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МУҚАДДИМА 

Аҳамияти мавзуи таҳқиқот. Таҳлили муқоисавии афкори 

маорифпарварии Жан Жак Руссо ва Аҳмади Дониш чӣ зарурат дорад? 

Чаро маҳз андешаҳои онҳо бояд мавриди омӯзиш қарор бигиранд? 

Миёни маорифпарваронаи Ж.Ж. Руссо ва Дониш чӣ робитае мавҷуд аст? 

Таҳлили муқоисавии афкори донишмандони зикршуда ба ҷомеаи муосир 

чӣ манфиат дода метавонад? Ва боз чандин саволҳои дигар муҳимияти 

мавзуи таҳқиқро ба миён овардаанд.     

Осори арзишманди маорифпарваронаи Жан Жак Руссо - франсавӣ, 

файласуф ва педагог ва Аҳмади Дониш - мутафаккири тоҷик, поягузори 

равияи маорифпарварӣ дар Осиёи Марказӣ - ҷузъи фарҳанг, сармояи 

маънавии ташаккули қобилияти зеҳнии инсоният маҳсуб меёбанд. 

Мазмун ва моҳияти осори фалсафии онҳо натанҳо файласуфони муосир, 

балки тамоми инсонҳоеро, ки кӯшиши дарки ҷаҳон ва ҳастии инсонро 

доранд, ба худ ҷалб менамояд. Жан Жак Руссо ва Аҳмади Дониш ба 

масъалаи дарки мафҳуми инсон, системанок ба роҳ мондани раванди 

таълиму тарбия ва ба камол расонидани инсон, таъсиси оила ва риояи 

талаботи никоҳ, таъсиси ҷомеа ва риояи принсипҳои адолат ва 

баробарии иҷтимоӣ ҳангоми иҷро кардани усулҳои идоракунии давлат, 

дар маҷмӯъ муносибати инсон нисбат ба табиат ва моҳияти худ ҷиҳати 

пайдо кардани ҷойгоҳи мувофиқ дар раванди муносибатҳои иҷтимоӣ ва 

ғайра таваҷҷуҳи зиёд зоҳир намудаанд. 

Таҳқиқ ва мутолиаи бозёфтҳои маънавии ин маорифпарварон дар 

мадди аввал аз он ҷиҳат муҳим мебошанд, ки ҳама гуна зиддиятҳое, ки 

дар назарияи тарбияи муосир ҷиҳати ҳалли мушкилоти фаҳмиши инсон 

ва ба камол расонидани ӯ ҳамчун субъект ба миён меоянд, бартараф 

менамояд. Ҳамзамон, афкори фалсафии ҳар ду мутафаккир аз мавқеи 

ратсионалистӣ баромад намуда, ҳаллу баррасии масъалаҳои мавҷударо 
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дар мизони ақл пешниҳод мекунанд ва ба нерӯи созандаи ақл бовар 

доранд. 

Бо назардошти гуфтаҳои қаблӣ, муаллиф таҳқиқи масъалаи 

мазкурро дорои аҳамият медонад: 

1) Дониш саромади маорифпарварони Аморати Бухоро буд. Ж.Ж. 

Руссо бошад яке аз маорифпарварони машҳури фаронсавӣ ба шумор 

мерафт. Маорифпарварии Осиёи Миёна дар заминаи маорифпарварии 

аврупоӣ ба воситаи фарҳанги рус ташаккул ёфтааст. Дар ҳар ду ҳолат 

мақсад ягона аст – маърифатнок кардани мардум, вале аз ҷиҳати 

шароити иҷтимоӣ, афкори маорифпарварон фарқиятҳои зиёд низ байни 

ҷараёнҳои маорифпарварии ҳам Аврупо ва ҳам Шарқ мавҷуд аст. Аммо 

афкори маорифпарваронаи Дониш бештар ба маорифпарварии Ж.Ж. 

Руссо қаробат дорад, ҳарчанд Дониш тақрибан як аср баъдтар аз Ж.Ж. 

Руссо зиндагӣ карда, Ж.Ж. Руссо ва осори ӯро комилан намедонист; 

2) бо такя ба арзишҳои ду фарҳанг: Аврупо ва Шарқ хонанда ва 

пажӯҳишгар метавонад  маълумоти воқеиро оид ба сарчашмаҳои 

пайдоиш, ҷиҳатҳои умумиятдошта ва хусусиятҳои фарқкунандаи равияи 

маорифпарварӣ, марҳилаҳои рушди он дар Фаронса ва Осиёи Миёна ба 

даст оварад; 

3) пешниҳоду тавсияҳои Жан Жак Руссо ва Аҳмади Дониш нисбати 

тағйир додани сохтори идораи сиёсии ҷомеа, барои ба вуҷуд омадани 

ҷунбишҳои гуногуни фикрию инқилобӣ дар Фаронса ва Осиёи Миёна 

ҳамчун замина нақш бозиданд; 

4) идеяи мутафаккирон, дар бобати он ки нобаробариҳои иҷтимоӣ 

бузургтарин фасоди ҷомеа буда, аз моликият сарчашма мегирад, то ба 

ҳол аҳамияти худро ҷиҳати риояи адолати иҷтимоӣ ва роҳ надодан ба 

нобаробариҳои ҷамъиятӣ нигоҳ доштааст;  

5) халқро ҳамчун манбаи ҳокимият эътироф карда, дар ҳалли 

масъалаҳои меҳварии ҷомеа райъи онҳоро ба эътибор гирифтан аз 
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рукнҳои асосии ҷомеаи демократӣ мебошад, ки ҳар ду мутафаккир аз он 

ҷонибдорӣ мекунанд; 

6) тибқи талаботи консепсияи тарбияи табиии Ж.Ж. Руссо ва 

назарияи тарбияи Аҳмади Дониш барои ташаккули инсон нақши се омил 

муҳим аст: табиат, муҳити иҷтимоӣ ва моликият. Ин ақидаҳо имрӯз низ 

барои соҳаи маориф ва тарбия мубрамият доранд. Бо назардошти ин 

гуфтаҳо, метавон хулоса намуд, ки ақидаҳои маорифпарваронаи Ж.Ж. 

Руссо ва Аҳмади Дониш аҳамияти худро гум накардаанд. Нуктаҳои 

зиёди таълимоти онҳо имруз низ натанҳо дар доираҳои педагогӣ, балки 

барои худи хонандагон низ дорои аҳамият буда, гувоҳи мубрамияти 

онҳо мебошанд. 

Дараҷаи коркарди илмии омӯзиши масъала. Омӯзиши сарчашмаҳо 

нишон медиҳанд, ки нахустин коркардҳо оид ба паҳлуҳои мухталифи 

мероси фалсафии Ж.Ж. Руссо ҳанӯз аз охири асри XIX ва ибтидои асри 

XX дар Олмон аз ҷониби И.Б. Базедов, Х.Г. Зальцман, И.Г. Кампе, Э.Х. 

Трапп1 ва ғайра шурӯъ шуд. Муҳаққиқони олмонӣ қариб ҳамаи осори 

маорифпарварро дар 16 ҷилд тарҷума карданд.  

Дар монография ва мақолаҳои Ҷ.Морлей (1881), Г.Геффдинг (1898),  

Г.Грэхэм (1904), Г.Гобел (1980) 2  ва дигар муҳаққиқони аврупоӣ 

баҳодиҳии амиқи осори илмӣ ва шахсияти Ж.Ж. Руссо, пажӯҳиши 

афкори педагогии маорифпарвар, ки мавриди таваққуҳи ҷомеаи замонаш 

буд, инъикос ёфтаанд. 

Дар Россия бошад, таваҷҷуҳи бештар ба таҳқиқи осори Ж.Ж. Руссо 

дар асри XX дода шудааст. Хусусан, олимони рус М.И. Розанов, Н.Н. 

Бахтин, Э.П. Кревина, Н.К. Крупская афкори фалсафӣ-педагогии 

 
1 Очерки истории школы и педагогики за рубежом.  – Часть II (XVIII – XX вв.): Эксперим. учеб. пособие. – 

М.: изд. АПН СССР. 1989. - С. 30-34. 
2 Геффидинг Г. Жан-Жак Руссо и его философия. - СПб., 1898. - 154с.; Грэхэм, Г. Ж.-Ж. Руссо: его жизнь, 

произведения и окружающая среда. - М.,1908. - 132с.; Гобель, Г. Распространение идей Руссо и 

истолкование руссоизма//Французский ежегодник за 1987 год. - М., 1980. - С. 22-31.; Компре, Р. Ж.-Ж. 

Руссо и воспитание естественное. - М., 1903. - 96 с.; Морлей, Ж. Ж. Руссо. - М., 1884. – 132 с. 
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маорифпарварро мувофиқ ба муносибатҳои форматсионӣ ва аз мавқеи 

нерӯҳои сиёсӣ: демократӣ, либералӣ ва инқилобӣ пажӯҳиш кардаанд. 

Муҳаққиқони даврони Шӯравӣ Н.А. Константинов, Е.Н. 

Мединский, М.Ф. Шабаев ва дигарон хусусияти демократӣ ва 

маорифпарварона доштани таълимоти фалсафии Руссоро қайд карда, 

вале нигоҳи ӯро нисбати «педагогикаи ҷуфт» (истилоҳи коркардкардаи 

А.С. Макаренко) ва анъанаи фардӣ дар тарбияро танқид менамоянд. 

Т. Мисаева таваҷҷуҳи хоса ба муайян кардани мақоми Ж.Ж. Руссо 

дар рушди равияи маорифпарварӣ зоҳир карда, ӯро дар таърихи 

фарҳанги Аврупо ҳамчун ислоҳотхоҳи бузурги раванди тарбия ва 

таҳсилот муаррифӣ мекунад.1 

Дар таҳқиқотҳои  А.А. Златополской2  ва С.В. Занин3   аҳамияти 

вижа ба ҷанбаҳои педагогии афкори маорифпарвар, муносибатҳои 

байнифаннӣ ҳангоми ба роҳ мондани раванди таҳсилот зоҳир карда 

шудааст.  

Дар маҷмуъ, то имрӯз чунин паҳлуҳои осори маорифпарвар 

мавриди омӯзиш ва таҳқиқи муҳаққиқон қарор гирифтааст: 

- илмӣ-шарҳи ҳолӣ (В.Ф. Асмус, М. Бейтс, И.Е. Вертсман, Ҷ. 

Стюард, С.П. Толстов ва ғайра); 

- иҷтимоӣ-фалсафӣ (Ф. Бродал, В. Винделбанд, В. Дилтей, Э. 

Кассирер, И. Кант, Р. Роллан, С. Алексеева, Ю.М. Лотман ва дигарон); 

- таърихӣ-педагогӣ (И.Е. Вертсман, Г.Н. Ҷибладзе, В.В. Лазарев, 

Ф.П. Хагер ва дигарон). 

Дар Тоҷикистон оид ба шинохт ва муаррифии афкори 

маорифпарваронаи Ж.Ж. Руссо олимони варзида: И. Каримова ва С. 

Сулаймонӣ мақолаҳои ҷудогона иншо карда, тамоюлгирии афкори 

педагогии маорифпарварро мушаххас кардаанд. Саҳми дигари 

 
1 Мисаева Т. Великий реформатор воспитания и образования Жан-Жак Руссо. - М., 1912. - С.1. 
2 Златопольской А.А. Ж.Ж. Руссо и революционно-демократическая мысль России XIX века. - М., 1990. 
3 Занин С.В. Проблема единства творчества Руссо в западноевропейской историографии второй половины 

XIX века – первой половины XX века.  М., 1994. 
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назарраси онҳо аз он иборат аст, ки китоби «Эмил ва ё дар бораи 

тарбият»-и Руссоро бо забони тоҷикӣ баргардон намуда, дастраси  

Дар таҳқиқи ҷанбаҳои мухталифи фалсафаи маорифпарварӣ, аз 

ҷумла таҳқиқи осори Аҳмади Дониш, хизмати донишманди шинохта З. 

Раҷабов 1  бузург аст. Зеро ҳангоми таҳқиқи паҳлуҳои мухталифи 

фалсафаи маорифпарварӣ асарҳои илмӣ-тадқиқотии бунёдӣ таълиф 

намуд. Дар онҳо сабабҳои асосии пайдоиши маорифпарварӣ, ҳадафҳо ва 

барномарезии маорифпарваронро нишон дода, саҳми Аҳмади Донишро 

дар ташаккул ва таъсиси ҳалқаи илмӣ-фарҳангии рӯшанфикрони тоҷик 

муайян кард. 

Дар тадқиқоти А. Баҳоваддинов, И. Брагинский, Р. Ҳодизода, Ҳ. 

Ҳасанов, М. Комилов, Г. Ваҳобов, М. Тағоймурод2 ва дигарон мақсад ва 

ҳадафҳои маорифпарварон бо ҷадидон таҳлил ва муқоиса карда шудааст. 

Зимни пажӯҳиш ба чунин хулоса меоянд, ки равияи маорифпарварӣ аз 

рӯйи барномарезии иҷтимоӣ, фалсафӣ ва фарҳангӣ-сиёсии худ аз ҷадидия 

тафовут дорад. Онҳо ҷадидияро ҷунбиши иртиҷоӣ, миллигароӣ 

ҳисобида, идеологияи маорифпарвариро пешқадамона арзёбӣ мекунанд. 

Баръакси мавқеъгирии онҳо, муҳаққиқони дигар Х. Мирзозода, Э. 

Бертелс, Я.Г. Абдулин, Г. Худоёров3 маорифпарварӣ ва ҷадидияро як 

ҷараён ҳисобида, тафовутеро дар барномарезии иҷтимоӣ ва фарҳангии 

онҳо нишон намедиҳанд. Ба хулосаи онҳо, ҷадидия идомаи мафкуравии 

маорифпарварӣ мебошад. 

 
1  Раҷабов З. Маорифпарвари бузурги тоҷик Аҳмади Дониш. - Сталинобод, 1961; Аз таърихи афкори 

иҷтимоӣ-сиёсии халқи тоҷик дар нимаи дуюми асри XIX. - Сталинобод, 1957; Оид ба «Рисолаи сиёсӣ» -и 

Аҳмади Дониш. – Душанбе, 1976; Шоир-маорифпарвари халқи тоҷик - Асирӣ. - Душанбе, 1974. 
2 Ҳодизода Р. Сарчашмаҳо барои омӯзиши адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри XIX. - Сталинобод, 1956; 

Аҳмади Дониш. Тарҷумаи ҳол ва мероси адабӣ-илмӣ. - Душанбе, 1976; Ҷадид гӯем ё маорифпарвар? 

//Адабиёт ва санъат. - 5 июли соли 1990. Баҳоваддинов А. Очерки таърихи фалсафаи тоҷик. – Душанбе, 

1961; Аз таърихи ақидаҳои иҷтимоӣ-сиёсии мардуми тоҷик. 1951. Комилов М. Тағйирёбии муҳити иҷтимоӣ 

дар ташаккули шахсияти нав. - Душанбе, 1971. Брагинский И.С. Очерк аз таърихи адабиёти тоҷик. - 

Сталинобод, 1956. Ҳасанов Ҳ. Инқилоби 1905-1907 дар Тотористон. - Москва, 1965; М. Тағоймурод. Ғояҳои 

фалсафаи маориф дар осори мутафаккирони тоҷик дар асрҳои IX-XIII. Автореф.дисс. 
3 Мирзозода Х. Афкори рангин. Душанбе, 1982; Туҳафи аҳли Бухоро//Маориф ва маданият, 13.02.1973; 

Материалҳо аз таърихи адабиёти тоҷик. – Душанбе, 1962. – С.112-135. Бертелс Э. Дастнависҳои осори 

Аҳмади Дониш. – 1936, Ҷилди 3. – С.9-28. Абдулин Я.Г. Ҷадидия, табиати иҷтимоӣ ва таҳаввули он. Қазон, 

1979. Худоёров Г. Аз таърихи ҳаракатҳои миллигароӣ дар фарҳанги тоинқилобии халқҳои тотору башкир. 

Уфа, 1950.  
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Ба таҳқиқ ва муаррифии афкори маорифпарваронаи Аҳмади 

Дониш ва муайян кардани тамоюлгирии пайдоиши маорифпарварӣ дар 

Аврупо ва Осиёи Миёна олимони шинохтаи тоҷик М. Диноршоев ва Ғ. 

Ашӯров1  саҳми назаррас гузоштаанд. Онҳо дар мақолаҳои илмии худ  

баъзе аз масъалаҳои назариявӣ ва методологии маорифпарварӣ, хусусан, 

афкори маорифпарварӣ ва иҷтимоии Аҳмади Донишро мавриди таҳлил 

ва муқоиса қарор додаанд. 

Яке аз олимоне, ки тамоми умри худро сарфи омӯзиши 

муносибатҳои иҷтимоӣ-сиёсии нимаи дуюми асри XIX ва ибтиоди асри 

XX кардааст И. Шарипов2 мебошад. Ин файласуфи тоҷик дар асарҳо ва 

мақолаҳои илмии худ паҳлуҳои гуногуни маорифпарварию ҷадидияро ба 

таври амиқ мавриди омӯзиш қарор додааст, вале маорифпарварии 

тоҷику аврупоиро мавриди муқоиса қарор надодааст.  

Олими дигари тоҷик М. Раҷабӣ 3  дар таҳқиқоти худ заминаҳои 

асосии пайдоиши ҷадидия, фарқи андешаҳои маорифпарварон аз 

ҷадидон, нақши ислом дар ташаккули афкори маорифпарварон ва 

ҷадидон, масъалаҳои ҷадидия ва инқилоб ва ғайраро муайян менамояд. 

Файласуфи тоҷик Ш. Абдуллоев4 оид ба ҷанбаҳои илмӣ-назариявӣ 

ва иҷтимоӣ-сиёсии пайдоиши маорифпарварӣ ва тамоюлгирии 

андешаҳои маорифпарварон монографияи алоҳида таълиф карда, 

хусусан Аҳмади Донишро саромади ин равия ва муслиҳи ислом дар ин 

сарзамин меҳисобад.   

 
1  Ашӯров Ғ. Масъалаҳои мубрами маорифпарварӣ: оид ба баъзе масъалаҳои назариявӣ ва 

методологӣ//Ахбори АИ ҶТ, 1965, №2. - С. 49-60. Ғ.Ашӯров, М.Диноршоев. Оид ба фалсафаи 

маорифпарварӣ ва иҷтимоии Аҳмади Дониш//Ахбори АИ ҶТ, 1978, №3. - С. 48-59.  
2  Шарипов И.Ш. Передпосылки преобразования общественных отношений в Таджикистане на пути 

некапиталистического развития. – Душанбе, 1973; Ҳамин муаллиф: Загадочная трагичность судьбы 

таджиков и таджикской государственности // Известия АН РТ. Серия: философия и правоведение. – 

Душанбе, 2005. – № 1-4. – С. 172-173. 
3 Раҷабӣ М. Ислом, ҷадидия ва инқилоб. – Душанбе, 1997.  
4 Абдуллоев Ш. Маорифпарварӣ ва озодфикрӣ (Афкори динию фалсафӣ ва ислоҳотии Аҳмади Дониш). - 

Душанбе, 1994. 
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Дар монография ва мақолаҳои илмии худ файласуфи тоҷик Б. 

Самиев 1  ба таҳлили ақидаҳои иҷтимоӣ-фалсафии маорифпарварони 

тоҷик оид ба сохтор ва муносибатҳои иҷтимоӣ дар нимаи дуюми асри 

XIX ва ибтидои асри XX, оид ба заминаҳои пайдошавии 

маорифпарварӣ, таҳқиқи назари Аҳмади Дониш дар бораи низоми 

идоракунии давлат, роҳҳои барқарорнамоии ҷомеа ва танзими соҳаҳои 

иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва фарҳангии кишвар, усулҳои риоя доштани 

меъёрҳои адолати иҷтимоӣ, таъсири ақидаҳои Аҳмади Дониш дар 

ташаккули афкори намояндагони насли дуюми маорифпарварӣ ва 

ҷадидия  таваҷҷуҳи хоса медиҳад. 

Муаллиф қайд менамояд, ки дар омӯзиши масоили марбут ба 

маорифпарварӣ ва ҷадидия аз замони Шӯравӣ сар карда, то ҳол миёни 

файласуфону адабиётшиносон, муаррихону сиёсатшиносон баҳсҳои 

доманадор идома дорад. Хусусан, баҳсҳои тезутунд дар охирҳои 

салтанати Шӯравӣ ва солҳои нахустини соҳибистиқлолӣ сурат гирифта, 

олимон байни маорифпарварию ҷадидия фарқият ва умумиятҳои 

гуногунро қоил шудаанд. Хусусан баҳси олмони маъруф, мисли М. 

Диноршоев, М. Шукуров, И. Шарипов, Р. Ҳодизода, Ғ. Ашӯров, А. 

Абдуманнонов дар дар мизи мудаввар дар мавзуи “Ҷадидия ва 

перспективаи таърих”2 дар дарки ҷараёнҳои зикршуда аз аҳмияти илмӣ 

холӣ нест. Вале бинобар сабаби он ки ин баҳс ба мавзуи таҳқиқи мо 

чандон рабт надорад, аз баррасии муфассали он худдорӣ менамоем. 

Ҳамин тавр, омӯзиш ва таҳқиқи маводи тавзеҳдодашуда собит 

менамоянд, ки бо вуҷуди баррасӣ ёфтани бештари ҷанбаҳои таълимоти 

маорифпарварон, аз ҷумла муайян кардани характери пайдоиши он дар 

Аврупо ва Шарқ, таҳқиқ кардани паҳлуҳои алоҳидаи афкори 
 

1 Самиев Б.Ҷ. Афкори ислоҳоти иҷтимоии Аҳмади Дониш. - Душанбе, 2000. – 167 с.; Ҳамин муаллиф: 

Социально-исторические идеи таджикских просветителей конца XIX начала XX вв. Дис. на соискание 

учёной степени доктора философских наук. - Душанбе, 2009. – 253 с.; Ҳамин муаллиф: Социально-

философский анализ взглядов таджикских просветителей о структуре социальных отношений конца XIX и 

начала XXв. - Душанбе: Ирфон, 2007. – 258 с. 
2 Самиев Б. Социально-исторические идеи таджикских просветителей конца XIX начала XX вв.- Душанбе, 

2007. – с. 173. 
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маорифпарварон, нишон додани саҳми онҳо дар рушди ҷомеа, бедорӣ ва 

густариши маънавиёт, масъалаи асоснок кардани ҷанбаҳои 

умумиятдошта ва хусусиятҳои фарқкунандаи таълимоти маорифпарварӣ 

дар Аврупо ва Осиёи Миёна, ҳолати баррасӣ ва таҳлил гардидани 

масъалаҳои меҳварии ҳаёти иҷтимоӣ-сиёсӣ аз ҷониби Ж.Ж. Руссо ва 

Аҳмади Дониш, ки муаррификунандаи арзишҳои фарҳангии ду минтақаи 

аз ҳам тафовутдошта мебошанд, таҳқиқоти ҷудогонае рӯйи нашр 

наомадааст, ки ин масъулиятро муаллифи диссертатсия ба уҳдаи худ 

гирифтааст.  

Робитаи кор бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ. Кори 

таҳқиқотӣ дар доираи масъалаҳои асосии нақшаи дурнамои кафедраи 

фалсафаи Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи 

Садриддин Айнӣ барои солҳои 2015-2020 дар бахши равияи таърихи 

фалсафа ва фарҳангшиносӣ иҷро карда шудааст. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот. Мақсади асосии рисолаи 

диссертатсиониро таҳқиқи сарчашмаҳои асосии пайдоиши равияи 

маорифпарварӣ дар Фаронса ва Осиёи Миёна ва нишон додани ҷиҳатҳои 

умумиятдошта ва фарқкунандаи ақидаҳои маорифпарварони Жан Жак 

Руссо ва Аҳмади Дониш ташкил менамояд. 

Барои амалӣ кардани ин мақсад ҳалли чунин вазифаҳо муҳим 

шуморида шуд: 

- муайян кардани сарчашмаҳои асосии пайдоиши маорифпарварӣ 

дар Фаронса ва Осиёи Миёна ва нишон додани ҷиҳатҳои умумиятдошта 

ва фарқкунадаи он; 

- тавсифи мухтасари шарҳи ҳол ва тавзеҳ додани мазмун ва 

моҳияти осори Жан Жак Руссо ва Аҳмади Дониш; 

- асоснок кардани сарчашмаҳои идеявии ташаккулёбии ақидаҳои 

маорифпарварии Жан Жак Руссо ва Аҳмади Дониш; 
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- нишон додани вазъи баррасии масъалаи инсон ва иртиботи ӯ бо 

ҷомеа дар таълимоти Жан Жак Руссо ва Аҳмади Дониш; 

- таҳқиқ кардани моҳияти фалсафии консепсияи тарбияи табиии 

Жан Жак Руссо ва нишон додани ҷиҳатҳои умумиятдошта ва 

хусусиятҳои фарқкунандаи он аз назарияи тарбияи Аҳмади Дониш; 

- нишон додани таъсири ақидаҳои маорифпарварии Жан Жак 

Руссо ва Аҳмади Дониш дар ташаккули афкори фалсафии ҳамасрон ва 

мутафаккирони баъдина. 

Объекти таҳқиқотро ақида ва назарияҳои маорифпарварии тоҷику 

фаронсавӣ ташкил медиҳанд. 

Предмети таҳқиқот хусусиятҳои умумӣ ва фарқкунандаи афкори 

маорифпарварии Ж.Ж. Руссо ва Аҳмади Дониш мебошад. 

Асосҳои назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Дар таҳқиқоти рисолаи 

диссертатсионӣ, муаллиф бештар ба муқаррарот ва хулосаҳои 

файласуфони маорифпарвар, муҳаққиқони тоҷику рус, аврупоӣ, эронӣ ва 

ғайра, ки бевосита ба мавзуи таҳқиқотӣ рӯоварӣ намудаанд, такя 

намудааст. Ҳамзамон, корҳои илмии олимон ва муаллифон, ки дар 

шакли монографияҳо, дастурҳои таълимӣ, мақолаҳои илмии дар 

маҷалаҳои тақризшавандаи байналмилалӣ, барномаю қонунҳои 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, махзанҳои электронии интернетӣ, 

сомонаҳои расмии вазорату идораҳои дахлдори соҳавӣ ташкил 

менамоянд.  

Натиҷаҳои амалии таҳқиқот метавонанд дар раванди пажӯҳиши 

муносибатҳои мутақобилаи давлат ва ҷомеа, нақши давлат дар тарбияи 

кӯдак, муносибати оила бо мактаб ва ғайра, ҳангоми таҳияи стратегия ва 

консепсияи сиёсати давлатӣ дар мавриди маориф, мақом ва нақши он дар 

равандҳои иҷтимоии ҷомеа мавриди истифодаи васеъ қарор гиранд.  

Натиҷаҳои таҳқиқоти мазкурро метавон ҳангоми баррасии 

масъалаҳои назариявии осори илмии донишмандони давраи 
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маорифпарварии ҳам Аврупо ва ҳам Осиёи Миёна, инчунин, дар 

таълифи асарҳои илмию фалсафӣ, бахусус, ҳангоми таҳияи таърихи 

фалсафаи маорифпарварӣ, фалсафаи илм ва методологияи таҳқиқоти 

илмӣ истифода бурд. Дастовардҳо ва хулосаҳои таҳқиқоти мазкур имкон 

медиҳад, ки мақоми воқеии ҷараёни маорифпарварии аврупоӣ ва тоҷик 

дар ҳадди қиёс муайян карда шавад.  

Асосҳои методологии таҳқиқот. Дар раванди омӯзиши мавзуи 

таҳқиқоти мазкур аз ҷониби муаллиф методҳои маъмули соҳавӣ, мисли 

методи таърихию муқоисавӣ, таҳлили системавию мантиқӣ ва 

герменевтикӣ истифода шудаанд. Дар ҷараёни таҳқиқ ҳамчун сарчашмаи 

методологӣ асарҳои А.М. Баҳоваддинов, Е.Э. Бертельс, З.Ш. Раҷабов, 

М. Шукуров, Р. Ҳодизода, Ғ. Ашӯров, М. Диноршоев, И. Шарипов, Ш. 

Абдуллоев, И.А. Белопольская, Г. Лансон, И. Зиёев, Б. Самиев, Б. 

Амондуллоев ва дигарон истифода бурда шудаанд. 

Пойгоҳи таҳқиқот. Дар раванди таҳқиқ бо мақсади дар оянда амалӣ 

намудани натиҷаҳои таҳлил муаллиф аз сарчашма ва манбаъҳои мавҷуда 

васеъ истифода кардааст. 

Навгонии илмии таҳқиқот дар он хулоса мешавад, ки бори аввал: 

- дар Фаронса ва Осиёи Миёна пайдоиши маорифпарварӣ дар 

доираи нишон додани ҷиҳатҳои умумиятдошта ва хусусиятҳои 

фарқкунадаи он таҳқиқ карда шуданд. Маълум гардид, ки 

маорифпарварӣ дар Фаронса ва умуман Аврупо, ба як ҷараёни 

муташаккил табдил ёфта, ба тамоми қишрҳои ҷомеа, муносибатҳои 

иҷтимоӣ, сиёсӣ, фарҳангӣ, динӣ ва ғайра таъсири сахт расонида, самти 

рушди минбаъдаи ҷомеаи аврупоиро муайян намудааст, дар ҳоле ки 

маорифпарварии тоҷик дар доираҳои маҳдуд, миёни донишмандону 

зиёиён дар пайравӣ ба маорифпарварии аврупоӣ ташаккул ёфтааст;  

- шарҳи ҳол ва мазмуну моҳияти осори Жан Жак Руссо ва Аҳмади 

Дониш ба таври мухтасар мавриди таҳлили муқоисавӣ қарор гирифтанд. 

Ошкор гардид, ки Ж.Ж. Руссо дар қиёс бо Дониш бештар дар мусофират 
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ва саргардониҳо ҳаёт ба сар бурдааст, вале ба хотири андешаҳои созанда 

ва инқилобӣ доштан ҳар ду донишманд мудом таҳти фишори сиёсати 

замони худ қарор доштанд; 

- сарчашмаҳои идеявии ташаккулёбии ақидаҳои маорифпарварии 

Жан Жак Руссо ва Аҳмади Дониш дар чорчӯбаи маъхазҳои таърихӣ-

илмӣ асоснок карда шуданд. Исбот гардид, ки ба ташаккули афкори 

маорифпарварии Ж.Ж. Руссо нахуст муносибатҳои иҷтимоии Фаронсаю 

Швейтсария ва дигар кишварҳои Аврупои ғарбӣ, инчунин осори 

донишмандоне чун Ш.Л. Монтескё, Ф.М.А. Волтер, Ҷ. Локк, Г. Гротсий, 

Т. Гобс таъсири амиқ расонидаанд. Дар ҳоле ки афкори маорифпарварии 

Дониш дар заминаи сафарҳояш ба Руссияи подшоҳӣ инкишоф ёфтаанд;  

- вазъи баррасии масъалаи инсон ва иртиботи ӯ бо ҷомеа дар 

таълимоти Жан Жак Руссо ва Аҳмади Дониш дар доираи асарҳои 

бунёдии онҳо мавриди таҳлил ва муқоиса қарор гирифтанд. Таҳлил 

нишон дод, ки Ж.Ж. Руссо дар фарқият бо Дониш инсони табииро аз 

инсони мутамаддин авлотар медонад, зеро ҳар қадар, ки инсон 

мутамаддин шавад, ҳамон қадар дар ҷомеа фасод зиёд мегардад. Дар 

баробари ин, Ж.Ж. Руссо оқибатҳои манфии бозгашт ба зиндагии 

табииро ҳис карда, зиндагии мутамаддинро дар доираи тарбияи ахлоқии 

қавии инсон иқрор мешавад. Дониш инсонро дар ҳама ҳолат неруи 

пешбарандаи ҷомеа меҳисобад;   

- моҳияти фалсафии консепсияи тарбияи табиии Жан Жак Руссо ва 

ҷиҳатҳои умумиятдошта ва хусусиятҳои фарқкунандаи он аз назарияи 

тарбияи Аҳмади Дониш илман таҳқиқ ва нишон дода шуданд. Муқаррар 

гардид, ки ба назари ҳар ду мутафаккир барои тарбияи кӯдак се омил: 

табиат, муҳити иҷтимоӣ ва моликият заруранд. Аммо аз ин се омил Ж.Ж. 

Руссо бештар ба омили якум, яъне табиат такя мекунад; 

- таъсири ақидаҳои маорифпарварии Жан Жак Руссо ва Аҳмади 

Дониш дар ташаккули афкори фалсафии ҳамасрон ва мутафаккирони 
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баъдина  мавриди таҳлилу муқоиса қарор дода шуданд. Маълум гардид, 

ки ақидаҳои маорифпарварии Ж.Ж. Руссо, тадриҷан, ҷонибдорони зиёд 

пайдо карда, афкори ҷомеаро тағйир дод ва то ба Инқилоби бузурги 

Фаронса оварда расонд, вале андешаҳои Дониш ҳарчанд боиси ба миён 

омадани як қатор маорифпарварон ва баъдан ҷадидон гардиданд, вале 

дар доираҳои маҳдуд боқӣ монданд. 

Нуктаҳои асосие, ки барои ҳимоя пешниҳод карда мешаванд: 

1. Чи дар Фаронса ва чи дар Осиёи Миёна маорифпарварӣ бар 

зидди муносибатҳои феодалӣ ва барҳам додани нобаробариҳои 

иҷтимоию иқтисодӣ ва сиёсӣ зуҳур карда, аз ибтидо ба худ характери 

зидди феодалӣ касб карда буд.  Аммо дар тафовут аз Фаронса дар Осиёи 

Миёна дар баробари режими феодалӣ, низоми идоракунии мустамликавӣ 

заминаи дигаре барои рушди афкори маорифпарварӣ бозид, ки дар 

натиҷа ба худ характери зидди мустамликавиро низ касб кард. 

Ҳамзамон, маорифпарварон аз тарзи давлатдории амирони манғит ба 

дод омада, розӣ буданд, ки зудтар ба ҳайати Россия гузаранд. 

2. Дар Фаронса марҳилаҳои рушди маорифпаврарӣ ба се давра 

тақсим карда мешаванд. Марҳилаи якум, ба марги Людовики XIV (соли 

1715), ки ҳамчун анҷоми фалсафаи классикӣ мебошад, рост меояд. 

Намояндагони  асосии марҳилаи мазкур Шарл Луи Монтескё (1689-1755) 

ва Фаронсави Мари Аруэ Волтер (1694-1778) буданд. Марҳилаи дуюми 

ташаккул ва рушди ҷараёни маорифпарварӣ ба номи Д. Дидро (1713-

1784) ва фаъолияти энсиклопедистҳо  иртибот дорад. Дар аввалин 

донишнома ё луғати тафсирӣ, ки солҳои 1751-1780 таҳия шуд, мафҳумҳои 

асосии илмҳои табиатшиносӣ, физикаю риёзӣ, иқтисод, сиёсат, корҳои 

муҳандисӣ ва санъат шарҳу тафсир карда шуданд. Марҳилаи сеюм,  ин 

солҳои 1760-1770-ро дар бар мегирад, ки дар он вақт идеяҳои Жан Жак 

Руссо дар ҷомеаи Фаронса тарғиб шуда, оқибат бо рӯй додани Инқилоби 

бузурги Фаронса анҷомид. Аммо дар Осиёи Миёна марҳилаҳои рушди 
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маорифпарварӣ ба ду давра ҷудо карда мешаванд. Марҳилаи якум, ба 

насли аввали маорифпарварон: Аҳмади Дониш, Ҳайрат, Савдо, Шоҳин, 

Аҷзӣ, Мирзо Сироҷ ва ғайра иртибот дошта, намояндагони марҳилаи 

дуюмро, ҷадидон: Садриддин Айнӣ, Абдулвоҳиди Мунзим, Маҳмудхоҷа 

Беҳбудӣ ва дигарон ташкил медоданд. Дар фарқият ба маорифпарварони 

Фаронса, ки бештарашон материалисту атеист буданд, 

маорифпарварони тоҷик ҳама идеалист ва ҷонибдорони содиқи дини 

ислом буданд. Онҳо, албатта, зидди хурофот муборизаҳо бурдаанд, вале 

ягон нафарашон зидди ислом баромад накардаанд. 

3. Ҳам дар Фаронса ва ҳам дар Осиёи Миёна идеали асосии 

маорифпарваронро тарғиби илму маориф, такя кардан ба қувваи 

эътимодбахши ақл, ислоҳи барномаҳои таълимии мактабу мадрасаҳо 

ташкил медиҳад. Ин идеали маорифпарварони Фаронса дар тағйир 

додани сохти идораи давлатӣ, ҳимояи ҳуқуқ ва озодиҳои инсон, 

пайдоиши ҷунбишҳои озодихоҳию ислоҳталабӣ рисолати таърихии 

худро иҷро кард, вале дар Осиёи Миёна маорифпарварон натавонистанд 

рисолати худро дар назди ҷомеа иҷро кунанд. 

4.  Ақидаҳои маорифпарварона-ислоҳотхоҳонаи Жан Жак Руссо ва 

Аҳмади Дониш худ ба худ ташаккул наёфта, дорои сарчашмаҳои идеявӣ 

мебошанд. Агар барои ташаккули ақидаҳои пешқадамонаи Аҳмади 

Дониш андешаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ-сиёсии классикон, китоби Қуръон, 

ҳадисҳо, вазъи иҷтимоӣ-сиёсии замони зиндагии маорифпарвар, 

таассуроти сафарҳо аз Россияи подшоҳӣ ва осори гуногуни дар 

мамолики хориҷи аморати Бухоро ба нашррасида, нақши бориз гузошта 

бошанд, пас дар ташаккули афкори Жан Жак Руссо ақидаҳои иҷтимоӣ-

сиёсии Гуго Гротсий, Томас Гоббс, Ҷон Локк, Ш.Л. Монтескё, вазъи 

сиёсӣ-иҷтимоии замони зиндагии мутафаккир, натиҷаи сафарҳои ӯ ба 

мамолики Аврупо таъсири амиқ гузоштанд. Андешаву пешниҳодҳои ҳар 

ду маорифпарвар нисбати дигаргун сохтани сохтори идораи сиёсии 

ҷомеа ба ҳам монандӣ дошта, барои ба вуҷуд омадани ҷунбишҳои 



 
 

16 
 

гуногуни фикрию инқилобӣ ҳамчун замина хидмат карданд. Аз ҷумла ба 

вуқӯъ омадани Инқилоби бузург дар Фаронса ва ҷунбишҳои оммавӣ дар 

Осиёи Миёна аз идеяҳои ин маорифпарварон маншаъ гирифтааст. 

5. Ба андешаи ҳар ду мутафаккир нобаробариҳои иҷтимоӣ 

бузургтарин фасоди ҷомеа буда, сарчашмаи зуҳур кардани онҳо 

моликият аст.  Жан Жак Руссо ин масъаларо дар осори худ амиқтар 

таҳқиқ карда, қайд мекунад, ки дар табиат низ нобаробариҳо мавҷуд аст. 

Аммо ин нобаробариҳо ба ҳеҷ кас барои таскини шаҳвати худ монеъ 

намешаванд, ҳеҷ касро аз кор кардан баҳри рафъи эҳтиёҷоти худ маҳрум 

намекунанд ва ҳамаро озод ва хушбахт нигоҳ медоранд. Аммо 

нобаробариҳое, ки дар ҷомеа пайдо мешаванд, сабаби ба табақаҳо ҷудо 

шудани мардум мегарданд, ки дар таълимоти Аҳмади Дониш низ он яке 

аз масъалаҳои калидӣ мебошад. 

6. Аҳмади Дониш инсонро нерӯи пешбарандаи ҷомеа меҳисобад ва 

ҳама гуна арзишҳои тамаддуниро, ки ба рушди ҷомеа мусоидат 

мекунанд, эътироф карда, истифодаи онҳоро муҳим арзёбӣ медорад. 

Аммо бар хилофи ақидаи ӯ Жан Жак Руссо рушди босуръати ҷомеа ва 

арзишҳои тамаддуниро сабаби зиёд гардидани фасод меҳисобад. Яъне, 

чи қадар ҷомеа мутамаддинтар бошад, ҳамон қадар харобтар аст. Он 

маҳсуле, ки инсони мутафаккир ва мутамаддин эҷод кардааст, далели 

возеҳи харобкории одамиён аст, зеро аз фасод пайдо шуда, фасодро 

зиёдтар мекунад. Аммо дар доираи ин андеша маорифпарвар завқи 

табиӣ, зиндагии озоди инсон, ки табиат ба ӯ додааст, бозгардонидан 

мехоҳад. Ҳарчанд баъдан дар асари “Қарордоди иҷтимоӣ”-и худ эътироф 

мекунад, ки на фақат бозгашт ба зиндагии табиӣ инсонро бадбахт 

мекунад, балки таназзул ҳам медиҳад. Зеро инсони мутамаддин аз баъзе 

ҷиҳат аз инсони табиӣ бартарӣ дорад. Дар маҷмӯъ, маорифпарвар ҳаргиз 

инсонҳоро даъват накардааст, ки ба ҳолати зиндагии табиӣ баргарданд, 

балки пешниҳод менамояд, ки азамати фикру такомули ахлоқии одами 
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тарбиятшударо маҳфуз дошта, дар айни ҳол хушқалбӣ, озодӣ ва 

саодатеро, ки инсон ба таври табиӣ доро буд, ба ӯ баргардонанд. 

