатор олимон, аз ҷумла риѐзидон ва астрономҳои машҳури замон Қозизодаи 

Руми, ки бо номи Афлотуни замон маълум аст, Ғиѐсиддин Ҷамшеди Кошони 

– Птоломейи замон, Али Қушчи ва дигар олимони зиѐд корҳои илми ва 

тадқиқотиро пеш бурдаанд. Хуллас, Улуғбек дар Самарқанд мактаби 

астрономиро ташкил дод. Дар асоси натиҷаҳои тадқиқотҳое, ки дар 

расадхона пеш бурдаанд, оид ба математика ва астрономия як қатор асарҳои 

нодир иншо гардиданд. Шоҳсари Улуғбек «Зиҷи ҷадиди Кўрагони» (Ҷадвали 

нави астрономии Кўрагони) ном дорад. Зиҷи ҷадиди Кўрагони асосан аз ду 

қисм: муқаддимаи мукаммал ва ҷадвали муайянкунандаи мавқеъ ва ҳолати 

1018 ситораи собит иборат буд. Ҷадвали астрономии Улуғбек дар байни 

ҷадвалҳои ба он монанди замонааш бо дараҷаи баландии дақиқии худ фарқ 

карда меистод. Ҳамчунин ҳисоби соли Улуғбек аз ҳисоби ҳозира танҳо ба як 

дақиқаву ду сония фарқ мекард. Ин ҳол барои асри XV дақиқии хеле баланд 

гашта, ба ченакҳои замони ҳозира хеле наздик буд. Улуғбек ҳамчунин асари 

таърихии «Таърихи чор улус» («таърихи арбаъ улус) ва доир ба илми мусиқи 

панҷ рисола низ таълиф намуд. Мактаби ситорашиносии Улуғбек академияи 

ба худ хоси давраи худ буд. Он аз ҷониби файласуфи машҳури Фаронса, 

нависанда ва муаррих Волтер (1694–1778) эътироф гардидааст. «Улуғбек дар 

Самарқанд ба академия асос гузошт. Барои чен кардани кураи Замин амр дод 

ва дар мураттаб намудани ҷадвали астрономи  иштирок кард» – навишта буд 

Волтер. Мактаби астрономии Улуғбек ба рушди астрономияи Шарқ таъсири 

калон гузошт.  

           Намояндагони адабиѐти мумтоз. Адабиѐти халқҳои Осиѐи Миѐна аз 

ҷиҳати услуби бадеи такмил ѐфта, ба зинаи нав баромад. Ҳам дар наср ва ҳам 

дар назм асарҳои зиѐди нодири бадеи ва лирики офарида шуданд. Дар байни 



адабиѐти халқҳои Осиѐи Миѐна, хусусан ўзбеку тоҷик робита ва ҳамкори 

инкишоф ѐфта мустаҳкам мегардид. Адабиѐти тарҷумави ба вуҷуд омад. 

Баробари рушди адабиѐти бадеи дар ҳоли пайвастаги адабиѐтшиноси низ 

равнақ ѐфта, асарҳои пурарзиши илми офарида шуданд. Достони «Юсуф ва 

Зулайҳо» дар коркарди нави Дурбек, девони шоири тошканди Атои аз 

дурдонаҳои адабиѐти бадеии ҳамин давр мебошанд. Дар байни шоирони 

ўзбеки ин давр Лутфи (1366–1465) мавқеи алоҳида дорад. То Навои дар 

шеърияти ўзбек шоире набуд, ки ба дараҷаи Лутфи  расида бошад. Ў на танҳо 

ба забони ўзбеки, балки инчунин ба забони форси низ қасидаҳо эҷод 

намудааст. Дар эҷодиѐти Лутфи фикрҳои аз қабили дўст доштани ҳақиқат ва 

адолат, тарғиб намудани шафқат ва мурувват, дўст доштани илм ва санъат 

мавқеи муҳим доранд. Дар равнақи адабиѐти бадеии асри XV саҳми арбоби 

барҷастаи давлатқ, шоири бузург, олим, мутафаккир Алишери Навои (1441–

1501) ва шоири бузурги тоҷик Абдураҳмони Ҷоми (1414–1492) бағоят калон 

аст. Навои тамоми фаъолият ва эҷодиѐти худро ба мубориза баҳри бахту 

саодати инсон, осоиштагии халқ, пешгирии ҷангҳои дохила, корҳои ободони, 

равнақи илму фан, санъат ва адабиѐт бахшид. Ў забони адабии ўзбек, 

адабиѐти классикии ўзбекро ба зинаи нав бардошт. Навои беш аз 30 асари 

калони бадеи нивишт. «Ҳамса», «Хазойин ул-маони», «Маҳбуб ул-қулуб», 

«Лисон уттайр» аз ҳамин ҷумла мебошанд. Хуллас, шоир ва мутафаккири 

бузурги халқи ўзбек Алишери Навои бо ғояҳои инсонпарваронаи худ дар 

фаъолият ва эҷодиѐт, инчунин дар асарҳои бебаҳои хеш аз радифи 

санъаткорони бар ҷастаи ҷаҳон ба худ мавқеи муносиб ишғол намуд. 

Абдураҳмони Ҷоми, ҳамзамон, устоз ва дўсти Алишер Навои буд. Дўсти ва 

ҳамкории онҳо тимсоли равшани дўсти ва ҳамкории ўзбек ва бародар 

мебошад.  

           Муаррихон. Яке аз намояндагони бузурги илми таърих Мирхонд 

(1438–1498) буда, номи ҳақиқии вай Муҳаммад Ховандшоҳ ибни Маҳбуб ба 

ҳисоб мерафт. Ҳарчанд дар Балх таваллуд ѐфта бошад ҳам, қисми бисѐри 

умри худро дар Ҳирот гузарондааст. Аз хусуси Мирхонд маълумотҳо хеле 

каманд. Дар ҳаққи ў баъзе маълумотҳоро набераи Хондамир навиштааст: 

«Падарпаноҳ   ҷаноби амир Хованд Муҳаммад ҳангоми ҷавони ба омўзиши 

илмҳои мухталиф пардохта, дар роҳи ба камолоти фазилати нафис расидан 

шуҷоаткорива  зўр  меҳнат  намуд... дар фурсати кўтоҳ дар боби 

донишманди фозили пешқадами замон шуда монд. Ў бештар илми таърихро 

касб намуд, ба танқиди вазъияти ҷаҳон, ҳамчунин осори атиқаҳо шурўъ 

намуд. Хотираҳои олиҷанобонаро дар фурсати тез, барои ишғоли ин фан 

фозил намуд, аммо феъли атвораш барои ҳамроҳшави  ба аҳли маишат роҳ  

надод, ба завқу шавққ дода нашуд... иштиѐқи сабақ додан ва амри маърифат 



дар хотираи равшани ў мутлақо нанамуд. Аммо ин ҳол қиблагҳи орзу ва 

амонии он, яъне ҳазрати султони олиҷаноб (Ҳусайн) ба ҳузури дўсти 

наздикаш (Амир Алишери Навои) рафтан ва ҳар гуна навозиш, марҳамат, 

иттифоқи, ҳамчунин мурувваташонро дарѐфтан давом ѐфт».  

               Мирхонд. Бо супориш ва ҳомигии Алишери Навои асари «Равзат ус-

сафо» («Боғи ҷаннат»)-ро менависад. Мувофиқи зикри Хондамир навишти 

асари мазкур аз тарафи Мирхонд ба анҷом нарасидааст. Асари «Равзат ус-

сафо» вазъияти дунѐро то соли 1523, воқеаҳои иҷтимоиву сиѐсии 

мамлакатҳои Осиѐи Миѐна, Шарқи Наздику Миѐнаро васеъ баѐн сохтааст. 

Асари мазкури Мирхонд дар мамлакатҳои Шарқ шўҳрати калон пайдо 

мекунад. Дар китобхонаҳои дунѐ дастхатҳои бисѐри «Равзат ус-сафо» 

мањфуз аст. Дар Аврупо асари Мирхонд вақти тўлони ҳамчун манбаи муҳим 

оиди таърихи Шарқ хизмат кард. Набераи Мирхонд Хондамир (1475–1535) 

ҳам дар замони худ муаррихи машҳур буд. Вай шогирди ҳазрати Алишери 

Навои ба ҳисоб мерафт. Хондамир ҳангоми 15–16-солаги  ба диққату эътибор 

ва назари Алишери Навои меафтад ва то вафоташ дар паҳлўи шоир буда, ба 

китобхонаи ў роҳбари менамояд. Хондамир бо маълумоти васеъ, шавқу завқ 

нисбати илму фан ба ҳурмату эътибори олими бузург ва шоири мутафаккир 

сазовор шуда буд. Навоқ аз хусуси Хондамир дар асараш «Маҷолис ун 

нафоиз» чунин нигаштааст: «Мавлоно Хондамир фарзанди Мирхонд 

мебошад ва ҷавони босалоҳият ба ҳисоб меравад, нисбати илми таърих 

маҳорат дорад». Хондамир. Олими сермаҳсул буд. Ў оид ба таърих қариб даҳ 

асарро навишта боқи гузоштааст. Хондамир бо асарҳои абадзиндаи таърихи 

хазинаи маданияти бисѐрасринаро ғани сохт ва дар таърихи илму фан изи 

фаромўшнопазире гузошт.  

                Воқеаҳову ҳодисаҳоро зебо тасвир намудааст. Алалхусус асари 

«Ҳабиб-ус-сияр» дар омўзиши таърихи иҷтимоиву сиѐсии Осиѐи Миѐна Эрон 

ва Хуросон дар охири асри XV ва чоряки якуми асри XVI яке аз манбаъҳои 

муҳим ва гаронбаҳо ба ҳисоб меравад. 

         Санъати китобат. Санъати тасвири. Хаттоти. Мактаби мусаввирии 

Ҳирот. Санъати китобат. Дар асри XV санъати китобат, яъне аз нав 

навиштани асарҳои дастнавис ва баробари он санъати хаттоти, мусаввири, 

лаввоҳи ва саҳҳофи низ, ки ба он вобастаанд, хуб ривоҷ меѐбад. Дар замоне, 

ки ҳанўз матбаа ва нашри китоб ба вуҷуд наомада буд, офаридани китоб ва 

нусхабардори намудани он кори хеле мушкиле буд, ки меҳнати вазнин ва 

вақти зиѐдеро талаб мекард. Ҳар як китоб аз коғаз сар карда то ба муқова, аз 

сиѐҳи то рангу зарҳал мувофиқи нақша ва қоидаи муайян тайѐр карда мешуд. 

Барои хаттот шудан вақти зиѐде бо сабру таҳаммул машқ кардан, мукаммал 

саводнок будан, диди баланди бадеи доштан, эҷодкор будан лозим буд. 



Хаттотони моҳир усул ва услуби худро ба шогирдон меомўзонданд. Ҳамин 

тариқ, анъанаҳои хаттоти идома ва ривоҷ меѐфтанд.       

            Хаттоти машҳур Миралии Табрези (1330–1404) услуби хаттотии 

навро бо номи настаълиқ кашф намуд. Яке аз хаттотони хушнавис Султонали 

Машҳади (1432– 1520) буд. Ў асарҳои Низоми, Аттор, Ҳофиз, Саъди, 

Хусрави Деҳлави, Ҷоми, Навои, Ҳусайн Бойқаро ва дигар шоиронро 

нусхабардори намудааст. Беш аз 50 китобе, ки Султонали нусхабардори 

кардааст ва қитъаҳои зиѐди он то ба замони мо омада расидаанд. Султонали 

дар санъати кандакори низ устои моҳир буд. Султоналии Машҳади бо 

номҳои «Қиблат ул-куттоб» (Қиблаи котибон) ва «Султон ул-хаттотин» 

(Султони хаттоти) шўҳрат меѐбад. Дар Самарқанд ва Ҳирот махсус 

китобхонаҳои сарой ташкил шуданд. Ба корҳои китобхона «доруғаи 

китобхона» ѐ «китобдор» раҳбари мекард. Таҳти роҳбарии ў хаттотони 

хушнавис, мусаввирону наққошони чирадаст, саҳҳофону лаввоҳони моҳир 

адои вазифа менамуданд. Масалан, дар Ҳирот дар китобхонаи додари 

Улуғбек – Бойсунғур чил нафар хаттот ва чанд нафар наққошон бо 

нусхабардории дастнависҳо  ва ороиши онҳо банд буданд. Соли 1429 дар 

китобхона достони машҳури Абулқосим Фирдавси «Шоҳнома» нусхабардори 

гардида, он бо 20 намуд миниатюраҳои аз ҷиҳати мазмун ва мундариҷа 

ранго-ранг оро ѐфт.  

       Санъати тасвири. Обидаҳои санъати тасвирии асри XV аз портрет, 

лавҳаҳои ҳаѐти, манзараҳои табиат, тасвирҳо, бино ва асарҳои бадеи иборат 

буданд. Дар байни тасвирҳо қиѐфаҳои Ҷоми, Навои, Абдулло Ҳотифи, 

Беҳзод, Ҳусайн Бойқаро, Бобур ва дигарон то ба замони мо омада расидаанд. 

Мусаввирон кўшидаанд, ки симои зоҳирии ин шахсони таърихиро дақиқ ва 

мукаммал тасвир намуда, баъзан ҳатто саъй кардаанд, то ки олами маънавии 

онҳоро низ ба риштаи тасвир кашанд. Масалан, дар тасвири Навоқ, ки аз 

ҷониби рассоми машҳур Маҳмуд Музаҳҳиб кашида шудааст, шоир ба асо 

такя намуда, қоматаш андаке хамида, дар нигоҳҳои ў хастаги, бузурги ва 

олиҷаноби бо ҳам омехта ба назар мерасад. Камолиддин Беҳзод (1455–1536) 

намояндаи барҷастаи санъати тасвирии асри XV буд. Ў дар мусаввири 

асосгузори як услуби нави эҷоди бо номи «Мактаби Ҳирот» гардид. Беҳзод 

дар даври худ «Монии сони» (Монии дуюм) васф гардидааст. Беҳзод ба 

сифати устод – санъаткор ба ривоҷи санъати тасвирии Осиѐи Миѐна, Эрон, 

Озарбойҷон ва дигар кишварҳо таъсири пурсамаре гузошт. Эҷодиѐти Беҳзод 

дорои мазмуни гуногун буда, он аз портрети симоҳои таърихи (Ҳусайн 

Бойқаро, Шайбонихон, Алишери Навои) сар карда, то маросимҳои қабули 

саройи серҷилои ҳукмдор ва манзараҳои майдони ҷангро ҳаққони ва 

таъсирнок тасвир намудааст. Хусусан, миниатюраҳое, ки ба манзараҳои 



лирикии достони «Лайли ва Маҷнун»-и Расми Навои мансуб ба қалами 

мусаввир Маҳмуд Музаҳҳиб Деҳлави, ѐ манзараи майдони ҷанги пуршиддат, 

ки барои «Зафарнома»-и Шарофиддин Алии Язди офарида шудаанд, хеле 

пурҷозиба ва таъсирнок мебошанд. Анъанаҳои Беҳзод ба эҷодиѐти 

мусаввирони даври минбаъда таъсири эҷоби мерасонад. Эҷодиѐт ва мероси ў 

аз ҷониби санъатшиносон, рассомон васеъ омўхта мешавад. Ба масади абади 

гардондани хотираи Беҳзод Президенти аввалини Республикаи Ўзбекистон 

И.Каримов аз 23 январи соли 1997 фармонро имзо карда, мувофиқи он ба 

номи Камолиддин Беҳзод мукофоти давлати таъсис ѐфт. Ба Донишкадаи 

миллии мусаввири ва дизайн номи Беҳзод дода шуд. Моҳи ноябри соли 2000 

дар шаҳрҳои Тошканд ва Самарқанд ва мамлакатҳои хориҷа дар зери 

тасарруфи ЮНЕСКО 545-солагии зодрўзи Беҳзод васеъ қайд гардид, дар 

шањри Тошканд бођи меъморон ба номи Беҳзод барпо ѐфт. Дар Музейи 

таърихи Темуриѐн бахшида ба Беҳзод бо иштироки олимони санъатшиноси 

Британияи Кабир, Туркия, Ҳиндустон, Озарбойҷон, Тоҷикистон ва 

Ўзбекистон конфронси илмии байналхалқи ба вуқўъ пайваст. Алқисса бо 

алоқаи узви равнақ ѐфтани асарҳои санъати тасвири бо адабиѐти бадеи, яке 

ба дигараш таъсири босамар расонданашро нишон медиҳад.  

 

 

Саволҳо ва супоришҳо 

1- Рушди илм дар замони Темур ва Темуриѐн 

2 - Рушди санъат дар давраи Амир Темур  ва Темуриѐн 

3- Дар замони Темур ва Темуриѐн системаи маориф чӣ гуна буд. 

4- Рушди адабиѐт дар замони Темур ва Темуриѐн 

 

 

 

 

 

 



Мавзӯи-11:Таърихи  ташшакули фани замонавий Фан дар давраи ЭҲЁ. 

Дар Аврупо зинаи нави ривоҷѐфтани фан 

        

Нақша 

1. Дар бораи Ренессанс ва хусусиятҳои он ба мо хабар диҳед. 

2. Сабабҳои рушди таърих, илм, адабиѐт, санъат, рангуборкунӣ ва меъморӣ 

дар давраи Ренессанс кадоманд? 

3. Таҳлили ошкорсозии ошкорсозӣ дар соҳаи таърих ва ҷуғрофӣ дар давоми 

Ренессанс. 

4. Натиҷаҳои иқтисодии кашфҳои асосии ҷуғрофӣ кадоманд. 

 

  Асрҳои XV-XVII дар тарихи фан даври муҳимтарин ба ҳисоб рафта  дар ир 

давр  фанни замони имрҳза ба вуҷуд омад.Дар  ҷатори асосгузорони ин фан 

олими бузург Галилно Галилей ва Иссак Нютон мебошад. 

        Дар даври бедори  ба ҷои маданияти Ғарби ҷадим  ва Аврупои  Маркази  

дар асрҳои XI-XVI  мадания дар шакли нав, яъни  инсонпарвар (гуманизм), 

инкор шудани схаластика  ва бовар кардан  ба аҷлу идроки инсон  ва монанди 

инҳо ба вуҷуд омад. Даври бедорӣ ин дар дохили  сохтори ҷамъияти 

феодалӣ,давраи муносибатҳои капиталистӣ ба вуҷуд омада, дар ин давра 

ҳайкалтарошӣ, санъати меъморӣ, адабиѐт,рассомӣ бо суръати ба худ хос 

ривоҷу равнақ ѐфт. 

     Дар давраи бедорӣ шуури  инсон нисбат ба дигар кишваоҳо  аввалин дар 

Италия оғоз карда, пеш рави маданият бо синфҳои буржуазӣ вобаста шуда  

ба амал омад. Дар асри XIV аввалин манифактура ба  Италия пайдо 

шуда,синфи буржуазӣ ба вуҷуд омад. 

     Аз оғози ҳукмрониаш буржуазия аз ривоҷу равнақи  илму техника  

манфиат мебурд. Миѐнаи феодали ва буржуазия фарқ дар он буд, ки  феодали 

бо роҳи зулму ситам бойгар ба даст дарорад, буржуазия бо роҳи савдо  ва 

манифактура  ин бойгариро ба даст медаровард. Мануфактураҳо ботҳам 

дигар рақобати озод карада, механизмҳои навро  ба ҷои асбоб истифода 

бурда  ба ҳисобҳои илмӣ намуда, ба муддатҳои 

кӯтоҳ,қалъаҳо,бандарҳо(порт,каналҳо сохтан дар ин навбати худ эҳтиѐҷот бо 

шахсҳои бо илмафзуда,ҳисобчӣ,ҳуқуқшунос,омҳзгор,муҳандис ва шифокор 

бисѐртар зарур шуда сар кард  меъморон ҳовлиҳои ҳашаматнок сохтан, 

расомон расм кашидан , ҳайкалтарошон  хонаҳо бойѐнро зеб медоданд.  

           Гуманистҳо (gumanis- лотинӣ инсонпарварӣ)  тартиботи  феодалиро  

маҳкум карда, одамонро ба табақа ҷудо кардан зид бароянд ҳам  аммо 

сохтори мавҷуд бударо  ба тамом инкор намекунанд,онро ислоҳ  кардан 



мехоҳанд.Аксарияти нависандагони гуманист  ба тамаъкории папаҳо,калисо 

ва тарғиботгарони феодали муқобил бароянд,ҳам аз дин алоқаро ҷудо 

накарданд.Баъзеи онҳо динро халқҳо ―авом‖  барои итоат карданашон  восита 

меҳисобиданд. Гуманистон маданияти қадимаи Юнонистон  ва Рим, ки 

маҳкум  кардаи  Калисо, фаромуш шуда истода буд,хоҳиши худро ба бедор  

кардани маданияти водор намуданд. Ва ин майлу хоҳиши  онҳо ба ― Дараи 

бедорӣ номгузори  шудани  давраи нав  сабаб шуд. Он фосилаи даври қадим  

ва давраи бедориро  ―асрҳои миѐна‖ ном ниҳоданд  ва замини худ  зиндаги 

кардаро ―замони нав гуфтанд. 

     Ҳамин тавр илму фан аз доираи монастер ва университет берун 

баромада,паҳн гаштани ғояи, ―давраи ЭҲЁ‖  дар ҷамият таассуроти  илмро 

гузошт.Яке аз намояндагони давраи ЭҲЁ  дар аср  XIII-XIV  шоири машҳури 

Италявӣ  Данте  Алигейри  соли (1265-1321) зиндаги ва эъҷод кардааст. 

Паэмаи машҳури ӯ аз се қисмии (Комедияи Илоҳӣ), Комедияи Илоҳӣ, ба 

биҳишт ва ҷаҳаннам сафар мекунад. Данте яке аз аввалин шоирони охири 

асрҳои миѐна ва асри нав буд ва Данте инчунин ба фалсафа ва сиѐсат машғул 

буд. 

       Дигар ҳаҷвнигори машҳури Ренессанс Франсуа Рабл (1494-1553) буд. 