7. Жан Жак Руссо ва Аҳмади Дониш хонаводаро қадимтарин 

ячейкаи иҷтимоӣ ҳисобида, арзёбӣ мекунанд, ки ҷомеа ба хотири ҳимояи 

аъзоёни худ таъсис дода мешавад ва ҳадафи асосии он ба саодати умумӣ 

расонидани мардум аст. Хусусан, Жан Жак Руссо қайд мекунад, ки 

ҷомеае, ки он дар асоси бастани қарордод ва ба саодат расонидани 

мардум бунёд мешавад, дар он адолати иҷтимоӣ риоя гашта, дар 

идоракунии он ба зулму истибдод роҳ дода намешавад. Дар доираи 

қарордод мардум зуд ва бидуни ҳеҷ истисное аз кулли ҳуқуқҳои табиии 

худ сарфи назар мекунанд ва муттаҳид мешаванд, ки минбаъд ҳеҷ 

қудрате ғайр аз он чи ки қарордоди иҷтимоӣ ва қонун ба онҳо эҷод 

мекунад ба кор набаранд. Мавқеъе, ки мардум аз кулли ҳуқуқҳои табиии 

худ сарфи назар мекунанд, комилан бо ҳам баробар мешаванд. 

Аҳмади Дониш низ адолатро маншаъи асосии риояи баробарии 

иҷтимоӣ шуморида, нисбат ба маорифпарвари франсавӣ ба сарвари 

сиёсӣ чунин тавсия медиҳад, ки дар ҷомеае, ки ба панҷ омили муҳими 

зерин аҳамият дода намешавад, дар он пешравию тараққиётро умед 

кардан номумкин аст: 1) подшоҳи кишвар одил ва боҳайбат бошад; 2) 

амалдорони идораи давлатӣ золиму ситамгар набошанд; 3) соҳаи 

тандурустӣ рушдкарда бошад ва табибони ҳозиқ аз уҳдаи ташхиси амроз 

ва табобати беморон баромада тавонанд; 4) мардумони кишвар 

маърифатнок, ҳалиму доно ва меҳрубон бошанд; 5) кишвар аз обҳои 

ҷорӣ, чашмаву корезҳо таъмин бошад. 

8. Барои Ж.Ж. Руссо мабдаъи иродаи умумӣ халқ аст. Халқ 

масъалаи манфиатнок будан ё набудани қонунҳоро оид ба мувофиқат 

кардан ба иродаи умумии онҳоро, тавассути раъйпурсӣ ҳал мекунад. Аз 

ин рӯ, яке аз хусусиятҳои хос ва фарқкунандаи таълимоти Ж.Ж. Руссо аз 

дигар маорифпарварон дар он аст, ки ӯ дар қабули қарору қонунҳо, 
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новобаста аз он ки онҳо фоиданок ва ақлонӣ ҳастанд ва ё не, бояд раъйи 

халқ ба асос гирифта шавад. Дар сурати ба инобат нагирифтани раъйи 

халқ онҳо ғайривоқеӣ буда, танҳо фармоиш маҳсуб меёбанд. Аммо 

Аҳмади Дониш ин масъаларо дар дигар сатҳ мавриди таҳқиқ қарор дода, 

қайд мекунад, ки Шӯрои машваратӣ, ки аз ҳисоби намояндагони тамоми 

қишрҳои ҷомеа таъсис дода мешавад, дар интихоби сарвар ва 

амалдорони дарбор бояд раъйашон ҳалкунанда бошад. 

9. Дар асоси консепсияи тарбияи табиии Жан Жак Руссо ва 

назарияи тарбияи Аҳмади Дониш барои ташаккули ҳаёти маънавии 

инсон нақши се омил муҳим аст: табиат, муҳити иҷтимоӣ ва моликият. 

Аммо Жан Жак Руссо нисбат ба муҳити иҷтимоӣ ва моликият ба омили 

табиӣ бартарият дода, қайд мекунад, ки одамон ва моликият танҳо барои 

тарбияи кӯдак шароит фароҳам меоваранд. Хусусан, одамон бо роҳи 

маҷбуркунӣ озодиҳои табиии кӯдакро барҳам медиҳанд ва андешаи 

дигаронро иҷборан ба ӯ бор мекунанд. Тамаддун низ фасоду зулмро 

ривоҷ дода, ба озодиҳои табиии инсонҳо монеа эҷод мекунад. Ҳамзамон 

ҷавҳари тарбияи табиии маорифпарварро тарбияи озод ташкил медиҳад 

ва барои тарбия кардани инсони комил таъмини талаботи мухталифро 

вобаста ба синну сол дар чор марҳила, ки аз ҳам фарқияти ҷиддӣ доранд, 

ҳатмӣ мешуморад: аз рӯзи таваллуди кӯдак то 2-  солагӣ, то ташаккули 

нутқ; аз 2 - солагӣ то 12 - солагӣ; аз 12 - солагӣ то 15 - солагӣ ва аз 15 -

солагӣ то давраи камолот. Вале Аҳмади Дониш нақши ҳар се омилро дар 

ташаккул ва ба камолрасии инсон муҳим мешуморад, аз рушд ва 

тараққии ҷомеа истиқбол мекунад. 

10. Ба андешаи ҳар ду мутафаккир, тағйир додани сохти идоракунии 

ҷомеа бо ду роҳ амалӣ карда мешавад. Якум, бо роҳи маърифатнок 

кардани мардум ва дуюм, тавассути инқилоб. Аз ин рӯ, идеяҳои онҳо 

барои ташаккули ҷаҳонбинии мутафаккирони насли баъдӣ ва пайдо 

шудани ҷунбишҳои фикрӣ ва инқилобҳо мусоидат намуданд. 
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Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуи 

диссертатсионии «Таҳлили муқоисавии ақидаҳои маорифпарварии Жан 

Жак Руссо ва Аҳмади Дониш» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори 

фалсафа PhD ба шиносномаи ихтисосҳои Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи 

ихтисоси доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020100 – фалсафа мутобиқат 

менамояд. 

Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ дақиқияти 

маълумот, кофӣ будани ҳаҷми маводи таҳқиқотӣ, коркарди натиҷаҳои 

таҳқиқот ва ҳаҷми интишорот, гузаронидани таҳқиқи эътимодноки 

диссертатсионӣ мебошанд. Хулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии 

натиҷаҳои таҳқиқоти назарявӣ ва таҷрибавӣ манзур карда шудаанд. 

Саҳми шахсии довталаби дараҷаи илмӣ. Бори аввал дар улуми 

фалсафӣ саҳми ду мутафаккири машҳур - Жан Жак Руссо дар рушди 

маориф ва тарбия, ки мустақиман бо идоракунӣ, давлат ва сохтори он, 

сиёсат ва ғ. алоқаманданд, мавриди омӯзиш ва таҳлил қарор гирифта, 

дар доираи асарҳои бунёдии маорифпарварон ҷиҳатҳои умумиятдошта 

ва хусусиятҳои фарқкунандаи ақидаҳои маорифпарварона-

инсонгароёнаи онҳо таҳқиқ карда шуданд. 

Тавсиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои 

таҳқиқоти диссертатсионӣ дар семинарҳои илмӣ-назариявии кафедраи 

фалсафа, конференсияҳои илмӣ-амалие, ки ҳар сол (2019-2022) дар 

Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ 

гузаронида шуданд, гузориш дода шудааст.  

Диссертатсия дар ҷаласаи кафедраи фалсафаи ДДОТ ба номи 

Садриддин Айнӣ (суратҷаласаи №9 аз 09.02.2022), ҷаласаи кафедраи 

таърихи фалсафа ва фалсафаи иҷтимоии ДМТ (суратҷаласаи №11 аз 

18.06 2022) муҳокима гардида, ба ҳимоя пешниҳод карда шуд. 
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Интишори натиҷаҳои диссертатсионӣ. Натиҷаҳои таҳқиқот дар чор 

мақолаи илмии тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба табъ расонида, пешниҳод 

гардидааст.  

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, ки 

дорои шаш зербоб мебошад, хулоса ва феҳристи адабиёти истифодашуда 

иборат аст.  
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БОБИ 1. НАЌШИ ЖАН ЖАК РУССО ВА АЊМАДИ ДОНИШ ДАР 

ПАЙДОИШ ВА ТАШАККУЛИ РАВИЯИ МАОРИФПАРВАРЇ 

 

§ 1.1. Пайдоиши маорифпарварї дар Фаронса ва Осиёи Марказї:  

умумият ва фарќият 

Ҳеҷ мактабу таълимоте бе заминањои муайяни таърихї ба вуљуд 

наомадаанд. Мактабњои фалсафии давраи Маорифпарварї, аслан, 

идомаи мантиќии њаракатњои дар давраи Эњё бавуљудомада мебошанд. 

Ба назари олими тољик С. Султонзода, мањз таълимоти фалсафии 

мутафаккирони асрњои миёнаи тољику мусулмон, аз љумла, Абубакри 

Розӣ, Форобӣ, Ибни Сино ва дигарон буданд, ки ба воситаи тарљумањо 

ба мафкураи схоластикии аврупої таъсир расонида, минбаъд барои 

рушди давраи Эњё боис гардиданд. Дар такя ба андешаи муњаќќиќони 

муосири аврупої С. Султонзода хулоса менамояд, ки таъсири 

мутафаккирони асримиёнагии тољик, бахусус Ибни Сино, на фаќат ба 

мутафаккирони давраи Эњё, балки ба донишмандони давраи нав ва 

Маорифпарварї низ хеле муассир будааст. 1  Агар чунин андешаро ба 

инобат гирем, метавонем бигўем, ки маорифпарварони фаронсавї, аз 

махсусан Ж.Ж. Руссо, аз аќидањои ратсионалистии Ибни Сино набояд 

бебањра монда бошад. Ба њар њол, ин мавзўи дигар аст, бинобар ин ба 

баррасии бевоситаи масъалањои маорифпарварї ва ду намояндаи 

машњури он: Ж.Ж. Руссо ва Дониш  мегузарем.  

Маорифпарварї дар кишварњои Аврупо њамчун равияи иљтимої-

сиёсї ва фарњангї асрњои XVII - XVIII зуњур карда, барои ба вуќуъ 

омадани “инќилобњои буржуазї ва мањдуд кардани муносибатњои 

феодалї, ки ба талаботи замон љавобгў набуданд” 2 , инчунин рушди 

муносибатњои сармоядорї шароит фароњам овард. Ба тавзењи файласуфи 

 
1  Султонзода С. Таълимоти Ибни Сино дар бораи модда ва атрибутњои он дар 
партави фалсафаи давраи Нав // Ахбори Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
(шуъбаи илмњои љамъиятшиносї). № 2 (256). Душанбе, 2019. - С. 48-51. 
2  Амондуллоев Б.С. Фалсафаи маорифпарварии Шарќи Наздик, Миёна ва Њинд 
(нимаи дуюми асри  XIX ва ибтидои асри XX). - Душанбе, 2019. -  С.5. 
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рус И.А. Белополский маорифпарварї “равияи иљтимої-идеологие 

мебошад, ки шуури одамонро таѓйир дода, ба њаёти љамъиятї таъсир 

расонид”.1 

Намояндагони барљастаи ин равияи иљтимоию сиёсї ва фарњангї  

дар Англия Љ. Локк, А. Смит ва Д. Юм; дар Олмон Г. Лесинг, И. Гёте, 

Лейбнитс, Волф, Гердер ва дар Фаронса Ф. Волтер, Ш. Монтескё, Ж.Ж. 

Руссо, Д. Дидро, П. Голбах ва дигарон мањсуб меёфтанд. Онњо бо назари 

нав, бо аќидањои пешќадамона муќобили афкори схоластикї ва 

архаистии асрњои миёна, њатто дину калисо, инкори ошкорои 

мављудияти Худо, барњам додани муносибатњои феодалї, аз шуури омма 

берун кардани хурофоту таассуб баромад карда, идеяњои худро барои 

ислоњ ва рафъи камбудињои мављудаи љомеа пешнињод намудаанд.  

Барои ноил шудан ба ин њадафњо шиори асосиашонро ташвиќи 

илму маориф ташкил медод, ки он воситаи муњимми муваффаќ шудан ба 

пешрафти љомеа буд. Аз ин рў, маорифпарварон на танњо ба нерӯи аќл, 

балки ба аќлонияти илмї, ки ба таљриба ва санљиш асос меёбад ва аз 

хурофот озод аст, таваљљуњи хоса зоњир карданд. Боварї ба иќтидори 

аќли инсонї, ба имкониятњои он, ба рушди илм доштанд, ки шароитро 

барои бењтар кардани сифати зиндагї, баланд бардоштани сатњи 

некуањволии иљтимої ва иќтисодии мардум фароњам меоварданд. Дар 

натиљаи талошњои пайвастаи маорифпарварон дар ин давраи таърихї 

донишњои илмї аз чорчўбаи мањдуди гурўњи олимон берун шуда, ба 

масъалањои муњокимашавандаи доираи васеъи олимону рӯшанфикрон ва 

љомеањои илмї табдил ёфтанд. 

Њамин тавр, бояд ќайд кард, ки давлатдории нимасраи Людовики 

XIV, ки дар њаёти љамъиятї тавассути шиори “Давлат - ин ман” сипарї 

мегашт, дар Фаронса зулму истибдод ва нобаробарии иљтимоиро ривољ 

дода, норозигии мардум, махсусан, рўшанфикрони кишварро ба вуљуд 

овард. Бинобар ин, ин марњила дар таърихи давлатдории Фаронса 

 
1  Белопольская И.А. Франсузское просвещение. Особенности развития, мотивы и 
образы. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r40236/apr01002.pdf 
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давраи рушди мутлаќияти низоми сиёсї, ки яккањокимии шоњро нишон 

медод, муаррифї мешавад.  

Дар натиљаи роњандозї кардани низоми яккањукмронии давлатдорї, 

Фаронса ба буњрони азими сиёсї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангї рў ба 

рў шуда, дар љомеа гурўњњои мухолиф, аввалан, дар муњити амалдорони 

рўшанфикри дарбор, баъдан, дар доираи васеи љомеа зуњур кард, ки дар 

нињоят ба пайдоиши равияи маорифпарварї замина муњайё сохт.  

Яъне, маорифпарварї дар Фаронса дар шароити ављ гирифтани 

буњрони феодалї, ки бо инќилоби бузурги Фаронса (солњои 1789-1794) 

љамъбаст гардид, пайдо шуда, ташаккул ёфт.  

Умуман, пайдоиш ва рушди маорифпарварї дар Фаронса се 

марњиларо дар бар мегирад. Якум, ба марги Людовики XIV (соли 1715), 

ки њамчун анљоми фалсафаи классикї њисобида мешавад, рост меояд. 

Дуюм ба нашри ќисми аввали энсиклопедия (соли 1751) дахл дорад. 

Сеюм,  ин солњои 1760-1770-ро дар бар мегирад, ки дар он ваќт идеяњои 

Жан Жак Руссо дар љомеаи Фаронса тарѓиб шуда, оќибат ба анљоми 

Инќилоби бузурги Фаронса оварда расонид.1 

Дар марњилаи аввал чењрањои асосии љараёни мазкур Шарл Луи 

Монтескё (1689-1755) ва Франсуа Мари Аруэ Волтер (1694-1778) буданд. 

Дар меҳвари таълимоти онњо масъалаҳои мубориза бурдан бо калисо, 

оштинопазирии илм ва дин, мубориза ба муқобили зулму ситам ва ба 

саодат расонидани мардум, идоракунии оќилонаи давлат қарор дошт. 

Хусусан Ш. Л. Монтескё, дар заминаи таълимоти Љ. Локк њуќуќњои 

давлатро такмил ва инкишоф дода, дар асари “Рўњи ќонунњо” (1748) 

принсипи таќсимоти шохањои њокимиятро байни маќомоти ќонунгузорї, 

иљроия ва судї асоснок менамояд.  

Маорифпарвар дар асари “Мактубњои форсї”- аш (1721) 

тамоюлгирии тафаккури намояндагони љараёни маорифпарварии 

франсуз ва эътиќодоти аќлию табиии онњоро таҳлилу баррасӣ мекунад.  

 
1 Особенности Просвещения во Франции XVIII в. Основные периоды французского 
просвещения. ttps://lektsii.org/7-4697.html (30.07.2022) 
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Волтер бошад, аќидањои сиёсии мухталиф дошт. Вай таблиѓгари 

идеяи монархияи равшанфикрии Аврупо буд.  Дар фаъолияти ў  

мухолифат нисбат ба таассуб ва мунофиќоину рӯҳониён зиёд мушоҳида 

мешавад. Њамеша волоият ва раёсати догмањои дину калисоро бар болои 

давлат ва љомеа тањќир мекард. 

Марњилаи дуюми ташаккул ва рушди љараёни маорифпарварї ба 

номи Д. Дидро (1713-1784) ва энсиклопедистњо иртибот дорад. 

Донишнома, ё луѓати тафсири улум, санъат ва њунармандї, ки солњои 

1751-1780 тањия шуд, аз намунаи аввалини донишномаи умумиилмї 

буда, дар он мафњумњои асосии илмњои табиатшиносї, физикаю риёзї, 

иќтисод, сиёсат, корњои муњандисї ва санъат шарњу тафсир карда 

шуданд. Дар тањия ва мураттабнамоии донишномаи мазкур 

маорифпарварони зерин: Волтер, Кондиляк, Гелветсий, Голбах, 

Монтескё, Руссо сањми беандоза дошта, Д. Дидро ва Ж. Даламбер (1717-

1783) муњаррирони масъули он буданд.  

Хусусияти фарќкунандаи марњилаи дуюм аз давраи аввали пайдоиш 

ва рушди маорифпарварї дар Фаронсаро метавон бо он далел мушаххас 

намуд, ки дар марњилаи дуюм гуногуни ба муқобили калисо ва 

рўњониёни мутаассиб бештар тавассути аќидањои фалсафиву ахлоќии 

Дени Дидро, Адриан Гелветсий ва Анри Голбах ќишрњои гуногуни 

љомеа мубориза мебурдан. Дар заминаи ба илмњои љомеашиносї 

таваљљуњи амиќ зоњир кардан, илмњои табиатшиносї низ инкишоф 

ёфтанд. 

Марњилаи сеюм ба татбиќи идеяњои Ж.Ж. Руссо (1712-1778) дар 

рушди љомеаи Фаронса рабт дорад. Ў таблиѓгари идеяњои пешќадам, аз 

намояндагони насри реалистии франсуз ба њисоб мерафт. Дар рисолаи 

худ “Дар бораи шартномаи љамъиятї, ё принсипњои њуќуќи сиёсї” (1762) 

идеяи истиќлоли халќиро пешнињод мекунад. Ба андешаи ў, давлат 

њокимиятро аз дасти мардум дар шакли фармоиш мегирад ва он уњдадор 

аст, ки вазифањояшро дар мувофиќа ба иродаи одамон ба иљро расонад.  
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Агар давлат ин ихтиёрро халалдор намояд, мардум метавонанд 

фаъолияташро мањдуд намоянд, таѓйир диҳанд ё њокимиятро кашида 

гиранд, зеро яке аз воситањои баргардондани њокимият метавонад 

табаддулоти давлатї бошад. Мањз ин андешањои Руссо минбаъд зимни 

инкишофи назария ва амалияи ѓояњои Инќилоби бузурги Фаронса тањия 

карда шуданд. 

Аз тањлил ва баёни андешањои ќаблї маълум мегардад, ки 

масъалаи мењварии њаракати маорифпарвариро дар Фаронса таъмини 

њифзи њуќуќ ва озодињои инсон ташкил медињад. Ҷараёни 

маорифпарварии франсузӣ бо арзишњои нав, тасдиќи њуќуќи табиї, 

бунёди љомаеи демократи ва њуќуќбунёд алоќамандї дошт. Дар робита 

бо ин,  маорифпарварон назди худ мақсад гузоштанд, ки шуури 

одамонро ислоњ кунанд ва онро мувофиќ ба меъёрњои умумии аќл таѓйир 

дињанд, то њамаи одамонро ба саодати умумї бирасонанд. 

Новобаста аз он ки љањонбинии маорифпарварони франсузро 

тасдиќи табиї будани инсон ташкил медињад, аммо эътироф мекунанд, 

ки инсон на танњо мањсули табиат аст, балки ба тарбия, ки шавќу њаваси 

табииро мањдуд мекунад, эњтиёљ дорад. Аз ин фањмиш ду пањлӯи масъала  

мушаххас мешавад: фардияти табиї ва ќарордоди иљтимої Зеро 

новобаста аз муќобил гузоштани њолати “табиї” ва “тамаддунї”-и 

инсон дар љомеаи тамаддунии воќеї “инсони табиї” дар як ваќт 

метавонад “инсони тамаддунї” шавад.1 

Аз ин нуќтаи назар, андешаи маорифпарварони франсуз якмазмуна 

нест. Он бо аќидањои идеалистї ва материалистї, атеистї ва деистї 

омехта мебошад. Хусусан, аќидањои фалсафии Ш.Л. Монтескё, А. 

Волтер ва Ж.Ж. Руссо характери деистї доштанд. Баръакси аќидањои 

онњо аќидањои маорифпарваронаи Ж.О. Ламетри, Д. Дидро ва А. 

Гелвитсий љанбаи материалистиро соњиб буданд. Масалан, барои Ш.Л. 

 
1 Общая характеристика французского Просвещения. https://infopedia.su/16x76a6.html 
(30.07.2022). 

https://infopedia.su/16x76a6.html
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Монтескё деизм1 воситаи мувофиќ љињати берун кардани Худо аз таърих 

буд, вале ба мисли А. Волтер вай динро иштибоњ ва фиреб намењисобад, 

балки эътироф мекард, ки дин барои ѓанї кардани маънавиёти инсон, 

шинохт ва тартибу низоми љомеа наќши мусбат дорад. 2  Ў њаёти 

љамъиятиро њамчун низоми том тавассути “рўњи умумии халќиятњо” 

тавсиф дода, менависад, ки бисёр чизњоро аз љумла иќлим, дин, ќонунњо, 

принсипњои идоракунї, урфу одат ва ѓайра инсон идора мекунад. Ин 

чизњо дар маљмўъ, рўњи умумии халќро ташкил медињанд. Њамзамон, 

иќлим, хок ва њудуд ба рўњияи мардум ва њаёти љамъиятї мунтазам 

таъсир расонида, ба таѓйирёбии куллї мусоидат мекунанд. 

Волтер бошад, дар ташаккули аќидањои фалсафии худ ба 

таълимоти Љ. Локк ва физикаи Ниютон такя мекунад. Мављудияти 

объективии табиатро эътироф карда, дар навбати худ ќайд мекунад, ки 

онро Худо аз њељ чиз офарид. Аммо дар асари худ “Рисола оид ба 

метафизика” ќайд мекунад, ки баъди офариниш Худо ба њаёти табиї ва 

инсон дахолат намекунад.3 

Умуман, назарияи маорифпарварон дар хусуи он, ки шоњ бояд  

маърифатпеша, донандаи маљмўи донишњо ва ќобилияти идора кардани 

љомеаро дошта бошад, дар байни мардум бештар маъруфият пайдо кард. 

Онњо ворид кардани таѓйироти куллиро дар тамоми њаёти љамъиятї 

талаб накарданд, балки кўшиданд, ки баробарњуќуќии њамаи одамон дар 

назди ќонун риоя гардад, манфиатњои мардум ба инобат гирифта 

шаванд. 

Ба андешаи Жан Жак Руссо, њисси маънавї, ки асоси шахсияти 

инсонро ташкил медињад, ин моњиятан њисси динї аст. Бе парастиши 

Худо вай воќеї нест. Дуализми Руссо дар эътирофи новобаста аз шуури 

 
1 Деизм - таълимоти фалсафии динии асрњои XVII - XVIII, ки Худоро холиќи олам 
шумурда, вале мудохилаи минбаъдаи вайро дар табиату инкишофи љамъият инкор 
мекунад. 
2 Общая характеристика французского Просвещения. https://infopedia.su/16x76a6.html 
(30.07.2022). 
3 Общая характеристика французского Просвещения. https://infopedia.su/16x76a6.html 
(30.07.2022). 

https://infopedia.su/16x76a6.html
https://infopedia.su/16x76a6.html
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инсон вуљуд доштани олами материалї асоснок карда мешавад. Тибќи 

таълимоти маорифпарвар, аз азал ду љавњар вуљуд дошт: фаъол (Худо) ва 

ѓайрифаъол (материя). Ў муътаќид буд, ки инсон табиатан мењрубон аст, 

аммо барои мењрубонї кардан ба ў кӯмак зарур аст. Тарбия ва 

муносибати кўдакон бо табиат зарур аст, барои он ки њисси маънавии 

хобидаро бедор намояд. Аз ин љињат, Ж.Ж. Руссо менависад, ки 

тамаддун, илм ва саноат ба ахлоќи одамон таъсири манфї мерасонанд. 

Бинобар ин, ў бозгашт ба табиатро дар њама соњањо, аз љумла дар соњаи 

тарбия ва њаёти маънавї афзалтар мешуморад. Ӯ пайваста инсонњоро ба 

омўхтани дониш, аќлу зењни худро тавассути мутолиаи китобњои 

арзишманд рўшан сохтан њидоят мекунад. Китоби асосї бошад, барои 

Ж.Ж. Руссо ин китоби табиат буд. Зеро мањз дар табиат хушоњангї 

мављуд аст, ки дар љомеа нест. Офаридгори табиат Худо аст, вале барои 

Ж.Ж. Руссо вай аз Худои насронї, ки онро Худои љанг меномад, фарќ 

мекунад. Офаридгори табиат Худои олам аст. Ў аз калисои насронї рў 

гардонида, ба парастиши табиат, таваҷҷуҳ мекунанд ва мутмаин аст, ки 

тавассути он ќалби инсонї эњсоси нармӣ мекунад. Ин андешањо 

ифодакунандаи мазмуни асарњои маорифпарвар мебошанд.  

Њамин тавр, дар асоси маводи омўхта ва тањќиќшуда хусусиятњои 

хос ва фарќкунандаи њаракати маорифпарварии Фаронсаро метавон дар 

чунин нуктањои калидї мушаххас кард:  

1) Низоми коргузорї ва фаъолияти масъулини њамаи нињодњои 

феодалї, аз монархияи мутлаќ то калисо њамчун пуштибони феодализм 

масъалаи рўзмаррае ба њисоб рафта, рўирост мавриди танќиди 

маорифпарварон ќарор дошт, баррасї гардид. Дар ин самт 

маорифпарварон кўшиш кардаанд, ки нисбати беадолатии амалдорон, 

таассубу хурофоти рўњониёну ташкилотњои динї, нобаробарии байни 

табаќањои иљтимоиро фош карда, ба шакл ва мазмуни ќонунњои њаёти 

љамъиятї таѓйирот ворид намоянд. Хусусан, таваљљуњи асосї ба ташвиќи 

илму маориф таваҷҷуҳи ҷиддӣ дода, усул ва роњњои маърифати 
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њодисањои оламро аз љониби инсон коркард карданд, ки худро дар 

таълимоти фалсафии деизм ва материализм инъикос ёфтаанд. Тибќи 

андешаи намояндагони ин равияњо, инсон оламро тавассути узвњои њис 

эњсосу маърифат мекунад.  Аз ин рў, дар асри XVIII дар Фаронса илм 

дар њама соњањо наќши њалкунанда бозида, натанњо тарзи тафаккуру 

њаёти маънавии одамон, балки рафтори љамъиятии одамонро дигаргун 

кард. 

2) Таваљљуњ зоњир кардан ба масъалањои љамъиятї ва сохтори 

њаёти сиёсї. Дар ин давра аз љониби олимон ва мутафаккирони франсуз 

асарњои гуногун оид ба масъалањои марбут ба назарияи давлат ва њуќуќ, 

шаклњои њокимияти давлатї, масъалаи баробарии иљтимоии одамон дар 

љомеа таълиф ёфта, рўйи нашр шуданд. Дар робита бо ављ гирифтани 

њолати инќилобї дар тўли ќарни XVIII ва дар арафаи инќилоб барои 

маорифпарварони франсуз коркарди масъалањои марбут ба имконоти 

барќарор кардани ояндаи кишвар мубрам буданд. 

3) Хусусияти сеюми фарќкунандаи маорифпарварии франсузро 

тарѓиби идеяњои Жан Жак Руссо ташкил медињад, ки ба таълимоти ў оид 

ба сентиментализм марбут аст.1 Масъалањое, ки маорифпарвар ба онњо 

таваљљуњ додааст, алоќаманд ба тарбияи шахсият дар рўњияи идеяњои 

нав ва пешрафта, таъмини озодї ва инсони табиї, ки бо олудагињои 

иљтимої омехта нашудааст ва њуќуќњои худро њифз мекунад ва ѓайра 

дахл доштанд. Ин идеяњо дар арафаи инќилоби франсуз хеле маъруфият 

доштанд. 

4) Маорифпарварони франсуз баробари баррасии масъалањои 

њаёти љамъиятї, ба навиштани асарњои бунёдї оид ба соњањои дигари 

њаёти љамъиятї муваффаќ шуданд.  Аз љумла, тавонистанд аввалин 

энсиклопедияњои гуногуни соњавиро ба ҷаҳониён пешниҳод намоянд. 

Инчунин,  онњо дар доираи мактаби худ фаъолони љамъиятї, олимон, 

тарѓибгарони аќидањои пешрафта, рўзноманигорон, њунармандон, 

 
1  Сентиментализм љараёнест, ки тасвири љанбањои эњсосотро дар мадди аввал 
мегузорад. 
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нависандагон ва кашшофони соњањои гуногуни илму техникаро муттањид 

карданд, ки ба њам омадани онњо боиси пирўзии инќилоб ва зиёд шудани 

тарафдоронашон гашт. 

5) Баромади иљтимоии бештари маорифпарварони франсуз аз 

оилањои косибон буданд. Онҳо тавассути таълим гирифтан дар 

муассисањои динї, омўзиши мустаќилона, љањду талош, сафарњои 

пайваста љањонбиниашонро вас гареъ гардонда, ба шахсиятҳои таърихии 

љомеаи Фаронса табдил ёфтанд. Њамзамон, бештари онњо баъди ба 

синни камолот расидан дар вазифањои гуногуни идорањои давлатї 

фаъолият намудаанд. 

6) Воситаи асосии пањнкунии андешањои нављўёна ва афкори 

пешќадамонаи маорифпарварони франсуз тавассути тањияи асарњои 

бунёдї ва маќолаву мактубњо ба роњ монда шуда буданд. Наќши 

маљаллаву рўзномањо дар таблиѓи афкори маорифпарварони франсуз 

чандон бориз нест. 

Дар кишварњои Шарќи Наздику Осиёи Марказї ин равия нимаи 

дуюми асри XIX пайдо шуда, саромадон ва бунёдгузорони он Саид 

Љамолиддини Афѓонї (1839-1897), Абдурањмон ал-Кавокибї (1849-1910), 

Зайн-ал-Обидини Мароѓї (1839-1910), Муњаммад Абдуҳ (1849-1905), 

Мањмуди Тарзї (1865-1933), Муњаммад Иќбол (1887-1942), Ањмади 

Дониш (1827-1897), Њамза Њакимзода Ниёзї (1889-1929) ва дигарон ба 

њисоб мераванд.1 

 
1  Ниг.: Бертельс Е.Э. Рукописи произведений Ахмада Каллэ//Тр. Тадж. базы АН 
СССР. - М., 1936; Богоутдинов А.М. Из истории общественно-политической мысли 
таджикского народа. М., 1951; Раљабов З.Ш. Маорифпарвар Ањмади Дониш. - 
Душанбе, 1964. 307. с; Њодизода Р. Ањмади Дониш. - Душанбе, 1976; Гулмуродзода 
П. Маорифпарварї ва низоми нави љањон. - Душанбе, 2006; Абдуллоев Ш. 
Маорифпарварї ва озодфикрї. (Афкори динию фалсафї ва ислоњотии Ањмади 
Дониш). - Д., 1994; Мирзоев С. Андешањои маорифпарварї дар адабиёти се дањаи 
аввали асри XX Афѓонистон.- Душанбе, 1993; Ашўров Ѓ. Маорифпарварї њамчун 
љањонбинии нав. Китоби «Љашнномаи Айнї (Љилди X)» -Д., 2003.; Зиёев И. 
Љањонбинии динї-фалсафии Муњаммад Иќбол. Автореферати д.и.ф.– Душанбе, 2005; 
Самиев Б.Љ. Афкори ислоњоти-иљтимоии Ањмади Дониш. - Душанбе, 2000; Назаров 
Х. Саид Джамолиддин Афгани и его общественно-политическая школа. - Душанбе, 
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Имрўз аз омўзиш ва тањќиќи осори маорифпарварон, асарњои 

тадќиќотии ба ин мавзўъ бахшида маълум карда мешавад, ки истилоњи 

маорифпарварї, дар Шарќ, асосан ба ду маъно шарњу тавзењ дода 

мешавад: аввалан, маорифпарварї ин љањонбинии нав, назари тоза, 

идеологияе мебошад, ки њадафи асосиаш мубориза бурдан бар зидди  

муносибатњои архаистї, барњам додани муносибатњои феодалї, љорї 

кардани адолат, риоя доштани принсипњои баробарї, озодї, волоияти 

ќонун дар љомеа мебошад. Дуюм, маорифпарварї - тарѓибкунанда ва 

пањнкунандаи илму дониш, арзишњои фарњангї дар байни мардум ва 

маърифатнок кардани омма фањмида мешавад.1  

Аз ин нуќтаи назар маълум метавон кард, ки маќсад ва њадафи 

маорифпарварон тарѓиби илму маърифат, омўхтани забонњои хориљї,  

огањ гаштан аз дастовардњои техникї аст. Мањз ба воситаи ин  идеали 

асосї мехостанд, ки мардумро аз шуури таќлидии динї озод карда, 

барои барњам додани муносибатњои архаистї, ислоњи камбудиву 

норасоињои њаёти иљтимої, иќтисодї, фарњангї ва сиёсии љомеа 

муваффаќ шаванд.  Аммо равияе, ки дар ин давраи таърихї бар хилофи 

ѓояњои маорифпарварон ба тарѓиби илму маориф, пешрафту дурнамои 

рушди љомеа, танзими баробарии иљтимоию озодии мардум монеа пеш 

гузошта, амалинамоии онњоро намехост - обскурантизм меномиданд. Аз 

љињати этимологї мафњуми обскурантизм (мракобесие) аз калимаи 

лотинии obscurans - гирифта шуда, маънояш муносибати 

хусуматомезона, душманона доштан ба маориф, илм ва пешрафтро 

дошт. Љонибдорони ин идеология,  асосан рўњониёни мутаассиб ва 

њампешагонашон буданд, ки аз љониби амалдорони идораи давлатї 

дастгирї меёфтанд.  

Бояд зикр намуд, ки чи дар Аврупо ва чи дар Осиёи Марказї 

мафњуми маорифпарварї мазмунан бо калимањои маориф, маърифат 

 

1993; Амондуллоев Б.С. Реорматорские взгляды Мухаммада Абдо.-Душанбе, 2019, 134. 
ва ѓайра. 
1 Ниг.: Ашўров Ѓ. Маорифпарварї њамчун љањонбинии нав. Китоби «Љашнномаи 
Айнї (Љилди X)».  - Д., 2003. - С. 10-11. 
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њамреша буда, маънои илму дониш, шинохт, донистан, фањмидан ва 

бинишро дошт. Ин гуна маънигириро бори аввал файласуфи олмонї  

Иммануэл Кант пешнињод кардааст.  Яъне, рўшанбинї ин берун шудани 

инсон аз њолати ноболиѓї, ки дар он вазъ ў бо гуноњи худ ќарор дорад, 

мебошад. Ноболиѓї ин мустаќилона, бе кўмаки дигарон мањорати 

истифода бурда натавонистани аќл аст. Ноболиѓї бо гуноњи худ ин 

чунин иллате аст, ки фарогири норасоињои хирад не, балки истифода 

бурда натавонистани он бе ёрии дигарон мебошад…».1 

Баъдан, файласуфи муосири эронї Муњаммад Таќии Љаъфарї дар 

таќвияти фањмиши И. Кант муфассалтар ба шарњи мафњум таваљљуњ 

карда, менависад, ки  «рўшанбинї» ё худ «рўшанфикрї» ин фањмиши 

луѓавии равшании физикиро ифода намекунад, балки мазмуни он дарк 

намудан ва фањмидани воќеият бе ягон монеа, тарс ва таассуб 

мебошад».2  

Аз ин ду таъриф бармеояд, ки рўшанбин он фардест, ки ќобилияти 

аќлонии њал кардани масъалањои пайдошударо бе кўмаки дигарон 

дорад. Чунки дарк кардани моњияти худ ва ашё, аќлонї њал кардани 

мушкилоти пайдошуда ба инсон имконият медињад, ки аз њолати 

ноболиѓї ба давраи камолот ќадам гузорад, њуќуќу озодињояшро дар 

љомеа њифз кунад. 

Дар «Луѓати энсиклопедии фалсафї» 3 бошад, ба љараёни 

маорифпарварї њамчун идеологияи сиёсї, фалсафї ва фарњангии давраи 

таназзули феодализм ва ба вуљуд омадани муносибатњои сармоядорї 

таъриф дода шудаааст. Аммо дар сарчашмаи дигар, «Энсиклопедияи 

советии тољик»4 он њамчун љараёни адабию фарњангї ва иљтимої-сиёсї, 

ки бо воситаи таблиѓи ѓояњои хайр, адолат, илму маърифат иллатњои 

 
1 Ниг.:   Иммануэл  Кант. Сочинения: в 6 тт. - М., 1976. - С.27. 
2 Ниг.: Муњаммад Таќии Љаъфарї. Шинохт аз дидгоњи илмї ва аз дидгоњи ќуръонї. - 
Тењрон. Фарњанги исломї. 1360. - С.176. 
3 Ниг.: Энциклопедидеский философский словарь. – М., 1972. – С. 540. 
4 Энсиклопедияи советии тољик. – Д., 1983. - Љилди 4. – С. 198. 
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сохти муайяни љамъиятро барњам задан, анъанаю маишат ва сиёсати 

онро таѓйир додан мехост, шарњу тавзењ ёфтааст. 

Њамин тавр, маорифпарварї ин љараёни маърифатї-фикриест, ки  

муќобили мафкураи њукмрони замони худ баромада, дар низоми 

љомеадорї ѓояњои озодї, баробарї, ягонагї, љорї кардани адолати 

иљтимої, барњам додани нобаробарињои иљтимої, танзими принсипи 

баробарии иљтимої, инкишофи илму маориф ва арљгузорї ба арзишњои 

инсониро таблиѓ мекунад.  

Равияи маорифпарварї дар Осиёи Марказї, хусусан дар Осиёи 

Миёна дар заминаи таъсири арзишњои иљтимої-сиёсї, ахлоќї ва динии 

мутафаккирони гузаштаи тољик, вазъи иљтимої-сиёсї ва иќтисодиву 

фарњангии аморати Бухоро, таассуроти сафарњои маорифпарварони 

тољик ба кишварњои мутараќќї, хусусан, Россия ва боздиди онњо аз 

дастовардњои фарњангї, илмї ва техникии кишварњои пешрафта,  

инчунин огањї пайдо кардан ва шинос шудан бо маводи дар рўзномаву 

маљаллањо нашршуда ва китобњои интишордодаи њамрайъонашон дар 

дигар кишварњои мусулмоннишин, аз љумла Афѓонистону Эрон, зуњур 

кардааст. 1  Бинобар ин, бояд гуфт, ки маорифпарварии аврупої аз 

муносибатњои иљтимоии дохилї ба вуљуд омада, маорифпарварии тољик 

бошад бештар ба омилњои беруна рабт дошт, яъне бо таъсири 

кишварҳои дигар ба амал омад. 

Пайдоиши ин равияи фарњангї-фикрї дар Осиёи Миёна, агар аз як 

тараф, биниши мардумро нисбат ба сохтори сиёсии идораи амирї, 

муносибатњои золимонаю разилонаи амалдорони дарбор ва рўњониёни 

мутаассиб, њолати таълиму тадрис дар мактабу мадрасањо дигар карда 

бошад, аз сўйи дигар, нафраташонро нисбат ба мустамликадорон, ки 

кишварро њамчун манбаи ашёи хом ѓорату хароб мекарданд, зиёд намуд. 

Аз ин рў, тамоюлгирии он чї тавре олимони тољик З. Раљабов, Ѓ. 

 
1 Самиев Б.Љ. Афкори ислоњоти иљтимоии Ањмади Дониш. - Душанбе, 2000. -  С. 71-
72. 



 
 

33 
 

Ашўров ва Ш. Абдуллоев таъкид мекунанд, натанњо хусусияти 

зиддифеодалї, балки характери зидди мустамликавиро низ доро буд. 