Романи панҷҷилдаи ӯ "Гаргантуа ва Пантагрюэл" ѐдгории энсиклопедии 

фарҳанги Ренессанс мебошад. Ф.Рабл дар асари худ ҷангҳои феодалӣ, 

ҳукумати подшоҳӣ, ашрофон, судро танқид карда, қонунҳои давлати 

феодалиро фош кард. Дар роман ҷазираи Папемания тасвир шудааст, ки 

Попи Рум ва пайравони содиқи ӯ дар он ҷо зиндагӣ мекунанд ва муборизаи 

байни калисо, поп ва католикҳо ва протестантҳоро масхара мекунанд. 

     Вилям Шекспир (1564-1616) драматурги маъруфи англис буд. 37 асари 

маъруфи ӯ, ки аз фоҷиаҳо, мазҳакаҳо ва драмаҳо иборатанд, саҳнаи театрҳои 

тамоми дунѐро гирифтаанд. Шекспир дар фоҷиаҳои худ, аз қабили Гамлет, 

Отелло, Кинг Лир, Ромео ва Ҷулетта ва дигарон, бузургии инсон, зебоии 

оламро эълон мекунад. Шекспир бадкирдории сохти феодалиро танқид 

мекунад ва дар асарҳои худ нишон медиҳад, ки он ҳатто ба ҳиссиѐт ва 

муҳаббати инсонӣ халал мерасонад. 

       Маҳз романи ӯ Дон Кихот аст, ки нависандаи бузурги гуманисти испанӣ 

Мигел де Сервантес Саведра (1597-1616) -ро дар тамоми ҷаҳон машҳур 

кардааст. Дар асари Сервантес раванди ҳимояти мазлумон ва мазлумон, 

мубориза бо бадӣ ва беадолатӣ тасвир шудааст. 

        Асарҳои Петрарка, Бакоччо, Ариосто, Эразм аз Роттердам ва дигарон 

низ ғояҳои Ренессансро инъикос мекарданд. 

       Дар давраи Эҳѐ санъатҳои тасвирӣ, наққошӣ, ҳайкалтарошӣ ва меъморӣ 

рушд карданд ва бо санъатҳои асримиѐнагӣ бо воқеият, зиндагӣ ва 



инсондӯстӣ фарқ мекарданд. Флоренсия маркази фарҳангии тамоми Италия 

буд, ки дар он меъмории Ренессанс ба вуҷуд омадааст ва баъдтар ин равияи 

нав дар саросари Итолиѐ ва сипас ба кишварҳои дигар паҳн шуд. 

         Леонардо да Винчи аз Флоренсия (1452-1519) яке аз бузургтарин 

чеҳраҳои Наҳзати Итолиѐ буд. Гарчанде ки ӯ рассом, ҳайкалтарош, меъмор, 

муҳандис-ихтироъкор, мусиқинавоз ва шоир буд, наққошӣ шакли асосии 

санъати ӯ буд. Дар ин ҷо ӯ муваффақияти махсусан калон ба даст овард. 

Исботи ин асарҳои маъруфи ҷаҳонии ӯст, ба монанди Мадонна дар болои 

санг (1483-1494), "Шоми махфӣ" (1495-1497) ва Мона Лиза (ѐ Ҷоконда), 

тақрибан 1503. Леонардо на танҳо рассоми нобиға, балки назариѐтчии санъат 

низ буд. Пас аз вафоташ асари ӯ "Рисола дар бораи наққошӣ" (Рисола дар 

бораи наққошӣ) нашр шуд. Ин асарро Мелард, шогирди Леонардо, дар асоси 

дастхатҳо ва расмҳои боқимонда аз ҷониби ӯ офаридааст. 

          Манфиатҳои илмӣ ва муҳандисии Леонардо да Винчи хеле васеъ 

буданд. Вай математика, механика, физика ва астрономия, оптикаи физикӣ, 

гидравлика ва геология, ботаника, анатомия ва физиологияи одамон ва 

ҳайвонҳоро омӯхтааст. Леонардо дар соҳаи муҳандисӣ кор карда, бо эскизҳои 

худ ҳам дастгоҳҳои бофандагӣ ва ҳам дастгоҳҳои бофандагӣ, чархҳои 

ресандагӣ ва (дастгоҳҳои коркарди металл), инчунин дастгоҳҳои заминканӣ, 

борбардорҳо ва мошинҳои коркарди чӯбро кашидааст. ва расмҳоро дидан 

мумкин аст. Леонардо ҳавопаймоҳо, чархболҳо ва парашютҳо, чархболҳо, 

киштиҳои зериобӣ ва ғаввосонро тарроҳӣ кардааст. Леонардо дар натиҷаи 

мушоҳидаҳои илмӣ назари фалсафиро ба миѐн гузошт, ки «Ҳикмат маҳсули 

таҷриба аст». Ҳамчун як мутафаккири мустақил, Леонардо тамоми умри 

худро дар изтироб гузаронид ва дар Фаронса вафот кард. 

         Ренессанс ба инсоният бисѐр одамони бузург ва олиҷаноби дигарро 

овард. Яке аз онҳо муҷассамасоз, наққош, меъмор, муҳандиси ҳарбӣ ва шоир 

Микеланджело Буонарроти итолиѐвӣ (1475-1564) буд. Муҷассамаи маъруфи 

"Довуд" -и ӯ аз мармар сохта шуда буд ва баландии он 5,5 метр буд. 

Микеланджело дар бунѐди Базиликаи Петрус дар Рум иштирок мекунад. Вай 

гунбази хеле калони соборро тарроҳӣ мекунад. 

Чеҳраи дигари Ренессанс рассом ва меъмори итолиѐвӣ Рафаэл Санти (1483-

1520) буд. Вай аслан дар Флоренсия кор ва зиндагӣ мекард. Пас аз он ӯро ба 

Рим даъват карданд, то ба сохтмони Базиликаи Питери муқаддас роҳбарӣ 

кунад. Яке аз наққошиҳои маъруфи Рафаэл "Мадоннаи сикстин" мебошад. 

       Инчунин, рассомони итолиѐвӣ Тисиан Вечеллио (1477-1576); Веронезе 

Паоло (1528-1588); Тинторетто Якопо (1518-1594); Рассомони ҳолландӣ: Ян 

Ван Эйк (1390-1441); Ван дер Вейден Рогир (1400-1464); Врейгел Питер 

(1525-1568); Рембранд ван Рейн (1606-1669); Рассом ва ҳайкалтароши 



фламандӣ Пауэл Рубенс Питер (1577-1640); Рассоми олмонӣ Дюрер Албрехт 

(1471-1528); Рассомони фаронсавӣ: Фуко Жан (тақрибан 1420-1480); 

Ҳайкалтарош Гужан Ҷан (тақрибан 1510-1568); Клуе Франсуа (тақрибан 

1505-1527) ва дигарон шахсони намоѐни Ренессанс мебошанд. Ба ин тариқ, 

рассомони бузурги асарҳои нодире эҷод карданд, ки то ҳол мардумро ба 

ҳайрат меоранд. 

         Тавре ки мо дар боло гуфтем, рушди муносибатҳои истеҳсолии 

капиталистӣ дар навбати худ ба рушди илм такон бахшид. Масалан, дар 

соҳаи таърих ва ҷуғрофия дастовардҳои бузург ба даст оварда шуданд. Соли 

982 маллоҳи исландӣ (викингҳо) Эирик Рауди Гренландияро омӯхт ва дар 

соҳилҳои он маҳалҳои аҳолинишин сохт. Писари ӯ Лейф Эйриксон 

(Муборак) тақрибан дар соли 1001 дар атрофи соҳили Амрикои Шимолӣ (400 

пеш аз милод) ва минтақаи имрӯзаи Филаделфия сайр кардааст. 

         Дар  асри 15 аврупоѐн барои дарѐфт намудани тилло  ба мамлакатҳои 

дур сафарҳои илмий ташкил намудан. То охирҳои асри 15 аврупоѐн се 

ҷитъаи ҷаҳон-Аврупо,Осиѐ ва Африкаро донистанд. Дар асл барқовардони  

Скандинавӣ Эрик Рауди ва Миф Эркисон  ҳар ду дар асри 10 ва аввали асри 

11 Греландияро кашф карда аз онқо то Америкаи Шимолӣ рафта бошанд ҳам  

мамлакатҳои дигари Аврупо аз ин бехабар буданд. Баъдтар ин кашфиѐтро 

худи баҳрқовардон аз худ фаромӯш карданд. Даставвал тиҷорати Ҳиндустон 

ва Хитойро  Арабҳо ба худ тобеъ карда буданд.Баъди истилои Туркҳо  1453 

Констонтинополро забт карда гирифтан, савдои аврупоѐн  бо Шарқ  боз ҳам 

мураккаб гардид.Истилои туркҳо роҳи навро –аз Аврупо  ба Осиѐ мерафтаро  

ӣа шитоб даровард.Экспедитсияи  португалиѐн бо роҳбарии  Бартоломио 

Диож (соли 1487-1488)  аз гӯшаи Африкаи Ҷануби  давр зада гузашта ба 

уқѐнуси Ҳинд мебароянд. Баҳрнавардон аз машшақати роҳ азият кашида 

сафаро нигоҳ медоранд.  Соҳили Африкаи Ҷанубиро  онҳо ―соҳили умеди 

хуб ‖ меноманд.    Аввалин бор ба Ҳиндустон аз тарафи Ғарб  баҳрнаварди  

таввосути шино кардан кӯшиш  карда, ин Христафор Колумб буд (1434-

1506). Ӯ дар шаҳри  Генуяи Италия  дар оилаи бофанда ба дунѐ омадааст. 

Соли 1485 Христофор Колумб  ба шаҳри Кастилияи Испания кӯчида омад. 

Колумб  заминро ба шакли кура  дониста роҳи наздиктарин байни Аврупо ва 

Ҳиндустон далолати одати  ба  самти  шарқ  не, балки  ба самти Ғарб  шино 

кард мегӯяд. Ниҳоят пас аз 8 сол  шоҳ Испания ин гуна сайѐҳи уқѐнусгард 

рухсат медиҳад.Колум ба соҳили уҷѐнуси  Атлантика ба ғарб экспедитсия  

дар наздики шаҳри Картахени шаҳри Испания  аз гулӯгоҳи Палос  ба сафар 

баромада рафт.Зиѐда аз 70 рӯзи  шинокунӣ ба соҳилҳои  Америкаи Марказӣ 

расид, Дар давраи экспедитсия  аввалин Колумб  то материки  Америка  



расида натавонист.Дар давоми экспедитсия ӯ ҷазираи Сан-Салвадор,бад Куба  

дар  галаҷазираи  Багам ва ҷазираи Гаитиро кашф кард. Соли 1492  

            1. Аввалин экспедитсия 3 августи соли 1492 аз халиҷи Палос, дар 

наздикии Картахенаи Испания ба роҳ баромад. Пас аз зиѐда аз ду моҳ (70 рӯз) 

шиноварӣ, Колумб ба соҳили Амрикои Марказӣ расид. Ҳангоми 

экспедитсияи аввал, Колумб ба материкии Амрико расида наметавонист. 

Экспедитсияи ӯ ҷазираи Сан-Сальвадор, сипас ҷазираҳои Куба ва Гаити дар 

Багамаро омӯхт. 12 октябри соли 1492, рӯзи кашфи ҷазираи Сан-Сальвадор 

ва ба соҳил омадани аъзои экспедитсия - санаи расмии кашфи Амрико 

мебошад. 

       2. Экспедитсияи дуюм солҳои 1493-1496 гузаронида шуд, ки аз 17 киштӣ 

ва 1,5 ҳазор нафар  одамон  иборат буд. Ин экспедитсия инчунин натавонист 

ба қитъаи Амрико қадам гузорад. Ин дафъа ҷазираҳои Доминика ва 

Гваделупа, як қатор ҷазираҳои архипелаги Антили Хурд, архипелаги 

Харденес-де-ла, Пуэрто-Рико, Ямайка, Пинос кашф карда шуданд. Колумб ба 

дохили ҷазираи Ҳаитӣ ҳамла карда, 11 июни соли 1496 ба Испания баргашт. 

        3. Экспедитсияи сеюм (1498-1500) аз 6 киштӣ иборат буд, ки ин дафъа 

дар роҳ ба сӯи соҳили Амрикои Ҷанубӣ, яъне дар минтақаи резишгоҳи дарѐи 

Ориноко (ҳозира Венесуэла) ҳаракат мекарданд. Ҷазираҳои Тринидад ва 

Маргарита низ кашф карда шуданд. 

        4. Экспедитсияи 4-ум ва охирини Колумб солҳои 1502-1504 буд, ки дар 

он 4 киштӣ иштирок мекард. Колумб ҳанӯз ҳам дар ҷустуҷӯи роҳи ғарбӣ ба 

Ҳиндустон буд. Ин дафъа ӯ то соҳилҳои Амрикои Марказӣ то он ҷое, ки ҳоло 

Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика ва Панама мебошанд, сафар кард. Ҷазираи 

Мартиника кашф карда шуд. 

       Колумб то охири умр намедонист, ки қитъаи наверо кашф кардааст. Вай 

ин сарзаминҳоро Ҳиндустон ва сокинони онро ҳиндуҳо номид. Аз ин рӯ, 

маъмулан амрикоиѐни бумиро "ҳиндуҳо" меноманд. 

Кашфиѐти нави Колумб дар ин замин истилои Испанияро  ба вуҷуд овард ва 

аҳоли таҳҷоии маҳаллӣ ба қули  маҳкум гашт. 

        Матроси флоренсӣ Америго Веспуччи (тақрибан 1451-1512) исбот кард, 

ки заминҳои кашфкардаи Колумб як қитъаи нав мебошанд. Aмериго аввалин 

шуда ақидаи худро дар бораи қитъаи нав изҳор намуда, онро "Ҷаҳони нав" 

номид. 1507 Картографи Лотарингия Валдземюллер ин қитъаи навро ба номи 

Америго Веспуччи "Америка" меномад. Ин ном шинохта шуд ва баъдтар ба 

Амрикои Шимолӣ паҳн шуд. 

        Баҳрнаварди португалӣ Васко да Гама (1469-1524) аввалин шуда роҳи 

баҳриро аз Аврупо ба Осиѐи Ҷанубӣ кушод. Соли 1497 экспедитсияи иборат 

аз чор киштӣ бо роҳбарии Васко да Гама аз Лиссабон ба сӯи Ҳиндустон 



равон шуд. Пас аз умедвории хуб, киштиҳои экспедитсия ба бандари 

Молинди Сомалӣ меоянд. Дар ин ҷо Васко да Гама Аҳмад ибни Маҷидро 

ҳамроҳ кард,ки ин баҳрнавади араб, ки дар Уқѐнуси Ҳинд хуб огоҳ аст, савор 

карда, маллоҳонро ба Каликутта, дар соҳили Ҳиндустони Ҷанубӣ мебарад. 

Ҳамин тавр, моҳи майи соли 1498 Васко да Гама ба роҷаҳои Ҳиндустон 

ташриф оварда, ба маллоҳон амр дод, ки аз соҳил қаламфур, дорчин ва дигар 

ҳанут харанд. Пас аз сафари дусола, зиѐда аз нисфи маллоҳони экспедитсия, 

ки соли 1439 ба Лиссабон баргаштанд, ҳалок шуданд. Бо вуҷуди ин, соҳиби 

он ҳанӯз ҳам аз дасти як шахси миѐнаҳол берун аст. 

     Экспедитсияи дуввуми Васкода Гама ба Ҳиндустон бо 20 киштӣ шино 

кард. Пойгоҳҳои Португалия дар соҳили Ҳиндустон дар шимоли Каликут 

сохта шудаанд. Шаҳри Каликут забт ва ғорат карда мешавад. Барои ин 

хидматҳо Васко да Гама дар соли 1524 ҷонишини Ҳиндустон таъин шуд. 

Бахрнаварди Португалия ва Испания Фернандо Магеллан (тахминан 1480-

1521) бори аввал дар саросари ҷаҳон саѐҳати илмӣ карда, ба таври қатъӣ 

исбот кард, ки замин курашакл аст.Экспедитсия аз-5 кишти иборат буд. 

Магелан соли 1519 аз бадаргоҳи Санлукар де- Баррамеда  баромада  дар 

Ҷанубӣ Испания воҷеъ аст, ба сафар баромад   ва аз тарафи Америкаи Ҷанубӣ 

ба роҳи соҳил гарди шино карда  соли 1520 ба халиҷи Ла-Плата рафта расид. 

Дар ин халиҷ,буйнес Айресс ҷойгир шуда ,киштиҳо аз онҷо ба соҳили қисми 

шарқӣ Америкаӣ Ҷанубӣ ба тарафи ҷануб  ҳаракат намуда,сайѐҳо дар 

натиҷаи сафар  бисѐр вақт ба паҳнои ношинос вохӯрда  онро Патагония ном 

ниҳоданд. Онҳо зимистонро дар халиҷи хурди  Сан-Хулиян соҳили Америкаи 

Ҷанубӣ  ки дар қисми уқѐнуси Атлантика гузаронида, сипас   боз ба ҷануб бо  

4- кишти  ба сафар баромад.Сайѐҳон кашфиѐти муҳими географиро  ба амал 

оварданд. Яъне сари қитъаи ҷанубӣӣ Америкаи ҷанубиро  ва миѐнароҳи  

галаҷазираи  Замини Оташин  инчунин ду уқѐнуси  Атлантика ва Оромро 

ѐфтанд.Баъдтар ин гулӯгоҳро гулӯгоҳи Магеллан номиданд.Экспедитсияи 

Магеллан боз як кашфиѐти ҷуғрофиро  ба амал овард, яъне  дар мобайни 

қитъаи  Осиѐ ва Америка, мавҷуд будани уқѐнуси дар рпӯи Замин калонтарин  

бударо нишон дод. Дар давоми сафари 4- моҳа тарзи обу ҳаво хуб буд. Аз 

ҳамин сабаб уқѐнусро уқѐнуси Ором номиданд. Аммо озуқа ва обҳои ширини 

нӯшоки қариб тамом шуда,саѐҳонро ба аҳволи  танг водир меозад.Бисѐр 

саѐӯон ба касалиҳо дучор шуд дар натиҷа ба ҳалокат расиданд.Ниҳоят 

экспедитсия ба соҳили Филиппин расид.Дар онҷо Магеллан дар натиҷаи  

ҷангҳо ба халқи маҳаллӣ аз олам мегузарад. 

        Сафари ҷаҳонии гардиш бо бозгашти танҳо  1 киштӣ аз 5 киштӣ ба поѐн 

расид. Капитани ин киштӣ Виктория Элкано буд. Вай пас аз марги Магелан 

ба экспедитсия роҳбарӣ кард. Виктория уқѐнуси Ҳиндро убур карда, дар 



атрофи Кейп Умедҳои нек гардиш мекунад ва ба бандари Санлукар де 

Баррамеда бармегардад. Ҳамин тариқ, дар панҷ киштии экипажи 965 нафараи 

Магеллан Экспедитсия танҳо як нафар бо 18 маллоҳони бемор ба хона 

баргашт. 

     Илова бар кашфиѐти муҳими ҷуғрофӣ, Экспедитсияи Магеллан исбот 

кард, ки Замин курашакл аст, аммо қисми зиѐди сатҳи Заминро уқѐнусҳо ва 

баҳрҳо фаро гирифтаанд ва он уқѐнуси ягонаи ҷаҳонро ташкил медиҳад. 

Аммо, мо бояд инчунин аз ҷанбаҳои манфии сарнавишти халқҳои кишварҳое, 

ки португалиҳо ва испаниҳо кашф кардаанд, огоҳ бошем, чунин кашфиѐти 

ҷуғрофӣ, ки дар илм мусбат ба ҳисоб мераванд. Зеро аз паси ихтироъкорон 

ҳазорҳо истеъмолкунандагон мерафтанд, то дар ин кишварҳо ба осонӣ бой 

шаванд. Онҳо аз заминҳои забтшуда сарват талаб мекарданд. Сарбозон, 

савдогарон ва попҳо аввалин шуда ба соҳилҳои заминҳои навкорам қадам 

гузоштанд. Дар бораи истеъмолкунандагон гуфта мешуд, ки "онҳо ба тилло 

дар даст ва дар дил хасисӣ мекарданд". 

            Бо ѐрии киштиҳои ҳарбие, ки шоҳи Португалия ба уқѐнуси Ҳинд 

фиристодааст, бартарии арабҳо дар уқѐнуси Ҳинд барҳам дода шуд ва акнун 

португалиҳо роҳи савдои баҳриро ба Ҳиндустон ба дасти худ гирифтанд. 

Онҳо киштиҳои Арабистон ва Ҳиндустонро ғорат карда, ғарқ карданд ва 

асиронро ҳамчун ғулом фурӯхтанд. Бе иҷозати онҳо ягон киштӣ дар уқѐнуси 

Ҳинд шино карда наметавонист. Португалияҳо барои ҷустуҷӯи заминҳои бой 

ба ҳанут ба ҷазираҳои Сунда ва Молукка сафар карда, сипас ба самти шарқ 

ба соҳилҳои Чин ва Ҷопон шино карданд. Португалиҳо, ки аз фурӯши 

ҷавоҳироти шарқӣ ба бозорҳои Аврупо пули зиѐде ба даст меоварданд, дар як 

сол танҳо панҷ ѐ шаш киштӣ меоварданд, то нархи ҷавоҳирот аз сабаби 

фаровонии он дар бозор наафтад. Агар зироат дар саҳро мурда бошад, 

зиѐдашро месӯзонданд. 

         Ҳукумати Испания инчунин барои дарѐфти тилло дар Амрико ба он ҷо 

экспедитсияҳои илмӣ фиристод. Масалан, дар соли 1519 як отряди 400-

нафараи ҳарбӣ бо роҳбарии Кортес ваҳшиѐна ба Мексика, сарзамини 

Ацтекҳо ҳуҷум кард ва як отряди дигари мусаллаҳ иборат аз 200 нафар бо 

сардории Пизарро, ба Перу, кишвари Инкаҳоро бераҳмона забт кард ва 

бумиѐнро бераҳмона кушт.  

         Истилогарон, ки ганҷҳои тиллоии салтанатҳои Теночтитлан ва Кускоро 

ба даст оварда буданд, дар тақсимоти ғанимат асарҳои олии санъатро аз 

тилло ва нуқра гудохта, ба хонаҳояшон бурданд. Бо ин роҳ, фарҳанги 

қадимаи мардуми Амрико, ки барои илм ин қадар муҳим буд, бераҳмона нест 

карда шуд. Ҳатто дар миѐнаи асри 16, мардуми бумии Куба ва баъзе 

ҷазираҳои баҳри Кариб нест карда шуданд. 



          Ҳамин тариқ, дар натиҷаи кашфиѐтҳои бузурги ҷуғрофӣ, роҳҳои 

тиҷоратӣ тавассути баҳри Миѐназамин ба савдои байниқитъавӣ табдил 

ѐфтанд, яъне савдои ҷаҳонӣ. Гарчанде ки ин раванд ба рушди тиҷорат ва 

истеҳсоли молҳо дар кишварҳои Аврупо кумак кардааст, инчунин ба 

мардуми Амрико, Осиѐ ва Африка офат овард.  

            Биѐед ҳоло ба дастовардҳои кашфиѐтҳо ва тадқиқоти муҳими ҷуғрофӣ 

дар соҳаи илм дар асрҳои XV-XVI баргардем. Ҳатто пас аз саѐҳатҳои 

Кристофер Колумб, Васко да Гама ва Фернандо Магеллан, маллоҳон шино 

карданро ба уқѐнус ба ҳар сӯ идома доданд. Ҳамин тариқ, дар аввали асри 

XVII як қитъаи нав - Австралия кашф карда шуд. Роҳзании бритониѐӣ 

Франсис Дрейк пас аз Магеллан дуввумин буд, ки дар саросари ҷаҳон гашт. 

Шикорчиѐни Русия минтақаҳои беодами Осиѐи Шимолиро омӯхтанд ва ба 

соҳили Уқѐнуси Ором роҳ пеш гирифтанд. Дар натиҷа, онҳо дар соҳаи 

география ба муваффақиятҳои калон ноил гардиданд. 

 

 

 

Савол ва супоришҳо 

 

1. Дар бораи Ренессанс ва хусусиятҳои он ба мо хабар диҳед. 

2. Сабабҳои рушди таърих, илм, адабиѐт, санъат, рангуборкунӣ ва меъморӣ 

дар давраи Ренессанс кадоманд? 

3. Таҳлили ошкорсозии ошкорсозӣ дар соҳаи таърих ва ҷуғрофӣ дар давоми 

Ренессанс. 

4. Натиҷаҳои иқтисодии кашфҳои асосии ҷуғрофӣ кадоманд? 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Мавзӯи- 12:Мубориза байни дин ва илм 

       Дин ба тафаккури мардум ва инчунин ба ҳаѐти иҷтимоӣ-сиѐсӣ ва 

фарҳангӣ ва рушди ҷомеа таъсири амиқ гузоштааст.   Ҳоло ақидаҳои нав дар 

бораи муносибати дин ба илм ва дастовардҳои он ба вуҷуд омадаанд  Мо дар 

гузашта гуфта будем, ки таърихи фарҳанги башарӣ мубориза байни дин ва 

илм аст. Аммо ҳаѐт нишон медиҳад, ки робитаи илму дин на ҳамеша баробар 

набуд. 

      Мисолҳо: Олимони Аврупои Ғарбӣ  ки давраи  Эҳѐи зиндаги кардааст аз 

жумла,Н.Каперник,Д.Ж.Бруно,Галилей, олимони фронсови  Пол 

Голбах,К.Гелвисе,Дени Дидро ва дигар ошкоро ба масеҳият муқобилат карда 

таълимоти онро рад мекарданд.  

       Мутафаккирони Осиѐи Миѐна,  илм ва таълимоти исломро бо якдигар 

муқобил нагузошта, аз ҳарду нафъ баҳра бурданд.   Масалан,  Фаробӣ, 

Хоразмӣ, Берунӣ ва Ибни Сино эътироф мекунанд, ки дунѐро Худо 

офаридааст,   Мирзо Улуғбек бошад  дар асари худ «Таърихи  чаҳор миллат» 

гуфтааст, ки «Худо ҷаҳонро  ва ҳамчун инсонро офаридааст».  

Ҳамин тариқ, муборизаи байни ақидаҳои таълимоти динии асрҳои миѐна дар 

олам, Замин ва Олам ва нуқтаи назари илмӣ, ки аз ихтироот ва дастовардҳои 

илму техника дар натиҷаи рушди минбаъдаи раванди капиталистии 

истеҳсолот ба даст омадаанд, идома ѐфт.  

       Рақобат дар байни истеҳсолот, савдои баҳр, кашф ва ба даст овардани 

колонияҳои нав, муайян кардани ҷои  киштиҳо дар баҳрҳо аз ҷониби 

сайѐраҳо ва ситораҳо ва ғайра, фаҳмиши дақиқи илмро талаб мекард. 

       Дар ин бора , вақте ки мо дастовардҳои илмро дар давраи Эҳѐ то Галилео 

мушоҳида мекунем, пеш аз ҳама астрономии Польша, асосгузори назарияи 

гелиосентрикӣ Николай Коперник (1473-1543) номбар кардан лозим аст.  

      Коперник дар  шаҳри  Торун, Польша таваллуд шудааст. Коперник аввал 

дар Донишгоҳи Краков, баъд дар Донишгоҳҳои Болония, Падуа ва Феррари 

Италия таҳсил гирифтааст. Коперник дар Донишгоҳҳои Краков ва Болония  

соҳаи астрономияро пухта  омӯхтааст. Пас аз он ӯ ду сол дар Донишгоҳи 

Падуа аз соҳаи тиббиѐт таҳсил гирифтааст. Баъд вай ба донишгоҳҳои Падуа 

ва Феррари оид ба соҳаи ҳуқуқшиносӣ  таҳсил гирифтааст. Маълум мешавад, 

ки Коперник на танҳо як ситорашиноси бузург буд, балки математик, духтур 

ва ҳуқуқшинос низ буд. Вай инчунин забони юнонӣро медонист ва як қатор 

тарҷумаҳоро аз юнонӣ ба лотинӣ кардааст.  



       Коперник зиѐда аз 20 сол дар Фраунбург (ҳозира Фромборк) Полша, 

ҳамчун каноник (унвони динӣ, шӯрои рӯҳониѐн ѐ аъзои ҳайати мушовара) 

хизмат кардааст.  

     Дар ин муддат вай дар яке аз қалъаҳои девор собор (башня) зиндагӣ 

мекард.  Дар ин ҷо вай расадхонаи худро сохт ва дар ин шаҳр вафот кард. 

Коперник қисми зиѐди умри худро ба астрономия бахшидааст. Коперник, ки 

дар давоми зиѐда аз 30 сол ҷисмҳои осмониро бо истифодаи асбобҳои оддӣ 

мушоҳида кардааст, ба назарияи геоцентрикии қабулкардаи Птолемей 

шубҳаовар аст. 

      Яъне, тибқи хулосаи Птолемей, ки "Замин дар маркази коинот аст ва 

Офтоб ва сайѐраҳои дигар дар атрофи Замин давр мезананд" гуфтааст, 

Коперник мегӯяд, ки он гоҳ орбитаеки дар онҷо планетаҳо ҳаракат мекардан, 

вазъияти хеле мураккаб ба амал меояд. Коперник ба воситаи ҳисобҳои хеле 

мураккаби астрономӣ ба хулосае омад, ки Замин дар атрофи Офтоб давр 

мезанад ва ҳамзамон дар меҳвари худ, яке аз сайѐраҳои Замин мебошад ва 

тамоми сайѐраҳо дар атрофи Офтоб давр мезананд. Консепсияи 

гелиоцентрии Коперник системаи геоцентрикии Птолемейро пурра аз байн 

бурд. 

      Ба  антропоцентризм ва афсонаҳои динӣ  зарбаи сахт  дод. Хизмати 

калони Каперник ҳамин буд. Дар арафаи марги ӯ, асари ӯ ―Дар бораи 

гардиши ҷисмҳои осмонӣ‖, ки соли 1543 нашр шудааст, тасдиқи асосии 

сохтори гелиосентрии коинот буд. 

     "Дар маркази ҳама орбитаҳо," менависад Коперник, "офтоб ҷойгир аст" Аз 

ин рӯ, офтоб маркази олам аст мегўяд Каперник дар  назария худ. 

Кашфи Коперник  дар илм дигаргуниҳои бузурге ба вуҷуд овард,   илмро  

инқилоб кард ва ба  нуфузи дин зарар расонд.  Ин кори Коперник, ки аз 

ҳисобҳои мураккаби астрономии илмӣ оид ба мафҳуми системаи 

гелиоцентрикии коинот иборат аст, соли 1542 аз ҷониби шогирди ягонаи ӯ 

Ретик таҳия ва нашр шудааст.  

   Кори Коперник дар бораи системаи гелиоцентрии коинот, "Дар бораи 

гардиши ҷисмҳои осмонӣ" ҳангоми нашр дарҳол эътироф карда нашуд. 

Баъдтар таҳқиқоти илмии Киплер ва Галилео дар шинохти ин системаи нав 

нақши муҳимро бозиданд.  Калисои католикӣ, ки дар аввал аҳамияти 

инқилобии кашфи Коперникро дарк намекард, китоби ―Дар бораи гардиши 

ҷисмҳои осмонӣ‖  пас  аз 73, дар соли 1616   ба рӯйхати китобҳои манъшуда 

дароварда буд, аммо танҳо 212 сол пас, дар соли 1828, аз рўйхатҳои китоби 

манъ шуда бароварда шуд . 

           Астрономияи Дания Tихо Браге (1546-1601) солҳои тӯлонӣ барои 

муҳокимаи ҷойгиршавии ситораҳо, сайѐраҳо ва кометаҳо сарф кард. Он яке 



аз олимоне мебошад, ки дар андозагирӣ ва мушоҳидаҳои илмии бисѐрҷанба 

ва дақиқи худ дар рушди минбаъдаи илми астрономия саҳми махсусан бузург 

гузоштааст. Тихо Браге, ки Расадхонаи Ураниборгро дар ҷазираи Вена 

сохтааст ва ба кор мебарад, дар тӯли зиѐда аз 20 сол дар ин ҷо мушоҳидаҳои 

илмӣ гузаронидааст. 

       Расадхона аз ҷониби Tихо Браге таҳия шуда, таҳти роҳбарии ӯ  дар он ҷо  

асбобҳои олии астрономӣ сохта шудааст. Астрономияи бузург Tихо Браге   

бо асари  ― Дар бораи гардиши ҷисмҳои осмон‖ номдоштаи  Коперник  

шинос шуда буд албатта. Аммо вай бар системаи  гелиосентризми коинот  

муқобил  буд.  Т.Браге консенсия худро дар бораи олам пешбарй мекунад. 

Тибқи он, "Замин ҳаракат намекунад ва Офтоб дар атрофи Замин давр 

мезанад ва сайѐраҳои дигар, ба ҷуз Замин, дар атрофи Офтоб давр мезананд" 

       Ҷордано Бруно.  Олими машҳур ва шоири итолиѐвӣ Ҷордано Бруно 

(1548-1600) дар илм ҳамчун материалист, душмани схоластизм, атеист ва 

муборизи зидди католикизм шинохта шуда буд. Дар шаҳри Нола, дар 

наздикии Непал таваллуд шудааст. Волидайнаш ӯро дар синни 15-солагӣ ба 

манастири  муқаддаси Доминикан дар Неопол ҷойгир буд  доданд.  Пас аз 10 

сол дар монастир мондан Ҷордано худро на ба ибодат, балки ба илм бахшид 

ва  душмани таълимоти черков шуд. 

     Ҷ.Бруно бо назария  Н. Коперник  шино  шуд ва ба дурустии онҳо эътимод 

пайдо кард.  Дар соли 1572, Ҷ. Бруно коҳин шуд, аммо аз тарафи 

Инквизитсия айбдор карда шуд, Ҷ. Бруно аввал ба шимоли Италия рафт ва 

баъд Италияро тамоман тарк кард. 

    Ҷ.Бруно ки 15 сол боз ба хориҷа сафар кардааст. Дар ин давра, Бруно дар 

донишгоҳҳои Тулуза, Париж ва Оксфорд астрономия ва фалсафа дарс 

додааст.  Ӯро ҳатто барои танқид додани калвинизм дар Женева ба зиндон 

андохтанд.  

     Ҷ. Бруно, ки таълимоти Коперникро минбаъд такмил дод, ба хулосае омад, 

ки "коинот сарҳад надорад ва на замин ва на офтоб маркази олам нестанд, 

аммо коинот ситораҳои бешумор иборат аст, ки ҳар кадоми онҳо Офтоби аз 

мо дур аст." мегуяд. Соли 1592, Ҷ. Бруно бо даъвати ватан патрисия 

Венетикӣ Мочениго ба Венетсия омада, ба ӯ фалсафа ва мнемоникаро таълим 

медиҳад.  Аммо вайро бо хийла  дастгир карда, ба  суди   инквизитсия 

бурданд.Ў 8 сол дар зиндон истодааст. 

       Аммо инквизиторҳо ўро маҷбур  мекарданд,аз фикри худ тағир диҳад. Аз 

ин рӯ, 17 феврали соли 1601, Бруно дар гулхан сӯзонда шуд. Баъдтар дар 

ҷойи  қатли ӯ  ҳайкал гузошта шудааст ва ба зери ҳайкли ў чунин ҷумла 

шавишта шудааст "Вай барои тамоми халқҳо озодии фикрро талаб мекард ва 



барои ин талабот қатл карда шуд." Ҳамин тавр, Ҷ.Бруно ҳамчун як олими 

бузург, ба нуқтаи назари худ содиқ, нотарсона ѐд мешавад.         

          Иоганн Кеплер. Пайравони Тихо Браге  олими ситорашинос ва 

математик Иоганн Кеплер мебошад (1571-1630). Кеплер дар шаҳри хурди 

Вейл-дер Штадт дар ҷануби ғарби Олмон дар оилаи камбизоат таваллуд 

шудааст. Тамоми ҳаѐташ вай дар душвориҳои моддӣ зиндагӣ мекард.  Пас аз 

хатми мактаби калисо дар соли 1588, Кеплер ба Донишгоҳи Тюбинген дохил 

шуд.Профессори донишгоҳ, математик ва астроном М.Местлин ба Кеплер 

диққати махсус медиҳад ва ӯро бо назарияи гелиоцентрикии Н. Коперник 

шинос мекунад. 

       Тарафи нозики  масъала дар он буд, ки М.Местлин, гарчанде ки 

таълимоти  Коперник бошад ҳам, аммо  ба донишҷӯѐн дар лексияҳо дар 

бораи системаи Гиосентрии Птолемей, ки ба ӯ боварӣ надорад,  маҷбур буд 

таълим диҳад. Пас аз хатми донишгоҳ, Кеплерро ба  теретория Грас чун 

муаллими математика фиристод.Дар ин давра Кеплер аввалин асари илмии 

худро "Предвестник космографических исследований, содержашйев 

космографическию тайну‖ навиштааст. Соли 1600 Кеплер ба Прага омада, 

шогирди ситорашиноси бузург Тихо Браге гардид, ки мо онро дар боло зикр 

кардем.   Пас аз марги Тихо Браге дар соли 1601, Кеплер ба ҷои устоди ӯ 

ҳамчун  олими математик ва астроном дар қасри  император Рудольф II  

фаолият бурд.  

      Кеплер, ки 12 сол дар Прага зиндагӣ кардааст, дар маводи васеъ оид ба 

мушоҳидаҳои илмӣ оид ба  болои ҷадвали ситораҳо  ва механикаи осмони  

Tихо Браге кор бурдааст. Кеплер соли 1609 дар заминаи тадқиқоти бистсолаи 

устоди худ Браге ва инчунин, ҳангоми омӯзиши даврзании сайѐраи Миррих 

қонунҳои ҳаракати сайѐраҳоро дар атрофи Офтоб муқаррар намуд:  

         Қонуни якуми Кеплер: Ҳамаи сайѐраҳо дар атрофи Офтоб аз рӯи 

мадори эллипсие давр мезананд, ки дар яке аз конун (фокус) - ҳояшон Офтоб 

ҷойгир аст. 

        Қонуни дуюми Кеплер: Радиус - веткори ҳар сайѐра дар фосилаҳои 

баробари вақт масоҳатҳои баробарро мекашад.   

Қонуни сеюми Кеплер: Квадрати даври гардиши ситоравии сайѐраҳо 

чун куби нимтири калони мадори онҳо нисбат дорад. 

    дар ин ҷо Т1,2 - даври гардиши ситоравии сайѐра, а1,2 - таносубан 

нимтири хурд ва нимтири калони сайѐра. 

Ҳамин тариқ, қонуни якуми Кеплер бори дигар дурустии назарияи 

офтобмарказии Коперникро тасдиқ намуд. Қонуни дуюми вай бошад, 

миқдоран тағйир ѐфтани суръати ҳаракати сайѐраҳоро аз рӯи мадори эллипсӣ 

муайян мекунад. Инчунин, қонуни мазкур муайян менамояд, ки суръати 



даврзании сайѐра дар атрофи Офтоб дар пригелий аз ҳама зиѐд ва дар афелий 

аз ҳама кам аст. Нуқтаи ба Офтоб наздиктарини мадори сайѐра пригелий ва 

нуқтаи аз Офтоб дуртарини мадори сайѐра афелий ном дорад. Масалан, 

сайѐраи Замин ҳангоми ҳаракат дар атрофи Офтоб ба пригелий рӯзҳои 3-4 

январ ва ба афелий рӯзҳои 3-4 июн рафта мерасад. Қонуни сеюми Кеплер 

масофаҳои миѐнаи сайѐраҳоро аз Офтоб бо даврҳои ситорагиашон вобаста 

карда, имконият медиҳад, ки масофаҳои нисбии онҳо аз Офтоб ҳисоб карда 

шавад. Масофаи ҷойгиршавии сайѐраҳо аз рӯи мадорҳояшон нисбат ба 

Офтоб ба ѐрии формулаи Титсиус - Боде (соли 1766 Иоганн Титсиус ва соли 

1772 Иоганн Боде новобаста аз ҳамдигар ҷойгиршавии сайѐраҳоро аз рӯи 

қонунияти муайян нишон додаанд) муайян карда мешавад: Асари 

"Астрономияи Сокращение коперникии"Кеплер  дар рўйхати китобҳои 

маънкардаи Ватикан дароварда шудааст. Кеплер соли 1630 дар Регенсбург 

вафот кард. 

       Галилео Галилей.Физик ва ситорашиноси машҳури  итолиѐвӣ Галилео 

Галилей 15 феврали соли 1564 дар Пиза таваллуд шудааст.  Падари ӯ 

Венченко мусиқачи буд. Вай то 11-солагӣ дар мактаб таҳсил гирифт. Соли 

1574 оилаи Винченцо аз Пиза ба Флоренсия кӯчид. Пас аз он, тибқи одатҳои 

замон, барои таҳсил ва тарбия ба монастир  дохил карда шуд. Муҳимтар аз 

ҳама, вай бо асарҳои нависандагони юнонӣ ва лотинӣ дар ин ҷо шинос шуд. 

Дар соли 1581 Галилео ба Донишгоҳи Пиза барои омӯхтани тиб дохил шуд.   

Галилей, ки ба тиб камтар таваҷҷӯҳ дошт, дар онҷо  бо соҳаи  математика, 

механика, физика ва астрономия  бо завқ  баланд машғул шуд. 

      Нақши асосиро дар ин ҷо дӯсти падари ӯ Остилио Риччи бозидааст. Бо 

маслиҳати ӯ, ӯ бори аввал дар ин ҷо асарҳои Евклид, Аристотель ва 

Архимедро мехонд. Ба соҳаи  математика, механика, геометрия, физика ва 

астрономия шавқи баланд дошт, Галилей  Донишгоҳи   Пизаро тарк кард ва 

дар омӯзиши математика дар Флоренсия чор сол сарф кард.  

        Дар ҳамин давра ӯ аввалин кори илмии худро оид ба гидростатика (вай 

тарозаро барои муайян кардани таркиби хӯлаҳои металлӣ ихтироъ кардааст) 

ва кори худро оид ба муайян кардани нақши маркази вазнинӣ дар ҳаракати 

ҷисмҳо навиштааст. Ў кори Архимедро идома кард. Аз соли 1589 Галелей  

аввал дар кафедраи математикаи Пиза ва баъд дар соли 1592 дар Донишгоҳи 

Падуа аз фани математика дарс дод.  Давраи зиндагии ӯ дар Падуа (1592-

1610) давраи пурбаракати фаъолияти илмии ӯ ба ҳисоб меравад. 

       Дар тӯли ҳазорҳо сол одамон ба осмони шабона менигаристанд ва 

ҳаракатҳои сайѐраҳо ва ситораҳоро мушоҳида мекарданд. Дар бораи онҳо 

афсона ва афсонаҳои зиѐде мавҷуданд, аммо қонунҳои ҳаракат дар гунбази 

осмон барои олимони он замон сирре боқӣ мондаанд. 



       Ниҳоят, дар соли 1632, асари Галилео Галилей  ―Диалог дар бораи ду 

системаи асосии олам‖ (дар бораи системаи геоцентрии Птолемей ва 

системаи гелиоцентристии Коперникус) нашр карда шуд. Дар соли 1609, 

Галилео Галилей аввалин телескопи оптикии худро бо бузургии 3 маротиба, 

ва баъдтар бо телескоп бо миқѐси 32 маротиба ихтироъ кард.. 

      Бо кӯмаки ӯ, Галилео бори аввал кӯҳҳо ва кратерҳои рӯи Моҳ, нуқтаҳои 

офтоб ва гардиши онро дар меҳвари худ кашф кард, далели он ки Юпитер 4 

моҳвора дорад ва марҳилаҳои Венера кашф кард. Ин мушоҳидаҳои Галило 

Галилей, ки аҳамияти бузург доранд, дар асари ӯ "Ахбороти ситораҳо " 

(Звездний Вестник) сабт шудааст.   Мансабдорони калисо мегӯянд, ки ҳамаи 

он чизе ки ӯ дид, як фиреби оптикие буд, ки вай мардумро гумроҳ 

мекард.Аммо  Галилео Галилей  ҷонибдори назарияи Коперник дар бораи 

системаи гелиоцентристии коинот буд. 

       Калисо ин китобро манъ мекунад. Аз кашфиѐти    Галило ба хашм омада, 

папа ва коҳинон ӯро ба Рум даъват карданд. Олими 70-сола ба   суди 

инквизитсия супорида шуд ва пас аз панҷ моҳи пурсиш, ӯ маҷбур шуд, ки 22 

июни соли 1633 аз таълимоти Коперник даст кашад ва тавба кунад.               