Саромади равияи маорифпарварї дар Осиёи Миёна Ањмади 

Дониш буда, њамназарони ў Шамсиддин Шоњин, Возењ, Њайрат, Аљзї, 

Садриддин Айнї, Мунзим ва дигарон буданд, ки бањри озод шудани   

мардуми кишвар аз зулму тањдиди мустамликадорон ва феодалони 

мањаллї тарѓиб ва ташвиќи илму маорифро пайгирї карданд. 

Ин љо як нуктаи дигарро бояд ба назар гирифт, ки давраи 

мустамликавї ва воридшавии тарзи истењсолоти сармоядорї дар 

кишварњои Шарќ, алалхусус дар аморати Бухоро, аз як тараф, ба рушди 

соњаи иќтисодии кишвар мусоидат кард ва аз тарафи дигар, барои 

таѓйир ёфтани  шуури динии худи маорифпарварон бе таъсир намонд. 

Чунки вобаста ба авзоъи сиёсї, иљтимоии љомеа бар ивази масоили сабр, 

ќисмат, орзў, боварї ба Худо ва хушбахтии худ, ба њалли масъалањои 

дигар, аз ќабили масоили бењтар кардани соњањои иќтисодию сиёсї ва 

фарњангии кишвар, роњњои идора ва обод кардани он ва ѓайраҳо 

таваљљуњ зоњир карданд. Мутаассифона, љорї ва риоя кардани ин гуна 

навоварињо дар шароити сиёсии нимаи асри XIX-и аморати Бухоро, ки 

дар он давра рўњониёни мутаассиб тамоми идораи корњои давлатиро ба 

уњда доштанд, мушкил буд. Аз ин хотир, рўшанфикрон роњи халосї аз ин 

авзоъро дар такя намудан ба исломи асил дида, талаби ислоњи исломро 

ба пеш гузоштанд. Тавре файласуфи тољик Ш. Абдуллоев ќайд мекунад: 

дар ягон асари маорифпарварон мо ба танќиди рўирости дин дучор 

намеоем. Танќиди рўњониёни мутаассибу манфиатпеша ва амали онњо ин 

танќиди дин нест.1  

Хусусан, Ањмади Дониш  дар асари «Рисола ё мухтасаре аз таърихи 

салтанати хонадони манѓития» ошкоро авзоъи сиёсї-иљтимоии аморати 

Бухоро ва тарзи давлатдории амирони манѓитияро, ки худро 

«фиристонидагони Худо дар рўи замин» мењисобиданд, зери танќид 

 
1 Ниг.: Абдуллоев Ш. Маорифпарварї ва озодфикрї (Афкори динию фалсафї ва 
ислоњотии Ањмади Дониш). - Д., 1994. - С. 71. 
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гирифта, талаби ислоњи исломро дар ин сарзамин мекунад. Дар асарњои 

Возењ, Њайрат, Саидањмад Сиддиќї (Аљзї), Мирзо Сирољ низ аќидањои 

маорифпарварона аз танќиди дин оѓоз нашудааст. Онњо костагињои 

тарзи давлатдории амирони манѓития ва авзоъи сиёсї-иљтимої ва 

иќтисодию фарњангии замони худро фош карда, сипас сабаби асосии 

пастравї ва бемаърифатии шоњу амалдорон, ва мардумро аз 

нафањмидани асли дин медонанд. 

Њамин тавр,  дар заминаи тањќиќ ва тањлили маводи омўхташуда 

умумият ва фарќияти пайдоиши равияи маорифпарвариро дар љомеаи 

пешрафтаи Аврупо, аз љумла Фаронса ва кишварњои Осиёи Марказї ба 

таври зайл нишон медињем: 

1. Дар Аврупо, аз љумла Фаронса, маорифпарварї бар зидди 

муносибатњои феодалї ва бартараф кардани беадолатї ва 

нобаробарињои иљтимої ба вуљуд омада, хусусияти зиддифеодалї касб 

карда буд. Аммо дар кишварњои Шарќ, аз љумла Осиёи Миёна, он 

алайњи барњам додани муносибатњои феодалї, низоми идоракунии 

мустамликавї, таѓйир додани сохти идораи худкомаи амирї пайдо шуда 

буд. 

2. Дар муддати наздик ба сад соли фаъолияти маорифпарварї дар 

Фаронса насли онњо ба чањор гурўњ таќсим карда мешавад: 1) 

пешгузаштагон, ки дар охири асри XVII ва аввали ќарни XVIII зиндагї 

кардаанд ва маъруфтарин намояндагонашон Пер Бейл  ва Жан Меле; 2) 

насли калонсол, ки фаъолияташон ба солњои 1710-1740 рост меояд (Ш.Л. 

Монтескё ва М.А. Волтер); 3) насли миёна (К.А. Гелветсий, П. Голбах, Д. 

Дидро, Ж. Ламетри ва Ж.Ж. Руссо) фаъолияти онњо ба солњои 1740-1780 

мувофиќат мекунад. 4) насли љавон, ки дар арафаи инќилоби бузурги 

Фаронса зиндагї кардаанд. Ж.А. Кондорсэ аз симоҳои барҷастаи ин 

гурӯҳ аст.  

Дар таърихи мављудияти равияи маорифпарварї дар аморати 

Бухоро муњаќќиќон маорифпарварони тољикро ба ду насл људо 
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мекунанд. Насли аввали маорифпарварон: Дониш, Шоњин, Возењ, Савдо, 

Сирољ, Васлии Самарќандї, Дилшоди Барно, Туѓрал ва ѓайра буданд. Ба 

насли љадид бошад, Асирї, Айнї, Мунзим, Њайрат ва дигаронро шомил 

медоранд.  

3. Маорифпарварони Аврупо асоси тараќќї ва муваффаќ шудан ба 

дастовардњои иљтимоию сиёсї, иќтисодию фарњангиро аз рушди илму 

фарњанг, аз љумла, омўзиши илмњои табиатшиносї ва ќувваи 

эътимодбахши аќл медонистанд. Зимни амалї кардани ин ѓояњо онњо ба 

пешрафт ноил гардиданд ва рисолати таърихии худро дар назди мардум 

ва кишвари худ иљро карданд.  

Њарчанд идеали маорифпарварони Шарќ, аз љумла Осиёи Миёна,  

нерӯи боэътимоди аќл, рушди илм, ислоњи мактабу маориф ва ѓайра 

бошад ҳам, аммо бинобар сабаби амиќ реша гирифтани муносибатњои 

феодалї, таассубу хурофот онњо натавонистанд рисолати таърихии 

худро назди љомеа иљро намоянд. Танњо Инќилоби Октябр ва баъдан 

Инќилоби Бухоро сабаб гардиданд, ки низоми идораи амирї сарнагун 

шуда, шакли нави давлатдорї ба вуљуд ояд. 

4. Агар дар ташаккули афкори маорифпарварони франсуз 

дастовардњои фалсафии мутафаккирони давраи Эњёву замони Нав, вазъи 

сиёсию иљтимої, иќтисодию фарњангии асрњои XVII-XVIII Фаронса 

таъсир гузошта бошанд, барои инкишофи афкори маорифпарварони 

кишварњои Осиёи Марказї арзишњои иљтимої-сиёсї, ахлоќї ва динии 

мутафаккирони гузаштаи тољик, вазъи иљтимої-сиёсї ва иќтисодиву 

фарњангии аморати Бухоро, таассуроти сафарњои маорифпарварони 

тољик ба кишварњои мутараќќї, хусусан Россия ва боздиди онњо аз 

дастовардњои фарњангї, илмї ва техникии кишварњои пешрафт ва ѓайра 

наќши њалкунанда бозиданд. Аз љониби дигар, худи Россия аллакай дар 

Осиёи Миёна ба кушодани мактабњои нав, роњи оњан, корхонањои нави 

замонавї ва ѓайра шуруъ намуда, муносибатњои буржуазиро интиќол 

медод, ки њамаи ин ба мафкураи љомеа бетаъсир намемонд. 
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5. Љунбишњои озодихоњї ва ислоњталабии мардум чї дар Аврупо 

ва чї Шарќ дар доираи ѓояњои пешгузоштаи маорифпарварон сар зада, 

њадафашон дигаргун кардани сохти идоракунии давлатї ба њисоб рафта, 

талаби асосиашон риоя кардани рукнњои адолати иљтимої, таъмини 

баробарии иљтимої дар љомеа буд. 

6. Агар бештари маорифпарварони франсуз рўирост ба муќобили 

дин баромад карда, аз материализм ва атеизм љонибдорї мекарданд, 

вале маорифпарварони тољик ба дини ислом содиќ монда, кўшиш 

мекарданд, ки љомеа бо нигоњ доштани асолати дин пеш равад. Онњо 

динро ба сифати як манбаи ташаккулдињандаи  маънавиёти инсон, 

њамчун маљмўи донишњо мењисобанд. Аммо амалу кирдори рўњониёни 

муттассиб, хурофоту таассуби динї масъалаи мењварї ва интиќодии 

таълимоти онњоро ташкил медод. Зеро рўњониён намехостанд 

фармонравоии мутлаќро аз даст дињанд. Њамеша ба муќобили рушди 

илм баромад карда, кашфиётњои навинро эътироф намекарданд ва ба 

пешрафти  љомеа монеа пеш мегузоштанд. 

7. Воситаи асосии таблиѓ намудани аќидањои нављўёна ва афкори 

пешќадамонаи маорифпарварони Аврупо, аз љумла Фаронса, дар байни 

ќишрњои гуногуни ањолї агар тавассути  китобу донишномањо, маќолаву 

мактубњо ба роњ монда шуда бошад, дар кишварњои Осиёи Марказї 

муҳимтарин василаи ташвиќу тарѓиби аќидањои пешќадамона ва 

маорифпарварона тавассути рўзномаву маљаллањои гуногун  сурат 

гирифтааст, ки ин тарз дар фарњанги давраи маорифпарварии Аврупо, 

ба вижа Фаронса, чандон чашмрас нест. 

 

§ 1.2. Мухтасари шарњи њол ва таснифи осори Жан Жак Руссо 

ва Ањмади Дониш 

Нависандаи бузурги фаронсавї, файласуф, сиёсатшинос, 

мусиќидон ва педагоги машњур Жан Жак Руссо 28-уми июни соли 1712 

дар Женева, дар оилаи соатсоз таваллуд шудааст. Модараш Сюзанна 
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Руссо хоњарзодаи кашиши мазњаби протестантї буда, баъди нуњрўзагии 

Руссо зиндагиро падруд мегўяд. Чи тавре Густав Лансон - яке аз 

муњаќќиќони машњури таърихи адабиёти Фаронса, устоди донишгоњи 

Сорбон (Донишгоњи илм ва адабиёти Париж), тањќиќгари андешањои 

воќеии Жан Жак Руссо иттилоъ медињад, ў баъди фавти модараш дар 

тарбияти амакаш бузург шудааст. Падараш Исаак Руссо ба шуѓли 

соатсозї машѓул буда, баъди фориѓ аз кор фарзандашро ба ќироати 

романњо парвариш медод ва бо ў то нисфи шаб ба омўзиш машѓул 

мешуд. Баъди савод баровардан ба хондани китоби файласуфи юнонї 

Плуторак бо номи «Зиндагонии мардони бузург» шуруъ намуда, масти 

эњсосоти ќањрамонї мегардад.1 

Дар муќаддимаи китоби “Оид ба ќарордоди иљтимої”, ки аз 

љониби интишороти маркази состсиологияи бунёдї аз забони фаронсавї 

ба русї баргардонида шудааст, низ  чунин маълумот мављуд аст, ки 

Ж.Ж. Руссо аз айёми бачагї ба омӯхтани касбњои гуногун мароќ зоњир 

мекард ва ин амал барои донишазхудкунї ва ташаккули маънавиёти ў 

монеа пеш намеоварданд. Вақте фурсат пайдо мекард, њатман ба хондани 

китобњои гуногун машѓул мегардид. Хусусан, дар даврае, ки бо падараш 

зиндагонї мекард, якљоя адабиёти муосир ва бадеиро зиёд мутолиа 

менамуданд.2 

Баъди он ки падараш соли 1722 ба хотири муноќиша бо як низомї 

маљбур мешавад Женеваро тарк кунад,3 парастории Руссоро, ки нав ба 

синни дањсолагї расида буд, ба бародараш Бернар вогузор мекунад. 

Ҷудои аз Руссои хурдсол гарон меафтид ва ӯ худро ба китобу 

китобхонае, ки аз бобояш мерос монда буд, машғул медорад. Ин амали ӯ 

љињати ташаккули зењнияташ наќши бориз гузоштааст. Хусусан, 

 
1  Ниг.: Густав Лансон. Аз китоби «Ќарордоди иљтимої». Тарљумаи Ѓуломњусайн 
Зиракзода. - Тењрон, 1341. - С. 5. 
2 Об общественном договоре. Пер. с фр. Под ред. Г.Э.Кучкова. - Москва, 1998, 416 с. - 
С. 15. 
3 Саркитов Н. Биографический очерк. В книге «Об общественном договоре». - М., 
1998. - С.16. 



 
 

38 
 

мутолиаи асарњои Бюффон, Фонтенел, Волтер, Аббат Сен-Пер ва ѓайра 

дар ташаккули афкори фалсафии маорифпарвар таъсири амиќ 

гузоштанд.   

Тибќи маълумоти маъхазњо, баъди чанд моњи људої аз падар 

амакаш Бернард ба хотири гирифтани маълумоти динї Руссоро ба назди 

рўњонии протестантї Ломбарсия, ки дар ќарияи наздикии Женева 

зиндагї мекард, мебарад. Фазои дилкаш ва манзарањои фарањбахши ин 

дења ишќи Руссоро аз он давра нисбат ба дарахтон, сањро, ба табиат 

бедор карда, дарташаккули ҳисси зебоиписандии ў наќши муассир 

мегузоранд. Аммо дар он љо муносибати рўњониён, тамаллуќкорї ва 

тамаъљўии онњо ба Руссо маќбул намеафтад ва нисбаташон нафрат 

пайдо карда, бозпас ба Женева бармегардад. Дар Женева ба назди яке аз 

тафсирнависон адлия меравад, то аз ў чизе омўзад, аммо сатњи 

маърифатнокї ва саводнокии муфассир низ талаботашро ќонеъ 

намегардонад. Баъдан, хешовандонаш ўро шогирди як њунарманди 

кандакори чўб мекунанд, вале њар рўз ў Руссоро  шиканља медод. Чї 

тавре Густав Лансон иттилоъ медињад, рўзе Руссо барои сайругашт ба 

сањро меравад. Њангоми ѓуруб, ваќте ба шањр меояд, дарвозањоро баста 

мебинад. Ин пешомадро бо ризоият пазируфта, тасмим мегирад, ки 

барои њамешагї дўкони гароварсоз ва хонаи амаки худро тарк гўяд.1 

Ж.Ж. Руссо баъди тарки љойи зист муддате дар Сово, ноњияи 

љанубї дар Женева зиндагї мекунад. Дар он љо бо кўшиши рўњоние бо 

хонум де-Варнес шинос мешавад. Хонум, ки аз кеши протестантњо 

баргашта, монанди Руссо ба Сово паноњ бурда буд, дар шањри Аннесї 

зиндагї ихтиёр карда, протестантњоро ба оини католикї даъват мекард.  

Хонум де-Варнес аз Руссо хуб пазирої карда, ўро ба бунгоњи 

хайрияе, ки кашишон дар шањри Турн таъсис намуда буданд 

мефиристад. Дар он љо Руссо ба кашиши католикї табдил мешавад.  

 
1  Ниг.: Густав Лансон. Аз китоби «Ќарордоди иљтимої» Тарљумаи Ѓуломњусайн 
Зиракзода…- С. 5. 
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Дар шањри Турн Руссоба хотири касби маош маљбур шуд шуѓли 

пешхизматиро ќабул намояд. Аз хонаи арбоб навореро дуздида, 

хизматгорро мутањам месозад. Баъди ошкор гаштани амалаш ўро 

њамроњ бо духтари бечора аз кор озод намудаанд. Руссо  баъди аз кор 

озод шудан дар љойи дигар навкар шуд. Ин дафъа ба воситаи њуши 

саршор ва иттилооте, ки аз ин љо ва он љо гирд оварда буд, мавриди 

таваљљуњи арбоб ќарор гирифт. Лекин Руссо аз зиндагонии манзум 

мутанаффир буд, барои халосї аз он роњи биёбонро пеш гирифт. Аз 

шањре ба шањре мерафт ва маъракагардӣ мекард. Баъд аз муддате ба ёди 

Аннесї ва хонум де-Варнес афтода, ба ин шањр меояд. Дар Аннесї аз ў 

хуш пазирої карда, кўшиданд барояш шуѓле тањия намоянд. Аввал 

мехоњанд кашиш (рўњонї) шавад ва ўро ба дабиристони Дефї 

мефиристанд. Баъд, ўро бо омўзиши мусиќї вомедоранд. Руссо ќабл аз 

он ки бо ин фан ошно шавад, ба таълим мепардозад.1 

Њамин тавр, Руссо дар он  рўзњо шефтагияшро нисбат ба адабиёт 

ва таърих кашф карда, дар њабдањсолагї ба мазњаби католикї рўй 

меовард ва бо мусиќї сару кор мегирад. Дар соли 1732 тарки вазифа 

мекунад, то ба барномањои омўзгорї дар њавзаи мусиќї бирасад. 

Мусиќии пасонтарњо дар зиндагии Руссо нақши назаррас мебозад ва ӯ 

дар ин давра тавассути навиштани нотањои порчањои мусиќї таъмин 

намояд. 

Бањори соли 1740 Руссо хонаи де-Варнесро тарк карда, ба шањри 

Лион меравад, ва вазифаи мураббии кўдакони роњбари суди Маблиро ба 

уњда мегирад. Дар ваќти фаъолият дар ин вазифа ба бародари Маблї 

муаррихи шинохта Габриел Маблї ва файласуфи машњур Кондиляк 

шинос мешавад. Дар соли 1742 ба Париж меояд ва аз њамин сол давраи 

аввали фаъолияти эљодии ў оѓоз мешавад. 2  Бо саъю кӯшиши зиёд ба 

толорњои Париж роњ ёфта, бо файласуфон ва донишмандони машњур 
 

1  Ниг: Густав Лансон. Аз китоби «Ќарордоди иљтимої» Тарљумаи Ѓуломњусайн 
Зиракзода…- С. 7. 
2  Руссо Ж.Ж. Об общественом договоре. Пер. с французского языка. Под ред. 
Г.Э.Кучкова. – Москва, 1998. - С. 17. 
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Волтер, Монтескё, Бюффон, Рейнал, Мармонтел, Мариво, Фонтенел, 

Тюрго, Кондорсе ва ѓайраҳо мулоқот мекунад. 

Соли 1743 ба муњлати як сол ба Венетсия, ба сифати муншии сафир 

граф де-Монтег, ки шахси тасодуфї ва белаёќат буд, фиристонида 

мешавад. Њамаи корњоро дар ин муддат худи Руссо иљро мекард ва ба 

љойи эњтиром пайдо кардан мунтазам танбењ мегирифт. Аз ин рў, 

муносибаташ бо граф сард шуда, тарки вазифа карда, ба Париж меояд. 

Ж.Ж. Руссо дар соли 1745 бо Тирезо Луфосу шинос гардида, бо ў 

издивољ мекунад. Аз ў соњиби панљ фарзанд гашта, барои тарбият ба 

ятимхона месупорад, ки баъдњо ба ин сабаб амиќан ва пайваста мавриди 

интиќоди нависандагон, ба вижа Волтер ќарор мегирад. Руссо дар асари 

маъруфи «Эътирофот» аз кардааш бо надомат ёд менамояд ки 

кўдаконашро ба хотири њифозат, аз он чи шояд интизорашонро 

мекашид, ба ятимхона супоридааст.  

Њамин тавр, Руссо дар давраи аввали фаъолият ва ташаккули 

донишњои фалсафї бо Дени Дидро шинос мешавад. Аввалан, Дени 

Дидро ўро њамчун адабиётшиноси љавон, ки оид ба мавзўъњои марбут ба 

мусиќї матн ва оњанг эљод мекунад, мешиносад. Баъдан, соли 1749 дар 

озмуни фарњангистони Дижан, шариат намуда дар мавзўи: “Оё 

пешрафти илм ва њунарњои зебо ба фасоди ахлоќи умумї кўмак кардааст 

ё ба покизагии он” баромад мекунад ва бар хилофи дигар иштирокдорон 

баён медорад, ки саноеъ ва њунарњои зебо башарро бадбахт кардааст. Аз 

ин пешнињоди Руссо назари Дидро нисбати ў дигар шуда, 

маорифпарварро њамчун як љавони соњибсалиќа эътироф менамояд.1  

Бояд зикр кард, ки баъди ин муваффаќият, бахусус таълифоти ў бо 

номњои «Хитоба рољеъ ба маншаъ» ва «Асоси адами мусовоти байни 

афроди башар» шуњрати ўро зиёд гардид. Дар ин маврид Г. Лансон 

чунин иттилоъ медињад, ки Руссо фаќат ду ќадам бардошту ба Волтер 

расид, вале ин шахс, ки табиати бенињоят мутакаббир дошт ва дар ростї 

 
1  Ниг.: Густав Лансон. Аз китоби «Ќарордоди иљтимої». Тарљумаи Ѓуломњусайн 
Зиракзода. - С. 10. 
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ва дурустї роњи муболиѓаро мепаймуд, баъд аз он ки дар ду китоби 

номбурда аз назария ва андешаҳои ӯ тарафдорї намуд, дучори хатари 

азиме шуд. Тасаввур кард, ки агар мутобиќи он назария рафтор накунад, 

ба шаъну эътибораш садама хоњад расид. Аз ин таърих дар парњезкорї 

ва покдоманї ифрот намуда, худро ба воситаи њаракатњои аљибу ѓариб 

машњур сохт.1 

Баъдан, рафту омади ў ба толорњои ашроф ва маљмаањои адабї 

нафрати ўро аз иљтимоъ ва тасмими ўро ба гўшагирї шадидтар мекунад. 

Дигар наметавонист дар ин маљмаъ зиндагї ва фаъолият намояд. Чун 

тарзи муошират ба табаќаи ашрофро намедонист, худхоњї табъашро 

нохуш мекард. Аз ин рў, барои ин ки ба бетарбиятии ў наханданд худро 

ба вањшигарї мезад.2  

Илова бар ин, њанўз рўњан як нафар оворагард буд, ки ба њавои 

озод, осмони кабуд, ба гардиш бидуни маќсади муайян, ба сањнаи зебои 

гўшаи љангал ё манзараи дилфиреби ѓуруби офтоб алоќаи зиёде дошт. Аз 

ин рӯ, дар давраи шуњрат ва ављи ифтихор тасмим гирифт аз Парижи пур 

аз сару садо, ки мардумро асири ќоида карда буд, фирор намояд. 

Дўстони файласуфи ў, ки завќи дашту даман ва боѓу чаманро надоштанд 

ва ба зиндагонии пурошуби шањр монанди моњї дар об хўй гирифта 

буданд, аз ин вазъ намефањмиданд ва кўшиданд ўро аз ин иќдом боз 

доранд, вале фаќат муваффаќ шуданд, ки биранљонандаш. Хонум 

Депинї зани яке аз мустаъљирони молиёт, ки молики ќасре буд парки 

худро бо як хонаи фарангї, ки шомили чандин утоќ ва боѓча, њамзамон 

чашмае њам дошт, дар ихтиёри Руссо мегузорад. Манзараи боѓ ва атрофи 

он аќлу њуши Руссоро ба худ мафтун кард. Баъд аз он ки муносибаташ бо 

хонум ва ањли хонаводаи ў бад мешавад, тарки ин манзил карда, дар 

ќасабаи Манмурос хонаеро ба иљора мегирад. Мањз дар ин љо асарњои 

 
1  Ниг.: Густав Лансон. Аз китоби «Ќарордоди иљтимої». Тарљумаи Ѓуломњусайн 
Зиракзода. - С. 10 
2 Њамон асар. - С. 11. 
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арзишманди худ «Эмил» ва «Ќарордоди иљтимої»-ро ба нашр 

мерасонад.  

Руссо баъди тарк кардани Париж бо дастгирии подшоњи Пруссия, 

дар яке аз вилоятњои Олмон, дар ќасабаи Моунте-Тровер зиндагиро 

ихтиёр менамояд. Аммо дар он љо низ мавриди танќиди рўњониён ќарор 

гирифта, маљбур мешавад тарки манзил кунад. Соли 1765 аз Париж ба 

Англия рафта, дар он љо бо таърихнависи маъруф Давид Юм шинос 

мешавад ва ў барояш манзил дар Вутан, яке аз вилоятњои Дербї фароњам 

месозад. Руссо дар ин љо гиёњњои камёбро љамъоварї карда, гоње ба 

мусиќї мепардохт ва ё хотирањои зиндагии худро менавишт, ки баъди 

маргаш бо номаш мунташир шаванд. Баъди он ки муносибаташ бо Юм 

вайрон мешавад, аз Англия ба Фаронса рафта, бо исми сохта дар шањри 

Три, дар дарбори шоњзода Контї паноњ мебарад.  

Соли 1770 ба Париж баргашта, дар кўчаи Плотарир манзил ихтиёр 

менамояд. Дар он љо њолати муносибтареро, ки ањли маҳал нисбаташ 

муҳайё карда буданд, дар рисолаи «Муколама»-ош тавсиф менамояд. 

Маќолае бо номи «Хитоб ба фаронсавиёни тарафдори адолат»-ро низ 

дар ин ваќт навишта, дар кўчањои шањр пањн менамояд.  Гоњ-гоње китоби 

«Эътирофот»-ро дар маљлисњои хусусии ањли завќ мехонд. Вале лањзањои 

хуши худро њангоми гардиш кардан дар манзарањои табиати шањр ва 

љамъ овардани гиёњњо медид. Тамоми осори таълифкардаи ў дар муддати 

13 сол навишта шуданд. Соли 1758 романномаи «La Novelle Heloise» 

(Элоиззаи нав)-ро ба фарљом мерасонад, ки ин китоб муваффаќияти 

бузургаш мегардад. Минбаъд низ бо вуљуди тањдидњо ва таъќибњо 

талошмандона рўйи китобњои мухталиф кор мекунад. Дар соли 1762 

асари «Эмил»-ро перомуни тарбия ва парвариши кўдакон менависад. 

Дар китоби «Эмил» тавзењ медињад, ки чї бояд кард, то садои табиат  - 

барои Руссо, њамзамон садои озодї  - дар кўдакон дилгиркунанда 

нагардад. Асари «Эмил» аз сўйи нависандагон ва файласуфони њамасраш 

мавриди интиќоди сахт ќарор мегирад ва низ дар парлумони Париж 
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мавриди ќазоват. Чоп, нашр ва мутолиаи он дар шањри Берн (кишвари 

Шветсария), дар Голандия ва њатто дар Генуя ватани азизи нависанда 

Женева мамнуъ эълон мегардад. Интишори китоби «Эмил» осоиши 

Руссоро барњам мезанад. Донишгоњи Сорбон ин китобро мањкум 

месозад. Парлумони Париж низ дастур медињад, ки онро бисўзонанд ва 

Руссоро низ тавќиф кунанд, аммо ў дар ваќти љустуљўяш кайњо аз ин 

ќасаба фирор карда буд.1   

Аз ин таъќибот чанде нагузашта дар Амстердам китоби «Du 

Contrat Social ou Princepes du dorit politque» (Қарордоди иҷтимои ё 

асосҳои ҳуқуки сиёсӣ) - ро хеле бо арзиш дар њавзаи фалсафаи сиёсї 

навишта, ба нашр мерасонад. Солњои баъд аз 1762 солњои гурез ва 

фирори ў буданд. Дар соли 1765 таълифоти ўро зери номаи «Lеttres de la 

montagne» (Мактуботи кух) - ро дар Париж ва Амстердам ба оташ 

кашиданд. Дар њамон сол хонае, ки барои будубоши муваќќатии Руссо 

дар назар гирифта шуда буд, сангборон мегардад. Ў Швейтсарияро тарк 

мекунад. Барои муддати кўтоњ, пеш аз он ки дар соли 1766 бо Давид 

Гомел ба Англия биравад, дар Париж мемонад. Ба зудї миёни Руссо ва 

Гомел муноќиша бармехезад. Дар соли 1767 Руссо ба Фаронса 

бозмегардад. Дар Амстердам китоби шарњињолии «Confessions» 

(Эътирофот) - ро нашр менамояд. Дар солњои 1770-1771 пулис мутолиаи 

шарњи њоли ўро мамнуъ ќарор медињад.  

Дањањои солњои 1750-1770 аз нигоњи кайфият ва камийят аз 

пуркортарин солњои зиндагии Руссо ба шумор меоянд. Аз сўйи дигар,  

фосилаи Руссо бо љомеа рўз то рўз бештар мегардад. Руссо аз солњои 40-

ум ду роњро дар баробараш мегузорад: аввалан, метавонад ба роњи 

тамаддун биравад ва худро дар иљтимоъ рушд бидињад, дуюм, худро ба 

замон ва ормонаш бисупорад ва хатари афтодан дар гўшанишиниро  

бипазирад. 

 
1  Ниг: Густав Лансон. Аз китоби «Ќарордоди иљтимої». Тарљумаи Ѓуломњусайн 
Зиракзода. - Тењрон, 1341. - С. 13. 
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Руссо роњи дуюмро интихоб карда, зикр мекунад, ки  ягона орзуяш 

ин аст, ки баъди фавташ пасомадагонаш номашро бо некї ёд кунанд ва 

арзиши асарњояшро эътироф намоянд. Нињоят, маорифпарвар дуюми 

июли соли 1778 њангоми кор рўйи боби панљуми китоби оѓозкардааш 

тањти номи «Les Reveries du promeneur solitaire» (Хаёлоти сайёҳи) 

зиндагиро падаруд мегўяд.  

Умуман, ба андешаи Ж.Ж. Руссо дар зиндагонии табиї, яъне дар 

њоли тавањњуш инсон хуб аст ва мумкин њам нест, ки бад бошад. Зеро 

њанўз дар он зиндагї на ахлоќе вуљуд дорад, на ќонуне, ки ба воситаи он 

хубро аз бад фарќ кунад. Бар хилофи муќаррарот рафтор намекунад, 

зеро муќаррароте тањия ва ба тасвиб нарасидааст. Ў худхоњ аст, зеро 

фаќат аз завќи табиии худ пайравї менамояд, ки ба ў дастур дињад, то  

худашро њифз кунад. Монанди њайвон бегуноњ аст. Фаќат дар рафъи 

эњтиёљоти худ мекўшад. Бадии њељ касро намехоњад ва беш аз эњтиёљи 

худ чизе наметалабад. Њатто завќи табиї ва шавќате дорад, ки ўро ба 

њамнавъони худ мутамоил месозанд. Чунонки њар ваќт худаш солим ва 

бениёз бошад, табиатан барои наљот ва осоиши дигарон иќдом 

менамояд. Эњсосоти матбуъ ва дардноке дорад, ки фаъолияти вайро 

тањрик намуда, завќи ўро бедор менамояд. Фасод ваќте њосил мешавад, 

ки фикр бо эњсосот тавъам мегардад ва аќл бо завќи табиї њамроњ 

мешавад. Зеро он ваќт худхоњии табиї, ки машруъ ва матлуб аст табдил 

ба нафъпарастї мешавад, ки бељо ва манфур аст. Ба воситаи зиёд шудани 

эњтиёљот, ба сабаби ихтироъи хушињои дуруѓї, ки фаќат барои љалби 

назари дигарон аст, ба воситаи пешбинии оянда, ки амале аст мухолиф 

бо зиндагии табиї, танозуъ барои баќо ва бадбахтињое, ки натиљаи он 

аст, пайдо мешавад. Тафаккур, андеша, нафъпарсатї, тавсеаи шањвати 

фардї ва њирсу тамаъи шахсї, беш аз њадди эњтиёљ заиф шудани њис, 

тањрим ва шафќат, ва тамоми он таѓйироте, ки дар инсони табиї њосил 

гаштааст, дар љомеа ба воситаи љомеа сурат гирифта ва тавсеа ёфтааст. 

Бузургтарин фасоди љомеа набудани баробарї аст.  
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Дар табиат низ адами мусовот низ ба назар мерасад, вале он адами 

мусовот њељ касро аз таскини шањвати худ монеъ намегардонад, њељ 

касро аз кор кардан барои рафъи эњтиёљоти хештан маоф наменамояд ва 

њамаро некнафс, озод ва хушбахт нигоњ медорад. Лекин адами мусовоте, 

ки дар љомеа пайдо мешавад эљоди имтиёзоти табаќотї мекунад. Зеро ба 

чанд нафар мегўяд: «њама чиз моли шоњ аст, бидуни ин ки кор кунед», 

вале ба тўда мегўяд: «зањмат бикашед, ранљ бубаред на барои худатон, 

балки барои дигарон».1  

Аз ин андеша бармеояд, ки ин адами мусовотро мувофиќи аќидаи 

Руссо арбобони ситамгар ва бандагони ситамкаш, ашхоси золим ва 

афроди мазлум дуруст мекунанд ва маншаи ин бемории иљтимої бошад, 

моликият аст. Ќудрати ашрофият, љоњ ва маќом њамаи инњо аз мусовї 

набудани сарватњо пайдо мешавад, ки онњо бастагї ба моликият доранд: 

ба-ин тартиб фасоди љомеа бармегардад ба раќобат байни дорандагон ва 

бенавоён. Ин мавзўи мењварии китоби «Хитоба рољеъ ба маншаи адами 

мусовот»-и Жан Жак Руссо аст.2  

Дар тафовут аз дигар асарњои таълифкардаи маорифпарвар 

«Ќарордоди иљтимої» муњимтарин китоби сиёсї ва иљтимоии ӯст. 

Ањамияти он фаќат дар матолиби мундариљаи он нест, балки бештар ба 

сабаби таъсире аст, ки дар таърихи башар доштааст. Дар њаќиќат, 

инќилоби бузурги Фаронса бештар ба дасти пайравони Руссо анљом 

гирифт. Онњо баъд аз хароб кардани аморати куњнаи иљтимоии 

дуњазорсолаи Фаронса бинои тозаеро бунёд карданд, ки пояи он ба рўйи 

афкор ва аќидањои Руссо гузошта шуд. Баъдан тамоми мамлакатњое, ки 

њукумати инќилобї ё парлумонї пайдо карданд дар тањияи ќонуни 

асосии худ аз аввалин ќонуни асосии Фаронса, ки дар  асоси «Ќарордоди 

иљтимої» танзим шудааст, истифода бурданд.  

Таѓйироти сиёсї, иљтимої ва иќтисодие, ки дар Фаронса рух 

доданд, тасъсири худро ба дигар кишварњо гузошт. Бавижа, дар љангњои 

 
1 Жан Жак  Руссо. Ќарордоди иљтимої.  Тарљумаи Ѓуломњусайн Зиракзода. - С. 16.. 
2 Њамин асар… - С. 16-17. 
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Наполеон, конференсияи Вин, нањзатњои озодихоњие, ки гоњо ба 

истиќлолталабї тавъам буданд (аз соли 1860 ва баъд дар Париж, 

Австрия, Маљористон ва баъзе аз кишварњои дигари Аврупо) мањз дар 

заминаи ин инќилоб ба вуќуъ пайвастанд. Љунбишњои миллии 

истиќлолталабон ва вањдатхоњони Италия ва Олмон ба ташкили давлати 

воњиди Италия ва Олмон овард. Бинобар ин, бо назардошти таъсири 

китоби «Ќарордоди иљтимої» дар инќилоби Фаронса бояд иќрор кунем, 

ки ин китоб яке аз бузургтарин осори фикрии башар аст. Дар он масоили 

марбут ба таъсиси њукумат, љомеа, тарзи идораи кишвар, риояи 

баробарии иљтимої ва ѓайра мавриди баррасї ва тањлил ќарор 

гирифтаанд. Њарчанд дар номи китоб мафњуми иљтимої љой дорад, вале 

масъалањои баррасишаванда бештар хусусияти сиёсї доранд. Дар баъзе 

мавридњо муаллиф ба масоили иљтимої ва иќтисодї таваљљуњ зоњир 

мекунад. Ба вижа, муњимтарин масъалаи иљтимої ва сабаби ихтилофоти 

табаќотї, ки дар китоб зикр ёфтааст, моликият мебошад. Моликият 

сарчашмаи тамоми нањзатњои ранљбарон, зањматкашон дониста шудааст. 

Китоби мазкур манбаи пайдоиши бисёре аз аќидањои сиёсї ва иљтимої 

ба њисоб рафта, дар сайри таърихи фарњанги башарї љойгоњи хоса 

дорад. 

Ба аќидаи Руссо, инсони табиї худи ўст, љомеа ва тамаддун инсони 

табииро аз байн бурдааст. Вале осори ў ба куллї мањв нашудааст. 

Бинобар ин, Руссо намунаест, ки аз рўйи он метавон инсони мутамаддин 

ва љомеаи мутамаддинро таљдид кард. Руссо ин иддаои худро ба воситаи  

китоби «Эътирофот», ки соли 1731 таълиф кардааст ва охирин шоњкории 

ўст, собит менамояд ва инсони табиї, яъне худашро он тавр, ки њаст дар 

назари мо таљассум медорад. Ин инсон ба воситаи хатоие, ки табиат ба 

вай додааст, аз њама бењтар аст, вале ба воситаи фасоде, ки љомеа дар вай 

тавлид намуда, аз њама бадтар шудааст. Кофист Руссо зиндагонии худро 

шарњ дињад, то љомеаро мањкум созад ва интиќоми табиатро аз ў 

бигирад. Бояд ќабул кард, ки метавон инсони мутамаддинро табдил бо 

одаме намуд, ки тамоми сифатњои хуби инсони табииро дошта бошад. 
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Зеро Руссо ин корро карда аст. Дар њаќиќат, љавоне, ки ба воситаи 

надоштани тарбияти хонаводагию дабистонї ва дар натиљаи чандин сол 

оворагардї ба сифатњои разила хў гирифта буд, ба воситаи фитрати нек, 

аќидае ба Худо ва кўшиши фаровон тавонист ахлоќи худро ислоњ 

намояд.1  

Бо ин маълумоти мухтасар дар хусуси њаёту фаъолият ва эљодиёти 

Руссои ѓайриоддї иктифо намуда, ба баррасии андешањои 

маорифпарваре, ки як аср пас аз ў дар Бухоро тавлид шуда, аз љињати 

рафтору гуфтору кирдор дар бисёр маврид ба ў монандї дорад, яъне 

Ањмади Дониш мегузарем. 

Маорифпарвари тољик Ањмади Дониш (1827-1897) дар шањри 

Бухоро таваллуд шуда, њаёти худро то дами марг дар ин шањр 

гузаронидааст.2 Вай ба мисли Руссо шањр ба шањру кишвар ба кишвар 

нагаштааст. Ба маълумоти адабиётшиноси тољик Расул Њодизода 

Ањмади Дониш дар гузари кўчаи Сангини Бухоро, дар оилаи марди на 

чандон доро, аммо бомаърифати он давр Мулло Носир ибни Мулло 

Юсуф таваллуд шудааст.3 Аммо рўзи таваллуди Ањмад аз хонаи Мулло 

Носир милси таваллуди шоњзодањо, ки бинобар сабаби ба дунё 

омаданашон аз болои арк табли шодиву хурсандї мезаданд, садое 

баланд нашуд. Вазъ хомўшу ором, вале хушнудии волидайн аз таваллуди 

Ањмад зиёд буд, зеро таваллуди ў ба хонаи сокиту ороми онњо чароѓи 

саодату хушбахтиро фурўзон кард. 

Падари Ањмад, Мулло Носир ба љуз саводи динї, ки солњои 1810-

1815 зимни тањсил аз мадраса пайдо карда буд, он ќадар дониши кофї аз 

илмњои дунявї надошт ва дар яке аз масљидњои мањаллаи худ имоматї 

 
1 Жан Жак  Руссо. Ќарордоди иљтимої.  Тарљумаи Ѓуломњусайн Зиракзода. - Тењрон, 
1341. - С. 22. 
2 Ниг.  Бертелс Э. Рукописи произведений Ахмада Каллэ//Тр. Тадж. Базы АН СССР. 
– 1936. – Т.3: Лингвистика. – С. 9-28; Богоутдинов А.М. Очерки по истории 
таджикской философии. – Д., 1961; Њоди-зода Р. Ањмади Дониш. – Д.: Ирфон, 1976; 
Раљабов З. Маорифпарвар Ањмади Дониш. – Д.: Дониш, 1964; Ањмади Дониш. 
Наводир-ул-ваќоеъ. Китоби 1. – Душанбе, 1989 ва ѓайра. 
3 Њодизода Р. Ањмади Дониш. – Душанбе,  1967 – 156 с. – С. 3. 
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мекард. Рўзгори худ ва хонаводаашро аз њисоби андозаи нафаќае, ки њар 

як ањли мањалла аз њисоби имоматї медод, мегузаронид. Аммо модари 

Ањмад назар ба дигар занони онваќтаи Бухоро фозила ва доираи 

маърифатнокиаш нисбатан ѓанї буд.  

Мулло Носир чї тавре Р. Њодизода зикр медорад “аз њамсарии 

чунин зани фозилу олима хушбахт буд. Ин хушбахтї бисёр ногуворињои 

зиндагии њаррўзаро ба вай аламангез намекард. Алалхусус, ки њамсарии 

ин зан на танњо хушнудии маънавї, балки барои оила мададгории моддї 

низ дошт”.  

Дар оилаи Мулло Носир ба љуз Ањмад чанд фарзанде, ки аз ў пеш 

ва баъд таваллуд мешаванд, бо сабабњои гуногун мефавтанд. Ањмад 

ягона фарзанде буд, ки ўро бинобар сабаби љисман заиф будан бо эњтиёт 

калон мекарданд. Аз ин рў, чун шашсола шуд, хост ўро ба мадраса 

барад. Лекин чун волидайн аз вазъи таълим дар мадрасањо ва 

муносибати мударрисон нисбат ба толибилмон огоњии комил доштанд, 

Ањмадро ба мадраса насупориданд ва нахостанд, ки фарзанди љисман 

заифи онњо зери лату кўби мударрис ќарор гирад. 

Ањмади љавон, ки дар ин айём аз асрори оламу олам хабаре надошт 

барои савод пайдо кардан ва маърифатнок шудан дар ќатори 

духтарбачагони мањалла назди модари худ ба дарсомўзї оѓоз мекунад. 

Вале баъд аз он ки синни ў ба нўњсолагї мерасад, падараш ўро ба 

мактаби мардона месупорад. Сипас, бањри он ки саводи фарзандаш 

комил гардад, Мулло Носир Ањмадро ба мадраса дохил мекунад, то 

мисли худаш аз илми динї воќиф гашта, дар масљид вазифаи имоматиро 

ба уњда гирад.1 

Ин љо чї тавре худи маорифпарвар иттилоъ медињад, њанўз аз 

оѓози тадрис дар мадраса дар вуљуди ў нисбати тарзи гузариши дарс ва 

омўзиши ќоидаву имлои забони арабї ва дигар фанњои таълимї як њисси 

нафрат ва бадбинї пайдо мешавад. Зеро, омўзиши ин предметњои 

 
1 Самиев Б. Афкори ислоњоти иљтимоии Ањмади Дониш. – Душанбе, 2000. – 154 с. – 
С. 65. 
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таълимї барои Ањмад љињати саводнокшавиаш ягон наќше 

намегузоштанд. Аз ин рў, бехабар аз падару модар ў тарки мадраса 

карда, ваќти худро бар суњбати одамоне, ки аз сањифањои гузаштаи  

таърих сухан гуфта, њикоятњои аљибе наќл мекарданд, мегузаронад. 

Масалан, худи мутафаккир чунин менависад, ки «берун аз мадраса ман 

ваќти худро дар суњбатњое мегузаронидам, ки наќл аз гузашта 

мекарданд. Ман шунидани наќлњо аз пайѓомбарон, љойњои муќаддас, 

шахсони таърихї ва муборизаи подшоњонро бањри ба даст овардани 

умури давлатдорї дўст медоштам. Аз ин рў, аз ин тарзи рафтор борњо 

зери таъќиби устод ва падари худ гаштам. Чун аз хона берун мешудам, 

хамеша маро аз назди суњбати њикояткунандагони таърих меёфтанд».1 

Ваќте Мулло Носир аз ин рафтори фарзанд огоњ мешавад, дубора 

ўро талќин мекунад, ки ба мадраса дохил шуда, илмњои динї ва 

њамзамон мантиќро азбар кунад. Нињоят, муддати тањсил дар мадраса 

дар инкишофи фаъолиятии маънавии Ањмади љавон таъсири амиќ 

мегузорад. Зеро, ў акнун ба худ шароит фароњам овард, ки ба љуз илмњои 

динї, мустаќилона он предметњое, ки дар наќшаи таълимии мадраса 

дохил набуданд, азхуд кунад. Хусусан, ў як мањорат ва шавќи зиёдеро ба 

омўзиши фанњои нуљум, фалсафа, сиёсат, иљтимоиёт, адабиёт ва таърих 

аз худ нишон медод. Ба ѓайр аз ин, маорифпарвар аз хурдї шавќи зиёде 

ба расмкашї ва хушнависї дошт. Чуноне худи ў наќл мекунад, њанўз аз 

њафтсолагї дар деворњо сурат ва расмњои зиёде мекашидам. Њамчунин, 

бо забони арабї баъзе мисраъњои шеъриро сабт менамудам. 

Бояд гуфт, ки машѓул шудани маорифпарвар ба расмкашию 

хушнависї ин як сарчашмаи фаъолияти илмию эљодии ў буд. Зеро, 

тавассути нигоњ бо арзишу бозёфт ва наќшу нигорањои таърихї, ки аз 

захми соњибкасбони гузашта бунёд ёфтаанд, њанўз дар овони наврасӣ дар 

қалби ў орзўи зеб ва шукўњу шањомат додани кишвараш парвариш 

меёфт. 

 
1 Ањмад Дониш. Путешествие из Бухары в Петербург.- Душанбе: Ирфон, 1976. - С. 14. 
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Падари Ањмад Мулло Носир машѓул шудани писарро ба расмкашї 

лоиќ намедид. Зеро ин касбро рўњониёни мутаассиби замонаш «њаром» 

мегуфтанд. Вале Ањмад, ки завќи зиёд ба ин шуѓл дошт, тарки он накард. 

Андешид, ки агар рўи девор расм кашидан «њаром» бошад, пас рўи коѓаз 

кашидани тарњи иморатњову кӯшкњо ва сабти њарфњо мушкилие надорад. 

Њамзамон, ба шеърнависї шуруъ мекунад. Ин шуѓлро низ њарчанд 

пешаи олї ва санъати баланд аст, падар рад мекунад, зеро вазъи 

зиндагии шоирону донишмандон дар ин давр сангин буда, дар хорию 

зиллат зиндагї мекард. Намехост писараш ба чунин вазъ рубарў шавад. 

Аз нуњсолагї берун аз барномаи мадраса ба омўзиш ва мутолиаи 

девони Њофиз ва Бедил, сабти ѓазалњо ва бо аксњо тасвир кардани 

манзарањо машѓул шудани маорифпарвар минбаъд барои возењ шудани 

љањонбинии ў такони љиддї бахшид. Аз љумла, хондан ва дарк кардани 

мазмуни байту ѓазалњои гуногун назари ўро нисбати пайдоиши 

мављудоти олам, моњияти инсон, асрори табиату љомеа дигаргун кард. 

Њунари ўро дар санъати хаттотї такмил бахшид. Дар ин маврид Р. 

Њодизода бањои воќеї медињад: «Ањмади Дониш њанўз аз синни 

дањсолагї саводи хубе бароварда, ду-се навъи хатро ба дараљаи 

котибони хушнавис менавишт. Дар як маротиба хондан ѓазалњои Њофизу 

Бедилро аз ёд мекард».1  

Умуман, дар синни наврасї таваљљуњ зоњир кардани Ањмади 

Дониш ба мутолиаи осори классикон, аз љумла асарњои пурарзиши 

Абунасри Форобї, Абўалї Ибни Сино, Насириддини Тусї, Имом 

Ѓазолї, достону девонњои Фирдавсї, Анварї, Низомї, Саъдї, Њофиз, 

Љомї, Бедил ва ѓайра тањаввулоти амиќ дар ташаккули афкори 

пешќадамона ва ислоњотхоњонаи Ањмади Дониш бозиданд. 

Ин љо бояд ба як нукта таваљљуњ дод, ки падари Ањмад Мулло 

Носир чун дигар сарватмандону амалдорон дорои китобхонаи шахсї 

набуд. Дар хонааш ба љуз чанд китобњои динї дигар намуди китобњоро 

 
1 Р. Њодизода. Ањмади Дониш. - С. 12. 
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надошт. Аз њисоби нодорї инчунин имкони хариди китобњо ва барои 

мутолиа ба писараш дастрас карданро надошт. Вале Ањмад, ки худ 

дўстони зиёди китобдор дошт, китоби заруриро барои хондан аз онњо 

дастрас мекард. Мутолиаи зиёди китобњо ўро андешаманди он кард, ки 

дониши њаќиќиро аз ин китобњо, на аз китобњои дар мадраса 

таълимдињанда метавон ба даст овард.  

Њамин тавр, то синни 18-20 солагї Ањмад њама саъю кўшиши худро 

ба азбар кардани дониш дода, њам аз зиндагї ва њам аз олами илм 

таљрибаи зиёд андўхт. Аммо ўро фикру андешањои дигар азият медод. 

Ин њам бошад соњиби шуѓли муайян набудан, мустаќилона манбаи 

даромад пайдо накардан ва дастнигари падар будан.  

Бинобар ин, назди худ вазифа мегузорад, ки њамаи ќобилияту 

дороии маънавии худро ба кор андохта, барои таъмини хонавода 

манфиате ба даст оварад. Зеро љамъ кардани пулу мол инсонро дар 

љомеа мутеи дигарон накарда, ба озодона зиндагї намудан имконият 

фароњам меорад. Аз ин рў, ў мањз аз ин синну сол ба фаъолияти мењнатї 

шуруъ мекунад. Ба вижа, шабњо бедорхобї кашида, бо фармудаи 

сарватмандон ва пулдорњо девону достонњои гузаштагонро бо хати зебо 

китобат мекард, онњоро бо зару лољвард зиннат медод, лавњаю унвонњои 

аљиб мекашид ва бо суратњои муљассам ороиш медод, то завќу њаваси 

фармоишгарро бештар ба худ љалб намояд. Њар моњ аз 24 то 30 љузъ 

китобат мекард, ки аз ин њисоб аз бист то сї танга пул мегирифт.1 

Дар зиндагии рўзмарра бошад, кам мехўрд, либосњои ботакаллуф 

ба бар намекард ва бар нафси худ њамеша ѓолиб меомад. Машѓул шудан 

ба шуѓли хаттотї ва ороиши китобњо на фаќат дунёи маънавии  

маорифпарварро ташаккул дод, балки ўро ба як хаттот ва рассоми 

бењамто табдил дод. Аз ин рў, дар ин давра на фаќат дар доираи дўстону 

њамназарон, балки дар муњити фарњангии аморати Бухоро эътибору 

эњтироми хосаи худро пайдо кард. Дар ин маврид адабиётшиноси тољик 

 
1 Ниг.: Р. Њодизода. Ањмади Дониш. – С. 24. 
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Р. Њодизода барњаќ ќайд кардааст: «Дар таърих кам воќеъ шудааст, ки 

шуои истеъдоди зотї ба чангу ѓубори замон тамоман аз назари давр 

пинњон монда бошад. Ба њамин тариќ, аз эътибори ањли замон берун 

мондани Ањмад - махдум низ мумкин набуд. Ба љамъият роњ ёфтани ў ба 

њар тарзе ки бошад, як амри ќонунии таърих буд».1 

Истеъдоди зотї, дониши комили аз илмњои табиї, техникї ва 

даќиќ дошта Ањмади Донишро дар муњити идораи давлатии аморати 

Бухоро њумчун муњандис муаррифї намуд. Бинобар ин, тарњи биноњо ва 

иморатњои давлатиро ў кашида, баъдан бинокорон мувофиќ ба он тарњ 

месохтанд. Бад-ин васила амири Бухоро Насрулло њанўз дар давраи 

љавонї ќобилият ва истеъдоди фавќулодда, фазилату заковати Ањмади 

Донишро ќадрдонї намуда, ўро яке аз надимони худ интихоб карда буд.2 

Дар дарбор бо фармудаи амир Насрулло Ањмади Дониш асарњои 

гуногуни илмию адабиро китобат карда, аз он дастмузди хуб мегирифт, 

ки дар натиља вазъи зиндагии оилаашон бењтар гашта, аз тангдастию 

муњтољї рањо меёбад.  

Инчунин, роњ ёфтан ба китобхонаи дарбор ва истифода бурдани 

китобњои арзишманди ќадимаи камёфт оид ба илмњои фалсафа, нуљум, 

тиббу риёзиёт ба Ањмади Дониш имконият доданд, ки онњоро бо завќ 

китобат кунад. Њангоми китобат дониши худро такмил дода, њамвора 

онњоро дастраси дигар намояндагони илму адаб мегардонид, то доираи 

хонандагон зиёд шуда, дар муњити илмиву фарњангии кишвар ислоњоти 

љиддии маънавї ворид шавад. 

Дигар муваффаќияте, ки дар давраи њукмронии амир Насрулло 

барои Ањмади Дониш даст дод, ин бинобар сабаби фавти Николаи I ва 

ба тахт нишастани Александри II, барќарор кардани муносибатњои 

дўстона,  рушд додани муносибатњои тиљоратї бо Россияи подшоњї, ба 

сифати мирзо шомил гардидан (соли 1857) ба њайати сафариён буд. 

 
1 Њамон асар. – С. 29.  
2 Ниг.: Ањмади Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони манѓития. 
Душанбе, 1992. – С. 18-19. 
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Дидан кардан аз Россияи подшоњї ва шинос гардидан бо дастовардњои 

илмиву техникї, санъати шањрсозї, низоми идоракунї, муносибатњои 

байнињамдигарї, эњтирому ќадрдонии инсон ва ѓайра тасаввуроти 

Ањмади Донишро нисбати муњити тираю тори амирї тамоман дигаргун 

кард. Хост баъди бозгашт ба ватан ин пешравињоро ба амир наќл карда, 

дар низоми сиёсию иљтимої, иќтисодию фарњангии кишвар тањаввулоти 

љиддие ворид намояд. Аммо чун ба Бухоро расид амир Насрулло ўро ба 

њузур напазируфт ва ба њимояи марзу буми худ дифоъ аз љангњои афѓону 

њимоя аз ниятњои англисњо, ки њадафи бунёди истењкоми њарбии худро 

дар Осиёи Миёна мекарданд, машѓул буд. Баъди марги амир Насрулло 

писари ў амир Музаффар ба тахти аморат соњиб мешавад. Дар замони ў 

низ тавсияву пешнињодњои Ањмади Дониш оид ба амалї кардани 

ислоњоти сиёсию иљтимої ва иќтисодию фарњангии кишвар татбиќ 

намегарданд.  

Хусусан, асари арзишманди ў «Рисола дар назми тамаддун ва 

таовун», ки дар он роњу усулњои идора кардани давлат, риоя кардани 

меъёрњои адолати иљтимої, тартиби таъин ва љо ба љо кардани кадрњои 

идораи давлатї, рушд додани соњањои њаётбахши љомеа ва ѓайра нишон 

дода шудааст, аз тарафи амир Музаффар пазируфта намешавад. Дар 

натиља, низоми куњнашудаи идораи давлатї идома ёфта, вазъи зисту 

зиндагонии мардум вазнин ва муносибатњои архаистї ва феодалї беш аз 

пеш реша мегиранд. 

Ањмади Дониш њарчанд баъди ќабул нагардидани андешањои 

пешќадамонаи худ аз љониби амирони манѓитї аз мансабњои давлатї ва 

муњити идораи сиёсї дур гардид, вале аз эљод даст накашид. То охири 

умр дар њалќаи дўстон ва шогирдонаш роњи рањої аз зулму истибдодро 

љўё шуда, ба таври инќилоб таѓйир додани ин сохтори разилонаро 

пешбинї мекунад. Баъди марги маорифпарвар шогирдон ва њамасронаш 

ѓояњои ўро идома ва такмил дода, дар байни зиёиён ва рўшанфикрон 

муќобилони сохтори идораи амириро зиёд менамояд ва рўњияи 
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тараќќихоњонро барои расидан ба ањдофи нињої ва вусъат додани 

инќилоби фикрї таќвият мебахшанд. 

Ањмади Дониш дар тўли њаёти худ барои мардуми тољик мероси 

гаронќадру боарзише ба мерос мондааст. Осори таълифкардаи ўро 

асосан, аз "Наводир-ул-ваќоеъ", «Таърихча" ё худ "Рисола ё мухтасаре аз 

таърихи салтанати хонадони манѓития", “Рисола дар назми тамаддун ва 

таъовун”, "Меъёр-ут-тадаюн", "ар-Рисола фи аъмол-ул курра", 

"Манозир-ул-кавокиб" ва чандин дафтарњои мусавадда ва хотироти ў 

ташкил медињанд. Ё худ чї тавре муњаќќиќи тољик Б.С. Амондуллоев дар 

асоси маълумотњои пешнињодкардаи С. Айнї зикр менамояд, асарњои 

«Рисола дар табаддул ва таѓайюри давлатњо аз ќирони улвайн», 

«Таодули хамсаи матањаййира (оид ба њаракати панљ сайёра: Уторуд, 

Зўњра, Миррих, Муштарї ва Зуњал)» ва «Љоемъ-ул-њикоёт» мањсули 

эљоди маорифпарвар мебошанд.1 

Асарњои ў, аз љумла "Манозир-ул-кавокиб", "Меъёр-ут-тадаюн" ва 

"Ар-рисола фи-аъмол-ул-курра" бештар ба масоили динию фалсафї, аз 

ќабили масоили пайдоиши оламу одам, муносибати рўњу љисм, таќдир, 

њаёту мамот ва ѓайрањо бахшида шудаанд. Аммо дар асарњои дигари ў 

"Наводир-ул-ваќоеъ", "Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати 

хонадони манѓития" ва “Рисола дар назми тамаддун ва таъовун” афкори 

иљтимої-сиёсї, иќтисодиву фарњангии Ањмади Дониш дар бораи 

пайдоиши љамъият, наќши инсон дар љомеа, пайдоишн оила ва 

вазифањои волидайн дар таълиму тарбияи фарзанд, риояи рукнњои 

фарњанги оиладорї, масъалаи тарбияи инсони комил ва рањоии фард аз 

шуури таќлидии динї, усулњои љоридошти адолат ва танзими баробарии 

иљтимої, тарзњои идоракунии давлат ва муносибати  њукуматдорон ба 

раият, танќиди њукуматдорони золим, фаъолияти њирсљўёнаи рўњониёни 

 
1  Ниг.: Амондуллоев Б.С. Фалсафаи маорифпарварии Шарќи Наздик, Миёна ва 
Њинд (нимаи аввали асри XIX  ва ибтидои асри XX). Воситаи таълимї. – Душанбе,  
2019. – С. 113. 
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мутаассиб ва дигар масоили ба њаёти инсонї ва љомеа зарур, инъикоси 

худро ёфтаанд. 

Аз ин нуќтаи назар, месазад гуфт, ки чуноне осори гаронбањо ва 

аќидањои нављўёнаи Љамолиддини Афѓонї ўро њамчун падари 

“ренессанс” дар байни мардуми мусулмони Шарќ машњур гардонид,  

њамсон осори пурарзиш ва нављўињои афкор Ањмади Донишро њамчун 

бунёдгузори равияи маорифпарварї дар Осиёи Марказї шуњратёр кард. 

Њамин тавр, дар асоси тањлил ва муќоисаи маводи тањќиќшуда 

месазад якчанд умумият ва фарќиятњое, ки дар зиндагиномаи 

маорифпарварон ва ташаккулёби љањонбинии онњо тањаввулотро ворид 

кардаанд, пешнињод намоем:  

1) Жан Жак Руссо тарбияи асосиро љињати ба камол расидан ва 

шуњрат пайдо кардан аз падар ва баъдан амакаш гирифтааст. Зеро 

модараш њанўз аз давраи тифлии Руссо оламро падруд гуфта буд. Дар 

таълиму тарбия ва ба камолрасии Ањмади Дониш њам падар ва њам 

модар наќши муассир гузоштаанд. 

2) Зиндагии њар ду маорифпарвар дар давраи ављи муносибатњои 

феодалї, њукмфармо будани нобаробарињои иљтимої, ривољ гирифтани 

зулму истибдод паси сар шудааст. Аз ин рў, дар табиати онњо њанўз аз 

давраи наврасї нисбати тартиби идораи давлатї, муносибатњои 

амалдорон нисбат ба раият ва риоя нагаштани адолат ва баробарии 

иљтимої нафрат ба вуҷуд омада буд. 

3) Њам Жан Жак Руссо ва њам Ањмади Дониш сарчашмаи асосии 

пешрафти љомеаро риояи адолат ва баробарии иљтимої мењисобанд ва 

муътаќид буданд, ки волоияти ќонун њамон ваќт риоя мегардад, ки агар 

ин принсипњои асосї дар низоми идории љомеа иљро гарданд.  

4) Жан Жак Руссо ва Ањмади Дониш дар тӯли умри худ дар 

вазифањои гуногун, аз љумла ба сифати муншї дар сафоратхонањо 

фаъолият кардаанд. Аммо нодонию дар љањолат мондани сафирон, сатњи 

пасти дониши сиёсии онњо ва надонистани одоби муошират боис 
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гаштааст, ки дар баррасї ва њалли масъалањои байнидавлатї ба љойи 

сафирон худи онњо масъулиятро ба уњда бигиранд.  

Бинобар ин, пешнињод мекунанд, ки ба вазифањои гуногуни 

идоракунї шахсони бомаърифат, соњибтаљриба, кордон, бомањорат ва 

адолатпарвар сафарбар карда шаванд. Соҳибмансаб набояд тавассути 

пешнињоди пора, туњфа ва муносибатњои хешутаборї ба вазифањои 

сохтори идораи давлатї шомил шудан, роњ наёбад. Зеро рушди 

истисмор, ривољ гирифтани нобаробарињои иљтимої, бењуда масраф 

гардидани амволи давлатї ва хароб гаштани хазинаи кишвар мањз аз 

фаъолияти чунин ашхос вобастагї дорад. 

5) Ањмади Дониш чун дигар маорифпарварони Шарќ роњи рањої аз 

истибдод ва зулм, нодонї ва бенизомиро дар роњандозї кардани 

њукумати конститутсионї мебинад. Аммо Жан Жак Руссо омили асосии 

хушбахтї ва пешрафтро иродаи умумии мардум мешуморад. 

6) Њам Жан Жак Руссо ва њам Ањмади Дониш мављудияти ќазову 

ќадарро эътироф карда, вобаста ба вазъи амалї гардидани идеяњояшон 

дар љомеа назди худ ду роњ мегузоранд. Аввалӣ, сайъ мекунанд, ки ба 

роњи тамаддун бираванд ва худро дар иљтимоъ рушд бидињанд ва дуюмї, 

ба таќдир њавола карда, гӯшанишиниро интихоб намоянд. Дар ин 

маврид назар ба Руссо мавќеъгирии Ањмади Дониш нисбати интихоби 

ин ду роњ тамоюли пешрафта дорад. Чунки Ањмади Дониш ваќте 

мебинад, ки андешањояш аз љониби амалдорони идораи давлатии 

манѓития љонибдорї намеёбанд, то андозае рўњафтода шуда, 

гўшанишинї карданро барои худ бењтар мењисобад. Вале чун мебинад, 

ки бо гўшанишинї кардан њељ суде ба даст намеояд ва барои мардум 

кореро ба сомон расонида наметавонад, роњи амал, мубориза ва тарѓиби 

арзишњои пешрафтаро, ки барои рушди кишвар мусоидат мекунанд, 

интихоб мекунад. Аммо Руссо роњи дуюмро интихоб карда, 

гўшанишиниро ихтиёр мекунад.  
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7) Нињоят, аќидањои ислоњотхоњонаи њар ду маорифпарвар нисбати 

дигаргун сохтани сохтори идораи сиёсии љомеа ба њам шабоњат дошта, 

барои ба вуљуд омадани љунбишњои гуногуни фикрию инќилобї њамчун 

замина хизмат карданд. Яъне њар ду маорифпарвар баъди таљрибањои 

андўхта тавсия карданд, ки таѓйир додани сохти сиёсии љомеа мањз 

тавассути инќилоб ба даст оварда мешавад.  

§ 1.3. Сарчашмањои идеявии ташаккулёбии аќидањои маорифпарварии 

Жан Жак Руссо ва Ањмади Дониш 

 Аќидањои маорифпарварї ва ислоњотхоњии Жан Жак Руссо ва 

Ањмади Дониш худ ба худ ташаккул наёфтаанд. Омўзиш ва тањќиќи 

осори арзишманд, масъалагузорї ва тавсияву пешнињодњои 

маорифпарварон љињати њал кардани масъалањои сиёсї, иљтимої, 

иќтисодї ва фарњангї, нишон додани роњу усулњои рушду тараќќии 

љомеа маълум менамоянд, ки сарчашмањои ѓоявии ташаккулёбии 

андешањои онњо гуногун буда, вале ба њамдигар шабоњат доранд. 

 Аз љумла, барои ташаккулёбии афкори фалсафии Жан Жак Руссо 

аќидањои иљтимої-сиёсии мутафаккирони барљаста, ба мисли Гуго 

Гротсий (1583-1645), Томас Гоббс (1588-1679), Љон Локк (1632-1704) ва 

Ш.У. Монтескё (1689-1755), сафарњои зиёди ў ба кишварњои Аврупо, 

фаъолият кардан дар вазифањои гуногуни давлатї наќши босазо 

гузоштанд. 

 Гуго Гротсий, олими машњури нидерландї, њуќуќшинос буда, соли 

1625 асари арзишманди худро тањти унвони «Оид ба њуќуќи љанг ва 

сулњ» ба нашр мерасонад. Муаллиф дар ин асар арзёбї менамояд, ки дар 

шароити љомеаи авлодї ба таври ѓайримуташаккил њуќуќи табиї 

њукмрон буд, ки реша аз худи табиати инсон гирифтааст. Њуќуќи табиї, 

ба андешаи Г. Гротсий, он аст, ки чизе, ки ба дигарон дахл дошт ба онњо 

баргардонидан зарур аст. Сарчашмаи ин њуќуќ моњиятан, тибќи аќидаи 

маорифпарвар, на ин ё он фоида, манфиат ва ё ирода, балки табиати 

аќлонии инсон њамчун мављуди иљтимої мебошад. Њамзамон, меъёрњои 

он таѓйирнаёбанда ва абадї мебошанд. Баъдан, наќши асосиро дар 
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ташаккули ин муносибатњо њоќимияти болоии мутлаќ, ки дар натиљаи 

озодона даст кашидани одамон аз озодии табиї ба миён омад, бозид.  

Аз ин љо маълум мешавад, ки њокимияти болої, ба андешаи Г. 

Гротсий, на мањсули њуќуќи табиї, балки як навъ далели таърихї аст.1 

Моњияти њокимияти болоиро маорифпарвар аз он иборат медонад, ки 

њокимият, амале, ки ба дигар њокимият тобеъ нест бо салоњдиди 

њокимияти бегона наметавонанд барњам дода шавад. Соњиби умумии 

њокимияти болої дар маљмўъ худи давлат мебошад, вале соњиби 

њокимият дар фањмиши шахсї метавонад якчанд нафар - мувофиќ ба 

ќонун, урфу одати ин ё он халќи алоњида бошад. Халќиятњое, ки зери 

тасарруф ва идораи дигар халќиятњо монда, мустаќилияти худро аз даст 

додаанд бо бањои Г. Гротсий - дар фањмиши имрўзаи мафњум худ ба худ 

давлат намебошанд, танњо аъзоёни тобеъшудаи давлати мусаххаркарда 

ба њисоб мераванд.2 

Ҳуќуќи табииро њамчун њуќуќ оид ба молик тавсиф карда, Г. 

Гротсий ќайд мекунад, ки њуќуќ дар мафњуми васеъ њуќуќе аст, ки ба 

табиати аќлонии инсон, њуќуќи табиї муќобил нест. Дар асоси 

консепсияи њуќуќи табиии худ маорифпарвар кўшиш кардааст, ки  

низоми аксиоматикии њуќуќиро тарњрезї кунад, то онњо дар њолатњои 

воќеии дохилидавлатї ва муносибатњои байнидавлатї алоњида истифода 

бурда шаванд. Муќобили фањмиши он ки адолат - ин танњо ба манфиати 

ќудратмандон аст, њуќуќ неруе медињад, ки мањз тарс инсонњоро маљбур 

кунад, ки њуќуќ эљод карда, бо канорагирї аз зулм баромад кунанд. Дар 

консепсияи шартномавии худ зикр медорад, ки пайдоиши давлат ва 

њуќуќи дохилидавлатї мантиќан натиљаи њатмии њастии њуќуќи табиї 

мебошанд.3 

Жан Жак Руссо ҳарчанд бештари андешаву хулосањои Г. 

Гротсийро љонибдорї мекунад, вале дар навбати худ таълимоти ўро оид 
 

1 Теория государства и права. www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-1/2.htm 
2 Теория государства и права. www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-1/2.htm 
3  Ҳамон ҷо:  Теория государства и права. www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-
prava-1/2.htm 
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ба пайдоиши њокимияти болої мавриди танќид ќарор медињад. Аз 

љумла, ќайд мекунад, ки ин таълимот ба манфиати халќ нест ва ба он 

бадбинӣ дорад.  

Файласуфи дигар Томас Гоббс ҷамъиятеро, ки њељ гуна ташкилот 

ва моликияти хусусї вуљуд надорад, тањлил намуда, ин њолатро «љанги 

њама» ба «муќобили њама» номидааст. Ба андешаи ў, њама одамон аз рўи 

табиати худ кўшиш менамоянд, ки аз вазъияти вазнини зиндагї 

таввасути шартномаи љамъиятї як ќисми њуќуќњояшонро ба давлат дода, 

иродаашонро ба давлат тобеъ намоянд. Њокимияти давлатї бошад, 

ќобилияти зењнии инсонро, ки дар ќонунњои табиї ифода меёбанд, 

истифода барад. Њамзамон, њокимият бояд ќавї ва мутамарказ бошад, 

агар чунин набошад, љамъият ба њолати табииаш бармегардад. Вай 

њамаи вазифањои давлатиро бо як ибора «некўањволии халќ - ќонуни 

олї»1 ифода намудааст. 

           Жан Жак Руссо дар асари худ «Ќарордоди иљтимої» мунтазам аз 

таълимоти сиёсии Томас Гоббс ёдоварї намуда, аќидањои ин 

мутафаккирро оид ба муќобили демократия баромадан ва ба эътибор 

нагирифтани баробарї ва озодии њамаи ќишрњои љомеа мавриди танќид 

ќарор медињад. Аммо ин аќидањои Т. Гоббс таваҷҷуҳи Жан Жак Руссоро 

нисбати аќидањои зиддифеодалї ба гегемонияи калисо, умуман, ба 

таълимоти Т. Гоббс бештар кард. Дар ин маврид маорифпарвар 

менависад, ки Т. Гоббс бори аввал кўшиш кард, ки њар ду сари уќоб 

(калисо ва давлат)-ро пайванд кунад, њар дуи онњоро ба ягонагии сиёсї, 

ки бе он на давлат ва на њукумат наметавонад тараќќї кунад, даъват 

намояд.2 

Дар баробари Г. Гротсий ва Томас Гоббс дар асари «Ќарордоди 

иљтимої» ва дигар таълифотњои Ж.Ж. Руссо иќтибосњо аз осори 

файласуфи англис Љон Локк бештар ба чашм мерасад. Љон Локк бар 

хилофи анедешаи Томас Гоббс  њолати табиии одамонро «љанги њама ба 

 
1 Теория государства и права. www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-1/2.htm 
2 Руссо Ж.Ж. Трактаты. – М.: Наука, 1969. – С. 250. 
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муќобили њама» 1  нањисобида, онро маљмўи муносибатњои озод, 

баробарї,  ба њам вобаста набудан дар асоси моликият медонад. Барои 

таъмини боэътимоди њолати табиї ќайд мекунад, ки одамон байни худ 

шартномаи љамъиятї баста, ризояти таъсиси давлатро медињанд. Њамин 

тавр, агар ба андешаи Томас Гоббс одамон њамагї ба давлат њуќуќњои 

худро дода бошанд, аз назари Љон Локк одамон њамон ќадар ба давлат 

њуќуќ додаанд, ки он битавонад моликиятро амалї ва њифз созад. Аз ин 

мавќеъ, маорифпарвар ба мафњумњои ќонун ва ќонуният таваљљуњи хоса 

дода, зери ин ду мафњум он њолати њуќуќиеро мефањмад, ки моњияти 

рафтори оќилона ва ба он мувофиќ манфиати њамаи одамонро дар бар 

гиранд.  

Ў љонибдори ќонунест, ки устувор ва дерамал бошад. Њар кадом 

ташкилот аз ќонун бояд берун фаъолият накунад. Ќабули ќонунро танњо 

вазифаи муассисањои намояндагии миллат-парламент медонад. Ба 

андешаи ў, агар њукумат бар хилофи уњдадорињои худ амал карда, 

ќонунњоро вайрон намояд, халќ њуќуќи бекор намудани шартномаи 

љамъиятиро дорад. Ин нуктаи назар њанўз дар асри X аз љониби Форобї 

ба таври зайл зикр шуда буд: «Агар зулму тааддї ва ќашшоќї дар 

кишвар зиёд шаваду подшоњ ихтиёран аз сари ќудрат наравад, халќ 

њуќуќ доранд ўро зўран сарнагун созанд».2 

Пањлуи дигари таълимоти Љон Локкро масъалаи таълиму тарбия 

ташкил медињад, ки дар асари ў «Баъзе аќидањо дар бораи тарбия» 

инъикос ёфтаанд. Ба андешаи ў, ба кўдакон бояд бо боварї таъсир 

расонид, аќлонї муомила кард. Дар баррасии ин масъала андешаи Жан 

Жак Руссо на танњо аз Љон Локк, балки аз дигар пешгузаштагонаш, аз 

љумла, Монтен, Лабрюйем ва дигарон миёни ќишрњои љомеа бартарият 

пайдо кард. Дар доираи  аќидањои ахлоќї-педагогии худ маорифпарвар 

тасдиќ мекунад, ки вазифаи муњим ва аввалиндараљаи тарбия - ин 

кўдаконро ба худдарккунии он чизе, ки онњо мехоњанд ёд гиранд, талќин 

 
1  Теория государства и права. www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-1/2.htm 
2  Теория государства и права. www.bibliotekar.ru/teoria-gosudarstva-i-prava-1/2.htm 
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кардан мебошад. Жан Жак Руссо дар романи «Юлия ё худ Элоизаи Нав» 

менависад, ки «Худи Локк, Локки њаким љилои асосии онро фаромўш 

кард. Ў бештар дар бораи он мегуфт, ки талаб кардан аз кўдакон чи 

пайомад дорад, пеш аз он ки чї тавр аз онњо дониста гирифтанро 

фањмад».1 

Њамзамон, тањлили муќоисавии аќидањои иљтимої-сиёсии Ж.Ж. 

Руссо нисбати таълимоти фалсафии маорифпарварони дигар нишон 

медињад, ки назар ба дигар мутафаккирони ќаблї таъсири зиёдро дар 

ташаккули афкори ў андешањои нављўёнаи файласуф-сотсиологи 

франсавї Ш.Л. Монтескё расонидааст. 

Ш.Л. Монтескё њамчун фошкунандаи ашадии деспотизми мутлаќи 

фаронсавї дар як ќатор асарњояш, аз љумла «Оид ба талаботи ќонунњо», 

кўшидааст, то ќонуниятњои инкишофи давлат, асосњои обективии сиёсат, 

таърих, љуѓрофия ва иќтисодиёти кишварњоро  ошкор созад. Аз љумла, ў 

симои ахлоќии халќ, муњтавои ќонунњоро ба моњияти љуѓрофї вобаста 

медонист. Ин љо љоиз аст, бигўем, ки ин андешањоро њанўз дар асри X 

Абўалї Ибни Сино хеле хуб ифода кардааст. Ибни Сино фарќи 

характери одамонро, пеш аз њама, ба шароитњои табиї ва муњити 

љуѓрофї, алалхусус, обу хоку њаво, набототу њайвонот, ки дар ташаккули 

инсон наќши калон мебозанд, вобаста медонист.2  

Ибни Сино наќши муњити табииро асоси ягона надониста, нишон 

медињад, ки таъсир ба љамъият бевосита набуда, балки бавосита, яъне бо 

ёрии характери одамон сурат мегирад. Зеро тибќи назари Ибни Сино 

инсон дар танњої зиндагї наменамояд, бо њамкорї ва мубодила ва 

муомилаи иќтисодї эњтиёљ дорад. Аз чунин андешањо бармеояд, ки њанўз 

Ибни Сино дар пайдоиши давлату њокимият ва ќонунњо наќши 

иќтисодиётро муҳим медонист. Њамин аќида аз љониби Монтескё дар 

асри ХVII чунин ифода ёфтааст: «Ќонунњо бо чизҳое, ки халќњои гуногун 

 
1 Ниг.: Руссо Ж.Ж. Избранные сочинения. Том 2. - С. 489. 
2 Султонзода С. Тањаввули моддаи ѓайризинда ба моддаи зинда дар таълимоти Ибни 
Сино // Паёми Донишгоњи милии Тољикистон. - №2, 2020. – с. 129-136. 
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барои њаёташон чун василаи зиндагї ба даст меоранд, зич пайвастанд»1. 

Ш.Л. Монтескё се шакли идоракунии давлат: љумњуриявї, монархї ва 

деспотиро аз њам људо намуда, шакли деспотиро комилан рад мекунад.  

Маорифпарвар шаклњои давлатро ба масоњат вобаста дониста, таъкид 

мекунад, ки барои давлатњои хурд шакли љумњурї, барои давлатњои 

масоњаташон на он ќадар бузург монархия ва барои давлатњои калон 

деспотизм мувофиќ аст. Барои давлатњои масоњатњои калон дошта 

шакли федеративиро муносибатар медонад. Тибќи андешаи ў, њокимият 

байни ќуввањои сиёсї бояд таќсим карда шавад, то низоъ ба вуљуд наояд. 

Ж.Ж. Руссо тарзи давлатдориро бо каме фарќият аз Ш.Л. 

Монтескё ба чунин шакл шарњ додааст: «Давлати демократї барои 

давлатњои хурд, аристократї барои давлатњои миёна ва монархї барои 

давлатњои калон мувофиќ аст».2 

Жан Жак Руссо њолати табиии инсонро, ки њама баробар зиндагї 

мекунанд, бењтарин дониста, онро давраи тиллої меномад. Чунки дар 

он  замон моликияти хусусї ва нобаробарии иљтимої  дар байни одамон 

вуљуд надошт. Дар ин маврид ў дар байни моликияти хусусї ва давлатї 

фарќият гузошта, сарчашмаи онро аз созиши љамъиятї мељўяд. Ў таълим 

медињад, ки чунин фарќият ба ду њолати нобарорї - нобаробарии молу 

мулкї, ки аз моликияти хусусї баромадааст ва њокимияти давлатї, ки ин 

нобаробарии иќтисодиро боз амиќтар мегардонад, пайдо шудааст.  

Ж.Ж. Руссо дар тафовут аз андешаи пешгузаштагони худ роњњои 

чунин сохтори сиёсиро, ки инсонњо ба њам пайваст шуда, њолатњои табиї 

ва озодиашонро аз даст надињанд, љустуљў намуда, назарияи истиќлоли 

халќро пешкаш менамояд. Ба андешаи вай, истиќлоли халќ вуљуди 

дастљамъиест, ки шахси алоњида њамчун намоянда буда наметавонад. Ин 

њокимиятест, ки аз љониби иродаи умум амалї мегардад. Вай бар он 

аќида буд, ки асоси њуќуќ ва озодии шањрвандонро на танњо сохтори 

 
1  Charles de Secondat de Montesquieu. De l’esprit des lois. Tome 1. Paris, Éditions 
Gallimard, 1995. – р. 24. 
2 Jean-Jacques Rousseau. Du contrat social. Marc Michel Rey, Amsterdam, 1762. – Р. 97. 
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давлатї, балки нобаробарии беандозаи иќтисодї њам барњам доданаш 

мумкин аст. Ж.Ж. Руссо барои њамин даъват менамуд, ки баробарии 

њуќуќї бо баробарии моликиятї мустањкам карда шавад. Вай дуруст 

дарк кардааст, ки баробарии моликиятї имкон надорад.1 Ин аќидаро 

Абўалї Ибни Сино 7 аср пеш аз Ж.Ж. Руссо чунин байён намуда буд: 

«Хирадмандон медонанд, ки агар њамаи мардум подшоњ ва шањриёр 

бишаванд, њамагї аз байн мераванд. Ва агар њамаашон ранљбар ва 

коргар ва тобеъ ва раият бишнаванд, подшоњу султон дар байн набошад, 

љумлагї фонї ва њалок мешаванд. Њамчунон, агар њамагї дар тавонгарї 

ва баробарӣ бо якдигар бошанд, касе кор намекунад. Ва агар њамагї 

фаќиру муњтољ бошанд, аз фаќру фалокат ва бечорагї љон месупоранд. 

Пас тафовути ањволу ихтилофи иќтидор сабаби баќои зиндагии 

одамизодагон мебошад».2  

Дар ҳар сурат, асари барљастаи Ш.Л. Монтескё «Оид ба талаботи 

ќонунњо» яке аз тадќиќотњои бунёдї доир ба шароитњои асосї ва 

кафолати озодии сиёсї ба њисоб меравад, ки таваљљуњи Ж.Ж. Руссоро ба 

худ љалб кардааст. Кафолати бењтарини озодии сиёсиро Ш.Л. Монтескё 

дар таќсим ва баробарвазн будани њокимият: ќонунбарор, иљроия ва суд 

мебинад. Ў тасдиќ мекунад, ки чунин таќсимбандї на танњо кафили 

пурраи амалинамоии озодии сиёсї, балки шарти њалкунандаи 

афзалиятдоштаи бартараф кардани зулму ситами идораи сиёсї мебошад. 