Пас аз он Галилео маҷбур шуд, ки ҳаѐти боқимондаи худро дар виллаи 

Арчитри, дар наздикии Флоренция, аз одамон дур зиндагӣ кунад. Гарчанде 

ки Галилео дар соли 1637 кӯр шуд, ӯ кори илмии худро то охири умр идома 

дод. Вай 8 январи 1638 даргузашт. 

      Исак Нютон  (1643-1727) физик, математик ва астрономн англис. 

Университети Кембриҷро хатм намуда, унвони илмии бакалаврро гирифтааст 

(1665). олҳои 1665 —67 дар вақти паҳншавии касалии тоун дар деҳаи худ 

Вулсторп зиндагӣ кардааст ва он солҳо давраи  пурмаҳсултарини фаъолияти 

илмии Нютон ба ҳисоб меравад. Соли 1668 Нютон ба унвони магистр соҳиб 

шуд ва 1669 сарварии кафедраи физика ва математикаи Университети 

Кембриҷро ба ӯхда гирифт (то 1701). Нютон соли 1672 аъзои Ҷамъияти 

подшоҳии Лондон интихоб гардид (аз соли 1703 президенти он), аз соли 1699 

аъзои хориҷии Академияи Фанҳои Париж. 

        Соли 1705 ба Нютон барои корҳои илмиаш унвони дворянӣ дода шуд. 

Нютон асосҳои назариявии механика ва астрономияро тартиб дод, қонуни 

ҷозибаи ҷаҳониро кашф намуд, асосхои ҳисоби дифференсиалӣ ва 

интегралиро кор карда баромад, телескопи оинагиро ихтироъ кард. Нютон 

муаллифи корҳои муҳимми эксперименталӣ оид ба оптика мебошад. Нютон 

аз солҳои студентиаш ба оптика шавқ дошт. 

          У дар асари «Назарияи нави рӯшноӣ ва ранг» (1672) фарзияи сохти 

корпускулавӣ доштани рӯшноиро пешниҳод кард. Нютон дар асари худ 



«Оптика» (1674) аберрасияи рушноӣ, интерференсия, дисперсия, дифраксия 

ва поляризасияи рӯшноӣ ва дигар ҳодисаҳоро баѐн намуд. 

        Ӯ аввалин шуда дарозии мавҷи рӯшноиро чен кард. «Асосҳои 

математикии философияи натуралӣ» (1687) асари муқимми Нютон ба шумор 

меравад. Дар ин асараш Нютон ақидаҳои олимони гузашта (Г. Галилейt Р. 

Декарту И. Кеплер ва дигар) ва натиҷаҳои илмии ба даст овардаи худро 

ҷамъбаст намуда, системаи механикаи замил ва осмонро, ки он асоси 

механикаи классикӣ мебошад, ба вуҷуд овард. Нютон мафҳумҳои асосии 

механикаи классикиро таъриф додааст, чунончӣ ба масса ва зичӣ мутаносиб 

будани микдори материя, ба импулс мутаносиб будани миқдори ҳаракат ва 

ба намудҳои гуногуни қувваҳо, инчунин ба 3 «аксиома ѐ қонундон ҳаракат»-

и машҳури худ: қонуни инерсия (қонуни 1-уми Нютон), тағйирѐбии миқдори 

ҳаракат (қонуни 2), таъсир ва акси таъсир (қонуни 3)-ро таъриф додааст. 

Нютон аз қонуни 2-юм ва 3-юм қонуни бақои миқдори ҳаракатро барои 

системаи маҳдуд баровард. Нютон қонуни ҷозибаи ҷаҳониро баѐн намуд; 

ҳамаи сайѐра ва кометаҳо ба Офтоб, радифхо ба сайѐраҳо бо қуввае кашида 

мешаванд, ки ба квадрати масофаи байни онҳо мутаносиби чаппа мебошад. Ӯ 

исбот намуд, ки аз қонуни ҷозибаи ҷаҳонӣ қонунҳои Кеплер бармеоянд. 

Нютон дар ин асараш хусусиятҳои ҳаракати Моҳро фаҳмонд, инчунин шакли 

Замин ва хусусиятҳои ҳаракати онро аниқ намуд. 

       У масъалаҳои гидростатика ва гидродинамикаро аз нав кор карда 

баромад; ҳаракати ҷисмро дар муҳит (газ ва моеъ) вобаста ба суръати 

омехташавии онҳо дида баромад, суръати паҳншавии садоро дар муҳитҳои 

эластикӣ тахлил намуд. Нютон асосҳои ҳалӣ ва интегралиро кор карла 

баромада, байни худ характери чаппа доштани ҳисоби дифференсиалӣ ва 

ҳисоби интегралиро кашф намуд. Корҳои илмиашро дар соҳаи қаторҳои 

беохир дар китоби «Методи флюксия…», ки солҳои 1670—71 навишта соли 

1736 чоп шуд, пурра баѐн кардааст. Нютон формулаи биномро барои 

нишондиҳандаи дилхоҳ ҷамъбаст намуда (нигаред Бинома Нютон), дар 

соҳаи математикаи ҳисобкунӣ усули тақрибан ҳал намудани муодилаҳо ва 

формулаи интерполясия- ро кашф намуд. «Нютон физикаеро, ки мо ҳоло 

онро физики «классикӣ» меномем, маҷбур намуд, ки ба таври хоса фикр 

ронад…» (Вавилов С. И.) 

       Нютон ба ҷаҳонбинии материалистӣ соҳиб буд, аммо вай ба дин ҳам 

эътиқод дошт ва сабаби пайдоиши ҳаракати коинот (нахуст зарба)-ро дар 

худо медид. Бо вуҷуди он Нютон илмро аз дин тамоман чудо мекард. 

                



Мавзӯи-13:Инқилоби фан ва техника да 

р асрҳои ХVII-XVIII 

           Аз миѐнаҳои XVII то охири асри ҳаштум, нақши калисои Европаро ва 

таъсири байналхалқии папаларо коҳиш дода, ҳаѐти сиѐсиву сиѐсӣ ва 

ҷудонопазири дар бисѐр кишварҳое, ки илм ва технология (аз таъсири 

калисо) оғоз гардид.      

      Рушди этикаи брокерӣ ва дониши нави оқилона ва мӯътамад ба пайдоиши 

як қатор илмҳои нави мустақил оварда расонид. Масалан, фалсафа, қонун ва 

илми тиб аз ибодати динӣ озод карда шудааст. Ҳадди аққал, мактабҳои 

дунявӣ ба тазоҳурот сар карданд, гарчанде ки калисои прагматик нест. Онҳо 

методҳои нави таълимиро офаридаанд. Дар баъзе кишварҳо дунявӣ 

муассисаҳои олии таълимӣ, ҷамъиятҳои илмӣ ва академияҳо таъсис дода 

шудаанд. 

      Илм аввал кӯшиш мекунад, ки сабабҳо ва оқибатҳои офатҳои табииро дар 

роҳи оқилона фаҳманд ва онҳоро тавассути таҷрибаҳои худ ҳал кунанд. 

      Методи асосии капиталистӣ ва инқилобҳои аввалини буржуазӣ: 

Инқилоби бегона дар Нидерландия дар асри 60-70-ум, инқилоби британии 

Британияи 40-80-и асри XVII, инқилобҳои асри 17 дар баъзе кишварҳои 

Аврупо, аз ҷумла, бузургтарин 1789-1794 Инқилоби фаронсавӣ.) Рушди илм 

дар тӯли мӯҳлати эътиқоди динӣ ва ақидаҳои динӣ афтод. 

       Ин раванд ба пешрафти капиталистӣ роҳ дод. Ин раванди аврупоӣ аввал 

ба болоравии донишҳои илмӣ дар соҳаи илм ва технологияи табиат, инчунин 

ба рушди босуръати қувваҳои истеҳсолӣ ва дар навбати худ, инқилоби 

антиделӣ, яъне ҳиндуҳо, деҳот ва коргарони брендо, дар давраи феодализм ва 

буржуазия қудрат қудратро сар кард. 

      Рушди истеҳсолоти капиталистӣ ва гузаштан ба истеҳсолоти истеҳсолӣ 

зарурати рушди илм ва технологияро тақозо мекард. Рушди саноат барои 

рушди босуръати технология, математика, илмҳои озмоишӣ ва илмҳои табиӣ 

мусоидат намуд. Дар шароити кунунӣ, дин босуръат дар дараҷаи қобилият ва 

вайроншавии таърихи таърихӣ табдил ѐфт.   Бояд гуфт, ки илмҳои илмии 

муосир бо асри XVII босуръат рушд меѐбанд.  

      Фикри илмии асри 16-ум, дар баъзе соҳаҳои маҳдуд, ба монанди 

астраномия ва доруворӣ, дар нимсолаи аввали асри XVII ошкор гардиданд, 

ки пайдоиши принсипҳо ва усулҳои асосии донишҳои илмӣ (Бекон, Галилей, 

Нютон, Декарт) оғоз шуд. Бо вуҷуди ин, нимсолаи аввали асри XVII танҳо як 

масъалаи илмӣ буд.     



          Рушди ғолиби донишҳои илмӣ баъди нимсолаи дуюми асри XVII, 

инқилоби британии Бритониѐ оғоз ѐфт. Ин таҳаввулот дар тамоми Аврупо 

паҳн шуда, эътирофи байналхалқиро ба даст овард. Олимон ба ҳарфҳои хаттӣ 

навиштанд, якдигарро дар бораи мушоҳидаҳо, ихтироъҳо, кашфиѐтҳо ва 

теорияҳояш муошират мекарданд. Яке аз академияҳои дигар - марказҳои 

илмӣ таъсис дода шуданд.       

          Санҷишҳо дар ин академияҳо гузаронида шуданд - онҳо намоиш дода 

шуданд. Чунин академияҳо яке аз аввалин дар Академияи илмӣ дар Фаронса, 

―Академияи таҷриба‖ ва ―Ҷамъияти Подшоҳи‖ Лондон буданд. "Ҷамъияти 

подшоҳ" дар давоми ҷанги якуми маҳрвандон таъсис дода шуд ва баъд аз 

инқилоб (аз 1662) кори бузург анҷом дод. Дар байни аъзоѐни он чунин 

олимони шинохтаи монанди Бойл, Гук ва Нютон буданд.  

        Соли 1652, императори Олмон « Академияи Леополд», дар соли 1666 

дар Париж ― Академияи илмҳои табиӣ‖, дар  соли 1700 дар ―Академияи 

илмҳои Берлин‖, дар соли 1724-1725 дар Санкт-Петербург, соли 1739 дар 

Стокголм, соли 1759 дар ―Академияи илмҳои Мюнхен‖ ташкил карда 

шудааст..  

      Якҷоя бо академияҳо инчунин маҷаллаҳои илмӣ таъсис дода шуданд. 

Аввалин маҷаллаҳои ин маҷалла "Журнали олимон", ки соли 1665 дар Париж 

оғоз ѐфт.       

       Ҳамин тариқ, ду хусусияти муҳимтарини асрҳои XVII-XVIII асосан ба 

мушоҳида, таҷрибаҳо, озмоишҳо ва математика асос ѐфтаанд. Мушаххас ва 

эътимод ба парчами илмҳои нав табдил ѐфтааст. Рушди асри 17-уми асри 18-

ум, аз як тараф, ихтироъ ва такмил додани асбобҳои муҳими илмӣ 

(термометрҳо, симптомҳо ва обмометрҳои об, насосҳои ҳавоӣ, соатҳои 

тӯлонӣ, мошинҳои электрикӣ, телескопҳо, микроскоп ва ғайра) Рушди 

босуръат.   

        Бо вуҷуди он, ки асри XVII-XVIII ба истеҳсолот ва аввалин мошини 

мошин вобаста буд, асосан илмҳои механикӣ буд. Ба ибораи дигар, дар 

давоми раванди истеҳсолӣ, ки он ба соҳаҳои калон табдил ѐфтааст, асосҳои 

моддию техникии механикӣ мавҷудияти истихроҷ ва истихроҷи он буданд. 

Гузариш ба саноати мошинсозӣ ба ду асосҳои зерин асос ѐфтааст: 

       Соат як автоматики аввалинро барои мақсадҳои амалӣ истифода мебарад, 

ва назарияи истеҳсолоти функсионалӣ, ки ба ҳаракати мунтазам асос ѐфтааст, 

дар ин соат қарор дорад. 

      Тегирмон - Аз замоне, ки обанбори аслӣ сохта шуда буд, ҳамаи унсурҳои 

муҳими ҷисми мошин буданд. Ин маҳсулот барои санҷидани қувваи қувваи 

қувваи барқ, беҳтарин роҳи истифода бурдани қувва - васеъшавии дандон, 

дандонҳо ва таркиби асос мебошад. 



     Ҳамин тариқ, илм ва технологияи махсусан математика, механика ва 

астрономия ба саноати мошинсозӣ, баромадан аз рушди сармояи капиталистӣ 

ва барҳам додани риторикии динӣ табдил ѐфтанд. 

     Рушди босуръати саноатию илмҳои табиӣ, пешравӣ аз тариқи тадқиқоти 

илмӣ, озмоишҳо ва озмоишҳо ва фалсафаи илмҳои математикӣ ... (кушодани  

назарияи ба дунѐназандозии фалсафа). 

     Дар байни ҳамкасбонҳои Галилей, Киплер ва Нютон, олимони табиии 

гуногун буданд. Яке аз онҳо ин физики  итолиявӣ ва математик Эванжелиста  

Торричели (1608-1647) мебошад, ки дар зери роҳбарии Бенедети Кастилли  

дар Рум  аз фани математика маълумот гирифт. Асари Торричели ки Трактат 

о движении тяжолых тел" ба эътибори ў афтид.  Галилео ба ӯ боварӣ 

мебахшид, ки яке аз корҳои ӯро такрор кунад ва ӯро дастгирӣ кунад. 

      Баъд аз марги Галиле, дар соли 1642, Торрелле профессори математика 

дар Донишгоҳи Пизенна шуд. Вақте ки ӯ барвақт мурд, Торрелле 39 буд, вале 

ӯ дар таърихи илм корҳои бузург кард. Торрелли методҳо, механикҳо, ва 

гидротехникҳоро васеъ кард. Кори ӯ, ки вайро ба илм табдил дод, ошкор 

кард, ки фишори ҳаво дар рӯи замин хеле содда ва таҷрибавӣ буд, ки ӯ 

фишори ҳаворо дарѐфт намуда, барои ба андозаи фишори атмосфера черези 

оддӣ сохтааст 

        Физикаи фаронсавӣ Эдм Мариотт (1620-1684) яке аз олимонест, ки дар 

соҳаҳои гуногун иштирок мекунанд. Ӯ барои таҷрибаҳои худ оид ба 

оптикаҳо, равшани (свет), гидротехникӣ ва махсусан хусусиятҳои хоси худ 

медонад. 

       Олими  англисии Роберт Бойл дар соли 1662  ―Қонуни  Бойл-Мариотт» 

ва мустақилона Эдмунд Мариоттро дар соли 1676 дарѐфт кард, ки мувофиқи 

он фишори доимӣ барои маҷмӯи газҳо мутаносибан ба ҳаҷм мувофиқ 

аст:                                 R1 = V2 

R2 = V1 

      Бо афзоиши ҳарорат, афзоиши фишори газ мутаносибан аз ҷониби физики 

франсони Ҷ. Шорл дар 1787 муайян карда шуд. Ин қонунҳои Шарл номида 

мешавад, яъне, фишори гази мушаххас мутаносибан ба ҳарорати мутлақ 

дорад: 

                           Р1 = T1 

                                Р2 = T2                               

  Бояд қайд кард, ки Э. Мариотт яке аз аввалин аъзои Академияи илмҳои 

Париж аст. 



       Химия ва физикаи англисӣ Роберт Бойл (1627-1691) дар шаҳри Лисмор, 

Ирландия дар оилаи герсог таваллуд шудааст. Ӯ дар коллеҷи маъруфи он 

Итон,ки дар дарѐи Темза ҷойгир аст таҳсил ѐфтааст. Бюл, ки ба Италия ва 

Фаронса рафтааст, солҳои дароз дар Женева таҳсил шудааст. Дар аввал, 

марди сарватманде, ки аз тарафи дин таъсир гирифт, зиндагӣ мекард. Ҳатто 

вақте ки ӯ дар Бритониѐ дар ҷанги шаҳрвандӣ ҷанг мекард, вақте ки ӯ ҷанги 

шоҳонаи ҷумҳурихоҳон, ки аз ҷониби О.Кромвел сарварӣ мекард, тамоми 

манфиатҳои Бойл бо илм алоқаманд буданд. 

Соли 1663, Бойл яке аз фаъолони асосӣ дар бунѐди Ҷамъияти 

Шоҳмансур дар Лондон буд. Дар соли 1665, Бейл ба унвони доктори физика 

дар Донишгоҳи Оксфорд бахшида шуд. Дар соли 1680, Ройс президенти 

―Ҷамъияти Подшоҳи‖ интихоб шуд, аммо ӯ худашро ин рад кард. 

      Меъѐрҳои механикии металлҳои бузург, дандонҳои тағйирѐбии ашѐи хом, 

эстетикии материалҳои марбут ба механик, физика, химия ва биология, дар 

соҳаи илм бо номи "қонуни Гум" таҳия шудаанд. Офариниши худ, яъне 

пандулуъ бо лентаҳои даврӣ, баъдтар барои бунѐди дақиқаҳои дақиқ ва 

крразерҳо гузошта шуд. Дар соли 1660 Gouche як усули микроскопро таҳия 

намуд. 

       Олимони фаронсавӣ Блез Паскал (1623-1662) як математика, физикист, 

нависанда ва фалсафаи динӣ буд. Ӯ дар Клермон-Ферране, дар оилаи 

математик E.Паскал таваллуд шудааст. Дар соли 1655, Б. Пасккал ба осори 

Пор-Шотландия (як иқдоми динӣ-фалсафӣ, наздик ба Калвинизм, асосгузори 

хайрия нависандаи голланд Янсений  ) ва яке аз шарикони ин ҳаракат буд. 

Паскал, ки дар математика ва физика бисѐр кор кардааст, ҳидролизатсия 

мекунад. Мувофиқи қонуни мазкур, таъсири беруна ба сатҳи обан ба тамоми 

обанбор ба ҳамон як обанбор интиқол дода мешавад. 

            Математик, физик ва механики бузурги Голландия Кристиан Гюйгенс 

(1629-1695), муосири Нютон ва Галилео, дар Гаага дар оилаи нависандагон 

ва сиѐсатмадорон таваллуд шудааст. Вай дар донишгоҳҳое,ки дар шаҳарҳои 

Лейден ва Брейди Голландия ҷойгир буд, ў дар соҳаи ҳуқуқ ва математика 

таҳсил гирифт. Х.Гюйгенс ба зудӣ ба мушкилоти физики таваҷҷӯҳ зоҳир 

кард. Вай ҳамроҳ бо Р. Ҳук нуқтаҳои доимии термометр - нуқтаи обшавии ях 

ва нуқтаи ҷӯшидани обро муайян кард. Асарҳои Гюйгенс оид ба математика, 

механика ва астрономия ба ӯ шӯҳрати калон оварданд. Гюйгенс ба Лондон 

барои мулоқот бо бисѐр олимони англис омад ва дар соли 1663 ӯ аввалин  

узви хориҷии ―Ҷамъияти Шоҳигарии‖ Лондон шуд. 

         Бо пешниҳоди олимони фаронсавӣ, ӯ соли 1665 ба Париж омад ва 16 

сол дар он ҷо зиндагӣ кард. Ӯро ба раисии Академияи илмҳои Фаронса 



даъват карданд. Соли 1681, Гюйгенс ба ватанаш баргашт, то ки оптика 

омӯзад. 

         Гюйгенс рисолаи худро дар бораи гоптика дар рисолаи худ дар соли 

1690 нашр кардааст. Дар ин асар ӯ аввал назарияи мавҷи нурро тасвир кард. 

М: падидаи шикастани дуии рӯшноиро, ки дар кристалл спари Исландия 

кушода шудааст, шарҳ дод. Назарияи классикии кандашавии кристаллҳои 

якзарбии оптикӣ то ҳол ба назарияи Гюйгенс асос ѐфтааст. 

                                             

 

 

                                            Саволҳо васупоришҳо 

1. Дар бораи дунявикунонии ҳаѐти иҷтимоӣ-сиѐсӣ ва фарҳангӣ дар бисѐр 

кишварҳое, ки илму техника аз миѐнаи асри XVII то охири асри XVIII рушд 

кардааст, мисолҳо оред. 

2. Сабабҳои рушди босуръати илм аз асри XVII дар чист? 

3. Шумо аз олимони асосии асрҳои XVII-XVIII киро медонед? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мавзӯи-14: Инқилоби фан ва техника дар  саршавии 

ва охри асри ХX 

           Дар ин давр яке аз омилҳои муҳими қиѐфаи иҷтимоӣ-иқтисодии 

дунѐро тағйир дода тараққиѐти илмӣ-техникӣ гардид. Ҷараѐни дароз давом 

кардаи ба қувваи истеҳсолкунанда табдил додани фан ба итмом расида, дар 

аввалҳои асри ХХ ба инқилоби илмӣ-техникӣ овард. Инқилоб дар фанҳои 

дақиқ ва табиӣ. Кашф шудани энергияи ядроӣ ба аҳамияти амалӣ молик 

будани донишҳои назариро намоѐн кард. Энрико Фермии америкоӣ ва 

Фредерик Ҷолио-Кюрии франсиявӣ ғояро оид ба дар натиҷаи реаксияи 

мусалсали ҷараѐни порчашавии уран ҳосил шудани миқдори азими энергияро 

ташаккул доданд.  