Ба љуз аз андешањои мутафаккирони пешгузашта, сафарњои тўлонї 

ба кишварњои гуногуни Аврупо дар ташаккули афкори фалсафии Руссо 

наќши муассир гузоштанд. Хусусан, ба даст овардани маълумот 

тавассути сафарњо тариќи пиёда аз Аннеси ба Лион, аз он љо ба Женева 

ва аз Женева ба Лозанн, аз Лозанн ба Фрибур, аз Фирбур ба Невшател, 

аз Навшетал ба Берн, аз Берн ба Швейтсария, аз Швейтсария ба 

Золотурн ва аз он љо ба Париж, аз Париж ба Шамберї ва ѓайра 

 
1 Jean-Jacques Rousseau. Du contrat social. Marc Michel Rey, Amsterdam, 1762. – Р. 77-
78. 
2 Абўалї ибни Сино. Осори мунтахаб. - Д., 1980. – С. 13.  
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тасаввуроти маорифпарварро нисбати ҳаводиси тарбияву ҷамъиятӣ 

дигаргун кард. Агар аз як тараф, диќќати  ўро зебогињо ва манзарањои 

дилкаши табиати ин минтаќањо ба худ љалб карда бошад, аз тарафи 

дигар, муносибати самимї ва гарми мардум таассуроти ўро нисбати 

тарзи зиндагї дигаргун мекунад. Чунки дар њар як кишвар мардум 

нисбат ба сайёњ ва ё мусофир мењмоннавозии бењад доштанд. Њамаи 

дороиашонро барои мењмон пешкаш мекарданд. Ж.Ж. Руссо низ бо 

мардум ба мењрубонї ва эњтиром суњбат мекард. Бинобар ин, онњо 

тамоми мушкилоте, ки нисбаташон љамъкунандагони андоз, нозирони 

обу замин ва дар маљмўъ амалдорони мањал ба вуљуд меоварданд ба 

Ж.Ж. Руссо мегуфтанд. Аз ин љињат, дар табиати ў нисбати 

зулмкунандагон ва амалдорони нолоиќ нафрат пайдо мешавад.1 

 Фаъолият кардан дар вазифањои гуногуни давлатї, аз љумла, ба 

сифати муншї дар сафоратхонаи Венетсия нигоњи ўро нисбати 

кормандони маќомоти давлатї пурра дигаргун кард, ки инро низ 

метавон ба сифати сарчашмаи ташаккули афкори ислоњотхоњии Жан 

Жак Руссо пазируфт. Њарчанд кор кардан барои Руссо мушкил набуд, 

вале беадолатї ва истибдоди амалдорон ўро маљбур намуд, ки аз ин 

муњити носолим худро дар канор гирифта, тарки вазифа кунад. Тавре 

С.Н. Южаков ќайд мекунад Руссо дар Венетсия кўшиш карда буд, ки 

асаре дар бораи камбудињои ташкилотњои љомеаи замонаш нависад. 

Зеро аз шиносої бо умури идораи давлатии Венетсия мушоњида кард, ки 

шакли идораи монархї решаи асосии рушди истибдод ва поймол шудани 

њуќуќи дењќонон ва дигар ќишрњои поёнии љамъият гаштааст.2 

 Мактуби кушода ба Даламбер оид ба намоишњои театрї ќадами 

дигари нав дар ташаккули маснади адабии Руссо гардид. Ин асар ба 

муќобили лоињаи сохтмони театр дар Женева, ки бунёди ин љойи 

фароѓатї ва идонаи љомеаи аврупоро мазњаби калвинизм иљозат 

намедод, равона карда шуда буд. Руссо низ алайњи ин бунёдкорї дар 

 
1 Южаков С.Н. Жан Жак Руссо. Его жизнь и литературная деятлельность . – С. 22. 
2 Њамон љо. – С. 22. 
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шањри худ бармехезад. Муќобилияти ў алайњи Волтер, ки љонибдори 

сохтмони ин лоиња буд, мањз аз ин давра шурўъ мегардад. Оид ба 

муќобилият нишон додани Руссо нисбати сохтмони театр ва 

напазируфтани рушди тамаддунро дар љомеа дар зербобњои баъдї ба 

тафсил нишон медињем.  

Оид ба сарчашмаҳои ѓоявии аќидањои иљтимої-сиёсии 

мутафаккирони гузашта ва Ањмади Дониш аз тарафи муњаќќиќон ва 

файласуфони ватанию хориљї асарњои тадќиќотї ва чандин маќолањои 

илмї навишта шудааст. Омўзиш ва тањлили аќидњои маорифпарварии 

Ањмади Дониш нишон медињанд, ки ў дар баррасии масъалаи одоби 

давлатдорї ва усулњои риоя доштани адолати иљтимої, симои сарвари 

сиёсї ва муносибати амалдорон ба раият ва ѓайра ба асарњои "Кимиёи 

саодат" ва "Насињат-ул-мулук”-и Муњаммад Ѓазолї ва "Захират-ул-

мулук"-и Алии Њамадонї такя кардааст. Хусусан, олимони тољик X. 

Назаров дар маќолаи худ "Афкори сиёсии Мир Сайид Алии Њамадонї"1 

ва Ш. Абдуллоев дар маќолаи "Наќши Алии Њамадонї дар таърихи 

афкори сиёсии исломї" 2  оид ба робитаи ѓоявї доштани аќидањои 

иљтимої-сиёсии Муњаммад Ѓазолї ва Алии Њамадонї сухан ронда, 

таъсири онњоро дар ташаккули љањонбинии Ањмади Дониш ќайд 

намудаанд. Файласуфи тољик М. Султонов низ дар маќолаи худ "Мир 

Сайид Алии Њамадонї ва Ањмади Дониш рољеъ ба усули салтанат" 

монандии аќидањои Муњаммад Ѓазолиро бо Алии Њамадонї тањлил ва 

муќосиа карда, таъсири онњоро ба шаклгирии афкори иљтимої-сиёсии 

Ањмади Дониш нишон додааст. 

Ба муносибати таљлили љашни 150-солагии Ањмади Дониш 

адабиётшиноси тољик Р. Њодизода атрофи наќши Ањмади Дониш дар 

таърихи афкори иљтимої-сиёсии халќи тољик сухан гуфта, робитаи 

 
1 Назаров Х. Политические воззрения Али Њамадони//Изв. АН РТ. Серия: философия 
и правоведение. 1994, №1. - С. 46. 
2 Абдуллоев Ш. Наќши Алии Њамадонї дар таърихи афкори сиёсии исломї //Изв. 
АН РТ. Серия: философия и правоведение. 1994, №1. - С. 13. 
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наздики идеявї доштани рисолаи "Захират-ул-мулук”-и Алии Њамадонї 

ва "Наводир-ул-ваќоеъ"-и Ањмади Донишро тасдиќ кардааст.1 

Њамин тавр, аз тањлили асарњои "Кимиёи саодат" ва "Насињат-ул-

мулук"-и Ѓазолї, "Захират-ул-мулук"-и Алии Њамадонї ва "Наводир-ул-

ваќоеъ"-и Ањмади Дониш аён мегардад, ки аќидањои иљтимої-сиёсии 

Муњаммад Ѓазолї рољеъ ба масъалањои: давлатро бояд шоњи одил, 

донишманд, пуртаљриба ва дурандеш роњбарї кунад; дар дастгоњи 

идораи давлатї шахсони ќобилиятнок, доно, адолатхоњ, масъулиятнок 

ва маърифатпеша ба вазифањои мухталиф сафарбар карда шаванд,чун 

сарчашмаи ташаккули тафаккури сиёсии Дониш баромад намудааст. 2 

Роњњо ва усулњои дар амал тадбиқ намудани адолат ва њифзи 

адолати иљтимої ва амсоли онњо дар таълимоти Алии Њамадонї ва 

баъдан Ањмади Дониш таъсири амиќ гузоштаанд. Аммо аз мутолиаи 

асари “Наводир-ул-ваќоеъ”, ки дар он бевосита худи Ањмади Дониш 

маълумоти медињад, номи Мир Сайид Алии Њамадонї ва асари ў 

“Захират-ул-мулук”дар ягон љой зикр карда намешавад. Маорифпарвар 

дар рисолаи мазкур љињати таќвияти фикр беш аз њама аз порчањои 

шеърї, андешањои фалсафии Абдулќодири Бедил истифода бурдааст. 

Инчунин, дар баъзе мавридњо аз ашъори Фирдавсї, Саъдии 

Шерозї, Њофизи Шерозї, Умари Хайём, Абдурањмони Љомї истифода 

бурдааст. Дар чанд маврид аз њакими юнонї Афлотун ёд мекунад, ки ин 

огоњї доштани ўро аз осори Афлотун нишон медињад. Вале номи 

Муњаммад Ѓазолї дар китоби мазкур ёд карда шуда, Ањмади Дониш 

воќиф будани худро аз осори мутафаккир тасдиќ мекунад. 

Њамин тавр, аз мутолиа ва муќоисаи мазмун ва муњтавои рисолаи 

Муњаммад Ѓазолї “Насињат-ул-мулук” ва рисолаи Ањмади Дониш 

“Рисола дар назми тамаддун ва таовун” маълум мегардад, ки њукумат 

доштан ва идора кардани он кори басо мушкил ва зањматталаб буда, аз 

иљрои он на њамаи инсонњо баромада метавонанд. Бинобар ин, таъкид 

 
1 Р.Њодизода. Ањмади Дониш. – Д., 1976. – С. 238-241. 
2 Ѓазолї М. Насињат-ул-мулук. – Душанбе: Ирфон, 2011. – С. 48-49. 
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медорад, ки агар подшоњ адлгустар, маърифатпеша ва нерўманд бошад, 

кишвар обод гардида, тамоми соњањои њаётбахши он рў ба рушд 

менињанд  ва љомеа аз њама гуна хатарњо эмин мемонад. Аммо дар 

сурате, ки сарвар (подшоњ) камтаљриба, золим ва љоњил бошад, он гоњ 

пояи адл аз кишвар барканда шуда, фисќу фасод реша мегирад, мардум 

дар зери ранљу шиканља ва азобу машаќќати амалдорон гирифтор 

мешаванд. Њамчунин, дигар кишварњое, ки хоњони тасарруфи онро 

доранд, дар муњлати на чандон тўлонї метавонанд њудуди онро тасхир 

кунанд. 

Муњаммад Ѓазолї қайд мекунад ки "Волї нахуст ќадри вилоят 

бидонад ва хатари он низ бидонад, ки вилоят неъматест, ки њар ки ба 

њаќќи он ќиём кунад саодате ёбад, ки варои он њељ саодате набувад".1 Ин 

матлабро Ањмади Дониш дар шарти њафтуми нигоштаи худ рољеъ ба 

давлатдорї ва риоя кардани меъёрњои адолати иљтимої баён  намуда, 

менависад, ки: "Њоким бояд аз хатари њукумат ва вилоят ѓофил набошад 

ва яќин донад, ки мансаби аморату њукумат олотест, ки бад-он саодату 

некномии дунё ва охират касб метавон кард. Ва њам шаќовату гирифторї 

ва бадномии абадї њосил тавон намуд. Ва имрўз, ки зимоми ихтиёр дар 

дасти ўст, љањд кунад, то давлати дунявиро гирифтори ухравї насозад ва 

мусораати нањљи савобу мулозамати роњи маъдалатро ѓанимат шуморад. 

Пас, он ки тавфиќ ёбад, ки ба њаќќи он ќиём кунад, саодате ёбад, ки 

варои ин саодат набувад ва агар таќсир кунад, дар шаќовате афтад, ки 

пас аз куфр њељ шаќоват чунон набувад”.2 

Ин шарти аввали тавсиядоштаи  мутафаккирон њарчанд аз љињати 

шакл аз њам тафовут дорад, вале мазмунан ба њам мувофиќат мекунад. 

Зеро њар ду мутафаккир кўшиш ба харљ додаанд, ки ду тарафи бо њам 

мухолифи мабодии давлатдорї - саодат ва шаќоватро нишон дињанд. 

Чунки ваќте зимоми идораи давлатї ба дасти сарвар аст, ў метавонад 

њам кишварро обод ва адлро ороста созад ва њам дар кишвар зулм ва 

 
1 Муњаммад  Ѓазолї. Насињат-ул-мулук. – Душанбе, 1993. – С. 10-11. 
2 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. - Душанбе, 1989. Кит. 2.- С. 122. 
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фасодро ба вуљуд оварда, боиси абадан ба бадномї гирифтор шудан 

гардад. 

Шарти дуюме, ки мутафаккирон дар боби услуби давлатдорї 

муњим мењисобанд, ин такя кардан ба уламои бодиёнат ва дурї љустан аз  

уламои њарис мебошад. Масалан, Муњаммад Ѓазолї зимни тавсияи ин 

матлаб дарљ менамояд, ки “Њоким њамеша ташна бошад ба дидори 

уламои дин ва њарис бувад ба шунидани насињати эшон ва парњез кунад 

аз дидори уламои њарис бар дунё, ки ўро сано гўянд ва ришва дињанд ва 

хушнудии ў талаб кунанд, то аз он мурдори њаром, ки дар дасти вай аст, 

чизе ба макру њилат ба даст оваранд. Ва олими диндор он бувад, ки бад-ў 

тамаъ надорад ва инсофи вай бидињад".1  

Андешаи Ањмади Дониш рољеъ ба масъалаи мазкур чунин аст, ки 

султон бояд аз уламои тамаллуќпеша, ва дунёталаб дурї љуста, ба 

уламои воќеъбин, њаќиќатхоњ, ки баёни њаќиќатро ба молу сарват иваз 

намекунанд ва дар иљрои амали худ хайрхоњу дурандешанд, њамкорї  

кунад. Эшонро иззату эњтиром дошта, дар роњи барќарорию ободии 

мулк, тањияи ќарору ќонунњо тибќи раводиди эшон њукм кунад. 

Чунончї: "Њоким бояд њамеша ташна бошад ба дидори уламои бодиёнат 

ва њазар кунад аз онњо, ки ўро ришва дињанд ва бар вай сано гўянд ва 

хушнудии вай талабанд, то аз он мурдору њаром, ки дар дасти вай аст, 

чизе ба макру њила ба даст оваранд. Ва олими диндор он бувад, ки ба вай 

тамаъ накунанд. Ва аз уламову машоих он, ки ба султон руљуъ кунад, 

вайронкунандаи дин аст, аз эшон дурї љўяд. Ва дар њар асру ањд заъфи 

дин аз майли уламои суъ аст ба дарбори салотин, ки роњи њаќро ба 

хушомад бипўшонанд ва рахнањо дар ќавоиди дин андозанд".2 

Шарти сеюмро Муњаммад Ѓазолї ба таврзи зерин баён кардааст: 

"Њоким бад-он ќаноат накунад, ки худ аз зулм даст бидорад, вале 

ѓуломону чокарон ва гумоштагону ноибони худро мухаззаб дорад ва бо 

зулми эшон ризоият надињад, ки ўро аз зулми эшон бипурсанд, чунон ки 

 
1 Муњаммад  Ѓазолї. Насињат-ул-мулук. -  С. 15. 
2 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. – С. 124. 
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аз зулми вай бинапурсанд.1 Яъне, Ѓазолї дар асоси ин пешнињод арзёбї 

карданї мешавад, ки њоким бад-он ќаноатманд нашавад, ки худ 

зулмкунанда, љоњил ва золим нест, балки вазифаи муњими дигаре, ки дар 

назди ўст, иборат аст аз он, ки њамвора љањд кунад, то ноибон ва 

чокароне, ки њамназари ў мебошанд, бар худ зулмро раво дида, раиятро 

дар зери азобу шиканља нагузоранд. 

Ањмади Дониш талаботи ин асли ахлоќиро дар ќоидаи нуњумини   

бо адл ороста намудани салтанат инъикос дошта, назар ба Муњаммад 

Ѓазолї ошкоротар ва бепарда менависад, ки њоким бояд аз хиёнати 

нуввоб ва зулми уммол ѓофил набошад. Нагузорад, ки шахсони 

гургсирате, ки дар дастгоњи њукумат иљрои вазифа мекунанд, бар 

мардуми мењнаткаш ва дигар табаќањои ранљбари љомеа зулму тањдидро 

раво бинанд. Муњимияти ин усул њамчунин дар он падид меояд, ки агар 

аз ягон тараф, ноиб ё коркуни ягон дастгоњи њукумат нисбати мардум 

хиёнате содир кунад, подшоњро зарур аст, ки тибќи ќонунњои 

амалкунанда  баон шахс љазои мувофиќ дињад, то аз ин амал дигар 

соњибрутбаву олимаќомњо ибрат гиранд. Чунончї: "Њоким бояд аз 

таљассуси хиёнати нуввоб ва зулми уммол ѓофил набошад ва 

гургсиратони золимро бар раоёи мазлум мусаллам накунад... Ва бад-он 

ќаноат накунад, ки худ зулм намекунад, аммо ѓуломону чокаронро ба 

адл хонад ва ба зулми эшон ризоият надињад, ки вайро аз зулми эшон 

пурсанд ва эшонро низ аз зулми вай”.2 

Дар баёни шарти чањорум чї Муњаммад Ѓазолї ва чї Ањмади 

Дониш муътаќид гаштаанд, ки подшоњ бояд дорои сифатњои поки 

ахлоќї бошад, на балки дар тинати худ кибру ѓурур ва ќасдгириро 

нисбати омма ва дигар ашхос парвариш дињад. Аз љумла, Муњаммад 

Ѓазолї менависад, ки "Волї ѓолиби он бошад, ки мутакаббир бувад ва аз 

такаббур хашм ѓолиб шаваду вайро ба интиќом даъват кунад. Ва хашм 

 
1 Муњаммад  Ѓазолї. Насињат-ул-мулук. - С. 19. 
2 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. – С.  124. 
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ѓул ва адвои аќл аст”1. Дар баёни ин шарт низ Ањмади Дониш нисбат ба 

Муњаммад Ѓазолї то андозае аќидаашро возењтар ва вобаста ба авзоъи 

сиёсии замони зиндагии худ воќеитар баррасї намуда, менависад: "Он, 

ки аз кибру нахват эњтироз кунад ва мутавозеу њалим бувад, на чандон 

ки аз такаббури ў касе бад-ў  дучор натавонад шуд. Ё аз њилми муфрит 

њар ноањле бар ў њуљумовар шавад, ки агар кибр бар подшоњ ѓолиб 

бошад, аз он хашм хезад ва хашм ўро бар интиќом даъват кунад. Ва 

хашм пўшанда ва барандаи аќл аст".2 

Шарти панљуми барќарории адолат дар идораи салтанат тибќи 

раводиди Муњаммад Ѓазолї чунин аст, ки "њоким дар њар воќеае, ки ўро 

пеш меояд таќдир кунад, ки худ раият аст ва дигаре волї. Ва њар чї ба 

худ написандад, њељ мусулмонро написандад ва агар биписандад, ѓишш 

ва хиёнат карда бошад дар вилоят."3 Ин аслро Ањмади Дониш аз љињати 

шакл ва мазмун бе таѓйир ќабул дошта, навишта буд, ки "Дар њар воќеае, 

ки раоёро пеши њоким афтад, подшоњ худро дар воќеа аз раоё тасаввур 

кунад ва дигареро бар худ њоким донад. Ва дар њол њар њукм, ки аз 

дигаре бар худ раво намедорад,  мисли онро аз худ бар дигаре раво 

надорад ва агар дорад, хиёнат карда бошад."4 Тањлил ва муќоисаи ин асл 

шањодат медињад, ки њам Муњаммад Ѓазолї ва њам Ањмади Дониш 

кўшидаанд, ки баробарии маънавї, њуќуќї ва ахлоќии њамаи одамонро 

новобаста аз вазифа ва мавќеи ишѓолкардаашон дар љомеа нишон 

дињанд. 

Шарти шашуми бо адл ороста гардонидани кишварро њар ду 

мутафаккир дар он дидаанд, ки подшоњ бояд њангоми ифои вазифа, он 

шахсоне, ки ба хотири иљрои њољат ё талабе ба назди њоким меоянд, бояд 

бе интизории тўлонї ќабул кунад ва арзу шикоят, талабњояшонро 

бипурсад. Агар дар ин ваќт подшоњ саранљоми коре ё амале бошад, бояд,  

ки њама гуна корро як сўй гузошта, дар мадди аввал ба талаби 

 
1 Муњаммад  Ѓазолї. Насињат-ул-мулук. - С. 24. 
2 Ањмади Дониш. Њамин асар. – С.  126-127. 
3 Муњаммад  Ѓазолї. Њамин асар. - С. 24. 
4 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. – С.  118. 
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њољатмандон пардозад. Тавсияи ин усул аз назари Муњаммад Ѓазолї 

чунин аст: "Њоким  бояд, ки интизори арбоби њољатро бар дарбори хеш 

њаќир нашносад ва ба њар гуна навофил машѓул нашавад, ки гузоридани 

њољот аз њама навофил фозилтар аст." 1  Ањмади Дониш њарчанд бо 

баррасии ин шарт шаклан аќидаи Муњаммад Ѓазолиро таѓйир додааст, 

вале мазмунан њар ду пешнињод яканд. Яъне, "Интизори арбоби њољатро 

бар даргоњи худ раво надорад ва то мусулмонеро њољате бошад, ба њељ 

ибодати нофила машѓул нашавад, аз авроду азкор, ки гузоридани њољот 

аз њама навофил афзал бошад."2 

Мазмун ва муњтавои усули њафтуми риоядошти адолатро 

Муњаммад Ѓазолї дар он дидааст, ки "Он ки хештанро одат накунонад, 

ки ба шаќоват машѓул шавад, бад-он, ки љомањои некў пўшаду таъомњои 

хуш хўрад, балки бояд дар њама чизњо ќаноат кунад, ки бе ќаноат адл 

мумкин нашавад." 3  Яъне, подшоњ дар њалли њама гуна корњо нафси 

худро бояд нигоњ дорад ва талоши таъомњои хуш ва пўшидани љомањои 

ботакаллуфро накунад. Ба чизе, ки ба ў муњайё мешавад, ба он бояд 

ќаноат кунад. Ба пешнињоди Муњаммад Ѓазолї мувофиќ будани нуќтаи 

назари худро Ањмади Дониш дар баёни ин шарт таъкид дошта, тавсия 

медињад, ки "Дар хўрдану пўшидан иќтидо ба сирати хулафои рошидин 

кунад. Ва нафси  худро бо таъомњои хуш хўрдан ва љомањои ботакаллуф 

пўшидан одат накунонад, ки бе ќаноат адл мумкин набошад."4  Яъне, 

мазмун ин аст, ки тарзи зиндагии хулафои рошидинро бояд њар як њоким 

барои худ намуна бидонад. Дар аснои идораи њукумат нафсро бо талоши 

таъомњои болаззат ва либосњои ботакаллуф одат накунонад. Дурандеш 

ва ќаноатпеша бошад, то пояи адл дар кишвар мустањкам гардад. 

Шарти њаштуми барќароргардии адолатро Муњаммад Ѓазолї бо  

чунин мазмун баррасї менамояд: "Он ки њама корњо тавонад ба рифќ  

 
1 Муњаммад  Ѓазолї. Насињат-ул-мулук. - С. 25. 
2 Ањмади Дониш. Њамин асар. – С.  94. 
3 Муњаммад  Ѓазолї. Њамин асар. - С. 25. 
4 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. – С.  119. 
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кунад на ба дуруштї..."1  Муњтавои ин асл чунин аст, ки њоким бояд 

њангоми иљрои вазифа даѓалию дуруштиро нисбати ноибону чокарон ва 

гумоштагони худ роњ надињад, њамеша кўшиш кунад, ки ба њамаи 

аъзоёни гурўњњои љамъиятї  як хел муносибат кунад. Баёни ин шарт аз 

тарафи Ањмади Дониш чунон, ки баъдан зикр менамоем, то андозае 

назар ба усули пешнињоддоштаи Муњаммад Ѓазолї соддатару фањмотар 

аст. Ба мисли: "Дар њукм сухан ба мудоро гўяд ва бе муљиб дуруштї 

накунад ва аз шунидани њуљљати бисёр малул нагардад. Ва сухан 

гуфтанро бо заифону масокин нанг нањисобад”.2 Тањлили ин усул, агар 

аз як тараф, нишондињандаи он бошад, ки подшоњ бояд рукнњои одоби 

њукм: илтифот, роњ надодан ба даѓалгуфторї ва дуруштї, сабру тоќатро 

риоя намояд, аз тарафи дигар, муносибати баробар доштани ўро 

(подшоњро) нисбати тамоми ањли табаќањои љомеа нишон медињад. 

Дар баёни шарти нуњум Муњаммад Ѓазолї ба чунин асос такя 

мекунад, ки " Он ки ризои њељ кас талаб накунад бар хилофи шаръ, ки 

њар ки аз мухолифати шаръ нохушнуд хоњад шудан, он нохушнудї  онро 

зиён надорад."3 Ањмади Дониш ин усулро то андозае таѓйири шакл дода, 

менависад: "Он ки ризои њељ кас талаб надорад бар хилофи шаръ ва дар 

ањком сустию мудоњана накунад. Ва бидонад, ки пайваста нимаи халќ аз 

њоким нохушнуд бошанд. Зеро ки хасмро бо њаќ хушнуд натавон кард. 

Ва њусули ризои љамеи халќ аз њокими одил мумкин нест. Чун њукми 

њоким бе майлу ѓараз бувад, аз хашми халќ наяндешад. Ҳаќќ љалла ва 

ъало аз ў  розї гардад ва халќро њам аз ў розї гардонад".4 

Барои њам Муњаммад Ѓазолї ва њам Ањмади Дониш баровардани 

њукм аз тарафи подшоњ бояд ба ќонунњои шариат мутобиќ бошад. 

Подшоњ бояд њангоми баровардани њукм ба ќонун такя кунад, њарчанд 

шахсони гунањкор аз њукми ў нохушнуд мешаванд. Ин љо, чи тавре аз 

андешањои Ањмади Дониш маълум мешавад, подшоњ наметавонад, ки бо 
 

1 Муњаммад  Ѓазолї. Насињат-ул-мулук. - С. 25. 
2 Ањмади Дониш. Њамин асар. – С.  119. 
3 Муњаммад  Ѓазолї. Насињат-ул-мулук. - С. 26. 
4 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. – С.  121. 
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баровардани њукм тамоми мардумро хушнуд гардонад, вале ўро муњим 

он аст, ки аз ќонун берун набаромада, ба заифї роњ надињад, ҳарчанд 

гурўње аз ањли љомеа аз подшоњ нохушнуд мегарданд. 

Шарти дањумро Муњаммад Ѓазолї чунин баён намудааст: "Он ки 

љањд кунад, то њама раият аз ў хушнуд бошанд, бо мувофиќати шаръ ба 

њам".1 Ањмади Дониш бо баррасии ин матлаб арза медорад, ки "Подшоњ 

бояд ба эњсону шавќат худро мањбуби дилњо гардонад, то сипоњу раият 

аз ў хушнуд бошанд".2 

Њамин тавр, ба даст овардани дили раият, хушнудї ва дастгрии 

аскария ба подшоњ он гоњ муяссар мегардад, агар ў дар вуљуди худ мењру 

шавќатро парвариш дода, кибру нањватро аз худ дур кунад. Воќеан, 

зимни тањлили андешањои иљтимоию сиёсии Муњаммад Ѓазолї  ва 

Ањмади Дониш рољеъ ба усулњои бо адл ороста гардонидани кишвар ва 

роњњои барќарор доштани он муайян мегардад, Ањмади Дониш дар 

ташаккули аќидањои иљтимої-сиёсии худ оид ба низоми идораи давлатї 

бештар ба афкори ахлоќию сиёсии Муњаммад Ѓазолї таваљљуњи хоса 

додааст. Зеро, замони зиндагии Муњаммад Ѓазолї, чун давраи зиндагии 

Ањмади Дониш давраи нобаробарињои иќтисодию сиёсї ва њуќуќї буда, 

дастгоњи идораи њукумат ба дўши ашхоси нолоиќу бетаљриба ва золиму 

нофармон буд, ки эшон бањри оромию осудагии мардум, роњњои рушду 

нумўи соњањои гуногуни кишвар љањд намекарданд. Мекўшиданд, ки  

танњо умри худро хуш гузаронида, фориѓбол аз њама гуна корњои 

ватанию дунявї бошанд. 

Њарчанд ин ду мутафаккир дар шартњои пешгузоштаи худ вобаста 

ба авзоъи сиёсї-иљтимої, њуќуќї ва ахлоќии даврони худ мушкилињои 

низоми иљтимоиро бартараф карда натавонистанд, вале хизмати 

назаррасу пурарзиши онњо дар он падид меояд, ки эшон сайъ намуданд, 

ки њокимон, ноибон ва амалдорони дастгоњи њукуматро бо тавсияи 

андешањои ахлоќию маънавии худ ба адлу инсоф, раиятпарварї, ободии 

 
1 Муњаммад  Ѓазолї. Њамин асар. - С. 26. 
2 Ањмади Дониш. Њамин асар. – С.  121. 



 
 

74 
 

кишвар ва осоиштагии мардум, таќвияти рањму шавќати инсонї  даъват 

намоянд. То ки њокимон ва амалдорони њукумат дар иљрои амали хеш 

њалиму бурдбор ва дурандеш бошанд. Зеро чї Муњаммад Ѓазолї  ва чї 

Ањмади Дониш таъкид намуда буданд, ки подшоњ ва халифањои онњо 

фиристодагони Худованд дар рўи замин мебошанд. Аз ин рў, риояи 

адолат, устувор доштани пояњои он ва осоиштагии мардум вазифањои 

муќаддаси њар як њоким бошад. 

Ањмади Дониш њарчанд ба таври кофї аз иллатњои љомеа ва 

сабабњои аќибмонию ба гўшаи торикї афтодани аморати Бухоро хуб 

огањї дошт, аммо роњњои бартараф кардани онњо, амалї намудани  

идеали худро пайдо карда наметавонист. Чунки ворид кардани ислоњот 

дар сохтори идораи давлатї барои Ањмади Дониш барин озодфикр 

ѓайриимкон буд. Зеро рўњониёни мутаассиб ва шахсони нолоиќ, ки 

зимоми вазифањои давлатиро ба ихтиёри худ доштанд ва бар зидди 

таблиѓу ташвиќи њамагуна аќидањои пешќадамона мебаромаданд, 

пешорўи ў монеањо эљод мекарданд. Бо вуљуди ин, камбудиву 

норасоињои љомеа виљдони ўро азоб медоданд. Њол он ки риояи адолати 

иљтимої, њимояи ќонун ва назму тартиби мушаххаси умури давлатї ба 

њар як амалдор имкон медод, ки њама гуна мушкилињои љомеаро ислоњ 

кунанд. Мутаассифона, дар сохтори давлатии аморати Бухоро ба ин 

љињати масъала њељ кас ањамият намедод. 

Њамин тавр, Ањмади Дониш њарчанд дар муњити сиёсии аморати 

Бухоро маќом ва нуфузи худро пайдо карда натавонист, вале њисси 

кунљковї, ошкорбаёнї ва маърифатпешагии ў нишон дод, ки танњо аќли 

солим љомеа ва раиятро аз њама гуна мушкилот метавонад рањої бахшад. 

Воќеан, тавре аз мазмун ва моњияти рисолаи сиёсии мутафаккир маълум 

мегардад аз назари маорифпарвар мафњумњои аќл ва давлат аз њам 

људонопазиранд. Тасдиќи ин маъниро њанўз навиштаљоти оѓози рисола 

нишон медињанд. Масалан, Ањмади Дониш мефармояд, ки "Агар тартибу 

низоми давлат ва ќонунњои он аќлонї ба амал татбиќ нашаванд, аз 

чунин давлат ободї, осоиштагї ва пойдориро интизор шудан 
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ѓайриимкон аст” 1 . Ин гуна вазъи иљтимої-сиёсї ва фарњангии 

баамаломада дигар сарчашмаи ташаккули афкори маорифпарварї ва 

ислоњотхоњии Ањмади Дониш гардид. 

Манбаи дигари ташаккули афкори пешќадамонаи Ањмади 

Донишро натиљаи сафарњои секаратина ба Россияи подшоњї ташкил 

медињанд. Зеро тайи сафарњо на танњо ў барои худ бетаљрибагї, 

камсаводї ва ноуњдабароии амалдорони идораи давлатии Аморати 

Бухороро ошкор кард, балки дастовардњои фарњангї, сиёсї, иљтимої-

иќтисодии кишвари Рус тасаввури ўро нисбат ба низоми љомеадорї ва 

тарзи зисту зиндагонї дигар кард. Бинобар ин, баъди сафарњо андешаи 

Ањмади Дониш нисбат ба низоми амирӣ дигаргун гашта, талоши ислоњ 

кардани тамоми сохторњои идораи давлатии Аморати Бухороро пеш 

мегузорад. 

 Њамзамон, чи тавре аз китоби якуми “Наводир-ул-ваќоеъ” маълум 

мегардад, Ањмади Дониш аз њолати тањияи китобњое, ки дар он давра 

дар Эрону Истанбул ва Аврупо ба нашр мерасиданд, огоњї дошт. Дар ин 

маврид ќайд мекунад, ки њамасола дар ин минтаќањо беш аз панљсад 

китоб 2  оид ба илму фанњои гуногун рўи нашрро мебинанд, вале дар 

Аморати Бухоро, аз сабаби он ки бозори фазлу њунар ба аворизи дохилї 

ва хориљї касоду нороиљ буд, ба навиштани китоб таваљљуњ дода 

намешавад. Њукуматдорон дар талоши љоњу мансаб ва ба тобеи худ 

даровардани бекигариву хонигарињо машѓул буданд. Аз ин љињат сањв 

нест, ки маводи тозанашри муаллифони аврупої ва эронию турк дар 

ташаккули афкори маорифпарварии Ањмади Дониш бетаъсир монда 

бошанд. 

Ањмади Дониш ба љуз аз осори тозанашри дар Аврупо, Эрону 

Истанбул ба нашр расида, инчунин бо аќидањои фалсафии 

мутафаккирони Юнони Ќадим, аз љумла Афлотун, ошної доштааст. 

Зеро маорипарвар дар китоби “Наводир-ул-ваќоеъ” чандин маротиба 

 
1 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ… - С. 111-118. 
2 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Кит. 1. – С. 21. 
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номи Афлотунро ёдоварї мекунад. Аз љумла, дар мавриде љињати 

таќвияти фикр менависад, ки Фалотун саркардаи юнониён буд ва дар 

тадбири њифзи њаёт кўшишњо намуд....1  

Тавре ишора рафт дар ташаккули афкори маорифпарварии Дониш 

на фаќат ошноии ў бо фарњанги пешќадами Рус, осори дар Эрону 

Истамбул нашршуда, мутолеаи фалсафаи Юнони Ќадим таъсиргузор 

будаанд, балки ќабл аз њама андешањои љавњарии вай дар хусуси илму 

фарњанг сарчашма аз њикмату фалсафаи асримиёнагии тољик мегиранд. 

Тавре муњаќќиќи тољик М. Таѓоймурод таъкид менамояд сарчашмаи 

асосии рушди афкори маорифпарварии Дониш дар пайравї ба илму 

маорифи замони Эњёи Аљам рўйи кор омадааст. Ба ќавли муњаќќиќи 

номбурда афкори маорифпарварии Дониш дар пайравї ба ѓояњои 

маорифпарваронаи Рўдакї, Фирдавсї, Форобї, Ибни Сино, Тўсї ва 

дигар мутафаккирони гузаштаи тољик рушду камол ёфтаанд.2 Бинобар 

ин, метавон ба чунин хулоса расид, ки Дониш бо илму фалсафа ва 

фарњанги гузаштагони худ хуб мусаллањ гардида буд, вале шиносої бо 

фарњанги дунявии Рус, ки реша дар илму фарњанги Аврупо дорад, 

љањонбинии ўро ба куллї таѓйир дода, ўро њамчун маорифпарвари 

собитќадам муаррифї намуд.   

Њамин тавр, хулосаи боби мазкурро метавон бо мушаххаснамоии 

чунин андешањо љамъбаст намуд, ки он фарогири омўзиш ва тањќиќи 

заминањои асосии пайдоиш, муайян кардани умумият ва хусусиятњои 

фарќкунандаи маорифпарварї дар Фаронса ва Осиёи Миёна мебошад. 

Њамзамон, дар ин боб маълумоти мушаххас оид ба шарњи њол ва 

осори таълифкардаи маорифпарварон дода шуда, сарчашмањои ѓоявии 

ташаккулёбии афкори маорифпарварии онњо илман асоснок карда 

шуданд: 

 
1 Ањмади Дониш. Њамин асар… - С. 129. 
2 М. Таѓоймурод. Рушди фалсафаи маориф дар осори маорифпарварони замони Эњёи 
Аљам // Паёми Донишгоњи миллии Тољикистон, 2017. - №3/1. – С. 134-139. 
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1) Метавон хулоса кард, ки љараёни маорифпарварии франсуз дар 

заминаи дастовардњои фалсафии мутафаккирони давраи Эњёву замони 

Нав, инчунин вазъи сиёсию иљтимої, иќтисодию фарњангии асрњои 

XVII-XVIII-и худи Фаронса ба миён омадааст. Маорифпарварии 

кишварњои Осиёи Марказї бошад дар зери таъсири арзишњои иљтимої-

сиёсї, ахлоќї ва динии мутафаккирони гузаштаи тољик, вазъи иљтимої-

сиёсї ва иќтисодиву фарњангии аморати Бухоро, таассуроти сафарњои 

маорифпарварони тољик ба кишварњои мутараќќї, хусусан Россия ва 

боздиди онњо аз дастовардњои фарњангї, илмї ва техникии кишварњои 

пешрафт ва ѓайра ташаккул ёфтааст. Њамчунин, тањти таваљљуњи Россияи 

подшоњї ќарор гирифтани кишварњои Осиёи Миёна, кушодани 

мактабњои нав, бунёди роњњои оњан, корхонањои нави замонавї ва 

муносибатњои васеи тиљоратї ва ғайраҳо, ки њамаи ин ба мафкураи 

љомеа бетаъсир набуд ва равшанфикрон низ аз ин ҳодисаҳо дар канор 

буда наметавонистанд. 

2) Аќидањои ислоњотхоњонаи њар ду маорифпарвар нисбати 

дигаргун сохтани сохтори идории љомеа ба њам шабоњат дошта, барои ба 

вуљуд омадани љунбишњои гуногуни фикрию инќилобї њамчун замина 

хизмат кардаанд. Ба вуќўъ омадани Инќилоби бузурги Фаронсаро 

марбут ба таъсири аќидањои Ж.Ж. Руссо медонанд. Барои ба амал 

омадани Инќилоби Бухоро дар Осиёи Миёна низ таъсири аќидањои 

маорифпарварон, бахусус Дониш аз ањамият холї нестанд, ҳарчанд ин 

инќилоб ба дасти Россия амалї гардида буд. 
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БОБИ II. ТАМОЮЛГИРИИ АНДЕШАЊОИ ГУМАНИСТИИ ЖАН 

ЖАК РУССО ВА АЊМАДИ ДОНИШ: ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ 

 

§ 2.1. Баррасии масъалаи инсон ва иртиботи ў бо љомеа дар таълимоти  

Жан Жак Руссо ва Ањмади Дониш 

Системаи фалсафии Жан Жак Руссо мураккаб ва гуногунљанба буда, 

фарогири масъалањои марбут ба офариниш, њаёти иљтимої-сиёсї, 

хусусан пайдоиши љомеа, шаклњои идоракунии давлат, интиќоди 

арзишњои тамаддунї, низоми таълиму тарбия, шинохти инсон ва 

тавассути он њимоя кардани њуќуќу озодињои худ мебошад. Аз љумла, 

консепсияи алтернативии ў оид ба фањмиши моњияти инсон ва 

диалектикаи њаёти иљтимої наќши муассир дар рушди афкори фалсафии 

марњилањои баъдинаи рушди афкори гуманистї бозид. 

Мутолиа ва тањќиќи осори арзишманди маорифпарвар далолат ба 

он мекунанд, ки љањонбинии фалсафиаш омехтаи андешањои 

намояндагони љараёнњои гуногун: дуализм, сенсуализм, идеализм ва дар 

самти аќидањои динї бо фидеизм (назарияи зиддиилмї, ки аќидаи 

диниро ягона меъёри њаќиќат мешуморад) пайваст мешавад.  

Жан Жак Руссо њастии объективии олами материалї, мављудияти ду 

мабдаъ - рўњ ва моддаро эътироф мекунад. Аќидаи метафизикиро оид ба 

материя њамчун љавњари бељон, ки худ ба худ ягон њаракат надорад ва 

тањти таъсири ќувваи беруна њаракати механикї мекунад, инкишоф 

додааст. Њаракатро на њамчун таѓйироти умумї мефањмад, балки зикр 

мекунад, ки он дар натиљаи таъсири механикї ба амал меояд. Яъне, аз ин 

таъриф бармеояд, ки файласуф масъалаи њаракатро на аз назари 

материалистї, балки идеалистї шарњ дода, ќайд мекунад, ки ким кадом 

ќувва оламро ба њаракат медарорад ва табиатро зинда мекунад. 