             Дар ҳамин давр самти алоҳидаи физика – физикаи атомӣ ташаккул 

ѐфт. Соли 1938 олимони германиягӣ реаксияи мусалсали таҷзияи ядроҳои 

уранро кашф намуданд. Дар назди инсоният муаммои мураккаби истифодаи 

энергияи атом пайдо шуд. Тадқиқотҳо дар соҳаи ба вуҷуд овардани бомбаи 

атомӣ дар Германия, Иттиҳоди Шӯравӣ ва як қатор мамлакатҳои дигар давом 

дода шуданд. Аммо ИМА аз рақибони худ хеле пеш рафт. Соли 1942 дар 

Чикаго Энрико Ферми аввалин реактори атомиро офарид. Аввалин бомбаи 

атомӣ соли 1945 дар полигони штати Ню-Мексикои ИМА тарконида шуд. Ба 

амалиѐт тадбиқ шудани назарияҳои нав дар соҳаи физика ба ихтироъҳои 

зиѐди техникӣ сабаб шуд. Аввалин бор дар таърих тасвири ҳаракатнокро бо 

ѐрдами найчаи электронӣ-нурӣ ба масофа нақл намуданро соли 1928 

ихтироъкорон Борис Грабовский ва Иван Белянский дар Тошканд ба амал 

бароварданд. Олимон ин таҷрибаи дар трести трамваи Тошканд 

гузаронидашударо пайдошавии телевизиони замонавӣ меҳисобанд. Ҳамин 

тариқ асри телевизион оғоз шуд. Солҳои 1920 даври кор болои кинои овозӣ 

шуд. Баъди таҷрибаҳои зиѐд мутахассисон филми «Навозандаи ҷаз»-ро, ки 

соли 1927 дар Ню-Йорк намоиш дода шуд, ба сифати аввалин кинои овозӣ 

тан гирифтанд. Кинои овозӣ, ки дар байни тамошоҳо оммавитаринаш буд, 

ҳамин тавр даври худро оғоз намуд. Дар аввалҳои асри ХХ фанни биология 

низ бошиддат ривоҷ ѐфт. Соли 1922 олимони физиолог Ҷон Маклеод ва 

Фредерик Бантинг дар натиҷаи таҷрибаҳои зиѐд ба гирифтани гормони 

инсулин аз заҳрадон муваффақ шуданд. Акнун диабети қанд касалии бедаво 

нашуда монд. Кашф шудани инсулин чун яке аз кашфиѐтҳои бузургтарини 

асри ХХ тан гирифта шуд, Ҷон Маклеод ва Фредерик Бантинг дар соҳаи 

физиология ва тиббиѐт сазовори мукофоти Нобел гаштанд.  

        Дар ҳамин давр кашф гардидани витаминҳо, гормонҳо ва 

муваффақиятҳо дар соҳаи вирусология ба аҳамияти калон молик шуданд. Ин 



кашфиѐтҳо ба пайдошавии саноати микробиология асос гардиданд. Ривоҷ 

ѐфтани биология ба фанҳои мушобеҳи он – кимѐ ва тиббиѐт таъсири амиқ 

расонид. Соли 1928 олими британиягӣ Александр Флеминг дар лабораторияи 

худ зарфҳои муддати дароз хобидаро ҷамъ карда истода, чашмаш ба мағори 

яке аз он зарфҳо меафтад. Вақте онро тафтиш карда мебинад, аниқ мегардад, 

ки он мағори ба намудҳои ноѐби (Penici llium) мансуб аст. Кашф шудани 

пенитсиллин, баъдтар антибиотикҳои дигар (стрептомитсин ва дигарҳо) дар 

даво намудани касалиҳои сироятӣ инқилоби ҳақиқӣ гашт. Соли 1945 

Александр Флеминг сазовори мукофоти Нобел гашт. Аксарияти касалиҳоро 

бе пенитсиллини Александр Флеминг кашфкарда ва авлоди нави 

антибиотикҳ9о ҳоло ҳам даво кардан мумкин намешуд. Ба солҳои 1930 омада 

тараққиѐти фанҳои табиии чун физика, кимѐ имкони офаридани маводи нав 

ва хеле мустаҳкамро дод. Дар ИМА ва Германия кашф шудани нахҳои 

сунъии капрон, перлон, нейлон, қатрони синтетикӣ имконияти гирифтани 

маводи хеле босифати конструктивиро додааст. Баъди Ҷанги дуюми ҷаҳон ба 

таври оммавӣ истеҳсол кардани онҳо сар шуд. Ба охирҳои солҳои 1930 омада 

қисми асосии саноати мамлакатҳои мутараққӣ барқонида шуд. Авиатсияи 

шаҳрвандӣ, телеграф, радиошунавонӣ ба таври васеъ оммавӣ шуд. Соли 1927 

радиокорпоратсияи машҳури Британияи Кабир Би-би-си ташкил карда шуд. 

Навигариҳои фан ва техника ҳаѐти маишии ҳаррӯзаи одамонро тағйир дод. 

Дар қисми бой ва миѐнаҳоли аҳолӣ автомобилҳои шахсӣ пайдо шуданд. 

Аксарияти коргарон ба кор бо велосипед ва мототсиклҳо мерафтагӣ шуданд. 

Истифода аз техникаи маишӣ – яхдонҳо, чангкашак, мошини ҷомашӯӣ, 

ҳамчунин телефон ва граммофон васеъ паҳн шуд. Хуллас, дар ҳамин давр 

кашфиѐтҳои оламшумул дар соҳаи физика ва фанҳои дигари табиӣ, ҳамчунин 

инқилоби техникӣ ба тараққии тамаддуни индустриалӣ таъсири бевосита 

расонид. Воқеан, дар ин давр ривоҷ ѐфтани фан ба бузургии заковати инсон 

мадҳия аст. 

           Инқилоби илмӣ-техникӣ ва натиҷаҳои он. Инкишофи фан дар садсолаи 

охир ба нимаи дуюми асри ХХ омада ба инқилоби илмӣтехникӣ оварда 

расонид. Аломатҳои асосии ин инқилоб аз истеҳсоли оммавии молҳои аз 

маводи синтетикӣ ва табииӣ тайѐршуда, истифодаи васеи мошинҳо, 

офаридани хаттҳои конвейерӣ, завод-автоматҳо ва роботҳои саноатӣ иборат 

буд. Инқилоби илмӣ-техникӣ иқтисодиѐти ҷаҳонро ба давраи 

постиндустриалӣ баровард. «Ҷанги сард»-и баъди Ҷанги дуюми ҷаҳон 

саршуда, пойгаи мусаллаҳшавӣ дар байни ИМА ва СССР ба соҳаи кайҳон 

ҳам кӯчид. 4 октябри соли 1957 дар Иттиҳоди Шӯравӣ радифи маснӯи 

аввалин дар Замин ба кайҳон паронида шуд. Аз тарафи гурӯҳи таҳти 

сарварии академик С.П.Королев барои ба Моҳ фиристодани киштии кайҳонӣ 



тадқиқотҳо бурда шуд. Дар натиҷаи ин 12 апрели соли 1961 дар дунѐ аввалин 

бор Ю.А.Гагарин дар киштии кайҳонии «Восток» ба кайҳон парвоз кард. 

Даври кайҳоннавардӣ сар шуда, он донишҳои моро дар бораи кайҳон васеъ 

намуд.  

            Кашфиѐтҳо дар фанҳои аниқ. Дар ҳамин солҳо яке аз 

муваффақиятҳои калонтарини фанҳои дақиқ кашф намудани лазер шуд. Ин 

кашфиѐт дар фанни физикаи асри ХХ аср чун яке аз кашфиѐтҳои 

барҷастатарин тан гирифта шудааст. Соли 1960 физикҳои шӯравӣ Н. Г. 

Басов, А. М. Прохоров ва олими америкоӣ Ч.  Таунс лазер – (англисӣ - Lighit 

Amplification bu Stimu lated Emission of Radiation–аз сарҳарфҳои 

пурзӯршавии рӯшноӣ дар натиҷаи нурафкании маҷбурӣ гирифта шудааст) –

 навъи мутлақо нави нурро офариданд. Ба ҳар сеи ин олимон мукофоти 

Нобел дар соҳаи физика дода шуд.  

         Боз як навигарии вобаста ба истифодаи техника ва технологияҳои нав 

ихтироъ шудани компютерҳо гашт. Компютер дар аввал (англисӣ computer – 

«ҳисобкунанда») барои аз навкоркунии ахборот ва ҳисобкунӣ офарида шуда 

буд, мошинаи электронии ҳисобкунӣ - МЭҲ номида шуда,  ҳаҷмаш хеле 

калон буд. Соли 1959 аз тарафи инженерҳои америкоӣ Д.  Килби ва Р.  Нойс 

офарида шудани микросхемаҳои интегралии нимноқил ба хурдшавии ҳаҷми 

компютерҳо ва васеъ шудани соҳаи фаъолияти он овард. Офарида шудани 

микросхемаҳои интегралии нимноқилро олимон ихтирои машҳуртарини 50 

соли охири асри ХХ номиданд.                     

        Телефонҳои мобилӣ, ки ҳоло қариб ҳамаи мо истифода мебарем, 

ҳамчунин ихтирои асри ХХ аст. Компанияи Televerket (Шветсия) дар 

охирҳои солҳои 1940 дар болои офариниши телефонҳои мобилӣ корро сар 

карда буд. Алоқаи нахустини оммавии мобилии аз тарафи шведҳо 

таклифшуда МТS – Mobil telefon sistem (сохтори телефони мобилӣ) номида 

шуд. Дар солҳои 1970 – 1980 аз тарафи Ericsson, Philips ва дигар 

компанияҳои зиѐди машҳур намудҳои нави телефонҳои мобилӣ офарида 

шуданд. Дар ҳамин солҳо аппаратҳои ба намудҳои замонавӣ монанд пайдо 

шуд. Ходимони институти технологии Массачусетс аз дур истода тавассути 

компютер мавҷуд будани имконияти бастани алоқаро асоснок намуданд ва 

офариниши Интернетро наздик карданд. Соли 1969 намуди нахустини 

Интернет – ARPANET офарида шуд. Соли 1972 E-mail (почтаи электронӣ) 

пайдо шуд.  

         Санъат. Дар нимаи дуюми асри ХХ дар санъат равияи абстраксионизм 

(абстраксия-мавҳум) васеъ паҳн шуд. Абстраксионизм ҳамчун ҷавоби ба худ 

хос ба инкишофи санъати фотография пайдо шуд. Вакилони абстраксионизм 

ҳаракат намуданд,ки акнун дар тасвир ҳаракат, ҳиссиѐтро ифода кунанд. Зеро 



ба андешаи онҳо, дар фотография акс кардани айнан ҳамин ҷиҳатҳо 

ғайриимкон буд. Ба таври зид ба абстраксионизм поп-арт (санъати оммавӣ) 

пайдо шуд ва ба тезӣ дар Аврупо паҳн шуд.  

         Ба фикри ихлосмандони поп-арт ҳар кадом ашѐ дар дунѐ метавонад 

аҳамияти ибтидоии истеъмолии худро гум карда, сифати бадеӣ, эстетикӣ 

касб намояд. Дар ин равияҳои санъат набудани мантиқ ва аниқӣ дар қиѐфаи 

олам аз тамом шудани имкониятҳои зинаи модернизм дар санъат далолат 

медод. Акнун услуби постмодернизм пайдо шуд, ки дар худ санъати Ғарб ва 

Шарқ, услубҳои пешина ва замонавӣ, ҷузъҳои фолклор ва маданияти 

оммавиро дар худ таҷассум мекард.  

        Адабиѐт. Баъди ҷанг романҳои як қатор нависандагон ба тавассути 

усулҳои бадеӣ дарк кардани ҷанг бахшида шуд. Агар дар ин давра аксарияти 

асарҳо дар рӯҳияти зиддифашистӣ, патсифистӣ навишта шуда бошад, аз 

солҳои 1960 реализм ба аслиҳаи нишондиҳандаи муаммоҳои нави ҷамъият 

мубаддал мешавад. Дар онҳо ба фурӯмоягии ҷамъият ва инсон овардани 

вобастагии узвии байни инсон ва табиат, ҳалокатҳои табиӣ тавассути 

образҳои бадеии хеле таъсирпазир ба таври возеҳ ифода карда мешавад.  

           Шакли реалистии баѐн дар равияи нави адабии асри ХХ – адабиѐти 

оммавӣ ба худ роҳ ѐфт. Ин адабиѐт ба хонандаи оммавӣ равона шуда 

асарҳоест, ки дар асоси андозаҳои аниқ навишта мешавад ва аз ҷиҳати бадеӣ 

чандон баланд набуда, аз ҷиҳати мафкуравӣ ба дастгирии тартиби мавҷуда 

равона карда шудааст. Ин адабиѐт – моли адабиест, ки ба тамоми қонунҳои 

бозор риоя намуда, ба қабатҳои гуногуни харидорон равона шудааст. Он бо 

ҷиҳатҳои манфии худ чун хислати кушоди тиҷоратӣ, функсияи дилхушкунӣ 

ва аз аввал маълум будани ривоҷи воқеаҳо аз адабиѐти нимаи аввали асри ХХ 

фарқ мекунад. Дар бораи қиммати бадеии ин асарҳо ба таври ҷиддӣ фикр 

рондан ғайриимкон аст, хондани онҳо дода шудани ақл ва қалбро талаб 

намекунад, онҳо дар замони ҳозираи тезкор фақат як намуди вақтгузаронӣ 

асту халос. 

                                     

                                          Саволҳои назорати 

1. Тараққиѐти илмӣ-техникии давраи постиндустриалии капитализм кадом 

зинаҳоро дарбар мегирад?  

2. Мусобиқаи даври «ҷанги сард» ба офаридани кадом намудҳои яроқи 

зарбаи умумӣ ва бурдани тадқиқотҳо барои забт намудани кайҳон сабаб шуд?  

3. Дар офаридани МЭҲ, компьютерҳо ва шабакаи алоқаи мобилӣ ихтироъ 

шудани микросхемаҳои интегралӣ кадом нақшро бозид?  

4. Ба пайдошавии шабакаи Интернет кадом назария асос шуд?  

5. Абстраксионизм чист ва ба он чӣ хел таъриф додан мумкин аст? 



 

Мавзӯи-14:  Илми Ӯзбекистон ва рушди 

 он дар асри ХХ. 

        Прогресси илмӣ-техникӣ ин якпорчагӣ ва вобастагии илм ва техника 

мебошад. Илм оҳиста хизмати истеҳсолот шуда истодааст, зеро пешрафти 

истеҳсолот ва пешрафти техникӣ танҳо дар асоси пешрафти илмӣ рушд карда 

метавонад. Инқилоби илмӣ-техникӣ тағироти куллии сифатии қувваҳои 

истеҳсолкунанда мебошад, ки илм ба омили калидӣ ва прогрессивии рушди 

истеҳсолоти ҷамъиятӣ табдил ѐфтааст. 

       Дар ин давра дар соҳаи илмҳои Замин: геология, геофизика, 

океанография, метеорология ва кайҳон қадамҳои бузург ба даст оварда 

шуданд. 

       Бисѐре аз ихтирооти охири асри ХХ ва аввали асри ХХ дар байни ду 

ҷанги ҷаҳонӣ ба таври васеъ истифода мешуданд. Инҳоянд: телеграф, 

телефон, радио, авиатсияи гражданӣ, кинематография ва ғайра. Нақши 

воситаҳои техникӣ дар ҳаѐти ҳаррӯзаи одамон, ба монанди чароғҳои барқӣ, 

трамвайҳо ва мошинҳо, лифтҳо, пилесоҳо, яхдонҳо, сабти овоз ва 

телевизорҳо кашф карда шудааст. 

        Соли 1928 26 июн дар Тошканд ба гурӯҳи сайѐҳон таҳти роҳбарии 

Б.П.Грабовский муяссар шуд, ки дар экран трамвайи ҳаракатшударо 

бубинанд. 

        Дар соли 1896, олими рус Сиолковский киштиҳои кайҳониро барои ба 

фазо баромадан ва ҳатто ба системаи офтобӣ тарроҳӣ кардани одам таҳия 

кард. 

       Омӯзиши амалии илмии кайҳон соли 1957 пас аз партоби нахустин 

моҳвораи заминии Иттиҳоди Шӯравии собиқ оғоз ѐфт. Соли 1861 Юрий 

Гагарин ба кайҳон парвоз кард. Соли1969 кайҳоннавардони амрикоӣ ба Моҳ 

мефуроянд. Дар таърихи инсоният давраи фазо оғоз ѐфт.Дар солҳои 90-ум 

илми нав - муҳандисии генетикӣ ба вуҷуд омад. Дар соли 1998 аввалин 

ҳайвони клондашуда офарида шуд. Дар солҳои 60-70-ум трансплантатсияи 

гурда ва дилҳои сунъӣ ихтироъ шуда буданд ва ғайра. 

       Ҳамин тавр, мо кашфиѐтҳои бузурги асри ХХ-ро ба таври мухтасар ба ѐд 

овардем. Ҳоло, агар ба рушди илм дар Узбакистон дар ин давра назар 

андозем, аввал бояд аз ҳаракати ҷадидон, ки дар охири асри ХIХ ва аввали 

асри ХХ дар Туркистон ба вуҷуд омадааст, оғоз намоем. Мактабҳои усули 

наве, ки онҳо эҷод кардаанд, ба рушди элитаи зеҳнии миллии мо, илми 

миллии мо такони ҷиддӣ бахшиданд. 

      Ҷадидӣ бояд на танҳо ҳамчун як равияи нав, балки ҳамчун тавлиди 

консепсияи нави бозсозии иқтисодӣ ва сиѐсӣ дар Туркистон, гул-гулшукуфии 



илмҳои гуманитарӣ, афкори иҷтимоӣ-сиѐсӣ баррасӣ карда шавад. Ҷадидон 

дар он замон роҳҳои ҷаҳолатро тавассути маърифатҷӯӣ меҷустанд. Бисѐре аз 

онҳо қурбонии режими тоталитарии шӯравӣ шуданд. 

         Ҳаракати ҷадидия дар аввал ҳамчун ҷараѐни фарҳангию 

маърифати,сипас ҳамчун ҷараѐни иҷтимоию сиѐсий ислоҳотхона,охирҳои 

асри 19 ва аввали асри  20 дар байни зиѐиѐни бедоргаштаи маҳалли Осиѐи 

Миѐна ба вуҷуд омадааст.Тарафдорони ин ҳаракат ақибмондагии иқтисодию 

сиѐсии мулки худро ба хубӣ дарк намуда,қафомондагии маънавии мардуми 

онро эҳсос карда, чун пешгузаштагонашон- маорифпарварон дар андешаи он 

буданд,ки : 

       1) бо роҳи паҳн намудани маърифат (дар асоси ислоҳи усули кӯҳнаи 

таълим дар мактабу мадрасаҳо, ташкили мактабҳои усули нав,паҳн намудани 

адабиѐти навину нашри рӯзномаю маҷаллаҳо)аҳволи  мардумро беҳтар 

намоянд: 

       2) ба ислоҳи тарзи идоракунии мулки худ ноил гардида,барои дар қатори 

халқҳо ва давлатҳои тараққикардаи ҷаҳонӣ инкишоф ѐфтани он шароит 

муҳайѐ кунанд: 

       3) ба барҳам додани ҳар гуна разолатҳои давр-бетартибию ғоратгариҳо 

ҳангоми ситонидани андозҳо, худсарии амалдорон ва ғайраҳо  мушарраф 

шаванд: 

       Дар асл ҷадидон дар марҳилаи аввал худро ―ҷавонон‖, ―ҷавонфикрон‖, 

―маорифпарварон‖, ―тараққипарварон‖, ―ислоҳотпарварон‖, ―ислоҳотхоҳон‖ 

ва ғайра меномиданд. 

        Марказҳои намоѐни ҳаракатҳои ҷадидӣ дар аморати Бухоро-шаҳри 

Бухорои Кӯҳна,дар кишвари Туркистон –шаҳрҳои 

Самарқанд,Қӯқанд,Тошканд , Фарғона ва хонигарии Хева-шаҳри Урганҷ ба 

ҳисоб мерафтанд. Зеро, ин шаҳрҳо дар баробари марказӯои маъмарӣ ба ҳисоб 

шудан,боз ҳамчун маркази илмиу маърифат ҳам буданд.Дар шаҳру деҳаҳои  

сераҳолии Осиѐи Миѐна масҷидҳои зиѐд ва дар назди онҳо мактабҳои бисѐри 

ҳам вуҷуд доштанд.Бинобар ҳамин ҳам дар сарзамини Осиѐи Миѐна миқдори 

зиѐди мактабҳои усули кӯҳна амал мекарданд. 

       Чунончи дар охири асри 19 (соли 1899) танҳо дар  кишвари Туркистон  

4632 адад ҳамчун мактабҳо вуҷуд дошт,ки дар онҳо 44773 нафар талаба 

таҳсил менамуд. Аз ин рӯ дар шаҳрҳои номбурда миқдори нисбатан хеле 

зиѐди мактабу мадрасаҳо,муллою мударрисҳо ва талабагон фаъолият ва 

таҳсил менамуданд.Онҳо аз вазъи даврнисбатан хубтар огоҳ буданд. 

Инчунин дар байнашон ҳар гуна ақидаҳо ва хабарҳо бо зудӣ паҳн мешуд. 

Агар ба ҷоѐгиршавии мактабу мадрасаҳо ва миқдори талабагон онҳо боз ҳам 

саҳеҳтар назар афканем,пас маълум мешавад,ки аввал асри 20 танҳо дар 



шаҳри  Бухорои Кӯҳна 360 мактаби усули кӯҳна назди масҷидҳо   ва 140 адад 

мадрасаҳо амал мекарданд. 

      Дар солҳои 20-ум, Донишгоҳи давлатии Тошканд (Осиѐи Марказӣ) дар 

тайѐр кардани аввалин кадрҳои миллӣ дар Туркистон ва ташаккули зиѐиѐни 

миллӣ нақши муҳим дошт.Донишгоҳ соли 1918 аз ҷониби ватандӯстон ва 

маърифатпарварони маҳаллӣ таъсис ѐфта, фаъолияти худро бо номи 

Донишгоҳи халқии Туркистон оғоз намудааст. 

      Дар соли 1920, он мақоми Донишгоҳи давлатиро гирифт. Ин мактаб дар 

рушди минбаъдаи маълумоти олӣ ва илми Ӯзбекистон саҳми назаррас 

гузоштааст. Баъдтар, дар Ӯзбекистон як қатор муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва 

миѐнаи махсус ва институтҳои илмӣ таъсис дода шуданд. 

       Солҳои 30-юм як давраи гардиш дар рушди илм дар Ӯзбекистон буданд. 

Аввалин кадрҳои миллии мо, олимони ватанӣ оид ба як қатор масъалаҳои 

амалӣ ва назариявии рушди хоҷагии халқи ҷумҳурӣ корҳои пурсамари илмӣ 

анҷом доданд. 