Масалан, ў менависад: «Ман фикр мекунам, ки оламро ќувваи 

иќтидорманде идора мекунад».1 

 
1 Руссо Ж.Ж. Эмиль, или о восипитании. - СПб, 1913. – С. 265-269. 
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Муњаќќиќи франсавї Густав Лансон доир ба тамоюлгарии аќидањои 

фалсафии Жан Жак Руссо ибрози андеша карда, ќайд мекунад, ки 

афкори маорифпарвар нисбат ба мухолифинаш комилан гуногунсамт 

буда, љањонбинии ў дар заминаи се њукм шакл мегирад: 1) табиат 

инсонро нек халќ кард, вале љомеа ўро бадкирдор тарбия намудааст; 2) 

табиат инсонро озод офарид, вале љомеа онро ѓулом гардонидааст; 3) 

табиат инсонро хушбахт эљод кард, вале љомеа ўро бадбахт ва бечора 

намудааст.1  

Воќеан, ин се њукме, ки муњаќќиќ ба онњо мароќ зоњир кардааст, ба 

њам робитаи мустаќим дошта, баёнгари як њаќиќат нисбати фањмиши 

моњияти инсон ва муайян кардани маќому манзалати ў дар олам 

мебошад.  

Аз нигоњи Жан Жак Руссо, пайдоиши фасод дар байни инсонњо аз 

омезишёбии фикр бо эњсосот ва аќл бо завќи табиї вобастагї дорад ва 

он ваќт худхоњии табиї раво ва матлуб аст, ки ба нафъпарастї табдил 

меёбад, ки бељо ва ќобили ќабул намебошад. Њамзамон, бо воситаи зиёд 

шудани эњтиёљот, ба сабаби ихтироъи хушињои дуруѓї, ки фаќат барои 

љалби назари дигарон маъмул шудааст, ба воситаи пешбинии оянда, ки 

амале аст мухолиф бо зиндагии табиї, низоъ барои баќо ва бадбахтињое, 

ки натиљаи он нафъпарсатї, тавсеаи шањвати фардї ва њирсу тамаъи 

шахсї, беш аз њадди эњтиёљ заиф шудани њис ва ѓайра мебошанд, пайдо 

мешаванд. Ин таѓйиротњое, ки дар инсони табиї њосил мегардад, дар 

љомеа ба воситаи худи љомеа сурат гирифта, тавсеа меёбанд. 

Жан Жак Руссо муњити табии ташаккули инсонро бо муњити 

иљтимої муќоиса карда, мављуд будани нобаробариро бузургтарин 

фасоди љомеа мењисобад. Аммо ќайд мекунад, ки дар табиат низ 

нобаробарињо мављуд мебошанд, вале ин нобаробарињо ба њељ кас барои 

таскини шањвати худ монеъа намешаванд, њељ касро љињати кор кардан 

барои рафъи эњтиёљоти хеш мањрум намекунанд ва њамаро некнафс, озод 

 
1 Руссо Ж.Ж. Ќарордоди иљтимої.  Тарљумаи Ѓуломњусайн Зиракзода. - Тењрон, 1341. 
- С. 16. 
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ва хушбахт нигоњ медоранд. Аммо нобаробарињое, ки дар љомеа пайдо 

мешаванд сабаби ба табаќањо људо шудани мардум мегарданд.1 

Аз тањлили ин андешањо маълум мегардад, ки ин нобаробарињоро 

дар љомеа арбобони ситамгар ва бандагони ситамкаш, ашхоси золим ва 

афроди мазлум ба вуљуд меоваранд ва сарчашмаи бемории иљтимої мањз 

моликият аст. Яъне, ќудрати ашрофон ва љоњу маќоми њамаи онњо аз 

нобаробар таќсим намудани сарватњо ба вуљуд меоянд ва онњо 

вобастагии зич ба моликият доранд. Моликият сабаби пайдо шудани 

нобаробарињо гардида, раќобати байни дорандагон ва бенавоён, байни 

ќишрњои ањолиро ривољ медињад.  

Ж.Ж. Руссо њанўз аз овони љавонї дар озмуне доир ба мавзўи «Дар 

чї гуна тамаддун як љомеаро аз равнаќи адабиёт ва њунарњои зебои он 

андоза мегиранд» ширкат варзида, дар посухњои худ ба саволњои 

пешнињодшуда љомеаро усулан фосид ва маъюб мењисобад. Яъне, ба 

андешаи ў, љомеа њар чи ќадар бештар тараќќї кунад фосидтар мешавад. 

Њар андоза мутамаддинтар бошад, харобтар аст. Он мањсуле, ки инсони 

мутафаккир ва мутамаддин эљод кардааст, бењтарин далели харобии 

одамиён аст, зеро аз фасод пайдо шуда, фасодро зиёдтар мекунад. 

Адабиёт ва њунарњои зебо робитаи наздике бо шаъну шукўњ доранд. 

Барои ин ки адабиёт ривољ ёбад бояд муњите лозим аст, ки њашаматро 

биписандад ва биталабад.2   

 Дар робита бо гуфтаи ќаблї дар таълифоти дигари худ тањти 

унвони «Номаи хитоб ба Даламбер рољеъ ба намоишот» маорифпарвар 

аќидаашро таќвият бахшида, менависад, ки дар адабиёт он ќисмате, ки 

бештар аз њама бо дараљаи тамаддун вобастагї дорад, намоиш аст. Ин 

намоиш тамоми љомеаро саргарм медорад ва беш аз њар чиз мардумро ба 

гирди њам омадан ташвиќ мекунад. Намоишнома таќлиде аст аз ахлоќ,  

одоб ва русуми љомеа, ки сифатњои лозимаи зиндагонї, яъне одоби 

муоширатро ба мо меомўзонад. Бинобар ин, њељ як шуъбаи адабиёт ба 

 
1 Руссо Ж.Ж. Ќарордоди иљтимої.  Тарљумаи Ѓуломњусайн Зиракзода. -  С.16-17. 
2 Руссо Ж.Ж. Ќарордоди иљтимої.  Тарљумаи Ѓуломњусайн Зиракзода. -  С. 18. 
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андозаи намоиш хатоњо, фасод ва љиноятеро, ки аз љомеа пайдо мешавад 

ривољ намедињад. Эљоди тамошохона дар Женева ба љуз ташвиќгари 

фасоди иљтимої барои як миллати содда ва беолоиш чизи дигаре нест.1 

 Ин љо бояд зикр кард, ки мазмун ва моњияти ин ду хитобаи Ж.Ж. 

Руссоро бозгардонидани инсон ба зиндагии табиї ташкил медињад. 

Аммо, бо вуљуди ин, маорифпарвар муътаќид аст, ки воќеияти иљтимої 

таќозо мекард, ки халќ дигар майли ба ќафо баргаштанро надорад. 

Ихтилофи байни зиндагонии табиї ва зиндагии мутамаддин ба андозае 

зиёд шудааст, ки бозгашт ба зиндагии табииро сабаби бадбахтии башар 

мешуморид. Зеро «инсони табиї ва инсони мутамаддин ба андозае аз 

њабси эњсосот ва тамоюлот бо њам тафовут доранд, ки он чї сабаби 

саодати аввалї мешуд, сабаби фалокати дуюмї гашт».2 

        Маорифпарвар дар китоби «Ќарордоди иљтимої» низ оид ба ин 

мавзўъ ибрози андеша карда, зикр менамояд, ки на фаќат бозгашт ба 

зиндагии табиї моро бадбахт мекунад, балки таназзул њам медињад. Зеро 

инсони мутамаддин аз баъзе љињат аз инсони табиї бартарї дорад.3  

Ж.Ж. Руссо њаргиз инсонњоро даъват накардааст, ки ба њолати 

зиндагии табиї баргарданд, балки пешнињод менамояд, ки  азамати 

фикру такомули ахлоќии одами тарбиятшударо мањфуз дошта, дар айни 

њол хушќалбї, озодї ва саодатеро, ки инсон ба таври табиї доро буд, ба 

ў баргардонад. Тавре маорифпарвар менависад: «Инсон озод ба дунё 

омадааст, вале дар њама љо занљирбанд аст».4 Амалї кардани озодї ва 

саодатмандии инсонро маорифпарвар бо ду роњ нишон медињад: аввал, 

бо воситаи таљдиди фард ва дуюм, бо воситаи таљдиди љомеа. Таљдиди 

фард ба андешаи маорифпарвар ба воситаи омўзиш ва тарбия анљом 

мегирад. Аммо таљдиди љомеа бошад, аз устувории оила, пай бурдани 

асл ва иллати пайдоиши он муяссар мешавад. Яъне, тамоми одамон 

ќаблан баробар ва озод зиндагї мекарданд ва аз як тараф, бо бастани 

 
1 Руссо Ж.Ж. Ќарордоди иљтимої. -  С. 18. 
2 Руссо Ж.Ж. Хитоба рољеъ ба адами мусовот», китоби дуюм. - С.18. 
3 Руссо Ж.Ж. Ќарордоди иљтимої, китоби аввал, ќисми 8. 
4 Jean-Jacques Rousseau. Du contrat social. Marc Michel Rey, Amsterdam, 1762. – Р. 8. 



 
 

82 
 

ќарордод љињати ташкил кардани љомеа иродаи фардии худро тањти 

ихтиёри иродаи њама, ки дар ин маврид таъминкунандаи саодати куллии 

одамон ба њисоб мерафт, ќарор доданд. Аз тарафи дигар, ба ихтиёри 

иродаи умумї даромадани иродаи фардї дар љомеа њуќуќи одамонро 

баробар гардонид.  

Ж.Ж. Руссо хонаводаро ячейкаи ибтидоии ҷамъияти табиї 

мењисобад, вале дар ин маврид ќайд мекунад, ки дар ин иљтимоъ њама 

фарзандон, то ваќте ки даври падар љамъанд, барои баќои хеш ба ў 

муњтољанд. Вале ба мањзи ин ки ин эњтиёљ рафъ мегардад, риштаи табиии 

байни онњо пора мешавад. Падар худро аз мусоидати фарзандон маъоф 

шуморида, фарзандон худро аз итоати падар бениёз медонанд ва њама бо 

истиќлол зиндагї мекунанд. Агар боз хоњанд, ки ба иттињоди худ идома 

дињанд ва бо якдигар зиндагї кунанд аз рўйи ихтиёр аст, на маљбурї.1  

Аз ин аќида бармеояд, ки давом ва баќои хонавода натиљаи 

ризоияти афрод ва як амри ќарордодї аст, на табиї. Падар дар хонавода 

аввалин намунаи љомеањои сиёсї ба сифати раис ва фарзандон монанди 

афроди љомеа мебошанд. Танњо ихтилоф байни хонавода ва мамлакат ин 

аст, ки дар хонавода муњаббати падар ба фарзандон бузургтарин лаззат 

ва бењтарин подоши зањмати ўст. Лекин сарвари кишвар раияти худро 

дўст намедорад ва фаќат лаззат фармонфармої аст, ки саодати ўро 

љуброн мекунад.2   

Њамин тавр, аз назари Ж.Ж. Руссо, пайдоиши љомеа ба хотири 

њимояи аъзоёни худ таъсис дода мешавад. Њадафи ягонаи он ба саодати 

умумї расонидани мардум аст. Бинобар ин, љомеае, ки он дар асоси 

бастани ќарордод ва ба саодат расонидани мардум бунёд мешавад, дар 

он адолати иљтимої риоя гашта, дар идоракунии он ба истибдоду зулм 

роњ дода намешавад.  

 
1 Jean-Jacques Rousseau. Du contrat social. Marc Michel Rey, Amsterdam, 1762. – Р. 10. 
2 Jean-Jacques Rousseau. Du contrat social. Marc Michel Rey, Amsterdam, 1762. – Р. 10-
11; 
Руссо Ж.Ж. Ќарордоди иљтимої. Тарљумаи Ѓуломњусайн Зиракзода. -  С. 37. 
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Дар низоми давлатдорї бошад, маорифпарвар шакли идоракунии 

монархї-конститутсиониро ташвиќ мекунад. Аммо тавсия медињад, ки 

подшоњ тавассути раъйи мардум ба ин вазифаи пурмасъулият интихоб 

карда шавад, на аз љониби гурўњи хурди амалдорони давлатї.  

Њамзамон, ў њељ як сохтори  њукуматро бад намењисобад ва фаќат 

тарзи идоракунии маъмурини сохторњои давлатї ва муносибати онњоро 

ба раият мавриди танќид ќарор медињад. Масалан, зулмро якчанд 

амалдорони њукумат содир карда, бо ин роњ соњиби сарвату моликият 

мегарданд, ки дар зиндагї эњтиёљ ба чизе надоранд, вале корро тўдаи 

одамон ба хотири зиндагии осудаи ин чанд нафар мекунанд. Ин аст ду 

пањлуи масъалаи иљтимої, ки дар таълимоти маорифпарвар инъикос 

ёфта, тозагї доранд ва дар байни файласуфони ќарни њаждањум њељ 

касро намебинем, ки масъалаи мазкурро ба чунин шакл возењ матрањ 

карда бошад. 

Ё худ дар фасли сеюми китоби «Ќарордоди иљтимої», дар боби 

њаќќи зўр Ж.Ж. Руссо менависад, ки њељ як инсони зўрманд ва муќтадир 

то он њад ќавї намешавад, ки битавонад њамеша фармонраво бошад, 

ќудрати худро табдил ба њаќ намояд ва итоати зўрмандонро ба сурати 

вазифа дароварад.  Яъне «Зўр як неруи љисмоние беш нест. Бинобар ин, 

осори он арзиши ахлоќї надорад. Њељ кас ба майли худ ба зўр таслим 

намешавад. Тањаммули зўр пайдошаванда аз иљбор ба воситаи эњтиёт ва 

муњофизати коре аст. Бинобар ин, итоат дар муќобили зўрро њаргиз 

наметавон њаќ номид».1 

Яъне, мувофиќи муњтавои ин андеша, тамоми афроди башар озод 

ва баробар халќ шудаанд ва њељ як аз онњо бар дигарон бартарї 

надошта, њаќ надоранд бар њамнавъони худ тобеъ шаванд. Зўр эљоди њељ 

њаќе намекунад. Танњо чизе, ки метавонад асоси ќудрат бошад, 

ќарордодњоест, ки ба ризоияти байни афрод баста мешаванд.  

 
1 Руссо Ж.Ж. Ќарордоди иљтимої.  Тарљумаи Ѓуломњусайн Зиракзода. -  С. 40. 



 
 

84 
 

Воќеан, то замоне, ки мардум монанди рўзњои аввали хилќат ба 

таври мустаќил ва инфиродї зиндагонї мекарданд, табиї аст. Дар ин 

ваќт онњо бо њам душман набуданд, зеро байни онњо робитае ба ќадри 

кифоят собит ва мављуд набуд, ки сулњ ё љангро эљод намоянд. Љанг 

натиљаи робитаи байни миллат аст, на афрод. Љанг ба маънии воќеии он 

на дар њолати табиї байни афрод вуљуд дорад, на дар њолати иљтимої. 

Зеро дар њолати табиї, яъне дар зиндагонии инфиродии аввалии инсон 

ин ќисм љанг маънї надошт, чунки моликияти доимї пайдо нашуда буд. 

Дар зиндагонии иљтимої низ чунин љанге дида намешуд, барои он ки 

њама чиз тањти итоати ќонун буд.1 

Кашмакашњо, низоъњои хусусї ва љангњои тан ба тан ё дуэлњоро, ки 

байни афрод рўй медоданд, наметавон љанг номид, зеро сурати расмї ва 

ќонунї надоштанд. Љанг муборизаи байни ду фард нест, балки 

муборизаи як давлат бо давлати дигар аст ва ашхос дар он тасодуфан ва 

ба таври ѓайримустаќим бо њам душман мешаванд, зеро ба унвони як 

сарбози тарафе мељанганд, на ба унвони як фард алайњи фарди дигар. 

Масалан, дар замони Ж.Ж. Руссо низоми вазифавї маъмулан расмї 

нашуда буд. Сарбозон табаќаи муайяне аз мардум буданд, ки ба таври 

довталаб ва барои муддати тўлонї вориди хидмат мешуданд. Њатто гоње 

иттифоќ меафтод, ки нафарони бегона дар мамлакати дигар сарбоз 

шаванд. Чунончи, љавонони Шветсария дар артиши Фаронса хидмат 

мекарданд. Барои ин сарбозон љанг як навъ шуѓл буд ва бо сарбозони 

мамлакате, ки бо он дар љанг буданд душманї надоштанд. Аз ин нуктаи 

назар, далелњои Ж.Ж. Руссоро метавон ба таври зайл тафсир намуд: 

набояд љангро бо кашмакашињои мусаллање, ки байни афрод рўй 

медињанд иштибоњ гирифт. Зеро имрўза байни ашхос ѓайр аз рў ба рў 

шудани ду неру чизи дигаре нест ва медонем зўр эљоди њаќ намекунад. Ба 

фарзи ин ки аз љанг њаќе сар зад ин њаќ мутааллиќ ба љанг, ба маънии 

воќеї аст ва он иборат аз кашмакашї, ки бар тибќи усули муайяне байни 

 
1 Jean-Jacques Rousseau. Du contrat social. Marc Michel Rey, Amsterdam, 1762. – Р. 17. 
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ду миллат ба вуќўъ мепайвандад. Дар ин навъ, љанг афрод бо њам низоъе 

надоранд ва баъд аз тамом шудани разм нафари ѓолиб њаќ надорад бар 

љон ва моли нафари маѓлуб осеб расонад. Зеро ин афрод барои давлат 

љанг мекунанд ва дар дасти ў асбобе беш нестанд. Њамзамон, давлати 

ѓолиб њам њаќе барои љону озодии афроди маѓлуб надорад, зеро ин 

давлат бо давлати душман муќобил аст, на ба нафарњое, ки барои он 

давлат мељанганд. Илова ба ин, љанг маъмулан дар сари умури моддї 

сар мезанад, на масоили маънавї ва ахлоќї. Бинобар ин, давлати ѓолиб 

наметавонад ѓайр аз таќозои моддї чизи дигаре аз давлати маѓлуб дошта 

бошад. Масалан, метавонад ќисмате аз хоки ўро ба даст оварад ё бо ў 

ањдномаи бозаргонї бандад ва ѓайра. Вале агар бар њуќуќи иљтимої ва 

ахлоќии ў дастандозї намояд, зулм карда бошад. Бинобар ин, њаргиз 

љанг њаќе ба таваќќуф намедињад, ки озодии дигаронро инкор намояд. 

Ж.Ж. Руссо дар баррасии ин масъала изњори андеша намуда, 

тасдиќ мекунад, ки ин амал аз ќадим миёни мардум роиљ буд ва миллати 

ѓолиб њамеша онро риоя мекард. Чунончи эълони љангро ба як давлат 

медињанд на бар раияти он давлат. Бегонае, ки бе эълони љанг ба 

подшоње ё ба кишвари ў метозад ва раиятро ѓорат мекунад, мекушад, 

асир менамояд, хоњ шоњ бошад, хоњ шахси дигар аз роњзанон фарќе 

надорад. Мумкин аст, подшоњ дар мавќеи љанг он чиро, ки дар кишвари 

душман мутааллиќ ба оммаи миллат аст, тасарруф кунад, вале агар одил 

аст, ба љону моли афрод коре надорад ва њуќуќи башарро муњтарам 

мешуморад, зеро њаќќи худи ў низ асосёфта бар њамон усул аст.1  

Њамин тавр, маќсадии нињоии љанг барои давлати ѓолиб тибќи 

хулосањои маорифпарвар ба тасарруфи худ даровардани давлати маѓлуб 

аст. То он замоне, ки мудофикунандагон дар даст силоњ доранд љанг, 

куштор идома мекунад. Чун сарбозони давлати маѓлуб силоњи худро ба 

замин гузошта, таслим мешаванд, дигар душман ё олати дасти душман 

нестанд, яъне инсони оддї њастанд ва касе њаќќи куштани онњоро 

 
1 Жан Жак  Руссо. Ќарордоди иљтимої.  Тарљумаи Ѓуломњусайн Зиракзода. -  С. 45. 
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надорад, зеро љанг њељ гуна њаќќе, ки барои анљоми манзури нињої 

лозим набошад ба касе намедињад. Тасарруфи як кишвар низ ба ѓолиб 

њаќ намедињад, ки мардумро бандаи худ созад, зеро њаќќи тасарруф асосе 

љуз зўр нест. Лекин ѓуломе, ки дар љанг асир мешавад ё миллате, ки пас 

аз љанг таслим мегардад, њељ вазифае љуз итоати он ва соњиби худ 

надорад, он њам то замоне, ки иљборї кор мекунад. Зеро душмани ѓолиб 

ўро авф накарда аст, балки љонашро ба бањонаи озодї ба вай фурўхта 

аст ва метавон гуфт муомилаи пурсуде анљом додааст, зеро аз куштани ў 

истифода намекард, вале аз бандагии ў мунтафеъ мешавад. Бинобар ин, 

арбоб ѓайр аз зўрї њељ нуфуз ва бартарие бар бандаи худ надорад ва 

њолати љанг монанди пешина байни њардуи онњо барќарор ва робитаи 

эшон тобеи он аст. Бо будани њаќќи љанг ањдномаи сулњ маънї надорад. 

Рост аст, ки тарафайн бо њам ќарордод бастанд, лекин ин ќарордод 

њолати љангро аз байн намебарад, балки онро идома медињад.  

Барои Ж.Ж. Руссо миёни мутеъ сохтани гурўњи одамон ва идора 

кардани як љомеа тафовути бисёр аст. Мумкин аст дастае аз мардум, хоњ 

теъдодашон кам бошад, хоњ зиёд, ба тадриљ ба итоати як нафар дароянд, 

вале онњоро намешавад миллате донист, ки раёсати як нафарро 

пазируфтаанд, балки ѓуломоне њастанд, ки ба як арбоб тааллуќ доранд. 

Ин мардум бо иљбор даври њам љамъ шудаанд, вале байни онњо робитае 

вуљуд надорад. На манфиатњои умумиро мешиносанд ва на њайати 

њокимаи миллї доранд. Арбоби ин ќавм, агар нисфи дунёро њам гирифта 

бошад, як фарди оддї беш нест, маќоми расмї надорад ва манфиатњои ў 

аз манфиатњои дигарон људост. 

Ба андешаи Ж.Ж. Руссо, ќарордоди иљтимої њаќиќатан таърихе 

надорад ва назарияе беш нест. Шакке нест, ки њељ ваќт афроди љомеањои 

аввалия ќабл аз ташкили љомеа расман бо њам машварат намуда, 

ќарордоде набаста бошанд. Аммо мавќеъеро, ки як љомеаи инсонї ночор 

аст барои худ ташкилоте созмон бидињад, дар назар бигирем, мебинем 

ќарордоди иљтимої танњо тарње аст, ки бо њаќ ва аќл, яъне бо 

манфиатњои аслї ва табиати воќеии инсон тарњрезї карда шудааст. 
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Бинобар ин, инсон баъд аз пайвастан ба ќарордоди иљтимої монанди 

пеш озод аст, аммо озодии амалаш аз гузашта низ зиёдтар аст ва 

монанди собиќ фаќат аз аќли худ итоат менамояд, лекин ин озодї аз 

озодии пешин тафовут дорад, зеро табиї нест, балки ќарордодї аст.1 

Дар доираи ќарордод мардум зуд ва бидуни њељ истисное аз кулли 

њуќуќњои табиии худ сарфи назар мекунанд ва муттањид мешаванд, ки 

минбаъд њељ ќудрате ѓайр аз он чи ки ќарордоди иљтимої ва ќонун ба 

онњо эљод мекунад, ба кор набаранд. Вақте мардум аз кулли њуќуќњои 

табиии худ сарфи назар, мекунанд комилан, бо њам баробар  мешаванд. 

Он ваќт чун тамоми эшон ночоранд бори вазифањои умумиро ба таври 

мутасовї тањмил кунанд, њељ кадом алоќае надоранд он борро ба беш аз 

мизоне, ки барои саодати умум лозим аст, вазнин намоянд. 

Умуман, тамоми имзокунандагони ќарордод дорои њуќуќи баробар 

мебошанд ва њайати иљтимої њар як аз онњоро аъзои миллат мешиносад 

ва ба онњо њаќ медињад, ки дар маъракањои умумї раъйи худро изњор 

доранд. Хулоса, тибќи ќарордоди иљтимої њељ як аз афрод наметавонад 

ќонунњои њукуматро вайрон карда, аз итоат ба онњо сарпечї кунад, вале 

њайати умумї њаќ дорад, њар ќонунеро, ки салоњ бидонад, ба эътибор 

нагирад ва њатто ќонуни асосиро.  

 Дар таълимоти худ Ж.Ж. Руссо зиндагонии ахлоќиро, комилан, 

тобеи зиндагонии иљтимої медонад. Ба аќидаи ў, ќабл аз ќарордоди 

иљтимої дар љомеа ќонунњои ахлоќї вуљуд надорад ва фаќат завќи 

табиї,  шањвати нафсонї ва худхоњї бар инсон њукмфармо аст, вале баъд 

аз аќди ќарордод усули ахлоќ, адолат, таклиф, њаќ ва тааќќул дар љомеа 

падидор мешавад. Рост аст, ки инсон дар ин зиндагонии тоза аз 

ќоидањои чанде, ки дар њолати табиї барояш мављуд буд, мањрум 

мешавад, вале бар ивази онњо манфиатњои зиёде ба даст меоварад. 

Фањмишаш тавсея меёбад, эњсосоташ поктар ва рўњаш бузургтар 

мешавад. Агар гоњ-гоње ифрот ва тафритњое, ки дар зиндагонии иљтимої 

 
1 Jean-Jacques Rousseau. Du contrat social. Marc Michel Rey, Amsterdam, 1762. – Р. 30-
31. 
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муртакиб мешавад, ўро ба дараљаи пастар аз аввал таназзул намедод, љо 

дошт, ки њамвора рўзи муборакеро, ки зиндагонии табиии ў мавќуф 

шуда буд, ид гирад ва соати фархундаеро, ки њайвони бешуурро табдил 

бо инсони бофањм карда буд, ба некї ёд кунад.1  

Аз баррасї ва тањлили аќидањои маорифпарвар маълум мегардад, 

ки инсон њайвоне дар миёни њайвонот нест, балки ягона њайвоне аст, ки 

метавонад бо шинохти озодї хешро аз њайвонот фарќ кунонад. Одам 

зарурат надорад хешро аз табиат бирањонад, то инсони њаќиќиро кашф 

карда бошад, балки ба табиат бештар рўй биоварад. Агар ў бихоњад 

одами табииро бозбишносад, кофї аст худашро биковад. Аз инсони 

табиї, инсони иљтимої ва аз инсони иљтимої шањрванд тарбия карда 

мешавад.  

Дар маљмўъ, яке аз масъалањои марказї оид ба масъалаи озодии 

инсон ва њамкорињои иљтимоиро Ж.Ж. Руссо пайдоиши нобаробарї 

мењисобад. Ба вуљуд омадани моликияти хусусї инсонро маљбур 

мекунад, ки аз озодињои худ, ки табиатан ва вобаста ба фањмиши худ 

бегона нашудаанд, дур шавад. Ин чунин маънї дорад, ки дар табиати 

худи инсон таѓйироти куллї ворид шудааст. Нобаробарии одамон  

мањсули як ќатор табаддулотњоест, ки табиати инсон ба вуљуд меоварад. 

Масалан ѓуломиро барќарор кунад, зулм ба табиат намояд, барои он ки 

њуќуќи ѓуломиро абадї намояд, бояд табиатро дигаргун созад. 

Дар робита бо ин зарурати барќарории баробариро Ж.Ж. Руссо 

њамчун талаботи сиёсии замон пешнињод мекунад ва онро аз натиљањои 

тањќиќи бавуљудої ва дараљаи амиќрафтаи нобаробарї, ќонунияти 

инкишофи он ва анъанањои таърихї оид ба худидоракунї асоснок 

мекунад. Њамзамон, нобаробарињои иљтимої ва табииро аз њам фарќ 

карда, зикр мекунад, ки табиат инсонњоро мутафовит ба вуљуд меоварад, 

аммо ин тафовутњо на аз нобаробарињои иљтимої, ки сабаби он 

моликияти хусусї мебошад, вобастагї доранд. 

 
1 Жан Жак  Руссо. Ќарордоди иљтимої.  Тарљумаи Ѓуломњусайн Зиракзода. -  С. 55. 
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Ў се сабаби ба вуљуд омадани нобаробарињоро муайян менамояд. 

Нобаробарии љамъиятї, ки таърихан ба вуљуд омада, ба пайдоиши 

моликияти хусусї марбут аст. Аз назари мутафаккир, моликияти хусусї 

њангоми гузариши инсон аз њолати табиї ба љамъиятї пайдо мешавад, ё 

худ мањсули тамаддун аст. 

Ташаккули иттињодияњо, ки онро маорифпарвар натиљаи  

ќарордоди иљтимої меномад, баромади озодро дар муносибатњои 

ќарордодї, баробарии њар як шахс ва ќабули ќонуни асосї аз тарфи 

онњо, ки манфиатњои умумро њимоя мекунанд, талаб мекард. Умумияти 

манфиатњо, мувофиќи маълумоти Ж.Ж. Руссо, сарчашмаи воќеї аст. Њар 

як аъзои ассотсиатсия озодона худро ва нерўи худро ба манфиати 

коллектив мебахшад. Шароити баробар барои њама боис мегардад, ки як 

кас ба њама тобеъ шавад ва њама ба як кас не. Њар як кас љузъи 

људонашавандаи њама мегарданд. Дар ин маврид тавассути ќабули 

санади муттањидкунанда як ќатор умумиятњои «Ман» пайдо мешавад ва 

ў њаёт ва иродаи худро озод эњсос мекунад. 

Барои Ж.Ж. Руссо нисбат ба П. Голбах мабдаъи иродаи умумї 

халќ аст. Халќ масъалаи манфиатнок будан ё набудани ќонунњоро оид ба 

мувофиќат кардан ба иродаи умумии онњо, тавассути раъйпурсї њал 

мекунад. Аз ин рў, яке аз хусусиятњои хос ва фарќкунандаи таълимоти 

Ж.Ж. Руссо аз дигар маорифпарварон дар он аст, ки ў дар ќабули ќарору 

ќонунњо новобаста аз он ки онњо фоиданок ва аќлонї њастанд ва ё не, ба 

ин назар аст, ки бояд раъйи халќ ба асос гирифта шавад. Дар сурати ба 

инобат нагирифтани раъйи халќ, онњо ѓайривоќеї буда, танњо фармоиш 

мањсуб меёбанд. Барои он ки иродаи умумї ќонун шавад, зарурат ба 

њамовозї нест, вале шарт аст, ки њамаи шањрвандон имкони додани 

овози худро дошта бошанд. Аз тарафи дигар, Ж.Ж. Руссо бетаѓйир 

фањмиши иродаи умумиро њамчун ягонагии људоинопазир, том, 

фарќкунанда аз дигар иродањо дастгирї мекунад. Ба андешаи ў, «на он 

ќадар зиёд тафовутњо байни иродаи шахсї ва иродаи умум мављуд аст. 

Дуюмї ифодакунандаи манфиатњои умумї ва аввалї манфиатњои шахсї 
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мебошад».1 Соњаи амали онњо низ аз њамдигар фарќ мекунанд. Иродаи 

шахсї наметавонад иродаи умумиро муаррифї кунад ва иродаи умум 

дар навбати худ табиати худро таѓйир медињад, агар он ба маќсадњои 

шахсї равона карда шавад.2 

Дигар пањлўи љањонбинии Ж.Ж. Руссоро, ки бо мавзўи инсон ва 

иродаи ў иртиботи бевосита дорад, муносибати ў бо дин ва эътирофи 

Худо ташкил медињад. Дар боби њаштуми китоби чањоруми «Ќарордоди 

иљтимої» маорифпарвар ба таври мухтасар ба ин мавзўъ мароќ зоњир 

карда, аќидаи маъмулро дар бораи он ки «Дин - афюни халќ аст» ќабул 

надорад. Баъдан, идеологияи расмии феодалї-клерикалї, дини 

насрониро, ки алоќа бо ташкилотњои сиёсї пайдо карда, дастовардњои 

илмї, њаёти шањрвандиро эътироф намекард, танќид мекунад. Ў 

мављудияти Худоро њамчун нахустсабаб, муайянкунандаи њамаи 

тартибот эътироф мекунад. Дар доираи илоњиёти христианї зикр 

мекунад, ки рўњ љовидонї аст ва дар олами охират онро њаёти дигар аст. 

Барои он ки рўњи одамон дар олами охират хушбахт бошад, бояд њаёти 

воќеиву, мењрубонона дошта бошанд. Дини њаќиќї њамон дин аст, ки ба 

зулм, истибдод роњ надињад.3 

Њамин тавр, Ж.Ж. Руссо ба догматикаи феодалї-клерикалї ва 

љањонбинии атеистї шакли нав - «дини шањрвандї», дини ќарордоди 

иљтимоиро муќобил мегузорад. Ба андешаи ў, дини ҳеҷ халќе ҳақ 

надорад, ки дигар динњоро истисно кунад, њамаи динњоро бояд эътироф 

кард, агар онњо ба ќарзи шањрвандон зиддият эљод накунанд.4 

Дар ќатори тањќиќи масъалањои марбут ба кашфи таѓйироти 

мунтазами табиату љомеа масъалаи инсон ва муайян кардани маќоми он 

њамчун љузъи таркибии табиат қарор дорад, ки дар таълимоти фалсафии 

Ањмади Дониш, аз љумла асари арзишманди ў «Наводир-ул-ваќоеъ» 

масъалаи калидиро ташкил медињад, ки баррасї ва њалли дигар 
 

1 Руссо Ж.Ж. Трактаты. - С. 170. 
2 Њамон мавод. - С. 173. 
3 Руссо Ж.Ж. Избранные сочинения. Т.1. - С. 581. 
4 Jean-Jacques  Rousseau. Du contrat social. Marc Michel Rey, Amsterdam, 1762. – Р. 203. 
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мушкилотњои њаёти сиёсию иљтимої, иќтисодию фарњангии љомеа мањз 

аз ин мењвар маншаъ мегиранд.  

Ањмади Дониш дар баррасии масъалаи њастишиносї ва муайян 

кардани нахустсабаби офариниши мављудот мисли гузаштагони худ 

њастии Худовандро эътироф мекунад, аммо офарида шудани инсонро 

мањсули чор унсур мешуморад. Чи тавре дар ин маврид олими шинохтаи 

тољик А. Девонаќулов зикр менамояд, аз нигоњи Ањмади Дониш, инсон 

мањсули чањоргона: об, оташ, њаво, хок ва маволиди сегона:1 маъданиёт, 

наботот ва њайвонот аст. Яъне, инсон хулосаи аркон ва маволид аст.2 

Хулќу хў ва феълу атвори инсон бошад, аз дарки воќеии њикмати 

маъмули гузаштагон «нуру зулмот» шакл гирифта, ташаккул меёбад. 

Инсоне, ки моњияти воќеии амалњои хайру шарро дуруст пайгирї 

мекунад, ба дараљаи «инсони комил» мерасад. Инсони комил дар 

навбати худ зоњиркунандаи њаќиќати нуру зулмат аст. Ин фањмишро 

Ањмади Дониш ба таври зайл ифода доштааст: «Пас лозим омад вуљуди 

шахсе, ки мураккаб бувад аз нуру зулмат. Ва он шахс инсони комил аст, 

ки зоњиркунандаи њаќоиќи нуру зулмат аст».3 Аз ин бармеояд, ки дар ин 

маврид Дониш такя бар таълимоти монавия дорад. 

Аз тањлили андешањои фавќ маълум мегардад, ки аз назари 

маорифпарвар љисми инсон мураккаб, омехтаи «аќли шарифа» ва «нафси 

касифа» аст. Агар аќли шарифа инсонро барои содир кардани амалњои 

нек њидоят намояд, пас нафси касифа талќинкунандаи амалњои зишт 

мебошад.  Бинобар ин, барои он ки аќли шарифа ба нафси касифа ѓолиб 

ояд, мутафаккир инсонњоро даъват ба он мекунад, ки ба омўхтани илм ва 

такмил додани дониш машѓул шаванд. Дар ин маврид мутафаккир 

менависад, ки «инсон пайваста дар љустуљўи маърифату илм бошад ва 

 
1 Маволиди сулса - мурод аз ин маъдан, наботот ва њайвонот мебошад. Маволиди 
сегона низ меноманд, ки пайдоишро аз давраи маъданиёт, наботот ва њайвонот 
дониста, инсонро натиљаи охирини он мешуморад. 
2 Девонаќулов А. Ањмади Дониш мураббии инсон//Дар китоби Наводир-ул-ваќоеъ. 
Ќисми 2. – Душанбе, 1989. – С. 3. 
3 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Ќисми 2. – Душанбе, 1989. – С.111. 
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тан ба коњилию љањл надињад, ки маърифат аз хоњиши рўњ аст ва коњилї 

аз коњиши нафс. Маърифат коњиши тан аст ва коњилї осоиши бадан».1 

Умуман, Ањмади Дониш иснонро таркиби мураккаби табиат ва 

љузъи инкишофёфтаи он шуморида, љомеаро маљмўи фаъолияти 

бомаќсадонаи онњо бањри таъмини шароити зиндагї ва ќонеъ кардани 

талаботи биологию иљтимої ташрењ медињад. Хусусан, ў маќоми 

инсонро чунин муайян кардааст: «Ашрафи махлуќот одамї аст ва 

дигарон дар њаќиќат барои ўянд ва аз љињати ў ва ба сабаби ў. Ва ў 

махдуми оламиён асту дигарон ходими ў» 2 . Сабабгори «ашрафи 

махлуќот» ва «махдуми оламиён» будани инсон дар табъи он нињон 

мебошад. Табъи одамї њаргиз аз комёбињои башар ќонеъ набуда, 

њамеша аз паи љустуљўи кашфиёт аст. Табъ бо роњнамоии аќлу хирад 

барои камолот ва кушодани асрори табиат мекўшад. Яъне «Тибоъи халќ 

баъд аз њусули чањор аркон низ мутамаккину сокин нашавад ва њамеша 

дар талаби роњати зиёдатї бошад».3  Агар инсон дар тули зиндагї аз 

муваффаќиятњои худ ќонеъ шуда, аз паи љустуљў ва такмили дониши худ 

нашавад, ба сатњи рўшанбинї намерасад. Ба вижа, «Ноќис аз ќаноат ба 

сањл дар нуќсон бимонад ва комил чун ба сањл сар фурў наоварад, ба 

камол расад».4 

Ба аќидаи маорифпарвар, инсон ќудрат ва иќтидори бузург дорад. 

Ин ќудрату љуръат ба ў имконият медињад, ки фаъолияти худро барои 

њалли масъалањои њалталаб равона кунад. Дар иртибот бо ин Ањмади 

Дониш ба њар як шахс мурољиат карда, менависад «агар ба виљдони худ 

мулоњиза фармої, донї, ки чї миќдор њикмату маслињат дар буняи 

ќолаби ту рехтаанд ва њазор талотуми бањру тўфон аз вуљуди ту 

ангехта».5 

 
1 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Ќисми 2. – Душанбе, 1989. – С.113. 
2 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. – С.112. 
3 Девонаќулов А. Ањмади Дониш мураббии инсон…– С.4. 
4 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. – С.112. 
5 Девонаќулов А. Ањмади Дониш мураббии инсон…– С.3. 
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Ё худ маорифпарвар иќтидори ќобилияти аќлу хирад ва тафаккури 

инсонро ба њадде ќоил аст, ки ў бо ин васила аз иљрои њама гуна 

мушкилињо баромада метавонад. Масалан, барои тасдиќи ин фикр зикр 

мекунад, ки «Дар ваќти хашму ѓазаб шерро ба љои гурба гузорї ва 

њангоми раъфату рањмат мўри нотавонро ба мижгон бардорї».1 

Барои баррасии ин матлаб ин љо бояд ба як нукта таваљљуњ дињем, 

ки нисбати шинохти инсон ва муайян кардани наќши он дар рушди 

љомеа дар таърихи фарњанги исломї ду фирќаи ба њам муќобил: ќадария 

ва љабария ба вуљуд омада буд. Ќадария озодї ва комилњуќуќии инсонро 

аз фаъолияти амалї, аъмолу атвори ў медид. Аммо љабария хилофи 

аъмолу атвори инсон баромада, барору нобаробарињои зиндагиро 

њамагї ба  таќдир њавола мекард. Дар ин маврид, чї тавре аз муњтавои 

«Дар боби ќазову ќадар»-и асари «Наводир-ул-ваќоеъ»-и маорифпарвар 

аён мегардад, ў аввалан љонибдорї аз аќидањои фирќаи љабария 

мекунад. Хусусан, баъди бозгашт аз сафарњои кишвари Россияи 

подшоњї, ки мехост таѓйироти љиддие дар низоми давлатдорї ва 

муносибатњои иљтимої-сиёсии аморати Бухоро ворид кунад, вале ин 

кўшишњояш барояш натиљае намедод ва амирону амалдорони дарбор 

таклифњои ўро намепазируфтанд ва њавола ба таќдир карда, дар гўшаи 

хилват нишастанро барои худ сазовор мешуморад. Аммо, баъдан, 

мебинад, ки ба таќдир њавола карда, ором нишастан аз камоли аќл нест, 

бефаъолиятї, танбалї ва коњилиро мазаммат карда чунин менависад: 

«…касе, ки нишаста нон мехоҳад ва хобида фароѓат мекунад, аблању 

нодон ва коњилу љоњил бошад ва фалак ба фалокату наќобати ў њукм 

кунад».2 

Аз љониби дигар, осори Дониш дар хусуси вазъи ояндаи љирмњои 

осмонї дар асоси њаракати ситорањо, ба мисли кусуфи Офтобу гирифти 

Моњ, инчунин таќдири ояндаи одамон, хусусан чанде аз амирони Бухоро 

далолат бар он мекунанд, ки мутафаккир ба мазҳаби ҷабрӣ бовар дорад. 