       Аз олимоне, ки дар ҳама соҳаҳо ва соҳаҳои илмӣ кор мекунанд: Геологҳо 

Ҳ.М. Абдуллоев, Г.А.Мавлонов, Н.А.Кенесарин, математикҳо Т.Н.Қорӣ-

Ниѐзий, Т.А.Саримсаков, биологҳо Т.З.Зоксидов, А.Г.Гуламов, химикҳо 

А.С.Содиков, К.С.Аҳмедов, муаррих Ю.Г.Ғуламов ва дигарон ҳамчун 

асосгузорони ин фанҳо таваллуд шудаанд. эътироф шудааст. 

Дар натиҷаи афзоиши босуръати шабакаи муассисаҳои илмӣ Кумитаи 

Илмҳои Ӯзбекистон соли 1932 барои ҳамоҳангсозӣ ва идоракунии кори онҳо 

таъсис дода шуд. 

       8 октябри соли 1940 дар заминаи Комитет филиали Ӯзбекистонии 

Академияи илмҳои СССР таъсис дода шуд. Соли 1941 дар Ӯзбекистон 75 

муассисаи илмӣ мавҷуд буд, ки 8000 корманди илмӣ доштанд. 

       4 ноябри соли 1943 ифтитоҳи ботантанаи Академияи Фанҳои Ӯзбекистон 

баргузор гардид. Ба он 10 муассисаи илмӣ шомил буд. Ҳамчун президенти 

нахустини он, математик Т.Н. Кори-Ниѐзӣ интихоб карда шуд. То охири соли 

1944 дар зери Академия Фанҳо 22 муассисаи илмӣ мавҷуд буд. 

Таълими халқ ва мубориза ба муқобили бесаводӣ. 10–17 январи соли 1934 

Анҷумани VI Ҳизби коммунистии Ўзбекистон вазифаҳои Анҷумани XVII 

ҲКЎ (б)-ро асос карда, дар давраи панҷсолаи дуюм (солҳои 1933–1932) 

асосҳои ривоҷдиҳии маданияти сотсиалистии республикаро муайян сохт. Ба 

ҳамин мақсад қурултойи шўрои РШС Ўзбекистон, ки 10–17 январи соли 1935 

дар Тошканд ба амал омад, ба Шўрои комиссарони халқи РШС Ўзбекистон 

таклифи бачагони калони аз 8 то 15-соларо ба таълими маҷбурии ҳафтсола 

ҷалб сохтан, инчунин барномаи дар шањру деҳоти республика сохтани 

биноҳои мактаби навро кор пеш гузошт.  



         Барои эҳтиѐҷи таълими халқ маблағи бисѐре ҷудо карда шуд. Дар 

давраи панҷсолаи якум 395,5 миллион рубл ҷудо карда шуда бошад, дар 

панҷсолаи дуюм 1,16 млрд. рубл маблағ сарф гардид. Ин маблағҳои калон 

дар давраи панҷсолаи дуюм барои сохтани 539 бинои нави мактаби 

ғунҷоишашон 35000 талаба имкон дод.  

         Дар давраи панҷсолаи дуюм дар ҳамаи мактабҳои таълимӣ миқдори 

донишомўзон бо суръати баланд афзуда, ба 931800 нафар расида, қариб 725 

ҳазори онҳо дар мактабҳои деҳот таълим гирифтанд. Дар республика таълим 

ба 18 забон сурат гирифт. Миқдори мактабҳоеки бо забони ўзбекӣ хононда 

шуданд, дар давоми даҳ сол 10 маротиба афзудааст.  

Дар ин айѐм дар Ўзбекистон вазифаи ба анҷом расондани бесаводӣ ва чала-

саводӣ пеш гузошта шуда буд. Соли 1937 миқдори мактабҳои барҳамзании 

бесаводӣ ба 413 адад расид. Дар ин мактабҳо 28700 нафар аз истеҳсолот ҷудо 

нашуда таҳсил намуда, саводи худро мебароварданд. 

           Дар байни бонувон дар боби барњамзании бесаводӣ комѐбиҳои калон 

ба даст оварда шуданд. Барои онҳо дар бисѐр маҳалҳо мактабҳои махсуси 

саводомўзӣ кушода шуданд. Соли 1937-ум 139000 нафар бонувон хондан ва 

навиштанро омўхтанд. 

        Адабиѐти ўзбекӣ дар намуди нав ва ривоҷи санъати миллӣ. Дар ин 

давраи мураккаб, ки зиддиятҳои шиддатнок дар ҳаѐти иҷтимоӣ ҳукм меронд, 

адабиѐт ва санъат ба миллигӣ, инсонпарварӣ, халқпарварӣ барин тамойилҳо 

содиқии худро нигоҳ доштанд. Ин давр барои эҷодкорони республика 

ҷустуҷўҳои гуногун, бо бархўрдҳои сахти бисѐр самтҳои аз ҳамдигар аз 

ҷиҳати ҷаҳонбинӣ фарқкунанда, инчунин аз талафотҳои зиѐд бархурдоршуда 

ва тақдирҳои бо фоҷиаҳо ба анҷом расида, баробари ин ба дунѐ омада 

парвариши ѐфтани истеъдодҳои нав шуд. Аз нависандагон ва шоирон 

Фитрат, Чўлпон, Абдулло Қодирӣ, Садриддин Айнӣ, Ҳамза ва дигарон бо 

асарҳои худ ба нигоҳ доштани суннатҳои миллӣ ва ҳимояи онҳо кўшиданд. 

Аввали солҳои 30-уми асри XX сафи нависандагон ва шоирон ниҳоят 

афзуд.Дар ин давра Ғафур Ғулом, Ойбек, Ҳамид Олимҷон, Зулфия, Абдулло 

Қаҳҳор, Усмон Носир, Миртемир, Ойдин Собирова, Уйғун, Комил Яшин, 

Ғайратӣ, Султон Ҷўра, Амин Умарӣ барин як қатор шоирон, адибон ва 

драманависони истеъдоднок ба майдони адабиѐт омаданд. 

         Драматургия ва мусиқии миллии ўзбек, театр ва кино, санъати тасвирӣ 

ва амалӣ ҳам манбаи ҳаѐтбахши маданияти маънавии халқамон шуд ва ба он 

хизмат намуд. Тамоми як авлоди санъаткорони ўзбек дар ин давр ташаккул 

ѐфтанд. Барои ривоҷдиҳии мусиқии миллии ўзбек оҳангсозони ўзбек 

Тўхтасин Ҷалилов, Юнус Раҷабӣ, Мухтор Ашрафӣ, Мутавакил Бурҳонов 

меҳнати шоистае карданд. Ба туфайли коргардон ва актѐрони наҷиб Маннон 



Уйғур, Аброр Ҳидоятов, Соро Эшонтўраева, Раззоқ Ҳамроев, Олим Хўҷаев, 

Шукур Бурҳонов ва дигарон санъати театри ўзбек гул-гул шукуфт. Арбобони 

соҳаи киноматография Комил Ёрматов, Набӣ Ғаниев, Раҳим Пирмуҳаммедов 

ба камол расиданд.Дар санъати рақс ва овозхонӣ Ҳалима Носирова, 

Тамарахонум, Мукаррама Турғунбоева, Лутфияхоним Саримсоқова, 

Муҳиддин Қорӣ Юсуфов, Комилҷон Отаниѐзов, Карим Зокиров ва дигарон 

ба соҳиби мањорати баланд шуданд. Барои ривоҷи мусиқии ўзбек ва санъати 

вокалӣ соли 1936 консерваторияи давлатӣ нақши муҳим бозид, ки дар 

Тошканд дари худро боз намуд.  

        Солҳои 50-70 дар ҷумҳурӣ насли нави олимони боистеъдод ба вуҷуд 

омаданд. Инҳоянд: геолог-акад. И.X.Хамрабоев, биохимик-акад. 

Я.Ҳ.Турақулов, химикҳо - акад. М.Н.Набиев, С.Н.Юнусов, академикҳои 

соҳаи илмҳои техникӣ - М.Т. Ӯозбаев, М.А.Ходжинов ва дигарон дар тамоми 

ҷаҳон машҳуранд. 

        Мутаассифона, технологияҳои нав дар соҳаи ҲКЎ дар хоҷагии халқ ҷорӣ 

карда нашудаанд. Дар натиҷа, СССР аз ҷиҳати рушди саноатӣ ва технологӣ 

аз дигар кишварҳои пешрафта ақиб монда истодааст. 

Бо вуҷуди ин, дар ин давра Ӯзбекистон бо кишварҳои хориҷӣ робитаҳои 

илмӣ ва фарҳангӣ инкишоф дод. Зиѐда аз 300 нафар олимони хориҷӣ ба 

муассисаҳои илмии Узбекистон ташриф оварданд. Дар муассисаҳои 

таълимии ҷумҳурӣ ҳазорҳо донишҷӯѐни хориҷӣ таҳсил мекарданд. 

 

 

                                  Саволҳо ва супоришҳо 

 

1. Шароити таърихӣ, марҳилаҳои асосӣ ва хусусиятҳои рушди илм дар асри 

ХХ кадомҳоянд? 

2. Дар бораи рушди физика дар аввали асри ХХ мисолҳо оред 

3. Самт ва рушди соҳаҳои нави илмро таҳлил кунед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАВЗӮИ-15:ТАРАҚҚИЁТИ ИЛМИЮ ТЕХНИКӢ. ИЛМ, АДАБИЁТ, 

САНЪАТ ДАР ОХИРИ АСРИ ХХ – ИБТИДОИ АСРИ XXI 

ИИТ  ВА НАТИҶАҲОИ ОН. 

         Инқилоби илмию техникии нимаи дуюми асри ХХ натиҷаи қонунии 

инкишофи илму техника дар давоми сад соли охир шуд. Нишонаҳои асосии 

ин инқилоб ба таври оммавӣ истеҳсол кардани маҳсулоти аз масолеҳи табиӣ 

ва сунъӣ (синтетикӣ), истифодаи васеъ аз мошинҳо, офарида шудани 

линияҳои конвейерии истеҳсолот, заводу фабрикаҳо ва роботҳои саноат ба 

ҳисоб мераванд. ИИТ мамлакатҳои пешрафтаи ҷаҳонро аз марҳилаи 

индустриалии тамаддун ба даври постиндустриалӣ баровард. Босуръат 

инкишоф ѐфтани ахборот ва технологияҳои нав, дар 30 соли охири асри ХХ 

инқилоби технологии нави рўйдода, компутеркунонии умумӣ ва ҷамъиятро 

бо ахборот фаро гирифтан, интеллектнокшавии истеҳсолот барин ҷараѐнҳо 

дар кишварҳои мутараққӣ ҷамъиятро мутлақо ба ҳолати нав бароварданд. 

Инро олимон ―ҷамъияти ахборотӣ‖ номидаанд. Бино ба фикри олимон, 

―ҷамъияти ахборотӣ‖ зинаи хеле баланди баъди ҷамъияти индустриалӣ 

мебошад. Ҳоло дар кишварҳои мутараққии  индустриалӣ шумораи аҳолии бо 

меҳнати интеллекуталӣ банд ба нисфи қувваи корӣ наздик шудааст. Дар 

ШМА ва Япония ин нишондиҳанда боз ҳам баланд аст. Агар дар Африка аз 

се ду қисми аҳолӣ бо хоҷагии қишлоқ банд бошад, дар ШМА ин 

нишондиҳанда 3 фоизро ташкил мекунад. Дар ШМА 80 фоизи аҳолӣ дар 

соҳаи технологияҳои ахборот меҳнат мекунад. 

            Фанҳои табиатшиносӣ ва тиббиѐт. Инкишофи биология, биокимѐ ва 

тиббиѐт дар нимаи дуюми асри ХХ ба якбора дигар шудани ҳаѐти инсон, ба 

гузариш ба марҳилаи сифатан нави ҷамъияти индустриалӣ оварда расонд. 

Дар асри ХХ сиѐҳгул (қорачечак), гриппи испанӣ, вабо, вараҷа, сил, табларза 

барин бемориҳо сабабгори марги наздики 1 миллиард нафар одам шуд. Дар 

охири аср бемории нави сирояткунанда СПИД пайдо шуд. Сарфи назар аз ин, 

айнан дар асри ХХ акнун дар таърих бори аввал бемориҳои сирояткунанда 

сабаби марги одамон намешудагӣ гардиданд. Дар натиҷаи комѐбиҳои 

инқилобии фанни биология, хоҷагии қишлоқ ва тиббиѐт аҳолии Кураи замин 

аз якуним миллиард нафар дар  охири аср ба шаш миллиард нафар расид. Бар 

зидди бисѐр бемориҳо ваксинаҳо ихтироъ шуданд. Комѐбиҳои техникаи 

тиббӣ ба беҳбудии ҳаѐти инсон ва ба дароз шудани умри он оварданд. 

        Тағйирот дар низоми арзишҳо (қадриятҳо). Такмил ѐфтани воситаҳои 

ахбори оммавӣ онҳоро ба воситаи қудратманди таъсиррасонӣ ба шуур, 

рафтор ва кайфияти инсонҳо табдил дод. Дар нимаи дуюми асри ХХ ба 

воситаи радифи сунъӣ намоиш додани барномаҳои телевизионӣ оғоз ѐфт, 

барои байналмилалӣ шудани ҳаѐти маънавии инсоният ба воситаи офаридани 



шабакаи глобалии компутер шароит ба вуҷуд омад. Ба ин муносибат дар 

одамон савол пайдо шуд: айнан кадом арзишҳо, ғояҳо, тамсилот, тасаввурот 

акнун характери умумӣ (универсалӣ) касб менамоянд, барои ҳама қобили 

қабул мешаванд? Бояд гуфт, ки ҳоло бозори ҷаҳонии ба худ хоси ғояҳо, 

арзишҳои маданӣ пайдо шуд. Дар он давлатҳои пурзўр барои таъмини 

таъсири сиѐсӣ ва фарҳангии худашон мубориза бурда истодаанд. Дар ҳама ҷо 

паҳн шудани барномаҳои радио ва телевизион, баланд шудани дараҷаи 

саводи аҳолӣ дар аксар мамлакатҳо эҳтиѐҷро ба маҳсулоти бадеии зуд фоида 

меовардагӣ, барои истеъмолгари оммавӣ пешбинишуда зиѐд кард. 

Маданияти оммавӣ нафақат барои дилхушӣ, балки бо мақсади мафкуравии 

муайян ба пайдо шудани саноати томи истеҳсолкунандаи маҳсулоти аудио ва 

видеои дилхушкунандаи оммавӣ оварда расонд. Корпоратсияҳои 

бузургтарини дунѐ дар онҳо имкониятҳои пурқудрати бевосита ѐ билвосита 

реклама намудани маҳсулоти худро диданд. Машҳур будани ―ситорагон‖-и 

кино, эстрада ва варзиш барои тақлид ба тарзи зист, либоспўшӣ, нуқтаи 

назари ҳаѐтӣ ва сиѐсии онҳо аз тарафи аксарият, хусусан ҷавонон ба намуна 

табдил ѐфт.  

           Вақтҳои охир тамаддуни Ғарб, ки ба объекти тақлиди бисѐр халқҳо 

табдил ѐфтааст, дар баробари мафҳумҳои инноватсияҳои техникӣ ва 

технологӣ, демократия ва ҳуқуқҳои инсон ҷиҳатҳои нав ба нави толерантии 

маданиро намоѐн карда истодааст. Дар як қатор кишварҳои Ғарб қонунӣ 

намудани ташкили оила байни одамони якҷинса, гарчанде ба урфу одат  ва 

дин зид ҳастанд, кўшишҳо барои ба дигар ҷойҳо оммавӣ намудани ин одатҳо 

аз тарафи аксарият ба сифати бўҳрони маънавии ҷамъияти Ғарб дар шароити 

имрўза баҳо дода мешаванд. Аз ин сабаб дар худи Ғарб ҳам маданияти 

оммавӣ аз ҷониби аксар файласуфон, ҷамъиятшиносон ва маданиятшиносон 

ҳамчун ҳодисаи хеле ташвишовар боиси муҳокима шудааст. Аз сабаби он ки 

он одамро ба қабули сабуки ахборот даъват мекунад, ҳамчун манбаи фасоди 

интеллектуалӣ арзѐбӣ мешавад. Бино ба фикри олимон, маданияти оммавӣ ба 

ҳаракати инсон дар роҳи расидан ба мақсад ва ба рўйи об баровардани он 

муқобилият мекунад. Модели тақлидбозии хулқу атвор психологияи 

тайѐриро ба сусткашӣ, зуд мутобиқ шудан, яъне дунѐро, ҳастиро чӣ гунае 

ҳаст, ҳамон тавр қабул кардан ташаккул медиҳад.  

         Адабиѐт. Дар охири асри ХХ – ибтидои асри ХХI ҷараѐнҳои адабӣ зуд 

тағйир ѐфтанд, дар ҳар як даҳ сол дар адабиѐт ҷараѐни нав пайдо мешавад, 

мактабҳои нав ба вуҷуд меоянд. Адабиѐти ин давр ҷараѐни ҷустуҷўи 

интеллекуталиро давом медиҳад ва он ба сўйи дарки эҳтиѐҷот ва усулҳои 

инкишофи ҷамъияти замонавӣ мекўшад. Дар ибтидои асри нав яке аз 

асарҳое, ки ба бисѐр забонҳо тарҷума шуда, боиси баҳси калон гардид, 



романи адиби афғонистонӣ Холид Ҳусайни бо номи ―Одаме, ки аз дунболи 

шамол медавад‖ мебошад. Воқеаҳои роман дар Кобул, ҳангоме, ки ҳаракати 

―Толибон‖ ба авҷ баромада буд, рўй медиҳанд. Асар аз таърихи дўстии Амир 

ва Ҳасан нақл мекунад. Дар асар аз хусуси асосҳои маънавии дўстии одамон 

ва ўҳдадориҳои онҳо сухан меравад. Асар баъд аз воқеаҳои сентябри соли 

2001 чоп шуд, аз ин рў таваҷҷўҳи зиѐд пайдо намуд. Боз як асаре, ки дар асри 

ХХI ба китобхони ўзбек расид, асари машҳури адиби бразилиягӣ Пауло 

Коелѐ – романи ―Алкимѐгар‖ аст. Асар оид ба ҷавонӣ, орзу ва қўшиш барои 

расидан ба он аст. ―Ба Сарнавишти худ расидан – чунин аст вазифаи ҳақиқии 

инсон‖, – менависад П. Коелѐ. Дар охири асри ХХ ва ибтидои асри ХХI яке аз 

асарҳои машҳуртарине, ки ба эътибори аҳли ҷаҳон сазовор шудааст, 

романҳои ―Гарри Поттер‖-и нависандаи англис Ҷоан Роулинг аст. Олимон ба 

аҳамияти тарбиявии ин асар баҳои баланд додаанд. Вай ба саргузашти 

навраси ихтирогар Гарри Поттер, ки ба марг ҳам ғолиб меояд, бахшида 

шудааст. Асар дар бораи он, ки дунѐ аз ҳарвақта ҳам ба зоти шарифи ба 

инсонҳо некхоҳ, саховатпеша мўҳтоҷ аст, роҳи нек ҳоло ҳам роҳи пуртазод 

ва вазнин буданаш аст. Инсонҳои софдил ба мисли Гарри Потер 

мушкилиҳоро паси сар намуда, қудрати инсонро нишон медиҳанд. Нависанда 

дар баробари  содиқ будан ба анъанаҳо ба офаридани олами бадеии хеле 

боэътимоди худ муваффақ шудааст. Сарфи назар аз ин асарҳо, ҳоло ҷиҳатҳои 

тиҷоратӣ ва рекламавии адабиѐтро ҳам таъкид намудан лозим. Ҷамъияти 

муосир бояд дарк намояд, ки адабиѐт қисми муҳими интеллектуалии 

инкишофи он аст, ҷамъият бидуни адабиѐт вуҷуд дошта наметавонад ва 

инкишоф ҳам намеѐбад.  

          Дар баробари пахши хабарҳои муҳими рўз аз тарақи телевидение, 

радио ва шабакаҳои Интернет тақдим намудани китобҳои нав нашршуда, 

реклама намудани онҳо одати рўзмарраи ҷамъият бояд бошад. Аслан ин 

қисми муҳими маданияти ҷамъияти муосир аст, инро набояд фаромўш намуд.   

Санъат. Санъати замонавӣ дар асоси анъанаҳои дар нимаи дуюми асри ХХ 

ташаккулѐфта ташкил ѐфт. Санъати ин давр пуртазод аст, баъзан ба он 

ҷустуҷўи муқобили модернизм, ҳаракат барои офаридани забони нави санъат 

хос аст. Он дар образҳои нав, дар ҷараѐни ҷустуҷўи услуби нави ифода, 

воситаи номоддӣ ва материалҳо инъикос мегардад. Технологияҳои нави 

замони ахборот, аз ҳам зиѐд будани иттилоот (информатсия) ба зиддияти 

байни инсон ва машина оварда расонд. Ҳамчун роҳи ҳалли ин зиддият ба 

телекоммуникатсия асосҳои эстетикиро даровардан, онро аз функсияҳои 

расонидани ахборот озод кардан, хусусан, мазмуни намоишҳои 

телевизиониро бо миститсизми шарқона, решаҳои ирратсионалӣ мукаммал 

намудан пешниҳод карда мешавад. Интеллектро ―кор нафармуда‖, бевосита 



ба олами ботинии инсон муроиҷат кардан – ин тамоил дар графикаи 

компутер, офаридани видеороликҳо бирин навъҳои нави санъат, қисман 

санъати кинои замонавӣ мавриди истифода мегарданд.  