 
1 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Китоби 2. – С.112. 
2 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Китоби 2. – С.264-265. 
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Инсон њамчун мављуди зинда имкониятњои зиёди фикрию љисмонї, 

дорад то ин ки муњитро таѓйир дињад ва шароитро барои њаётгузаронї 

муњайё намояд. Дар ин маврид маорифпарвар ќайд мекунад, ки «Одамї 

ба тадбир мурѓ аз њаво фуруд орад ва ба тазвир моњї аз дарё барорад ва 

ба чанголи ќањру љалодат пўстин аз китфи бабр барканад, синаи кон аз 

зарби тешааш сўрох-сўрох аст ва дили бањр аз расоии шасташ шикофи 

фарох. Сафњ бинињад, то ба самовот барояд ва манљанаќ кунад, то ба 

курраи кавокиб барояд». 1  Агар хулоса карда бигўем «љисми инсон 

хумест, ки каловаи андеша аз вай бо њазор ранг берун ояд».2 

Умуман, Ањмади Дониш маскан, либос, нон ва занро омилњои 

асосии баќои инсон мењисобад. Маскан барои он зарур аст, ки инсон дар 

он барои њифзи молу љон зиндагї мекунад. Тавассути либос худро аз 

осеби гармиву сардӣ эмин медорад. Нон барои он зарур аст, ки ќавоми 

бадан бад-он рост истад ва зан ба хотири он интихоб мекунанд, ки 

осоишу оромиш кунад, фарзанд орад ва наслашро идома дињад. Аз ин 

рў, ободии мулк аз фаъолияти фарди алоњида муяссар намегардад. Он аз 

иттифоќу муттањидии афрод барои расидан ба њадаф ва саодат, ки дар 

маљмўъ љамъиятро ташкил медињанд, вобастагї дорад. Дар ин маврид 

маорифпарвар дуруст ќайд мекунад, ки «кори зироату иморат, масалан, 

бе вуљуди љамъе касир сурат нагирад».3 

Рушди љомеа аз истењсоли дуруст ва самараноки неъматњои моддї 

вобастагї дорад, аммо пайдоиши моликиятро чун Ж.Ж. Руссо, Дониш 

омили асосии ба вуљуд омадани нобаробарињои иљтимої, поймолшавии 

њуќуќи инсон, риоя нагаштани рукнњои адолати иљтимої ва ривољ 

гирифтани зулму ситам миёни ањолии ќишрњои гуногуни љомеа 

мењисобад. 

Дар боби муомилаи султон бо умаро ва сипоњ ва услуби 

аскардории «Рисола дар назми тамаддун ва таовун» Ањмади Дониш 

 
1 Девонаќулов А. Ањмади Дониш мураббии инсон…– С.4. 
2 Девонаќулов А. Ањмади Дониш мураббии инсон…– С.4. 
3 Девонаќулов А. Ањмади Дониш мураббии инсон…– С.5. 
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барњаќ зикр мекунад, ки давлат бе раият ороста нагардад ва бе аскар 

амну суботи он таъмин нагардад. Мураттабии низоми аскардорї аз зару 

мол вобастагї дорад ва зару молро давлат аз раият ба даст меорад. 

Иттињоду якмаромии мардум, ки њадафашон ободии кишвар аст эњтиёљ 

ба таъмини замин, обу мол дорад. Яъне, «подшоњї сурат нагирад, то 

лашкар ороста ва мураттаб нагардад. Ва лашкари ороста муяссар 

нашавад, магар ба зару мол. Зару мол ба даст наояд, то раияти мавфур 

љамъ набошад. Раият љамъ нагардад, то мамлакат ободон набошад ба 

ќурби кўњ ва љавози дарё ё чашма ва корез».1 

Ањмади Дониш баъд аз баррасии масъалаи инсон ва муайян 

кардани маќоми ў дар олам, сабабњои таъсиси љомеа оид ба одоби 

давлатдорї, тарзи љо ба љо гузоштани маъмурини идораи давлатї, 

баррасии масъалањои марбут ба соњањои њаётбахши љомеа, дар маљмўъ, 

рушд ва пешрафти кишвар изњори андеша карда, нисбат ба аќидањои 

Ж.Ж. Руссо, ки бозёфтњои тамаддуниро сабаби бадбахтии мардум 

мењисобад як ќадам пеш гузошта, ба таври даќиќ ва ба воќеият 

наздиктар панљ омилро сабаби асосии њал кардани нобаробарињои 

иљтимої, риояи адолат ва тараќќии љомеаи маданї мешуморад, ки 

истифодаи онњо шарт ва њатмї мебошанд. Ин омилњоро ба таври зайл 

зикр медорем: 1) подшоњи кишвар одил ва боњайбат бошад; 2) 

амалдорони идораи давлатї золиму ситамгар набошанд; 3) соњаи 

тандурустї рушдкарда бошад ва табибони њозиќ аз уњдаи ташхиси амроз 

ва табобати беморон баромад тавонанд; 4) мардумони кишвар 

маърифатнок, њалиму доно ва мењрубон бошанд 5) кишвар аз обњои 

љорї, чашмаву корезњо таъмин бошад.2  

Ин омилњо, њаќиќатан, дар рушди љомеаи маданї арзиши воќеї 

доранд. Яъне, агар подшоњи кишвар одил ва боњайбат набошад, 

њамсоягон аз заифњолию нотавонии ў стифода бурда, ба мулки ў тамаъ 

мекунанд. Зулму ситами амалдорони идораи давлатї бошад, ин зулму 

 
1 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Китоби 2. – С.130. 
2 Ниг.: Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Китоби 2. - С.130 - 131. 
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ситами худи султон аст. Зеро худи подшоњ ин маъмуринро ба вазифањои 

масъулиятнок таъйин кардааст. Њамзамон, агар дар кишвар ба соњаи 

тандурустї ањамияти хоса зоњир карда нашавад ва табибони њозиќ аз 

уњдаи ташхиси амроз ва табобати беморон баромад натавонанд, дар 

натиља, мардум аз маризињои гуногун фавтида, одамони дигар аз дохилу 

хориљ аз сабаби бими беморию марг кам ба кишвар меоянд. Мардумони 

кишвар бояд маърифатнок, њалиму доно, мењрубон  ва мењмоннавоз 

бошанд, то таваљљуњи сайёњон, тољирон ва дигар соњибкасбони 

кишварњои хориљро барои ташриф овардан ба кишвар, сармоягузорї 

кардан дар рушди соњањои он љалб намояд. Инчунин, агар дар кишвар 

обњои љорї, чашмаву корезњо зиёд бошанд, мардум тарки манзил 

накарда, ба пароканда шудани љамъият намеоваранд ва дар љойи дигар 

зиндагї карданро ихтиёр намекунанд. Парвариши анвоъи дарахтон, 

кишту заръ зиёд гардида, билохира, вазъияти иљтимоию иќтисодии 

мардум бењтар мегардад. 

Ањмади Дониш оид ба мубрамияти омили панљум, ки марбут ба 

масъали об ва таъмини он ба ањолї мебошад ањамияти хоса дода, барои 

таќвияти гуфтањои ќаблї бо далел ќайд мекунад: «Набинї, ки мардуми 

љиболу ќуро аз туркон њар сари чанд гоње ба њар замине ба андак об ва 

алаф љамъияте пайдо мекунанд ва кишту заръе. Чун амири зобит 

надоранд ва мадхали об ва њифзу забтро муроот натавонанд кард, 

лољарам ба андак фурсате љамъияти онњо мутафарриќ шуда, ба замине ва 

кўњи дигар интиќол менамоянд, ки андаке обу алаф дорад».1 

Аз ин андешаи Ањмади Дониш як нуктаро месазад ба асос гирифт, 

ки ќабилањои турк, ки дар он замон маърифати комил надоштанд ва аз 

санъати идоракунии давлат огоњ набуданд, барои бартараф кардани 

мушкилоти пайдошуда роњи њал намељустанд, балки аз бетаљрибагї 

пайваста тарки манзили зист ихтиёр карда, љойи зисти мувофиќ 

мекофтанд, ки ин омил боиси пароканда шудани љамъияти онњо мегашт. 

 
1 Ниг.: Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Китоби 2. - С.131. 
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Пас, подшоњ, агар хоњад, ки мардум осудањолона зиндагї кунанд, 

эњтиёљоти онњо таъмин бошад, ањолї барои пешрафти љамъият фаъолона 

кор кунанд, бояд ба риояи ин панљ омил таваљљуњ кунад.  

Тавсияњои маорифпарвар дар бораи чи гуна сифатњоро доштани 

подшоњ амалдорони дастгоњи сиёсї бо раият њангоми роњандозї 

кардани услуби идоракунии љомеа чи гуна муносибат намоянд ва кадом 

корњоро иљро кунад, хеле љолиб ва арзишманд мебошанд. Аз љумла, 

мутафаккир подшоњро ба сарчашма монанд мекунад ва дигаронро љўйе 

чанд, ки аз сарчашма љорї мешаванд. Агар оби чашма ширин бошад, 

оби љўйњо ширин, агар баръакс талх аст.1 

Ин андеша чунин маъно дорад, ки агар подшоњ адлгустар ва дорои 

ахлоќи њасана бошад, амалдорон ва раият аз ў ибрат мегиранд. Дар 

натиља, дар љомеа адолат густариш ёфта, баробарии иљтимої риоя 

мешавад. Ё худ чи тавре подшоњро забон якест, гуфтор бояд як бошад. 

Зеро «забон љосусуи дил аст» ва «дил манбаи муњаббату адоват» 2 

мебошад.  

Хулоса, агар подшоњ дурўї кунад, он гоҳ халќ низ дурўї мекунад. 

Дўстон байни худ нифоќ варзида, душманон муттањид мешаванд, то кор 

аз даст равад. Аз ин хотир, подшоњро зарур аст, ки адибон, шуаро ва 

воќеанигоронро хуб тарбия кунад ва барои муаррифии кишвар аз аќлу 

зењни онњо истифода барад. 

Њамзамон, аз нигоњи маорифпарвар њиммат ва њайбат ду хислати 

асосие мебошанд, ки подшоњ онњоро бояд доро бошад. Њиммат барои 

сарљамъии ањли кишвар наќши созгор дорад ва њайбат боис мешавад, ки 

душманони муттањидшуда парешон гарданд. Бинобар ин, Ањмади 

Дониш барњаќ менависад, ки «Бо дўстон љафо кардан чунон аст, ки бо 

душман вафо намудан».3 

 
1 Ниг.: Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Китоби 2. - С.146.  
2 Ниг.: Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Китоби 2. - С.146. 
3 Ниг.: Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Китоби 2. - С.147. 
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Дигар сифате, ки маорифпарвар шоиста буданашро ба подшоњ 

талќин мекунад, ин эњтиром дошатани сафирон ва расулон ва дар њаќќи 

малики он кишвар, ки сафирону расулонро фиристонидааст боадабона, 

бе кинаву адоват номи онњоро ба забон овардан аст. Бо лутфу мењрубонї 

иззати онњоро ба ҷо оварда, бо њадяву инъомњо онњоро хушнуд намояд. 

То нисбати давлат ва шахсияти ў њарфњои ношоиста баён накунанд. 

Њамзамон, сафирон ва расулони худро, ки ба кишварњои хориљ 

мефиристад, хуб интихоб намуда тавонад ва онҳо бояд табиатан доно, 

соњибтаљриба ва љањондида бошанд. Зеро сафирон ва расулонро Ањмади 

Дониш «ба манзалаи забони подшоњ»1 муаррифї менамояд. 

Сифатњои дигари ба подшоњ муносибро дар услуби мулкдорї 

маорифпарвар дар бахшояндагӣ, каримӣ, саховатпешагї, донишмандӣ, 

тањаммулпеша ва нексиришт будан мебинад. Ањмади Дониш таъкид 

мекунад: «Подшоњ сояи худост. Одати соя он аст, ки мутобиати соњиби 

соя кунад. Пас, њамчунон Худованди субњонању бар ањволи бандагон 

иттилоъ дорад, подшоњ низ дар ањволи раоё мутталеъ бошад. Ва 

њамчунон ки Худованди ќуддус њар яке аз бандагонро ба василае рўзї 

медињад, подшоњ низ бояд њар кадом аз раияро ба воситаи мансаб ва 

иљрои хидмат, ки лоиќи он бошад, рўзї муќаррар гардонад. Ва њамчунон 

ки Худованд сатторулуюб аст ва њалим, подшоњ низ гуноњи бандагон 

бипўшад ва бурдборї кунад ва ба њар чизе наранљад, то ваќте ки худ 

пардаи худ бидарад ва исрор кунанд ва мустављиби уќубат гардад. Ва 

чунон ки Худованд амин аст, амонати мардум нигоњ дорад ва рози њар 

як ба дигаре нагўяд ва ба мањорими мардум ба хиёнат нанигарад. Чунон 

ки Худой карим аст, кариму људ пеша кунад, то муљиби таълифи ќулуб 

шавад. Чунон ки Худованд бо вуљуди ќудрат ѓафур аст, бояд, ки подшоњ 

низ дар њини иќтидор авф кунад...».2 

Дар умури идоракунии љомеа бошад, Ањмади Дониш салтанатро ба 

сурати шахсе нисбат дода, муътаќид мешавад, ки он низ аз чањор поя 

 
1 Ниг.: Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Китоби 2. - С.148. 
2 Ниг.: Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Китоби 2. - С.152. 
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(сутун) иборат аст. Тахти он адолату инсоф аст. Пояњои он сипоњу раоё 

ва зару об мебошанд. Агар аз ин чањор поя яке нуќс пайдо кунад, сеи 

дигар устувориро аз даст медињанд ва дар низоми њукуматдорї халал 

ворид шуда, зулму истибдод реша мегирад. Чунки «сипоњ бе зар 

фаъолият накунад, зар бе раият њосил нашавад, раият бе об зар надињад 

ва об бе њукму амр наояд. Сипоњро бо зўр кор фармоянд, мол аз раият ба 

зулм ситонанд ва дар натиља дар низоми идоракунї хараљу мараљ пайдо 

шуда, љамъият пароканда шавад».1  

Аз ин фањмиш бармеояд, ки аввалан, барои он ки љомеа пароканда 

нашавад, зулму ситам реша нагирад, подшоњро зарур аст, ки дар услуби 

давлатдорї ба суботи ин чањор поя ањамият дињад. Донад, ки обњои љорї 

аз куљо сарчашма мегиранд ва маљрову мадхали онњоро муњофизат 

кунад. Агар тањќиќ кунад, ки њаљми об барои бунёди шањр басандагї 

намекунад, аз паси бинои он нашавад. Ва пайгирї кунад, ки аз наздикии 

шањр дарёњо љорї мебошанд, тадбир барои кандани каналњо андешад, то 

шањр аз оби нўшокї ва об барои кишту заръ басандагї намояд. Зеро 

таъмини ањолї бо об имконият барои кишту заръ медињад. Пардохти 

андоз аз замин ва зироати парваришкарда хазинаи давлатро ѓанї 

мегардонад. Таъмини аскар бо зару мол онњоро уњдадор мекунад, ки дар 

иљрои вазифаи худ масъулиятнок бошанд. Акси њол, дар сурати иљро 

нагардидани ин талабот, барњамхўрии љамъият пешрорў меояд.  

Дуюм, вазифаи подшоњ дар умури идоракунї иборат аз он аст, ки 

ба сари мардум нозирону расионро маъмур кунад, то онњо фаъолияти 

ањли њирфа ва зореъинро зери назорат гирифта, низоъњои байни онњоро 

њал кунанд, амволашонро аз нестшавї, аз дуздону роњзанон њифз 

намоянд. Дахлу харљи њукуматро мунтазам ба њисоб гирад. Маоши 

аскарон ва ањли ќаламро сари ваќт пардохт кунад. Аз њисоби хазинаи 

давлатї барои барљомондагону маъюбон нафаќаи муайян људо намояд 

ва баробарии иљтимоиро дар ин самт риоя дорад. 

 
1 Ниг.: Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Китоби 2. - С.131. 
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Таъсиси дорулмашвара ва ба сифати аъзо шомил кардани 

намояндагони табаќањои гуногуни љомеа ба он дигар усули демокартии 

идора кардани давлат аст1, ки Ањмади Дониш фаъолияти онро муњим 

арзёбї медорад. Зеро дар дорулмашвара масъалањои мавриди баррасї ва 

њал ќарор мегирифтанд, ки аз љониби намояндагони ќишрњои гуногуни 

ањолї пешнињод мешуданд ва њадафи онњо баланд бардоштани сатњу 

сифати зиндагї, рушди соњањои мухталифи кишвар мањсуб меёфтанд. 

Фалсафаи ислоњоти иљтимої ва маорифпарварии Ањмади Дониш 

моњиятан дунявї буда, ў бештар ба масъалањои таълиму тарбия, 

худшиносї, камолоти инсон, касбазхудкунї таваљљуњи хоса медињад. Ба 

ин хотир, фалсафаи ў берун аз анъанањои таърихию фалсафии классикон 

шакл нагирифтааст. Тањќиќи воќеии асарњои ў нишон медињад, ки 

маорифпарвар бањри нишон додани тарз ва усулњои идораи давлатї, 

роњњои барќароргардии љомеа, осоиштагии мардум, риояи меъёрњои 

адолати иљтимої, маърифатнок кардани мардум, љо ба љо гузории 

кадрњо, таъсиси машваратхона, масъалаи бунёди хазинаи давлатї, 

таъсиси фонди нафаќа, ёрдампулї ба шахсони ѓайриќобили мењнат ва 

амсоли инњо такя ба анъанањои классикон мекунад. Баъдан, Ањмади 

Дониш бо вуљуди идома додани анъанаи классикон дар таърихи афкори 

иљтимої-сиёсии мардумони Осиёи Миёна, хусусан мардуми тољик як 

ќадаме пеш гузошта, бунёдгузори равияи маорифпарварї дар ин 

минтақа гардид. 

Њамин тавр, давраи мустамликавї ва воридшавии тарзи 

муносибатњои истењсолии сармоядорї дар кишварњои Шарќ, алалхусус 

дар аморати Бухоро, агар аз як тараф, боиси то андозае тараќќї кардани 

соњаи иќтисодии кишвар гардида бошад, аз сўйи дигар, дар шуури динии 

худи маорифпарвар бетаъсир намонд. Чї тавре аз асарњои мутафаккир 

маълум мегардад, вобаста ба авзои сиёсї бар ивази масоили сабр, 

ќисмат, орзу, боварї ба Худо ва хушбахтии худ, ба њалли масъалањои 

 
1 Ниг.: Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Китоби 2. - С.152. 
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дигар, аз ќабили масоили бењтар кардани соњањои иќтисодию сиёсї ва 

фарњангї, роњњои барќарор ва обод кардани кишвар ва ѓайраро 

гузоштааст. Мутаассифона, љорї ва риоя кардани ин гуна навоварињо 

дар шароити сиёсии нимаи дуюми асри XIX аморати Бухоро, ки дар он 

давра рўњониёни мутаассиб тамоми вазифањои асосии идораи давлатиро 

бар уњда доштанд, мушкил буд. Аз ин хотир, маорифпарвар роњи наљот 

аз ин авзоъро дар такя намудан ба ақоиди исломӣ дида, талаби ислоњи 

исломро ба пеш мегузорад. Тавре дар боло ишора намудем, дар ин хусус 

Абдуллоев Ш. менигорад: “Дар ягон асари маорифпарварон мо ба танќиди 

рўирости дин дучор намоем. Танќиди рўњониён мутаассибу манфиатпеша ва 

амали онњо ин танќиди дин нест”.1 

Агар ин аќидаро аз љињати илмї тањлил кунем, маълум мешавад, ки 

маорифпарвари тољик барномарезии худро на аз танќиди дин оѓоз кардааст, 

балки бо танќиди сохтори сиёсї-иљтимої ва иќтисодию фарњангии кишвар 

ва дигар нобаробарињои иљтимої, ба танќиди аќидањои таассубангез ва 

хурофотии рўњониён, ки аз номи ислом баромад менамуданд, гузаштааст. 

Хусусан, асарњои Ањмади Дониш, Фитрат, Аљзї, Мирзо Азими Сомї 

ва дигарон фарогири ин матлабанд.  Аз љумла, тасдиќи ин далелро дар 

асари Ањмади Дониш «Рисола ё мухтасаре аз таърихи салтанати хонадони 

манѓития» ва «Таърихи амирони манѓития»-и Мирзо Азими Сомї 

метавонем баръало мушоњида намуд. Дар ин рисолањо рўирост ва ошкоро 

авзоъи сиёсї-иљтимоии аморати Бухоро ва тарзи давлатдории амирони 

манѓития, ки худро «фиристонидагони Худо дар рўи замин» мењисобиданд, 

ба зери танќид гирифта, талаби ислоњи исломро дар ин сарзамин мекунанд.  

Дар асарњои Фитрат низ аќидањои маорифпарварона аз танќиди дин 

оѓоз нашудааст. Фитрат рўирост костагињои тарзи давлатдории амирони 

манѓития ва авзоъи сиёсї-иљтимої ва иќтисодию фарњангии замон, 

муносибати рўњониёнро ба ањли дигар ќишрњои љомеа фош карда, сипас, 

сабаби асосии пастравї ва бемаърифатии шоњу амалдорон ва мардумро аз 

 
1   Абдуллоев Ш. Маорифпарварї ва озодфикрї. (Афкори динию фалсафї ва 
ислоњотии Ањмади Дониш). - Д., 1994. - С. 71. 
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нафањмидани асли дин медонад. А. Муњиддинов мазмун ва мундариљаи 

асари Фитрат «Давраи њукмронии Амир Олимхон»-ро тањќиќ карда, 

менависад, ки «Уламои дин ин тарзи идораи давлатиро мутобиќ ба шариат 

бар фармудаи Худо ва пайѓамбар дониста, тамоми мардумро ба он маљбур 

мекарданд, ки амали подшоњро рад накунанд, вале касе, ки аз фармудаи 

подшоњ саркашї мекард, онро гунањкор њисобида, ба зери зулму тањдид 

гирифтор менамуданд».1 

Аз ин рў, аз мутолиаи сарчашмањо ва бардошти натиљањо, тањлил ва 

тањќиќи асарњои илмї-тадќиќотии анљомёфтаи муњаќќиќони ватанию 

хориљї метавон маълум намуд, ки дар мадди авввал дар пайдоиш ва 

ташаккули арзишњои иљтимої-сиёсї, ахлоќї ва динии Ањмади Дониш 

аќидањои арзишманди мутафаккирони гузаштаи тољик, вазъи иљтимої-

сиёсии кишвар ва сафарњои чандинкарата ба Россияи подшоњї ва таъсири 

фарњанги дунявии он наќши асосї гузоштаанд.  

Њамин тавр, маорифпарварон инсонро њамчун љузъи људоинопазири 

табиат мењисобанд. Ба андешаи онњо, пайдоиши љомеа мањз аз фаъолияти 

бомаќсадонаи одамон љињати ба саодат расонидани умум, риояи баробарї, 

адолат ва њифзи њуќуќу озодињои инсон вобаста аст. Аз ин рў, нерӯи 

мутањаррики љомеа инсон ба њисоб меравад. Вазифаи сарвар ва амалдорони 

давлатї бошад, муњайё кардани шароит барои њаётгузаронии онњо, таъмини 

адолат, баробарии иљтимої ва њифзи амният дар байни њамаи ќишрњои 

љомеа мебошад. 

Тавре аз андешањои дар боло пешкашнамудаи мутафаккирони 

мавриди омўзиш ќарордошта маълум мегардад, њарчанд онњо дар шароити 

иљтимоии фарќкунанда ва даврањои гуногун умр ба сар бурда, ба њамдигар 

таъсири бевосита нарасонидаанд, вале тарзи фикрронї, норозигї ба 

мушкилињои иљтимої, пешнињоди роњњои њалли масъалањо дар таълимоти 

онҳо ба ҳам хеле монанд аст. Ҳамзамон, дар масъалаҳои риоя кардани 

адолати иљтимої, таносуб байни шоњу раият, роњњои ба даст овардани 

 
1 Фитрат. Давраи њукмронии Амир Олимхон. - Д., 1991. - С.4. 
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моликият ва истифодаи оқилонаи он ба фоидаи давлату раият ва ѓайра 

андешаронии Ањмади Дониш ба фикрронии Ж.Ж. Руссо сахт монанд аст.  

 

§ 2.2. Моњияти фалсафии консепсияи тарбияи табиии Жан Жак Руссо ва 

хусусиятњои фарќкунандаи он аз назарияи тарбияи Ањмади Дониш 

Бо сабаби мушкилоти хонаводагї Жан Жак Руссо аз давраи кудакї 

таълими муназзам нагирифтааст. Аммо бо роњнамоии падар аз давраи 

наврасї ба мутолиаи осори фалсафию адабї шурўъ намуда, ба 

кишварњои гуногуни Аврупо мунтазам сафар кардан, хизмат намудан 

дар вазифањои гуногуни давлатї ва касбњои мухталиф љињати пайдо 

кардани даромад, шиносої бо рўшанфикрони франсуз ва ширкат 

варзидан дар озмуну бањсњои илмї ўро ба яке аз чењрањои рўшанбини 

франсуз табдил дода, идеяњояш аз љињати ѓоявї заминањои инќилоби 

асри XVIII Фаронсаро ба вуљуд оварданд.  

Инчунин, файласуф таваљљуњи хоса ба масъалањои сиёсат, театр ва 

мусиќї зоњир карда, дар ин соњањо низ асарњои арзишманд таълиф 

кардааст, ки сањми дигари ўро дар рушди донишњои илмии замони худ 

нишон медињанд.  

Дар ин миён таълифоти маорифпарвар оид ба муайян кардани 

маќсад, вазифа ва методњои тарбия наќши муњимро дар рушди афкори 

педагогии мутафаккирони охири асри XVIII ва ибтидои ќарни XIX 

бозиданд, ки аз шуњрати љањонї пайдо кардани маорифпарвар дарак 

медињанд. Хусусан,  дар нимаи дуюми асри XVIII осори дар мавзўи 

тарбия таълифкардааш дар Россия пањн гашта, маъруфияти 

маорифпарварро миёни њаводорони осораш зиёд менамояд. 

Нависандагони рус, аз љумла Л.Н. Толстой дар охири умри худ дар зери 

таъсири андешањои Ж.Ж. Руссо ташаккул ёфтани аќидањои педагогии 

худро эътироф мекунад.1  

 
1  Поздняков А.Н. История педагогики и образования за рубежом и в Росии. - 
Саратов, 2009. - С. 26. 
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Ё худ муњаќќиќи рус О.И. Герасимова ишора мекунад, ки Ж.Ж. 

Руссо мафњуми «гуманизм»-ро тањлил карда, ба масъалањои мењварии 

педагогика: инкишофи инсон њамчун шахсият, наќши тарбия дар њаёти 

иљтимої, тарбия њамчун роњ барои муваффаќ гаштан ба хушбахтї, 

баробарї, бародарї, таносуби ќобилияти табиї ва кошифї ва ѓайра  

таваљљуњи хоса зоњир кард, ки минбаъд барои рушди афкори педагогї 

сањми назаррас гузоштанд.1 

Таассубу хурофот, нуќс ва нобаробарињои иљтимоии рушдкардаи 

замони зиндагии худро маорифпарвар самараи сохти давлатдории 

феодалї мењисобад. Дар робита бо ин, низоми тарбияи замони худро, ки 

ба ташаккул ва тарбияи инсони табиї мувофиќ намебошад, мавриди 

танќид ќарор медињад. Аз ин нуктаи назар, масъалаи калидии афкори 

педагогии ўро консепсияи тарбияи табиї ташкил медињад. Ин консепсия 

дар заминаи андешаи мутафаккир, дар бораи он ки марњилаи аввали 

инсоният «њолати табиї» - њолате, ки одамон озодона ва мувофиќ бо 

табиат зиндагї мекарданд, пайдо шудааст. Аммо зарурати ќонеъ 

гардонидани талаботи иљтимої-иќтисодї одамонро маљбур сохт, ки ба 

њам муттањид шуда, доир ба пайдоиши моликияти хусусї, ќонунњо, 

нобаробарии молу мулк, ки зулм ва беадолатї аз он сарчашма мегиранд 

шартномаи љамъиятӣ бибанданд.  

Ба назари Руссо, даст кашидан аз њолати табиии худ одамонро ба 

шавќмандии носолим, ба монандї њарисї, шўњратпарастї, молпарастї 

гирифтор кард. Њар ќадар тамаддуни инсонї рушд кард,  њамон ќадар 

дур шудан аз њолати табиї зиёд шуд. Бо вуљуди ин, Ж.Ж. Руссо таъкид 

мекунад, ки одамон монанд ба њолати табиї метавонанд низомеро ба 

вуљуд оваранд, ки баробарњуќуќиро таъмин кунад, даст кашиданро аз 

дабдабаю шукўњ ба танзим дарорад ва дар табиат маскан гирифтани 

одамонро созгор намояд.  

 
1 Герасимова О.И. Консепсияи гуманистии тарбия дар осори фалсафї-педагогии Жан 
Жак Руссо. Автореферати диссертатсия. - Нижний Новгород, 2007. - С.10. 
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Дар робита бо ин, Ж.Ж. Руссо ба дигаргун кардани низоми 

идоракунии љомеа таваљљуњ намуда, ба чунин андеша меояд, ки сохти 

љамъиятиро метавон бо ду роњ таѓйир дод: тариќи инќилоб ва тавассути 

маърифатнок кардани омма. Аз ин љо маълум мешавад, ки тарбия 

такягоњи њамагуна шакли идоракунї мебошад. Аз тарбияи дуруст 

бехатарии давлат ва њаёти осудаю озодонаи ањолї вобастагї дорад. 

Маорифпарвар аќидањои педагогии худро, асосан, дар асари «Эмил 

ё оид ба тарбия»-аш арзёбї намуда, идеяи бартараф кардани тасаввуроти 

назарї ва сунъиро оид ба инсони комил пешнињод мекунад. Масъалаи  

марказии асари мазкур Шахсияти «инсони табиї» аст, ки ӯ дурандеш, 

аммо орзукунанда ва љўянда мебошад. Аз ин бармеояд, ки аввалан, дар 

маркази таваљљуњи файласуф ташаккули инсон њамчун шахсият ќарор 

мегирад. Дуюм, ў дар консепсияи тарбияи табиии худ ба масъалаи 

шахсият аз назари антропологї муносибат мекунад. 

Њамин тавр, аз омўзиши асари мазкур маълум мегардад, ки дар 

маркази консепсияи тарбияи табиии маорифпарвар  кўдак њамчун инсон 

ќарор гирифта, њадафи асосии тарбия  ин инкишофи озоди шахсият дар 

шароити табиї мебошад. Бинобар ин, барои маорифпарвар табиати 

кўдак муќаддас ва бењамто аст, вале мураббї њангоми ба роњ мондани 

раванди тарбия бояд ба он љињати масъала ањамияти љиддї дињад, ки 

кўдак чи ќадар тўлонї намуди табиї, такрорнашавандаи худро њифз 

мекунад. Чунки, ба андешаи Ж.Ж. Руссо, «Табиат мехоњад, ки кўдакон 

бояд кўдак бошанд, пеш аз он ки бузург мешаванд».1  

Дар доираи консеспсияи тарбияи табиии худ Ж.Ж. Руссо ќайд 

мекунад, ки дар кўдак табиатан нишонањои зиёди ќобилият нуњуфтааст. 

Вазифаи бузургсолон аз он иборат аст, ки дар ташаккул ва такмили 

истеъдоди кўдак як ќатор корњои танзимкуниро иљро намоянд. Аз љумла, 

мутафаккир чунин қайд мекунад: «Мо заиф таваллуд мешавем - барои мо 

ќувва зарур аст, мо муњтољ таваллуд мешавем, барои мо дастгирї лозим 

 
1  Руссо Ж.Ж. Педагогические сочинения. В двух томах/Ж.Ж.Руссо/под ред. Г.Н. 
Джибладзе. - М.: Педагогика, 1981. - С. 55-56. 
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аст, мо бефоида ва пуч таваллуд мешавем, барои мо аќлу фањм даркор 

аст. Њамаи он чизеро, ки мо дар давраи таваллуд надорем ва бе онњо мо 

наметавонем супориши калонсолонро иљро намоем, тарбия дастрас 

менамояд». 1   

Тарбияи кўдак дар ин маврид бояд характери табиї касб кунад. Ў 

бояд табиї дониш гирад, ки ба таљрибаи шахсиаш восбастагї дошта 

бошад. Ўро зарур аст, ки мунтазам ќобилияти табиии худро нишон дода, 

ба такмили онњо таваљљуњ зоњир намояд. Дар натиља, ў аз мављуди табиї, 

бетаљриба ва иљтимоинашуда ба инсони комил, шахсияти озод ва 

њаматарафа инкишофёфта табдил меёбад. 

Чи тавре ќаблан ишора карда шуд, Ж.Ж. Руссо вазъи низоми 

тарбияи кишвари худро омўхта, ќайд мекунад, ки он ба инкишофи 

кўдакон ёрї намедињад, баръакс ба онњо таъсири манфї мерасонад. Ба 

љойи тарбияи анъанавї ў тарбияи кўдакро дар оѓўши табиат, дур аз 

љомеа, маданият ва санъат тавсия медињад. Бинобар ин, фањмиши табиї 

ва муносиб ба табиати тарбияи Ж.Ж. Руссо аз тавзењи Я.А. Коменский 

фарќ мекунад. Ў тасаввур мекунад, ки муносиб ба табиат тарбия кардан  

ин риоя кардани рафти табиии инкишофи худи кўдак аст. Аз андешањои 

фавќ бармеояд, ки принсипњои муайянкунандаи тарбияи гуманистии 

Ж.Ж. Руссо ин принсипи тарбияи озод ва табиї ё худ ташаккули «инсони 

табиї ва озод мебошад.2  

Принсипи тарбияи озод - принсипи аввалини гуманизми 

маорифпарвар буда, мазмуни он ин аст, ки бояд инсон чї тавре ки ўро 

табиат сохтааст, озод буданро омўзад. Принсипи дуюм - тарбияи табиї 

мебошад. Мувофиќи аќидаи Ж.Ж. Руссо, он ба марњилањои табиии њаёти 

инсон - даврањои синнусолї, ќобилият ва талаботи кўдак дар дараљањои 

гуногуни рушди синнусолии ў дахл дорад. 

Аз тавсияњои маорифпарвар бармеояд, ки рушди инсон бояд озод 

ва табиї сурат гирад то он мазмун ва характери тарбияро муайян 

 
1 Руссо Ж.Ж. Педагогические сочинения…-  С. 25.  
2 Руссо Ж.Ж. Педагогические сочинения…- С. 56. 
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намояд. Тарбияи озод ин гуманизими некбинона аст, зеро он арзишњои 

умумиинсонї, дастовардњои олии рушди љомеа, фарњанг ва тамаддунро 

муттањид менамояд. Тарбияи табиї бошад, бояд дар доираи ба эътибор 

гирифтани хислатњои табиии кўдак ба роњ монда шавад.  

Баъдан, дар баробари ду принсипи гуманистии тарбия: тарбияи 

озод ва тарбияи табиї, инчунин маорифпарвар се намуди саломатї: 

љисмонї, мењнатї ва ахлоќї (иљтимої)-ро, ки бо њамдигар алоќамандии 

зич доранд, дар ташаккули шахсияти комил муњим мешуморад. Онњо низ 

асоси консепсияи тарбияи табиии маорифпарварро ташкил медињанд. 

Саломатии љисмонї ва ахлоќии инсон аз таъсири се омили муњим: рушди 

љисмонии хуб дар давраи аввали кўдакї, муњити солими иљтимої ва 

тарбияи дуруст, ки аз табиат, аз муњити ињотакардаи одамон ва аз чизњо 

сарчашма мегиранд, вобастагии амиќ доранд. Масалан, тарбияи табиат 

ба рушди ботинии ќобилияти кўдакон, инкишофи узвњои њисси онњо 

мусоидат менамояд; тарбияи одамон - ќобилияти табиии кўдаконро 

ташаккул дода, ба онњо мањорати њис ва дарк кардани ашёи олам, иллати 

пайдо шудани њодисањоро меомўзонад. Дар натиљаи тарбия аз чизњо  

кўдакон маърифати худро зиёд мекунанд, зарур ва нафъовар будан ва ё 

набудани ашёњоро дарк карда, дар раванди њаётгузаронии худ аз онњо 

истифода мебаранд. 

Ба таври дигар, инсон аввалан, тавассути табиат тарбия ва 

ташаккул меёбад. Яъне, табиат натанњо барои ташаккули њаёти 

маънавии инсон, балки инкишофи љисмониаш мусоидат менамояд. 

Дуюм, муњимтар аз табиат дар ташаккули инсон сањми омили иљтимої 

назаррас аст. Зеро тавассути муносибат ва њамкорињои беруна бо дигар 

субъектњои љамъиятї инсон аз давраи кўдакї тарзи истифодаи дурусти 

ташаккулро, ки аз табиат мегирад, меомўзад. Ѓайр аз ин, ў натанњо ба 

мављуди табиї, балки иљтимої мубаддал мегардад. Сеюм, чизњо барои 

инсон таљрибаи инфиродї, имконияти маърифати оламро медињанд. 

Њамчунин, яке аз омилњое мебошад, ки барои аз кўдаки бетаљриба ба 

инсони њаматарафа такмилёфта табдил ёфтан, мусоидат менамояд. Аз ин  
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бармеояд, ки Жан Жак Руссо табиати кўдакро идеалї меҳисобад. Яъне, 

кўдак озод, донишдўст, ростќавл, рањмдил ва мењрубон таваллуд 

мешавад. Муњити ињотакарда бошад, ноодилона, зишт ва пуртаззод аст. 

Бархӯрди табиати идеалї ва чизњои зишт таъсири манфї ба кўдак 

мерасонанд. Аз ин рў, ўро мебояд аз ин муњит људо нигоњ дошта шавад.  

Агар ин андешаро бо аќидаи ќаблї муќоиса намоем, маълум 

мегардад, ки аз назари маорифпарвар одамон ва чизњо барои ташаккули 

инсон таъсири манфї мерасонанд. Пас, андешаи он ки тавассути таъсири 

муњит инсон ба инсони иљтимоишуда табдил меёбад ва чизњо барои 

маърифати њодисањо ба инсон имконият медињанд, бархӯрди аќидањоро 

ба вуљуд меоварад. Бо вуљуди ин ихтилофи назарњо, Ж.Ж. Руссо омили 

асосии тарбияро табиат мешуморад. Одамон ва чизњо танњо барои 

тарбияи кўдак имконият фароњам месозанд. 

Дар маљмўъ, Ж.Ж. Руссо хулоса мекунад, ки тарбия метавонад 

њамон ваќт дуруст бошад, ки њар се омил (тарбияи табиат, одамон ва 

чизњо ё худ њолати зоњирї) ба як самт равона карда шуда, њисси нек, 

аќидањои нек ва рафтори некро ба вуљуд оваранд. Мураббї дар ин 

маврид ба зўрї тарбиятгарро барои иљрои кори нек њидоят нанамояд. 

Худ кори нек кунад, тарбиятгир низ аз паси ў барои иљрои он талош 

меварзад. Яъне «Аз дили мо муњаббатро нисбат ба некї кардан 

барканед, - менависад Ж.Ж. Руссо, пас шумо њамаи љаззобияти њаётро 

мегиред».1 

Аз ин рў, Ж.Ж. Руссо бузургсолонро даъват мекунад, ки аз давраи 

аввали таваллуди кўдак дар ў шахсият, озодї ва мустаќилиятро тарбия 

кунанд. Мањз озодї ва инкишофи нишонањои ќобилияти табиї ва 

истеъдоди кўдак асоси тарбияи табииро инъикос мекунанд. Аммо ин 

маънои онро надорад, ки кўдак бояд сернозунуз, серталаб ва танбал 

бузург шавад. Ба ў зарур аст, ки аз кўдакї фаъолияти мењнатиро 

омўзонем, ба инкишофи ў назорат намоем. Кўдак набояд муаррифгари 

 
1 Руссо Ж.Ж. Педагогические сочинения… - С. 127. 
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худ бошад, зеро ин амал метавонад ба раванди тарбия ва ташаккули ў 

таъсири манфї расонад. Њар як кўдак ба таъсири бузургсолон 

эњтиёљманд аст. Мањз калонсолон кўдакро ба роњи дуруст њидоят 

менамоянд. Дар ин маврид Ж.Ж. Руссо менависад: «…инсоне, ки аз 

давраи кўдакї худро ба ихтиёри худ мегузорад, аз њама бадахлоќтар 

аст».1 Дар ин њолат, вазифаи муњими калонсолон ба ихтиёри кўдакон 

гузоштани озодињои муайян мебошад. Зарур аст, ки ў худро мустаќил 

њис кунад ва ба гарданаш иродаи каси дигар бор нашавад. 