               Натиҷаи муҳимтарини пайдоиши шабакаи глобалии 

телекоммуникатсия, маданияти оммавӣ дар болороавии роли иҷтимоию 

сиѐсии санъати бадеӣ намоѐн мешавад. Акнун санъат фақат аз инъикоси ҳаѐт 

иборат нашуда, 140 ба омили ташаккулдиҳандаи воқеияти иҷтимоӣ ҳам 

табдил ѐфт. Аз ин сабаб, чандин рассомон санъат дар ―ҷамъияти 

постдемократӣ‖ ба аслиҳаи дасти ҳокимият табдил хоҳад ѐфт, гуфта дар 

хавотиранд. Ваксина – воситае, ки барои эм намудан бар зидди бемориҳои 

сирояткунанда истифода мешавад. Миститсизм – шакли ҷаҳонбинии динию 

идеалистии моил ба мистика. Ирратсионализм – дар омўзишу дарки ҳастӣ 

имконияти шурро рад кардан, ѐ консепсияи фалсафие, ки имконияти шуурро 

маҳдуд меҳисобад. Маданияти оммавӣ – маданияти маишӣ, дилхушкунанда 

ва ахборот, ки қариб ба ҳама соҳаҳои ҳаѐти ҷамъияти имрўза даромада 

омадааст.  

                               

                                  

                         Савол ва супоришҳо барои мустаҳкамкунӣ 

 1. ИИТ дар кишварҳои мутараққӣ дар кадом тағйироти сифатии ҷамъият ба 

назар мерасад?  

2. Шумо ба хусусияти байналмилалӣ касб намудани низоми арзишҳо чӣ гуна 

нигоҳ мекунед? Зери он барои маданиятҳои миллӣ кадом хавф пинҳон аст?  

3. Маданияти оммавӣ ба низоми арзишҳои ҷамъият чӣ гуна таъсир 

мерасонад?  

4. Воситаҳои замонавии ахборот дар соҳаи адабиѐт ва санъат кадом равияҳо 

ва муаммоҳои навро ба вуҷуд оварда истодаанд?  

5. Аз намунаҳои адабиѐти муосир, ки дар китоб оварда шудаанд, кадомашро 

медонед?  

 

 

 

 

 

 



МАВЗӮИ-16:ТАРАҚҚИЁТИ ИЛМИЮ ТЕХНИКӢ ДАР ДАВРАИ        

ИСТИҚЛОЛИЯТ ДАР ӮЗБЕКИСТОН 

       Илму техника дар Ўзбекистон Илму техника дар солҳои аввали 

Истиқлолият. Шароити нави фарорасида ба кулли ислоҳ намудани соҳаи 

илму техникаро тақозо намуд. Зеро ҳал намудани муаммоҳои илмию 

техникии муҳим пешрафти республикаро таъмин менамуд. Пеш аз ҳама, 

бино ба фармони Президенти Республикаи Ўзбекистон аз моҳи марти соли 

1992 мақомоти ваколатдори ташкилкунандаи кадрҳои илми – Комиссияи 

олии аттестатсия (КОА) ташкил шуд. Дар асоси фармони Президент аз моҳи 

июли соли 1992 ―Дар бораи аз тарафи давлат пуштибони кардани илму 

техника ва инкишоф додани фаъолияти инноватсиони‖ олимони республика 

барои аз бар намудани таҷриба ба кишварҳои хориҷи мерафтаги шуданд. Дар 

таркиби Академияи илмҳо маркази инноватсия ва тиҷорати ихтироъҳои 

илмии республика ташкил карда шуд, ки бо баровардани натиҷаҳои илми ба 

бозори дохилию хориҷи машғул мешуд. Соли 1997 Академияи Маъмун аз 

нав ташкил карда, он ҳамчун шўъбаи минтақавии Академияи илмҳои 

Ўзбекистон фаъолият менамояд. Соли 2000 Бунѐди дастнависҳои Институти 

шарқшиносии Академияи илмҳо ҳамчун яке аз хазинаҳои бойтарини 

дастнависҳои дунѐ ба рўйихати мероси мадании ЮНЕСКО дароварда шуд.  

       Мувофиқи қарори Президенти Республикаи Ўзбекистон аз моҳи августи 

соли 2006 ―Дар бораи чораву тадбирҳои мувофиқ намудан ва такмил додани 

инкишофу идоракунии илму технологияҳо‖ дар назди Девони Вазирон 

Кумитаи мувофиқ намудани инкишофи илм ва технологияҳо ташкил карда 

шуд (ҳоло вазорат). Бар зиммаи кумита таҳияи самтҳои Ярмаркаи республика 

оид ба ғояҳои инноватсиони, технологияҳо ва лоиҳаҳо.  

             Аз соли 2008 инҷониб дар Тошканд Ярмаркаи ғояҳои инноватсиони, 

технологияҳо ва лоиҳаҳо баргузор мешавад. Дар доираи ярмаркаҳои I–VIII, 

ки дар солҳоли 2008–2015 гузаронида шуданд, ҷамъ беш аз 4000 ихтироъҳо 

тақдим карда шуд. Аз соли 2008 беш аз 3000 шартномаи баробар ба 113 млрд. 

сўм имзо гардид. Олимони Ўзбекистон инкишофи маънавию маърифи ва 

мадании ҷамъияти демократи ва ҳуқуқиро тадқиқ намуда, ба 

муваффақиятҳои маълуми соҳаи ташаккули иқтисодиѐти инноватсиони, 

сарфаи энергия ва ашѐи хом, бо ахборот фаро гирифтан ва ахборот-

коммуникатсия, инкишофи кимѐ, био ва нанотехнологияҳо, соҳаи кишоварзи, 

экология ва муҳофизати муҳити атроф, тиббиѐт, фармакология, геология, 

геофизика, сейсмология ноил мешаванд.  

        Дар соҳаи бостоншиноси (археология) низ пешравиҳо ба назар мерасанд. 

Аз ҷумла, аз соли 2002 маҷмўаи солонаи ― (―Тадқиқотҳои бостоншиноси дар 



Ўзбекистон‖), аз соли 2012 маҷаллаи ―Ўзбекистон археологияси‖ чоп 

мешавад. Дар асоси тадқиқотҳои бостоншиноси умри чандин шаҳрҳои 

бостони аниқ карда, юбилейҳояшон гузаронида шуданд. Ҳоло олимони дигар 

соҳаҳо низ натиҷаҳои бузург ба даст оварда истодаанд. Маълумотномаи 

ноѐби илмии иборат аз 10 ҷилд бо номи ―Пайвастҳои табии (Захираҳои 

растани, сохт ва хусусиятҳои онҳо‖), ки аз тарафи Институти кимиѐи 

моддаҳои растании Академияи илмҳо тайѐр шуда буд, ба забони англиси дар 

Лондон чоп шуд. Ин ҳам аз инкишофи ҳамкории байналмилали дар соҳаи 

илм далолат медиҳад.  

      Дар солҳои аввали истиқлол экспорти маҳсулоти илмии Академияи 

илмҳо 8,2 маротиба афзуд. Интегратсияи илму техника ва таълим. Дар бобати 

таъмини интергатсияи илм ва таълими Ўзбекистон низ як қатор корҳо ба 

анҷом расонида шуданд. Ин ҷараѐн то соли 2012 ба воситаи ташкилѐбии 

марказҳои илмию таҳсили дар сохтори Академияи илмҳо ба амал бароварда 

шуд. Аз ҷумла, дар Институти физика-техникаи Академияи илмҳо маркази 

илмию таҳсилии ―Манбаъҳои энергияи аз нав баргарданда‖, соли 2012 дар 

Институти иммунология маркази илмию таҳсилии инноватсионии 

―Биотиббиѐт‖ кор сар карданд. Аз соли 2012 дар низоми таълими оли барои 

инкишоф додани сектори илми 5 то институти илмию тадқиқоти, 4 то 

марказҳои илмии минтақави ҳамчун шўъбаи илми аз нав ташкил карда шуда, 

онҳо аз рўйи самт ва ихтисос ба муассисаҳои таҳсилоти олии дахлдор 

гузаштанд. Бо мақсади ихтисор кардани сохтори Академияи илмҳо ва пурзўр 

намудани интегратсияи илм ва таълим соли 2014 2 то институт ва 1 то шўъба 

ҳамчун марказҳои илмию тадқиқотии назди муассисаҳои таҳсолоти олӣ 

ташкил ѐфтанд. Мувофиқи фармони Президенти Республикаи Ўзбекистон 

дар соли 2012 ―Дар бораи боз ҳам такмил додани тайѐр намудан ва аз 

аттестатсия гузаронидани кадрҳои олималакаи илми ва илмию педагоги ― аз 

1 январи соли 2013 дар масъалаи ҳимоя кардани диссертатсия ва додани 

дараҷаи илмии доктори илм низоми якзинагии таълими баъди таҳсилоти оҷи 

ҷори карда шуд. Лекин аз сабаби он, ки ин тартиб ба стандартҳои илму 

техникаи байналмилали пурра муносиб наомад ва имконияти илмии 

мавҷудаи республика паст фаромад, бо ташаббуси Шавкат Мирзиѐев аз моҳи 

феврали соли 2017 низоми дузинагии ҷавобгўи стандартҳои ҷаҳон, ки 

дараҷаҳои илмии доктори фалсафаи ва доктори илм медиҳад, ҷори карда 

шуд. Ислоҳоти кулли дар соҳаи илму техника. Солҳои 2016–2017 дар соҳаи 

илму техникаи Ўзбекистон даври ислоҳоти кулли гардиданд.  

        Президенти Республикаи Ўзбекистон Шавкат Мирзиѐев 20 декабри соли 

2016 бори аввал бо намояндагони намоѐни илму фан вохўрд. Бино ба 

натиҷаҳои ин вохўри боз ҳам пурзўр намудани эътибор ба илму техникаи 



Ўзбекистон муқаррар карда шуд. Дар Стратегияи ҳаракатҳо низ масъалаҳои 

рағбатнок кардани дастовардҳои илм, тадқиқотҳои илми, инноватсия ва 

офаридани механизмҳои самараноки ҷори кардани онҳо дар амал ва татбиқи 

лабораторияҳои ихтисоси, марказҳои технологияи олий ва технологияҳо 

алоҳида таъкид шудаанд. Фармони раҳбари давлатамон Ш.М.Мирзиѐев аз 17-

уми феврали соли 2017. ―Дар бораи такмил додан ва рағбатнок кардани 84 

фаъолияти Академияи илмҳои Республикаи Ўзбекистон‖ зарурати ташкили 

тараққиѐти илмро дар Ўзбекистон дар асоси талабҳои тамаддуни замони 

ҳозира, хусусан, офаридани асосҳои илмии стратегияи босуръати 

тараққиѐтҳои дар мамлакат татбиқшаванда ва дар асоси илм инкишоф додани 

истеҳсолотро нишон дод.  

       Дар айни вақт, зарурати такмил додани фаъолияти Академияи илмҳо, 

ҳамаҷониба дастгири кардани арбобони илм, баланд бардоштани сифати 

тайѐркунии кадрҳои баландмалака ва боистеъдод ва онҳоро ҳавасманд 

намудан зикр шуд. Президент Ш. Мирзиѐев дар мулоқот бо олимони 

шўҳратѐри илм, алломаҳое, ки мактаби худро офаридаанд, якчанд 

масъалақои муқимро номбар кард. Дар асоси қарори Президент аз 17 феврали 

соли 2017 ―Дар бораи чораву тадбирқои боз ҳам такмил додани фаъолияти 

Академияи илмҳо, ташкили корҳои илмию тадқиқоти, идоракуни ва бо молия 

таъмин намудан‖ 9 муассисаи илмии тадқиқоти ба таркиби Академияи илмҳо 

баргардонида шуд, якчанд тадқиқотҳои илми аз нав ташкил гардид. Дар 

Академияи илмҳо аз рўи самти фан 3 то шўъба ва шўъбаи Навои ташкил 

шуд. Фаъолияти Шўрои ҷамоатии оид ба таърихи навтарини Ўзбекистон ба 

роҳ монда шуд. Бо қарори соли 2017 имзонамудаи Президенти Республикаи 

Ўзбекистон ―Дар бораи ташкил намудани Вазорати инкишофи 

инноватсиони‖ Вазорати инкишофи инноватсионии Республикаи Ўзбекистон 

ташкил ѐфт. Ҷори намудани инноватсияҳо ва технологияҳои пешқадам дар 

сохтмони давлат ва ҷамъият, соҳаҳои иқтисодиѐт, хоҷагии қишлоқ, 

инкишофи иҷтимои, муҳофизати муҳити атроф ва истифода аз табиат 

вазифаҳои асосии вазорати мазкур муқаррар шуданд. 

        Дар Академияи илмҳо интихоботи охирин ба узвияти ҳақиқи соли 1995 

гузаронида шуда буд. Солҳои охир шумораи академикҳо беш аз ду баробар 

кам шуданд ва соли 2017 63 нафар танҳо аъзои академия монда буданд. Бо 

фармони таърихии Президенти Республикаи Ўзбекистон аз 29 декабри соли 

2017 ―Дар бораи тасдиқи аъзоѐни ҳақиқии Академияи илмҳои Республикаи 

Ўзбекистон‖ пас аз танаффуси 22-сола 32 нафар узви ҳақиқии Академияи 

илмҳо тасдиқ шуданд. Ҳоло 400 муассиса ба рўйихат гирифта шуд, ки бо 

тадқиқоти илми машғул шуда, дар соҳаи илм 36 ҳазор нафар мутахассис, аз 



ҷумла, беш аз 2 ҳазор нафар доктори илм ва зиѐда аз 9 ҳазор нафар номзади 

илм фаъолият мебаранд. 

     Такмил ѐфтани таълими оли ва таълими баъди он Низоми таълими оли. Бо 

фармони Президент дар моҳи феврали соли 1992 ба ҳаштто донишкадаи 

(институти) педагогии вилоят мақоми донишгоҳ (университет) дода шуд. Дар 

моҳи марти соли 1992 дар заминаи донишкадаҳои педагогии вилоятҳо 

Донишгоҳи давлатии Андиҷон, Донишгоҳи давлатии Бухоро, Донишгоҳи 

давлатии Тирмиз, Донишгоҳи давлатии Урганч, Донишгоҳи давлатии Қарши 

ташкил карда шуд. Оид ба тайѐркунии мутахассисони замонави донишгоҳҳо 

ва донишкадаҳои алоҳида, аз ҷумла, Донишгоҳи иқтисодиѐти ҷаҳон ва 

дипломатия, Донишкадаи металлургияи кон, дар назди Вазорати мудофиа 

Академияи ҳарби, дар назди Вазорати корҳои дохили Академияи корҳои 

дохили, Академияи банку молия барин даҳҳо муассисаҳои таълими оли 

ташкил карда шуданд.Техникуми давлатии электротехника ва алоқаи 

Тошканд ба донишкада табдил ѐфт. Соли 1993 барои донишҷў ва аспирантҳо 

стпендияҳои махсус муқаррар карда шуд. Бо мақсади тайѐр кардани 

мутахассисони соҳибмалакаи барои соҳаи кишоварзии мамлакат хеле зарур 

Донишгоҳи давлатии аграрии Тошканд, Донишкадаҳои хоҷагии қишлоқи 

Андиҷон, Самарқанд, донишкадаи иқтисодиѐту муҳандисии Қарши, 

ирригатсия ва механизатсияи хоҷагии қишлоқи Тошканд ба кор сар карданд. 

Дар ҷори намудани таълими универсалии оли дар вилоятҳои мамлакат ба 

таҷрибаи давлатқои мутараққи такя карда шуд. Соли 1992 бори аввал дар 6 то 

муассисаи таълими олии республика имтиҳони қабул ба тариқи тест қабул 

карда шуд. 

          Соли 1993 аз 46 то муассисаи таълими оли дар 19 тояш ба тариқи 

таҷриба имтиҳоноти тест гузаронида шуд. Соли 1994 Маркази давлати тест 

ташкил шуд, аз он сол эътиборан дар муассисаои таълими оли қабул дар 

асоси тест пурра ҷори гардид. Аз соли 1996 дар бобати таълим пардохти 

контракт-шартнома ҷори гардид. Мувофиқи қонуни ―Дар бораи таълим‖ 

(соли 1997) аз тартиби 5-сола тартиби 4-солаи бакалаврият ва 2-солаи 

магистратура, яъне ба низоми дузинаги гузашта шуд. Бино ба қарори 

Президенти мамлакат дар соли 2013 ―Дар бораи боз ҳам такмил додани 

низоми тайѐркунии кадрҳои ҳуқуқшиноси‖ донишкадаи ҳуқуқшиноси дар 

мақоми донишгоҳ аз нав ташкил карда шуд. Дар асоси қарори соли 2014 

донишкадаи давлатии стоматологияи Тошканд таъсис ѐфт. 

      Бино ба ҳолати соли 2017 дар мамлакатамон беш аз 80 муассисаи 

таҳсилоти оли, аз ҷумла 19 донишгоҳ, 37 донишкада, 6 академия, 1 

консерватория, 1 мактаби олии рақс ва хореография, 13 филиали МТО, 6 

филиали МТО-и давлатҳои хориҷи фаъолият нишон медиҳад.  



         Тартиби такмили ихтисос низ ба кулли ислоҳ шуд. Дар баробари 

муассисаҳои таълими халқ ва миѐнаи махсус ва таълими касбу ҳунар такмили 

ихтисос ва бозомўзии кадрҳои таълими оли ва соҳаҳо тамоман ба марҳилаи 

нав бароварда шуд. Дар асоси фармони Президент дар соли 2015 ―Дар бораи 

чораву тадбирҳои боз ҳам такмил додани аз нав тайѐркуни ва такмили 

ихтисоси кардрҳои раҳбар ва педагогии муассисаҳои таълими оли‖ 15 

муассисаи намоѐни таълими оли ҳам чун муассисаҳои такягоҳии таълими 

оли муқаррар гардид. Ҳамкории байналмилали  дар соҳаи таҳсилоти оли. Дар 

натиҷаи татбиқи Дастури миллии тайѐркунии кадрҳо дар Ўзбекистон дар 

муддати нисбатан хеле кўтоҳ дар соҳаи таълим модели наве ташкил ѐфт, ки 

он таҷрибаи пешқадами давлатҳои намоѐни дунѐ ва анъанаҳои миллиро дар 

бар мегирад. Дар натиҷаи татбиқ ислоҳоти доимии низоми таҳсилоти олӣ дар 

солҳои истиқлол дар кишварамон филиалҳои якчанд донишгоҳҳои хориҷи 

кушода шуданд. Аз ҷумла, Донишгоҳи байналмилалии Вестминстери 

Британияи Кабир, филиалҳои Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. 

Ломоносов, Донишгоҳи давлатии нефт ва гази Россия ба номи И.М. Губкин, 

Донишкадаи тарққидодани менежменти Сингапур, Донишгоҳи политехникии 

Турин дар Тошканд ба кор сар карданд. Инчунин, филиали Академияи 

иқтисодиѐти Россия ба номи Г.В. Плеханов ва Донишгоҳи Инҳаи Кореяи 

Ҷануби дар Тошканд низ ба ҷавонони ўзбекистони асрори таълимро омўхта 

истодаанд. Филиалҳои донишгоҳҳои хорҷии дар Тошканд Донишгоҳи 

Вестминстр Филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В.Ломоносов 

Донишгоҳи давлатии нефт ва гази Россия ба номи И.М. Губкин Донишкадаи 

тараққи додани менежменти Сингапур Донишгоҳи политехникии Турин 

Академияи иқтисодиѐти Россия ба номи Г.В. Плеханов Филиали Донишгоҳи 

Инҳаи Кореяи Ҷануби. 

         Дар даргоҳҳои таълими диѐрамон ва хориҷа садҳо нафар ҷавонони 

боиқтидор таҳсил мегиранд ва малакаи худро такмил медиҳанд. Дар ин бобат 

ба роҳ монда шудани мубодилаи таҷрибаи дутарафа бо муассисаҳои таълими 

хорҷи  аҳамияти бузург касб намудааст. Республикаи Ўзбекистон аз рўи 

дараҷаи таълим ба сафи мамлакатҳои мутараққи даромад. Барои аз тарафи 

ҷавонон омўхтани хазинаи илму техникаи ҷаҳони эътибори калон дода 

мешавад. Робитаҳои даргоҳҳои таълими республика бо марказҳои 

таҳсилотии хорижи хеле мустаҳкам шудааст. Омўзгорон ва мутахассисони 

хориҷи барои ба забони хориҷи дарс додан даъват мешаванд, инчунин, дар 

марказҳои таҳсилотию илмии хориҷа кормандон такмили ихтисос мекунанд, 

донишҷўѐн таҳсил мегиранд. Дар айни вақт шаҳрвандони хориҷии аз бисѐр 

кишварҳои хориҷии ҷаҳон омада дар Ўзбекистон таҳсил мегиранд 



           Мувофиқи Фармони Президенти Республикаи Ўзбекистон аз 7 

феврали соли 2017 ―Дар бораи Стратегияи ҳаракатҳо оиди боз ҳам инкишоф 

додани Республикаи Ўзбекистон‖ дар солҳои 2017–2021 таҳияи барномаи ба 

кули такмил додани соҳаи таълими оли, ҳамқадами замон кардани 

барномаҳои таҳсил, нишон додани хизмати пули ва дар ҷустуҷўйи манбаъҳои 

иловагии бо маблағ таъмин кардан ваколатҳои муассисаҳои таҳсилоти олиро 

васеъ карда, истиқлолияти онҳо марҳила ба марҳила инкишоф дода мешавад.  

           Бо мақсади шаффоф ва ҳаққони гузаронидани имтиҳони тест, такмил 

додани ин низом ва барои офаридани сабукиҳо ба падару модарон ба ислоҳ 

кардани низоми мавҷуда даст зада шуд. Аз соли таҳсили 2018/2019 сар карда 

вазифаи гузаронидани ҷараѐни тест на дар як рўз, балки дар давоми 15 рўз ва 

эълон намудани натиҷаи он дар рўзи дигар гузошта шуд. Филиали 

Донишгоҳи политехникии Турин дар Тошканд  карданд. Ин тадбирҳо ба 

маънои том ба дигаршавии соҳаи таълим ва ҷараѐни навигариҳо асос гузошт. 

Соли 2017 баъди танаффуси беш аз 10 сол бо назардошти эҳтиѐҷ ба кадрҳои 

соҳибмалакаи давлат ва ҷамъият бо ташаббуси Президенти Ўзбекистон 

Шавкат Мирзиѐев низоми таҳсили ғоибона барқарор карда шуд, таҳсили 

махсуси ғоибона такмил дода мешавад. 16 ноябри соли 2017 қарори 

Президенти Республикаи Ўзбекистон ―Дар бораи такмил додани тартиби 

гузаронидани имтиҳоноти тести қабул ба бакалавриати муассисаҳои таълими 

олии республика‖ қабул шуд. Мувофиқи он аз соли таҳсили 2018–2019 сар 

карда дар соҳаи маданият, санъат, дизайн, санъати тасвири ва амали, таҳсили 

мусиқи, санъатшиноси, варзиш ва тарбияи ҷисмони, ки иқтидори алоҳидаро 

талаб мекунанд, имтиҳоноти тест бекор карда шуд. Масалан, дар 

Консерваторияи давлатии Ўзбекистон, Донишкадаи миллии рассоми ва 

дизайн ба номи Камолиддин Беҳзод, Донишкадаи давлатии тарбияи 

ҷисмонии Ўзбекистон ва дар самтҳои таълими иқтидори махсус 

талабкунанда тартиби қабул фақат бо имтиҳоноти эҷоди ба роҳ монда 

мешавад. Дар низоми таҳсилоти олии оид ба тиббиѐт низ як қатор ислоњот 

амалӣ карда шуд. Аз ҷумла, дар соҳаи тиббиѐт муддати таҳсили бакалавриат 

аз 7 сол то 6 сол ва дар соҳаи профилактикаи тиббӣ аз 6 сол то 5 сол 

гузаронида шуд. Таҳсили баъди таҳсилоти оли. То соли 2012 муддати 

аспирантура (аз 3 сол), докторантура (аз 3 сол) иборат буда, дар солҳои 2012–

2017 докторантураи якзинаги фаъолият мебурд. Дар байни солҳои 2013–2017 

фақат наздики 360 нафар тадқиқотчи диссертатсияи докториро ҳимоя намуд. 

Ин натиҷа эҳтиѐҷи муассисаҳои таҳсилоти оли ва тадқиқоти илмии 

республикаро ба кадрҳои баландмалакаи илми ва илмию педагоги қонеъ 

карда натавонист. Бо мақсади боз ҳам такмил додани соҳаи таълим баъди 

хатми муассисаи таълими оли, вусъати имкониятҳо барои намоѐн кардани 



иқтидори интеллектуалии ҷавонон дар Ҷараѐни имтиҳони тест дар павилѐн 

80 бобати тадқиқоти илми ва дар заминаи омўзиши амалиѐти пешқадами 

байналмилали аз 1-уми июли соли 2017 тартиби дузинагии тањсилоти баъди 

муассисаи олии таълим ҷори карда шуд. Аввалан, ҳимояи диссертатсия ва 

докторантураи такягоҳи, ки оид ба соҳаи дахлдор дараҷаи илмии доктори 

фалсафа (PhD) ва сониян, ҳимояи диссертатсия ва низоми докторантура, ки 

оид ба соҳаи дахлдор дараҷаи илмии доктори илм (Doctor of Science) 

медиҳад.  

          Эҳѐи хотираи таърихӣ. Ўзбекистон ҳамчун давлати соҳибихтиѐр 

истиқлолияташро ҳамаҷониба мустаҳкам карда наметавонад. Аз ин боис 

раҳбарияти мамлакат аз рўзҳои аввали истиқлол ба ин масъала эътибори 

зарурӣ дод. Соли 1991 550-солагии таваллуди Алишери Навоӣ васеъ љашн 

гирифта шуд. Ба номи Алишери Навоӣ Мукофоти давлатӣ таъсис ѐфт. Ба 

Институти адабиѐт номи Алишери Навоӣ дода шуд. Ҳайкали Навоӣ Дар 

Тошканд дар боғе, ки кўли Комсомол ном дошт, гузошта шуд ва ин боғ номи 

Боғи миллии Ўзбекистон ба номи Алишери Навоиро гирифт. Соли 1994 

мувофиқи қарори ҳукумат дар мамлакатамон эълон шудани соли Улуғбек, 

гузаронидани 600-солагии он дар Ўзбекистон ва дар миқѐси ҷаҳон, хусусан 

дар қароргоҳи ЮНЕСКО дар Париж низ рамзи ба арзиши башарият табдил 

ѐфтани мероси ниѐгони бузург аст. Соли 1996 660-солагии таваллуди Амир 

Темур васеъ ҷашн гирифта шуд. Фармони Президенти мамлакат аз хусуси 

эълон шудани ―Соли 1996 соли Амир Темур‖ имзо гардид. ―Тузукоти 

Темурӣ‖ ба чандин забон нашр шуд. Ёдгориҳои фарҳангию таърихии он 

замон эҳѐ шуд, адабиѐти хаттӣ ба муомилаи илмӣ дохил гардид. Дар муддати 

кўтоҳ ба шаъну шавкати дунѐвии соҳибқирон муносиб музейи давлатии 

таърихи Темуриѐн бино карда шуд. Бино ба қарори махсуси ҳукумат, декабри 

соли 1999 дар Хоразм 190-солагии таваллуди Муҳаммад Ризо Эрниѐзбек ўғли 

Огаҳӣ, дар Нуқус 175-солагии таваллуди Аҷиниѐз Қосибой ўғли, октябри 

соли 1998 дар Фарғона 1200-солагии таваллуди Аҳмад ал-Фарғонӣ васеъ 

қайд карда шуд. Мероси илмии алломаҳои забардасти олами ислом 1225-

солагии Имом Исмоили Бухорӣ, 1200-солагии Имом Абўисо Тирмизӣ, 920-

солагии Маҳмуд Замахшарӣ, 850-солагии Наҷмиддин Кубро, 675-солагии 

Баҳоуддин Нақшбанд, 600-солагии Хоҷа Арори Валӣ ва бузургдошти дигар 

алломаҳо ҷашн карда шуданд.  

         Хотираи инсон безавол аст. Бо таваҷҷўҳи Президенти кишвар Шавкат 

Мирзиѐев анъанаи ба ҷо овардани ҳурмати ононе, ки барои  равнақи диѐр 

заҳмат кашидаанд, давом дорад. Дар солҳои 2017–2018 дар ин бобат корњои 

зиѐд анҷом дода шуд. Дар Тошканду Самарқанд ва Қаршӣ барои абадӣ 



намудани хотираи Ислом Каримов, дар вилояти Намангон Исҳоқхон Ибрат, 

дар вилояти Хоразм Комилҷон Отаниѐзов, дар Қароқалпоқистон Ибройим 

Юсупов, дар Фарғона Эркин Воҳидов, дар Қашқадарѐ Абдулло Орипов, дар 

Андиҷон Муҳаммад Юсуф тадбирҳои бузург гузаштанд. Бо номи онҳҳо 

марказҳо, мактабҳои эҷодӣ ташкил карда шуданд. Дар шаҳри Ҷиззах 

бахшида ба хотираи Ҳамид Олимҷон ва Зулфия маҷмўаи ѐдгорӣ гузошта 

шуд.           

       Қайд шудани 100-солагии таваллуди арбоби намоѐни давлатӣ, адиби 

машҳур Шароф Рашидов, ки барои тараққиѐти Ватан фидокорона хизмат 

карда, ба инкишофи адабиѐту фарҳанг ҳиссаи бузург гузоштааст, халқамонро 

масрур намуд. Дар асоси қарори Президенти Ўзбекистон аз 27 марти соли 

2017 ―Дар бораи қайд кардани 100-умин солгарди таваллуди арбоби намоѐни 

давлатї ва нависанда Шароф Рашидов‖ 6 ноябри соли 2017 – рўзи таваллуди 

Шароф Рашидов дар  Ҷиззах тадбирҳои тантанави шуда гузашт. Дар 

тадбирҳои шаҳри Ҷиззах Президенти Республикаи Ўзбекистон Шавкат 

Мирзиѐев иштирок ва нутқ кард. Мувофиқи қарори Президенти Республикаи 

Ўзбекистон аз 25 январи соли 2017 ―Дар бораи абадӣ намудани хотираи 

Нахустин Президенти Республикаи Ўзбекистон Ислом Абдуғаниевич 

Каримов‖ ҳайкалҳои Ислом Каримов дар пойтахти Ўзбекистон – шаҳри 

Тошканд, дар шаҳри Самарқанд – зодгоҳи Ислом Каримов ва дар шаҳри 

Қаршии вилояти Қашқадарѐ, ки Ислом Каримов раҳбари якум шуда кор 

карда буд, гузошта шуданд. Зиѐда аз он, соли 2018 дар шарҳри Самарқанд, 

дар маҳалле, ки ў дафн шудааст, маҷмўаи ѐдгорӣ бунѐд шуд. Дар қароргоҳи 

Оқсарой, ки И. Каримов солҳои тўлонӣ фаъолият бурда, маҷмўаи ѐдгории 

илмию маърифии ба номи Ислом Каримов ташкил гардид. Инчунин, ба 

якчанд кўчаҳо ва объектҳои азим номи Ислом Каримов дода шуд. Бо 

фармони Президент 30 январи соли 2018 80-солагии зодрўзи И. Каримов 

васеъ қайд шуд. 24 март дар Самарқанд анҷумани байналмилалӣ баргузор 

гардид.  

            Эҳѐи расму оинҳо, арзишҳо ва анъанаҳои миллӣ. Бо шарофати 

истиқлол эҳѐ ва нав намудани мероси миллии маънавии халқамон, ба шуури 

мардум расонидан ва ба зиндагӣ мутобиқ сохтани онҳо ҳамчун ке аз вази 

фаҳои муҳимтарин ба миѐн гузошта шуд. Ба халқамон гашта омадани ҷашни 

Наврўз, ки арзиши азалии мардумамон, иди дўстдоштааш ба ҳисоб меравад, 

дар таърихи мамлакат воқеаи бузург гардид. Аз соли 1991 бино ба фармони 

Президент дар кишвар 21-уми март ҳамчун ҷашни умумихалқии Наврўз қайд 

карда мешавад. Эҳѐи ҷашни қадимии халқ – Наврўз аз тарафи аҳли кишвар 

маъқул дониста шуда, бо рўҳбаландӣ истиқбол гардид ва ҳоло низ ҳамчун 

ҷашни азиз пешвоз гирифта мешавад.  



              Дар он замони шўроҳо, ки Ўзбекистон мутеъ буда, рўзҳои сахтро аз 

сар мегузаронид, Ислом Каримов ба хоҳишу иродаи мардум гўш андохта, ба 

ҳуҷҷати таърихии фаромўшнопазир имзо гузошт. Рўзи 2-юми июни соли 

1990 фармони ―Дар бораи ҳаҷи мусулмонон ба Арабистони Саъудӣ‖ эълон 

шуд.   Дар мамлакат дар бобати истифодаи пурсамар аз омили динии Ислом, 

вусъати имкониятҳои бойи маънавӣ ва фарҳангии он чора дида шуд. Аз 

ҷумла, соли 1990 фармони махсуси Президент қабул шуд, ки зиѐрати Ҳаҷи 

мусулмононро кафолат дод.  

          Бино ба фармони Президенти Ўзбекистон аз 27 марти соли 1992  ―Дар 

бораи рўзи истироҳат эълон кардани ҷашни Рўза‖ рўзҳои мубораки ҳаѐти 

мусулмонон – рўзҳои ҷашни Қурбон ва Рамазон доиман ид карда, мардум 

истироҳат менамоянд, ки ин орзуву омоли халқамон буд. Ба туфайли 

истиқлол ҳафтаномаи ―Ислом нури‖, маҷаллаи ―Ҳидоят‖ ба дунѐ омад, 

адабиѐтҳли динию ахлоқии бисѐр чоп шуданд. Аз ҷумла, китобҳои ҳадиси 

иборат аз чор ҷилди Имом Бухорӣ, якҷилдаи Имом Тирмизӣ‖, асарҳои дигар 

алломаҳо дар садҳо ҳазор нусхаҳо чоп шуданд. Қуръони карим ҳашт 

маротиба, ҷамъ дар як миллион нусха нашр шуд. Ин китоби муқаддас дар 

диѐрамон бори аввал соли 1992 аз тарафи Алоуддин Мансур ба ўзбекӣ 

баргардонида шуд ва се маротиба, ҷамъ дар 300 ҳазор нусха интишор гардид. 

          Соли 2004 дар Донишгоҳи исломии Тошканд нашри эзоҳии Қуръони 

карим дар тарҷумаи шайх Абдулазиз Мансур тайѐр ва чоп шуд.Мусулмонони 

Ўзбекистон ба озодӣ ва имкониятҳои мусоид ноил мешаванд. Онҳо бевосита 

бо ѐрии ҳукумат имконияти ҳар сол адо намудани ҳаҷи муқаддас ва амали 

умраро доранд. Агар дар замони шўравӣ аз шаҳрвандони кишвар 3–4 нафар 

сафари ҳаҷро адо карда бошанд, то соли 2016 ҳар соле беш аз 5000 нафар 

шаҳрвандон ҳоҷӣ шуда баргаштанд.  

          Табиист, ки покшавии маънавию рўҳӣ, эҳѐи арзишҳо ҷараѐни якрўза 

нест, он кори муттасилро талаб менамояд. Қарорҳои Девони Вазирони 

Республикаи Ўзбекистон ―Дар бораи ҷашн гирифтани 1130-солагии Имом 

Абўмансур ал-Мотуридӣ‖, ―Дар бораи бино ба санаи ҳиҷрӣ ҷашн гирифтани 

910-солагии таваллуди Бурҳониддин ал-Марғинонӣ‖ далели рўшани 

фикрамон аст. Соли 2003 900-солагии таваллуди Абдухолиқ Ғиҷдувонӣ васеъ 

ҷашн гирифта шуд.  

-Соли 1997–2500-солагии шаҳрҳои Хива ва Бухоро ҷашн гирифта шуд.  

 Соли 2002–2500-солагии шаҳри Тирмиз ҷашн гирифта шуд. 

  Соли 2002–2700-солагии Шаҳрисабз қайд шуд. 



  Соли 2003–70-солагии шаҳри Нуқус қайд шуд ва шаҳр бо ордени 

―Дўстлик‖ мукофотонида шуд.  

Соли 2006–2700-солагии шаҳри Қаршӣ ҷашн гирифта шуд.  

 Соли 2006–1000-солагии Академияи Маъмуни Хоразм қайд шуд. 

  Соли 2007–2750-солагии шаҳри Самарқанд ҷашн гирифта шуд.  

 Соли 2007–2000-солагии шаҳри Марғелон қайд карда шуд. 

  Соли 2009 – маросими ботантана бахшида ба 2200-солагии пойтахти 

Республикаи Ўзбекистон – шањри Тошканд баргузор шуд.  

         Тарғиботи маънавият. Барои беҳтар шудани маънавияти мамлакат 

Маркази ҷамъияти ―Маънавият ва маърифат‖, ки дар асоси қарори Президент 

дар соли 1994 ташкил шуд, аҳамияти калон дошт. Бо мақсади баланд 

бардоштани самаранокии тарғиботи ғояи миллӣ дар мамлакат ва корҳои 

маънавию маърифатӣ, ҳаѐтӣ ва таъсирнокии онҳо мувофиқи қарори 

Президенти Республикаи Ўзбекистон аз 25 августи соли 2006 дар таркиби 

Шўрои маънавият ва маърифати республика ду марказ – Маркази тарғиботи 

маънавияти республика ва Маркази илмию амалии ғоя ва мафкураи миллӣ 

ташкил карда шуд. Сарвазир Раиси Шўро (Кенгаш), ҳокимон раисони 

шўроҳои ҳудудии вилоятӣ таъин шуданд. Системаи корҳои маънавию 

маърифӣ бо тақозои замон ва шароит такмил дода шуданд. Ҳоло вазъияти 

мураккабу таҳлуканоки дунѐ таҳлили танқидии корҳои анҷомѐфтаро, 

фаъолияти онро мувофиқи замон такмил доданро талаб менамояд. Аз ин 

сабаб қарори Президенти Республикаи Ўзбекистон аз 28 июли соли 2017 

―Дар бораи баланд кардани самаранокии корҳои маънавию маърифӣ ва ба 

сатҳи нав баровардани инкишофи соҳа‖ қабул карда шуд. Мувофиқи он 

Шўрои маънавият ва маърифати республика ва Маркази илмию амалии ғоя 

ва мафкураи миллӣ як карда, ба ҷойи онҳо Маркази маънавият ва маърифати 

республика аз нав ташкил карда шуд. Ба Шўрои Маънавият ва маърифат 

раисӣ кардани Президенти Республикаи Ўзбекистон муқаррар карда шуд.  

           Адабиѐти бадеӣ. Дар адабиѐти солҳои истиқлол рўҳи миллӣ, 

анъанаҳои ҳазорсолаи таърихии эҷодӣ, арзишҳои умумибашрӣ, усулияти 

изҳори озодонаи фикр эҳѐ шуд. Ҳифзи истиқлол, бунѐд кардани Ватани озоду 

обод, тарбияи инсони комил, дарки худшиносии миллӣ барин мавзўъҳо 

барои адабиѐти бадеӣ мавзўи асосӣ шуданд. Дар романи таърихӣ, песа ва 

қиссаҳои Абдулло Орипов, Одил Ёқубов, Примқул Қодиров, Хуршед Даврон 

ва монанди онҳо симоҳои аҷдодони бузургамон Амир Темур, Мирзо 



Улуғбек, Бобур ва дигарон ба арзишҳои умумиинсонӣ ва миллӣ муносиб 

карда, талқин ѐфтанд. Бо фаъолияти эљодии байрақбардорони адабиѐти 

даврони истиқлол Қаҳрамонони Ўзбекистон Саид Аҳмад, Абдулло Орипов, 

Эркин Воҳидов, шоири халқии Ўзбекистон Муҳаммад Юсуф тамоми мардум 

мефахранд. Дар бобати ҳал намудани вазифаҳои муҳими адабиѐтшиносии 

ўзбек дар солҳои истиқлол асарҳои О.Шарофиддинов, Б.Қосимов, Н.Каримов 

ҷойи алоҳида доранд. Романҳои Муҳаммад Алӣ ва Т. Малик, асарҳои 

баркамоли бадеӣ, аз ҷиҳати ғоявӣ баланди У.Азим, Э.Аъзам, С.Саййид, 

Ҳ.Худойбердиева, Ҳ.Аҳмедова, Ҷ.Эргашева, Х.Дўстмуҳаммад, Ш.Салимова 

барин шоирон ва адибон ҳиссаи калон шуд. Умуман эътибор ба адабиѐт 

самти муҳими адабиѐт шуд. Барои дастгирии нависандагон соли 2010 дар 

назди Иттифоқи нависандагони Ўзбекистон фонди ―Эҷод‖ ташкил карда 

шуд. Аз соли 2011 китоби нахустини эҷодгарони ҷавон аз ҳисоби давлат чоп 

мешаванд. Эътибор ба адабиѐт дар солҳои 2017–2018 боз ҳам пурзўр шуд. 12 

январи соли 2017 қарори Президенти Республикаи Ўзбекистон ―Дар бораи 

инкишоф намудани низоми чопи маҳсулоти китоб ва паҳн намудан, баланд 

кардани маданияти мутолиаи китоб ва китобхонӣ ва тарғиб кардан ташкил 

намудани комиссия‖ қабул шуд. Аз ин сол дар байни китобдўстони аз 10-

сола то 30-сола озмуни республикавии ―Китобхони ҷавон‖ ташкил карда 

шуд. Инчунин, 3 августи соли 2017 Президенти Ўзбекистон Ш. Мирзиѐев бо 

рўшанфикрони эҷодкор вохўрда ба як қатор муассисаҳои маданӣ 

ташкилотҳои ҳомиро муқаррар кард. Дар ин бобат бо Банки халқӣ ―Клуби 

дўстон‖-и Иттифоқи нависандагон ташкил карда шуд. Ташкил шудани 

―Клуби дўстон‖ барои баланд кардани мақом ва нуфузи нависандагон ва 

шоирон, амалӣ намудани салоҳияти эҷодии онҳо, рағбатнокии моддию 

маънавӣ, фароҳам овардани шароити муносиби кор ва зиндагӣ имкониятҳои 

васеъ офарида мешавад.  

 

Савол ва супоришҳо: 

1. Вазифаҳои Комиссияи олии аттестатсия, ки дар солҳои аввали 

Истиќлолият ташкил шуд, аз чињо иборат аст?  

2. Оиди фаъолияти Академияи илмҳо чиро дониста гирифтед? 

 3. Сабаби аз тартиби якзинагии гирифтани дараҷаи илмӣ (номзади илм, 

доктори илм) ба тартиби дузинагӣ чист? 

4. Ташаббусҳои Президенти Ўзбекистон Шавкат Мирзиѐев оид ба инкишоф 

додани илму фан дар чиҳо намоѐн шуд? 

5. Ҳоло дар Ўзбекистон чӣ қадар академикҳо фаъолият мебаранд? Бо 

истифода аз адабиѐтҳои иловагӣ, номи баъзе аз онҳ 



                                           Галоссарий 

1.Агрессия (lot. Agressio – ҳамла кардан) ба давлати дигар ҳамла кардани як 

давлат 

 мафҳум дар таълимоти 

 2. Анамнезий –Афлотун мафҳум дар таълимоти влати дигар ҳамла кардани 

як давлат 

3.Анимизм-боварӣ доштан ба мавҷудияти доимии ҷон ва рӯҳ. 

4.Атеизм -инкор, радди худо ва дин 

5.Ақида -донистан, ба чизе бовар кардан, бовар кардан 

6. Бақо ва Фано-абадият, фанатизм, мафҳум дар фалсафаи Шарқ 

7.Биоэтика -Одати зиндагӣ ва рафтор як навъи ахлоқи муосир аст 

8. Буддизм- таълимоти фалсафии динӣ мебошад 

9. Бҳагавадгита - ("Сурудҳои илоҳӣ") Пешрафти афкори фалсафии динии 

қадимии Ҳиндустон 

10. Вайтешка - (алоҳида, аслӣ) мактаби қадимаи фалсафии динии Ҳиндустон 

11. Вандализм (лотинӣ: Vandale - аз номи қабилаи қадимаи германии шарқӣ 

гирифта шудааст) ҳамла ба фарҳанг. Нобудкунӣ. 

12. Ведаҳо (дониш) - ѐдгории адабиѐти қадимаи Ҳиндустон бо забони Вида. 

13. Ҳақиқат воқеияти объективист, ки воқеаҳои таърихии табиӣ ва 

иҷтимоиро ифода мекунад 

14.Ра-Худои офтоб дар Миср 

 15.Шадуф-Чархпалак 

16.Механик дастгох-Машина 

17.Академик-олим .Мактабе, ки дар Юнон пайдо шудааст 
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