Тарбияи мењнатї дар кўдак њисси уњдадорї ва масъулиятро аз рўйи 

амалу кирдори худ инкишоф медињад. Бинобар ин, мењнат бояд физикї, 

ахлоќї ва аќлї бошад. Тарбияи ахлоќї кўдакро аз таъсири љамъияти 

футуррафта ва маданияти сунъї муњофизат мекунад, манфиатњои шахсї 

ва истеъдоди ўро рушд медињад. 

Жан Жак Руссо ба принсипњои муносиб ба табиат такя карда, 

тасдиќ мекунад, ки тарбияи ботин, ќувваи табиии кўдаконро мекушояд, 

аз ин рў,  набояд аз берун чизеро ворид кард. Бояд ба онњо кўмак 

намоем, то сифатњои дохилии худро таќвият дињанд. Мурабии асосї 

табиат аст ва инсон-мураббї барои онњо шароити мусоид фароҳам 

меоварад. Мураббї ѓайримустаќим, яъне бавосита ба тарбия таъсир 

мерасонад. Тавассути фароњам овардани шароит ба ў кўмак мекунад, 

аммо набояд ба амалњои зўрї ва маљбуркунї роњ дода, ба раванди 

тарбияи ў халал ворид кунад. Вазифаи асосии мураббї ин аст, ки шавќу 

њаваси кўдакро чунон ба инобат гирад, ки њатто худи ў пай набарад. Ба 

кўдак аќида, фикри худ, ќоидањои ахлоќиро маљбуран бор накунад, 

балки ба ў имкониятњои озодона рушд ва инкишоф ёфтанро вобаста ба 

табиати ў пешнињод кунад. Кўшиш кунанд, ки вобаста ба имконият 

њамаи монеањое, ки барои ташаккули ў пеш меоянд, бартараф намояд. 

 
1 Руссо Ж.Ж. Педагогические сочинения… - С. 24. 
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Њамин тавр, дар доираи консепсияи тарбияи табиии маорифпарвар 

тарбияи табиї ин тарбияи озод аст, мавқеи асосӣ дорад. 1  Он бояд 

тавассути чањор марњилаи синнусолии њаёти кўдак, ки њар давра дорои 

талаботи мушаххас буда, аз њамдигар фарқи љиддї доранд, ба роњ монда 

шавад.  

Марњилаи якум, аз рўзи таваллуди кўдак то дусолагї, то 

ташаккули нутќро дар бар мегирад. Дар ин марњила рафтори кўдакро 

инстинкт ба њаракат медарорад. Вай аз одамони ињотакарда, аз љумла 

модар, ки барои ёрї додан ва парвариши ў сањми хоса дорад, вобастагї 

дорад. Масалан, «Тарбияи аввалия аз њама муњим аст ва ин тарбия ба 

уњдаи модар вогузор аст. Агар Офаридгори табиат мехост, ки онро ба 

дўши мард гузорад, ба ў барои хўронидани кўдак шир мебахшид. Аз ин 

рў, дар рисолаи банда оид ба тарбия њамеша афзалият ба зан дода 

мешавад».2 

Маълум мегардад, ки маорифпарвар занро офаранда ва 

тарбиятгари аввалини кўдак муаррифї мекунад, аммо дар баробари ин 

ба модар ва ашхоси тифлро ињотакарда тавсия медињад, ки барои кўдаки 

хурдсол дар мавриди аввал озодї асосї аст. Инсон озод таваллуд 

мешавад, вале дар њама љо ў парпеч аст. Ба кўдак озодї дињед, на ягон 

ќоида, на ягон одат, чунки одат ин худ зўроварї аст. 

Тавсияи дуюме, ки Ж.Ж. Руссо дар ин марњилаи рушди кўдак ба 

тарбиятгарон муфид мешуморад, ин таваљљуњи хоса додан ба тарбияи 

љисмонї мебошад. Яъне, бо таъкиди морифпарвар: «Агар шумо хоњед, 

ки зењни шогирди худро тарбия кунед, мустаќиман љисми ўро машќ 

дињед, ўро саломат ва боќувват нигоњ доред, то он доно ва хирадманд 

шавад; бигзор ў кор кунад, амал кунад, давад, љањад, доимо дар њаракат 

 
1 Поздняков А.Н. История педагогики и образования за рубежом и в Росии. - С. 27. 
2 J.-J. Rousseau. Emile ou de l’éducation. Livres I et II, 1762 édité par les Bourlapapey. – 
P. 9; Руссо Ж.Ж. Эмиль//Ж.Ж.Руссо. Педагогические сочинения…- С. 24. 
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бошад; бигзор ў љисман инсон шавад ва дар ваќти кӯтоњ тавонад ба 

инсони аз љињати аќлонї инкишофёфта табдил ёбад».1  

Ё ба шакли дигар њангоми тарбияи бадан вобаста ба мавсимњои 

сол љињати ба беморї гирифтор нашудан ва нерӯманд шудани кўдак, ўро 

ба муњит бояд мутобиќ кард. Барои правариши бадани ў иљрои бозињои 

варзишии шино кардан, давидан, љањиданро бояд ба роњ монд. Дар 

баробари ин, нерӯњои њисси панљгонаи кўдакро, ки иљрои ин бозињоро 

роњнамої мекунанд, бояд ташаккул дод. Зеро иљрои нодурусти бозињо, 

аз меъёр зиёд бардоштани вазн, амалњои нољо ба саломатии кўдакон 

зарар меоваранд. Инчунин, бехабарї аз он чизе, ки дар атроф мављуд 

аст, ноогоҳї аз ашёву њодисањои рўйдода бачаро ба тарсу биму, њарос 

гирифтор менамояд. Аз ин рў, бача бояд ба моњияти њар як ашёи 

дучоршудааш сарфањм равад, моњияти њодисањоро пай барад, то аз њар 

гуна садо натарсад. Бинобар ин, барои бартараф кардани ин њолат ба 

роњ мондани иљрои бозињои шабона, ки яке аз омилњои асосии аз тарсу 

бим рањо кардани кўдакон мебошанд, ањамиятнок мебошанд.2 

Аз ин таъкидњо бармеояд, ки то дусолагии тифл нисбат ба тарбияи 

ахлоќию фикрї ва мењнатї наќши тарбияи љисмонї муфид аст. Зеро 

кўдаке, ки љисман солим ва бетарс бузург мешавад, минбаъд дар ў 

ќобилияти дарккунї, фикрронї ва мустаќилияти маънавї дуруст 

ташаккул меёбад. 

Жан Жак Руссо раванди ташаккули саломатии инсонро њамчун 

механизми ташкили њаёти солим њисобида, бо нишон додани робитаи 

байни саломатї ва њолати ахлоќии инсон ќайд мекунад, ки «асрори 

бузурги тарбия дар тавонистани гузоштани кор, ки бояд машќњои 

љисмонї ва маънавї њамеша барои фароѓати њамдигар хизмат кунанд, 

 
1 Руссо Ж.Ж. Педагогические сочинения… - С. 127. 
2  Руссо, Жан Жак. Эмил ва ё дар бораи тарбият/ Бо кўшиши профессор Ирина 
Каримова; тањия ва тањќиќи профессор Сулаймонї С. - Душанбе: Ирфон, 2012.- 315 с. 
– С. 109-117. 
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нуњуфтааст».1 Дар чунин њолат инсон ва љомеа љисман ва ахлоќан солим 

мешаванд. 

Марњилаи дуюм, аз дусолагї то дувоздањсолагии тифлро дар бар 

мегирад. Маорифпарвар бадењатан ин марњиларо «хоби аќл» меномад. 

Тасаввур мекунад, ки дар ин марњила њоло кўдак ќобилияти тафаккур 

надорад. Бинобар ин, тавсия медињад, ки дар ин марњила њисси берунаи 

кўдакро инкишоф бояд дод. Дар ин синну сол кўдак худро њамчун 

шахсият дарк мекунад, ў аз лињози љисмонї ќавї аст. Нисбатан мустаќил 

ва дар њолати дарки маърифати олами ўро ињотакарда мебошад. Хуб 

мешавад, ки ба кўдак дар ин марњила мутолиаи китобро тавсия 

надињанд, зеро ў тањти таъсири аќидаи шахси дигар бузург мешавад. Ин 

љо муњим он аст, ки кўдак тавонад мунтазам маълумоти бештарро 

тавассути мушоњида аз табиат ва аз таљрибаи шахсии худ ба даст оварад. 

Ба назари Ж.Ж. Руссо, «То саршавии давраи аќлонї, кўдак идеяњоро не, 

балки образи онњоро мефањмад, аммо байни онњо чунин фарќият аст, ки 

образњо моњиятан аз тасвири воќеии њиссан фањмида шудани предметњо 

маъзул мебошанд».2 

Яъне, ба кўдак пеш аз њама дарси љуръатро бояд омўзонд, то ў ба 

дард ва ранљ тањаммул кунад. Кўдаке, ки аз дарси љуръат ва нотарсї 

сабаќ намегирад, ќайд мекунад Ж.Ж. Руссо, «…ваќте бузург шуд, дар 

баробари мусибатњо дармонда хоњад монд, на љуръат хоњад дошт ва на 

таљриба ва аввалин неше, ки ба дасти ў бихўрад, худро мурда хоњад 

пиндошт ва аввалин ќатраи хуни худро, ки бубинад бењуш шавад».3 

Чи ќадар кўдак бо љуръат бузург шавад ва бадани ў нерӯманд 

гардад, њамон ќадар ќудрат пайдо мекунад, ки ба кўмаки дигарон муњтољ 

нагардад. Аз ин рў, файласуф ин марњиларо оѓози зиндагии воќеии 

афрод мењисобад. Чунки дар ин марњила тифл пай ба вуљуди худ 

мебарад. Њофизааш ба ў мефањмонад, ки тамоми њодисањое, ки дар 
 

1 Руссо Ж.Ж. Указ. раб… - С. 236. 
2 Руссо Ж.Ж. Указ. раб… - С. 114. 
3 Руссо, Жан Жак. Эмил  ва ё дар бораи тарбият/ Бо кўшиши профессор Ирина 
Каримова; тањия ва тањќиќи профессор Сулаймонї С. – С. 58. 
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лањзањои мухталифи зиндагиаш сурат гирифтаанд сабабгорашон худи 

ўст. Дар ин марњила ифрот дар сахтгирї ва ифрот дар сањлангорї њар ду 

ба як андоза дар тарбияи тифл зараровар мебошанд.   

Марњилаи сеюм, аз 12 - солагї то 15-солагиро дар бар мегирад. Дар 

ин марњила диќќати асосї бояд ба ташаккули тарбияи фикрї ва 

мењнатии наврас дода шавад. Ин, ба аќидаи Ж.Ж. Руссо, бењтарин давра 

барои таълим аст, зеро марҳилаи ташаккули зењният мебошад. Зеро дар 

ин марњила дар тарбиягиранда ќувваи зиёдатї ба вуљуд меояд, ки ўро 

барои азбар кардани дониш њидоят менамояд. Аммо чизњоеро, ки ба ў 

меомўзонем, бояд интихоб кунем ва на бояд њар чї, ки њаст ба ў таълим 

дод. Ба ў он чиро, ки муфид аст, бояд омўзонид. Кофист, ки шумо ашёро 

дар мавќеи муносиб ба ў нишон бидињед. Баъд, ваќте ки мебинед њисси 

кунљковии ў хуб барангехта шудааст, чанд саволи мухтасар аз ў бикунед, 

то роњи њалли масъаларо ба даст биёваред. Дар ин замина  

маорифпарвар пешнињод мекунад, ки мураббї ва ё омўзгор бояд мазмун 

ва методикаи таълимро дар асоси худфаъолиятї ва фаъолнокии кўдакон 

мувофиќ кунонад. «Бигзор ў донад, на ба хотири он ки шумо гуфтед, 

балки ба хотири он ки ў худ фањмад, бигзор илмро аз ёд накунад, балки 

дар бораи он фикр намояд. Агар кадом ваќте шумо дар фањми ў андешаи 

обурўро иваз намоед, ў дигар фикр намекунад, ў ба бозичаи андешаи 

дигарон табдил меёбад».1 

Ж.Ж. Руссо барномаи таълимї ва низоми синфї-дарсиро эътироф 

намекунад. Мутолиаи китобњо ва дигар адабиётро ба кўдак тавсия 

намедињад, аммо таваљљуњи асосї ба омўзиши он илмњо, аз љумла 

биология, химия, география ва дигар илмњои табиї медињад, ки завќи 

кўдакро ба табиат бедор мекунанд. Кўдак бояд донишро аз география ба 

даст оварда, бо муњити ињотакардаи њамон мањал, ки ў зиндагї мекунад 

шинос шавад; астрономияро омўхта ситорањо, осмон, баромад ва 

 
1 Руссо Ж.Ж. Эмиль//Ж.Ж.Руссо. Педагогические сочинения. В двух томах.– С. 189. 
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нишасти офтобро мушоњида кунад; физикаро азбар карда, ба таљриба 

такя намояд.  

Инчунин, Ж.Ж. Руссо ќайд мекунад, ки дар ин марњила ба љуз 

табиат, њамчунин, таъсири муњити иљтимоиро дар тарбияи кўдак ба 

эътибор бояд гирифт. Дар ин синну сол кўдак «худро бе муносибат бо 

дигарон тасаввур мекунад… Ў њељ чиз аз њељ кас талаб намекунад ва 

назди касе худро вазифадор намењисобад. Вай дар љомеаи инсонї танњо 

аст ва танњо ба худии худ таваљљуњ медињад. Вай њуќуќ дорад, ки ба 

худии худ такя кунад, зеро дар ин син ба муваффаќиятњо ноил шавад. 

Љисми ў солим, аъзояш ќаиш, фањмаш дуруст ва олудаи таассуб нест, 

ќалбаш озод…».1 

Њамзамон, тавсияи мутаффаккир дар мавриди дар ин синну сол ба 

наврас омўзонидани касб, хусусан касби дастї, ба сабаби он ки дастњои ў 

низ аз маѓз аќиб намонанд, дар њолатњои мушкилоти рўзгор аз њисоби ин 

касб нони худро ба даст оварад, муњим мебошад. Аммо маорифпарвар 

дар ин интихоби касб байни писарон ва духтарон фарќият мегузорад. 

Ќайд мекунад, ки шуѓли пурзањмат ва њатто хатарнок ба мардон муносиб 

буда, шуѓле, ки инсон бояд дар як љо бинишинад ва бадани ў сусту 

танбал шавад, ин навъ корњоро бояд барои занњо гузошт.2 Яъне манзур 

ин аст, ки касбњои зањматталаб ва сангин барои занњо хос нест. Онњоро 

бояд барои интихоби касбњое њидоят намуд, ки сахтиро талаб надошта 

бошанд. 

Њамин тавр, агар дар оѓози ин марњила наврас танњо мањсусотро 

дарк мекард, дар натиљаи омўхтан ва муќоисаи предметњо ба ќазоват 

кардан мањорат пайдо мекунад. Аз ин нуќтаи назар, ба андешаи 

маорифпарвар, тарзи фикр навъњои гуногун дорад. Тарзи фикре, ки 

мафоњими худро бар асоси равобити воќеї бино нињода бошад. Ин тарзи 

фикрронии аниќ ва равшан аст. Дигар, тарзи фикре, ки ба равобити 

 
1 Руссо Ж.Ж. Эмиль//Ж.Ж.Руссо. Педагогические сочинения. В двух томах. – С. 243-
244. 
2 Руссо, Жан Жак. Эмил  ва ё дар бораи тарбият/ Бо кўшиши профессор Ирина 
Каримова; тањия ва тањќиќи профессор Сулаймонї С. – С. 166. 
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зоњирї иктифо кунад ва он фикри сатњї аст. Он касе, ки робитаро ба он 

тавр, ки њаст мебинад, тарзи фикри сањењ дорад. Он касе, ки он робитаро 

бад мефањмад, тарзи фикри ѓалат дорад. Он касе, ки робитаи хаёлї 

ихтироъ мекунад, ки њаќиќат дорад, на зоњир девона аст. Он касе, ки ба 

њељ ваљњ робитаро бо њам намесанљад, ањмаќ аст. Њар ќадар афрод 

бештар истеъдоди муќоисаи мафњумњо ва кашфи робитаро дошта 

бошанд, тарзи фикрашон сањењтар аст.1 

Дар ин марњилаи рушд ба наврас тавсия надодани мутолиаи китоб 

ва адабиёти гуногун, аз назари Ж.Ж. Руссо, чандон ќобили ќабул нест. 

Зеро мутолиаи китобњо ва адабиёти мухталиф љањонбинии наврасро 

васеъ менамоянд, нутќи ўро инкишоф дода, барои арзёбї кардани фикри 

мустаќил мусоидат мекунанд. Њарчанд њангоми омўзиши илмњои табиї 

оид ба гуногунрангии муњит, низоми коинот маълумоти зарурї мегирад, 

вале барои баён кардани маълумоти гирифтаи худ ба ў захираи маънавї 

лозим аст, ки онро мањз тавассути мутолиаи адабиёти гуногун  метавон 

ба даст овард. 

Марњилаи чањорум, аз 15-солагї то давраи камолотро дар бар 

мегирад. Ин марњиларо Ж.Ж. Руссо «давраи сабр ва кўшиш» меномад. 

Мањз дар ин ваќт инсон мубталои эњсос, таассуроти рўњї, нооромї 

мегардад. Ин давраи тарбия марњилаи гузариш аз кўдакї ба камолот аст. 

Бинобар ин, дар ин давра бояд ба тарбияи ахлоќии љавонон ањамият дод. 

Ж.Ж. Руссо ќайд мекунад, ки љомеаи муосири ў аморалї (берун аз ахлоќ 

будани рафтор) ва боихтилоф мебошад. Дар чунин шароит њифз кардани 

аслияти воќеї, бегуноњии кўдак мушкил аст. Аз ин хотир, барои расидан 

ба ин њадаф ў се вазифаи асосии тарбияи ахлоќиро пешнињод мекунад: 

коркарди эњсоси некї, муњокимањои нек ва озодии нек. 2  Воситањои 

тарбия, аз назари Ж.Ж. Руссо, на барои насињат кардан ва бевосита 

барои иртибот доштан бо мусибатњои инсон ва нохушнудии ў хизмат 

мекунанд.  

 
1 Њамин асар…- С. 170. 
2 Руссо Ж.Ж. Указ. раб.. - С. 247. 
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Маорифпарвар марњилањои рушди кўдакро шарњу тавзењ дода, дар 

тафовут аз дигар мутафаккирон анљоми онро на 20-солагї, балки 25-

солагї муайян мекунад ва ин марњиларо ў «давраи хушбахтї» меномад. 

Муњаќќиќи рус Н.Б. Мелник даврабандињои рушди кўдакро аз 

љониби Ж.Ж. Руссо мавриди тањќиќ ќарор дода, ќайд мекунад, ки: 

«Њамин тавр, мо мебинем, ки Ж.Ж. Руссо образи кўдак-талаба-

тарбиятгарро бо ду шакл тавсиф менамояд: табиї ва иљтимої. Аз ин 

нуқтаи назар, тавсифи иљтимої натиљаи тасвири табиї аст. Дар њамаи 

марњилањои њаёт, аз як тараф, хусусиятњои табиї ба инкишофи иљтимоии 

кўдак, аз тарафи дигар, ба кам шудани хатарњои муайян, мусоидат 

менамоянд».1  

Умуман, масъалаи оила ва вазифањои он, омодагї ба никоњ ва 

њифзи оила, тамоюлгирии тарбияи духтарон ва писарон дар оила, 

фарќиятњо дар тарбияи иљтимої ва љинсии кўдакон мавзўъњои мењварии 

рисолањои маорифпарвар «Эмил ё оид ба тарбия» ва «Юлия ё Элоизаи 

Нав» ба њисоб мераванд. 

Ж.Ж. Руссо аќидањои худро дар бораи тарбия аз масъалаи ташкили 

оила оѓоз карда, тасдиќ мекунад, ки ягон кас не, балки танњо табиат 

ќодир аст, ки зану мард инфиродї якдигарро интихоб кунанд. Кори 

ояндаи марду зан - интихоб кардани њамдигар… Ин њуќуќи табиат аст, 

ки онро њељ кас манъ карда наметавонад. Бузургсолон, дар симои 

волидайн ва мураббї метавонанд танњо барои бо њамдигар шинос 

шудани писару духтар кўмак намоянд. Инчунин, маорифпарвар ба 

инобат гирифтани синну соли љавононро барои бастани никоњ хеле 

муњим мешуморад. Оилае, ки дар синни ба балоѓат расидан бунёд 

мешавад, устувор мегардад. Ин њаќиќатро ў кўшиш мекунад дар Эмил 

фањмонад. «София њанўз ту њаждањсола нестї; ту навакак ба 22-солагї 

расидї; ин синни изњор кардани ишќ аст, на бастани никоњ. Хуб падар ва 

 
1  Мельник Н.Б. Антропологические взгляды Ж.Ж.Руссо: истоки и прикладное 
значение. - Екатеринбург, 2008. 
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хуб модар! Оњ, агар хоњед, ки кўдаконро бо мањорат тарбия кунед, сабр 

намоед, то њадди нињої, то ваќте ки худатон ба бачагї хотима дињед».1 

Њамзамон, Ж.Ж. Руссо дар рисолањои мазкур таваљљуњи хоса ба 

сифатњои њамсарони оянда медињад. Бахусус, нисбати зан ќайд мекунад, 

ки зан бояд безебу бадахлоќ набошад, зеро аз хуб нигоњ доштани љисми ў 

ќаду басти кўдакон вобастагї дорад. Ба љуз ин, зан бояд боњаё бошад. 

Ќонуни табиї барои занњо ин кўшидан барои шаъну шараф не, балки 

ифтихор кардан аз фарзандон ва шавњар мебошад. Одоби занњо аз 

табиат вобастагї дорад. Зан бояд содиќа ва фозила бошад. Аз њама 

сифати муњими занњо њалимї, фурўтанї, бе шиква пўшида нигоњ 

доштани гуноњи шавњар мебошад. На барои шавҳар балки барои худ вай 

бояд содиќ бошад. «Шаттоњї, љангарагї ва матонати зан танњо бадбахтї 

ва амалњои ношоистаи шавњарро кам мекунанд» - менависад Ж.Ж. 

Руссо.2 

Бо вуљуди эътироф кардани маќоми зан ва нишон додани сифатњои 

ў маорифпарвар наќши асосиро дар оила ба дўши мард вогузор мекунад. 

Чї ќадар вазъи шавњар дар љомеа баланд ва мустањкам бошад, њамон 

ќадар тасаввурот оид ба оила хуб аст, яъне маќоми оила боло гузошта 

мешавад. Масалан, Ж.Ж. Руссо менависад: «Чи тавре ки оила бо љомеа 

тавассути роњбари он робита барќарор мекунад, рутбаи ин роњбар вазъи 

оиларо пурра ба танзим медарорад».3  

Њамзамон, маорифпарвар тамоюлњои тарбия ва инкишофи 

писаронро, ки шавњарњои оянда мешаванд, асоснок карда, ба уњдаи 

падар, сарвари оила вогузор мекунад. Ў таваллуди кўдаконро лањзаи 

хушбахтии оила мењисобад. Масалан, «Давуѓељи кўдакон падару 

модарро нисбат ба њамдигар азиз мегардонад ва кўдакон байни онњо 

муносибати зану шавњариро мустањкам менамоянд».4  

 
1 Руссо Ж.Ж. Педагогические сочинения: в 2-х т. - С.551. 
2 Руссо Ж.Ж. Указ. раб…- С  449. 
3 Руссо Ж.Ж. Указ. раб… - С. 449. 
4 Руссо Ж.Ж. Педагогические сочинения: в 2-х т. – С.36. 
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Таваллуди кўдак дар оила миёни волидайн, асосан, мардро масъул 

мекунад, ки љиддї уњдадорињои муќаддаси худро, ки табиат ба дўши ў 

гузоштааст, иљро намояд. Њарчанд мутафаккирони аврупої масъалаи 

иштироки падарро дар тарбияи кўдак чандон муњим намењисобанд, вале 

дар таълимоти маорифпарвар наќши боризи худро дорад. Масалан, хуб 

нест, ки падар миёни кўдакони худ тафриќа гузошта, нисбат ба яке 

таваљљуњи бештар ва ба дигаре камтар дињад. Дар ин самт барои падар 

бояд интихоб вуљуд надошта бошад. Вай набояд дар оила ба нафаре 

афзалият дињад, ки Худо ба ў ато кардааст, њамаи кўдакон баробаранд. 

Ба њамаи онњо якзайл муносибат ва мењрубонї намояд».1 Ё ба ин мазмун 

таъкид дорад «Касе наметавонад уњдадорињои падарро иљро намояд, ў 

њуќуќи падарї надорад».2  

Вазифаи аввалиндараља ва муњими тарбияи оилавї, аз назари Ж.Ж. 

Руссо, ин дар кўдакон бедор кардани муњаббат ба Ватан ва њисси 

шањрвандии онњо мебошад. Худи Ж.Ж. Руссо низ, бо вуљуди он ки дар 

ватанаш таъќибу тањдид медид, вале ватанашро сидќан дўст медошт. Аз 

љумла дар асари худ «Ќарордоди иљтимої» менависад: «Хушбахтона, 

ваќте ман дар бораи њукуматњо мулоњиза мекунам, њамеша дар 

тадќиќоти худ омилњои наверо барои дўст доштани кишвари худ пайдо 

менамоям!»3 

Нисбат ба тарбияи динї Ж.Ж. Руссо изњори назар карда, аз љумла 

ќайд мекунад, ки то синну соли муайян ба кўдак оид ба дин сухан гуфтан 

зарурат надорад. Ў зикр мекунад, ки «Кўдак оид ба тартиби љойгир 

шудани коинот фикр карда, дар бораи офаридгори он ба андеша 

меояд».4 Ў мекўшад таваљљуњ ба он дињад, ки низоми муосири тарбияи 

оилавї ба ин масъала сару кор надорад ва дар кўдакон такаббур, 

муњаббат ба љоњу љалол, нафрат ба камбизоатї ва мењнатро тарбия 

мекунад. 

 
1 Руссо Ж.Ж. Педагогические сочинения: в 2-х т. -  С. 46. 
2 Руссо Ж.Ж. Указ. раб… - С. 40. 
3 Jean-Jacques Rousseau. Du contrat social. Marc Michel Rey, Amsterdam, 1762. – Р. 8. 
4 Руссо Ж.Ж. Указ. раб…- 294. 
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Дар консепсияи тарбияи табиии Ж.Ж. Руссо њамчунин оид ба 

хусусиятгирињо ва фарќияти байни тарбияи писарон ва духтарон 

ањамияти хоса дода шудааст. Фарќияти аввал аз бозињои иљтимоии 

кўдакон оѓоз мешавад. Дар оила бояд ба таври гуногун машѓулиятњо ва 

бозињоро барои духтарон ва писарон ташкил намоянд. Маорифпарвар 

менависад, ки «Писарон њаракат ва ѓалоѓуларо љустуљў мекунанд. Ба 

онњо наќора ё худ табл, ѓирѓирак, ќисми мутањаррики чиз (равонак) 

даркор аст, духтарон бештар ба чизњое, ки ба ороиш додан эњтиёљ 

доранд, ба мисли оина, чизи зеби хона, ќуроќ ва хусусан ба лухтак» 

таваљљуњ медињанд.1 

Дуюм, бозии духтарон, ки ба корњои хољагї марбут мебошанд 

оромона сурат мегирад. Бар замми ин, маорифпарвар тавсия медињад, ки 

ба духтарон корњои хона, корњои дастї, машќ бо асбобњои мусиќиро 

омўзонидан зарур аст. Волидайне, ки дар оила писаронро тарбия 

мекунанд, бояд дигар наќшро бозанд. Бозии бачагон, серњаркатиро 

талаб мекунад. Бинобар ин, бояд дар фазои кушод сурат гирад. Зеро он 

шавќу раѓбати ояндаи онњоро муайян менамояд. Ба инобат гирифтани 

ин гуна хусусиятњо дар тарбияи писарону духтарон дар таълимоти 

мутафаккирони аврупої ба љуз Ж.Ж. Руссо зикр карда нашудааст. 

Маорифпарвар аз зумраи он мутафаккироне аст, ки мањз ба эътибор 

гирифтани ин хусусиятгирињоро дар тарбияи фарзандон муњим 

мешуморад. Чи тавре муњаќќиќи рус О.И. Герасимов ќайд мекунад, 

Ж.Ж. Руссо аввалин файласуфе аст, ки кўшиш кард то робитаи биологї, 

љинсї ва њолати иљтимоии мард ва занро барќарор карда, ба пайдоиши 

назарияи гендерї асос гузорад.2 

Яъне, Жан Жак Руссо дар тафовут аз муосирони худ фарќияти 

тарбияи љинсиро дар оила муњим шуморида, дар ин маврид менависад, 

ки тарбияи духтарон бояд ба уњдаи модар гузошта шавад. Духтарон бояд 

корњои муносиби худро иљро кунанд. Дар онњо хосиятњои мардонаро 

 
1 Руссо Ж.Ж. Педагогические сочинения: в 2-х т.- С.445. 
2 Герасимова О.И. Указ.раб… С. 17. 
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набояд инкишоф дод, зеро ба онњо зиён меоваранд.1 Аммо ин маънои 

онро надорад, ки духтаронро дар рўњияи љањолат тарбия намуд, њадаф 

ин аст, ки ба онњо фарњанги хонадорї ва иљрои корњои хољагиро таълим 

бояд дод. 

Умуман, хулосаи Ж.Ж. Руссо дар бобати ин масъала аз он иборат 

аст, ки ќадимтарин иљтимоот ва танњо иљтимое, ки табиї мебошад 

хонавода аст, вале дар ин иљтимоъ њама фарзандон, то ваќте даври падар 

љамъанд, ки барои баќои хеш ба ў муњтољанд. Вале, ба мањзи ин ки ин 

эњтиёљ рафъ мегардад, риштаи табиї пора мешавад. Падар худро аз 

мусоидати фарзандон маъоф мешуморад, фарзандон худро аз итоати 

падар бениёз медонанд ва њама дар истиќлол зиндагї мекунанд. Агар боз 

њам ба иттињоди худ идома дињанд ва бо якдигар зиндагї кунанд, аз рўйи 

ихтиёр аст, на иљбор. Бинобар ин, метавон хулоса кард, ки ба ќавли 

маорифпарвар давом ва баќои хонавода натиљаи ризоияти афрод ва як 

амри ќарордодї аст, на табиї.  

  Ин њисси озодихоњї, ки дар њама кас вуљуд дорад натиљаи фитрат 

ва табиати башар аст. Воќеан, аввалин ќонуне, ки инсон пайравї 

мекунад, ќонуни њифзи худ ва аввалин фикре, ки ба хотири ў мерасад, 

фикри мувозибат аз хештан аст. Аз ин рӯ, вақте одамизод ба синни 

балоѓат мерасад, чун танњо худаш метавонад ќазоват кунад чї васоиле 

барои њифзи ў лозим аст, дигар ба соњибихтиёр ва арбобе эњтиёљ 

надорад.  

 Таърихнависи голландї Гротсий, ки дар замони салтанати Луи 

Сездањум, подшоњи Фаронса, ки дар Париж зиндагї мекард китобе бо 

унвони «Њаќи љанг ва сулњ» (соли 1625) навишт, дар он зикр мекунад, ки 

ќудрати руассо фаќат барои осоиши зердастон эљод шудааст. Барои 

исботи назарияи худ вазъияти ѓуломонро шоњид меоварад ва нишон 

медињад, ки бандагон барои роњати арбобон њастанд, на арбобон барои 

роњати бандагон. Ин шахс маъмулан дар истидлолоти худ исботи њаќи 

 
1 Руссо Ж.Ж. Педагогические сочинения: в 2-х т. – С. 453. 
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вазъияти мављударо шоњид меоварад, дар сурате ки мафосиди як 

иљтимоъ њељ њаќе набуда, фаќат ношї аз таљовуз ва тааддии афрод ва 

табаќоти он љомеа аст. Мумкин аст, равишњои истидлолї ёфт шавад, ки 

бењтар ва зудтар ба натиља бирасад, вале њељ кадом монанди равиши 

Гротсий ба нафъи мустабидин ва ситамгорон нахоњад буд.1 

 Аз мутолиаи афкори Гротсий дуруст наметавон фањмид, ки оё 

навъи башар мутааллиќ ба сад нафар одамизод аст ё он сад нафар 

мутааллиќ ба навъи башар њастанд? Томас Гоббс низ ба њамин монанд 

назария дорад. Ба гуфтаи ин ду нафар донишманд, навъи башар аз 

галањои чанд ташкил шуда, њар як барои худ раисе доранд, ки фаъолияти 

онњоро ба танзим дароварда, назорат мекунад. 

Нињоят, аќидањои педагогии Ж.Ж. Руссо дар заминаи консепсияи 

тарбияи табиї ањамияти таърихї доранд ва пешќадам буда, таъсири 

бузург дар рушди аќидањои педагогии донишмандони марњилањои 

баъдина гузоштаанд. Аз љумла андешањои ў дар мавриди ба кўдакон 

мењрубонї кардан, хусусиятњои синнусолї ва инфиродии онњоро 

бодиќќат омўхтан, талаботи моддию маънавиашонро ќонеъ гардондан, 

ба духтарон љињати маълумотнок шудан монеа пеш нагузоштан, барои 

шинос шудан ба асрори табиат омўзиши илмњои табиатшиносиро дуруст 

ба роњ мондан, онњоро ба мустаќилона фикр кардан равона кард ва 

ѓайра аз ќоидањои муњими рушди низоми тањсилот ба њисоб мераванд.  

Тавсияњои маорифпарвар дар бораи ба раванди таълиму тарбия 

характери воќеї додан, онро бо дигаргунињои њаёти иљтимої мутобиќ 

намудан, дар раванди таълиму тарбия ба худфаъолиятї ва фаъолнокии 

кўдакон эътибори љиддї додан, омода кардани онњо ба фаъолияти 

мењнатї ва ѓайра имрўз низ муњимияти худро аз даст надода, истифодаи 

онњо аз ањамият холї намебошанд. 

 
1  Гуго Гроций и его трактат «О праве войны и мира». 
http://www.kursach.com/biblio/0001002/002.htm (03.08.2022). 
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Масъалаи оила, риояи одоби никоњ ва нишон додани вазифањои 

волидайн дар низоми назарияи тарбияи Ањмади Дониш дар тафовут аз 

консепсияи тарбияи табиии Жан Жак Руссо тибќи риояи суннатњои 

фарњанги исломї ва омезиш додани онњо бо арзишњои умумибашарї 

мавриди баррасї ва тањќиќ ќарор гирифтааст. Ба андешаи Ањмади 

Дониш, њадафи асосии бунёди оила ин натанњо ќонеъ кардани талаботи 

биологї, балки тавлиди насл, боќї гузоштани авлод ва пайдо кардани 

љойгоњи муайян дар љомеа мебошад. Зеро тавассути тавлиди насл 

шумораи ањолї зиёд гашта, бани навъ боќї мемонад. Ободии мулк ва 

муваффаќ шудан ба њама гуна пешрафтњо мањз аз баќои бани навъ 

(инсон) вобастагї дорад. Дар баробари ин, маорифпарвар ќайд 

менамояд, ки «савоби касе, ки саъй кунад, то банда биофарад бузург аст. 

Яъне, њаќќи падар аз он лињоз бузург аст, ки ў фарзанд меофарад, вале 

њаќќи устод бузургтар аз ў мебошад, ки ў ин фарзандро ба роњи дину 

омўзиш њидоят мекунад».1  

Дар иртибот бо ин гуфта маорифпарвар фоида ва фазилати 

никоњро ба таври зайл тавзењ медињад: «…таваллуди фарзанд ва 

афзоиши нуфузи ањолї, идома додани авлод, нигоњ доштани чашм аз 

назару дил аз васваса, талаботи шањвониро ќонеъ кардан ё худ танро 

осоиш додан мебошад.2 

Дар назарияи тарбияи Ањмади Дониш, пеш аз њама, муњаббат ва 

эњтироми зану шавњар нисбат ба њамдигар, сабру тањаммул, 

якдигарфањмї омилњои асосии устуворї ва пойдории оила ба њисоб 

мераванд. Дахолати хешу пайвандони зан ва ё мард дар корњои 

хонаводагї, эњтиром накардани якдигар сабабњои ба бенизомї дучор 

гардидан, вайрон гаштани муносибатњо, ба вуљуд омадани нофањмињо ва 

дар њадди нињої барњам хӯрдани оила мегардад. Хусусан, мутафаккир 

дар фасли «Дар тањќиќи одоби никоњ ва ваљњи хусумати модаршў ва 

шароити тазаввуљ»-и асари «Наводир-ул-ваќоеъ» мавзўи мазкурро 

 
1 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Кит.1. – Душанбе, 1988. – С.230-231. 
2 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ.- С.231. 
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њаматарафа мавриди тањлил ќарор дода, нисбати дахолат кардани хешу 

пайвандон ба корњои хонаводагї, ки њамеша ба носолимї ва халал ворид 

кардан ба муносибатњои оилавї меорад, мисолњо оварда, барои њаллу 

фасли онњо пешнињодњои муфид манзур медорад.  

Масалан, маорифпарвар оид ба наќши модарзан ва модаршў дар 

танзим ва пайдо шудани мушкилоти хонаводагї ибрози назар карда,  

ќайд мекунад, ки наќши модарзан ва модаршў, дахолати онњо ба 

муносибатњои оилавии фарзандон аз омилњои аввалини носолим 

гардидани оила ва барњам хўрдани он ба њисоб меравад. Аз љумла,  

модарзан аз соли аввали оиладории духтар пайваста аз шавњар талаб 

кардани молу сарват, либос, зару зевар, ѓизову анвоъи гуногуни нуќл ва 

ѓайраро, ки њирсу љоњталабиро дар тинати духтараш парвариш дода,  

сабру ќанонатро аз даст медињад, пешнињод мекунад. 

 Њирсу љоњталабии зан бошад, ба он меоварад, ки ў нисбат ба 

шавњар муносибаташро таѓйир дода, аз ў мудом талаби зару зевар, 

либосу палос карда, ба корњои хонаводагї бетаваљљуњї зоњир намояд. 

Дар натиља, оила носолим гашта, мард дар танзими муносибатњои 

оилавї ба мушкилот рў ба рў мегардад. Аз чунин сурат гирифтани вазъи 

рўзгор, тибќи назари Ањмади Дониш, мард аз зан мепурасад, ки «охир ин 

ашёи хона куљо шуд ва он палоси рангин куљо рафт ва он њулию зевар, ки 

дар гўшу гардан доштї, чї шуд ва он ќумоши латиф, ки дар бар доштї, 

чї кардї? Ва чї шуд, ки ин хона имрўз ба ранги хонаи мусибатзада сиёњ 

ва пур аз дуд аст ва рангу рўи ту чаро зарду кабуд ва сабаб чї, ки имрўз 

бўи таоме ба машоми иштињо намеояд?».1 

Зан, ки бо таъсири маслињатњои модар њарису љоњталаб гашта, 

хислати айёриро омўхтааст, назди шавњар худро бечорањолу озурда 

вонамуд намуда, бо кашидани оњи сарде мегўяд: «Палоси рангин аз 

бародарам буд ва њулию зевар аз хоњарам ва он ќумош аз модарам, ки 

њар кадом бозхости орият карданд ва гуфтанд: «Ту шавњар дорї, набояд, 

 
1 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Кит.1. – Душанбе, 1988. – С. 232. 
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ки хона ба кироя орої. Собуну оњак набувад, ки ман худро шустушў 

дињам ва на орду равѓан ва њима, ки барои ту чизе омода гардонам, 

лољарам мо низ њама гурусна нишастаем, то ту ої ва чї фармої?!».1 

Ё худ  модар ба фарзанд таъкид ба таъкид мегўяд, ки «ман туро ба 

ин умед бузург кардаам, ки ба гуфти зан дарої ва маро ба сари косаю 

навола манъ фармої ва маро зердасти зан кунї ва ба даста нон дињї ва 

дар њар кўю манзил модарон бар сари хони фарзандон соњибихтиёранд 

ва занону ходимони эшон чокарону мутеон!» ва ё баръакси њол 

менависад: «Ман пир шудам ва аз кор монда ва дар амри саранљоми 

кори хона касе ба њоли ман намепардозад ва нигоњ намекунад ва њама 

бањузур хоб мекунанд. Ва ман аз пагоњ то бегоњ медаваму метапам».2  

Ањмади Дониш дар ин маврид зикр мекунад, ки агар мард ба 

суханњои модар гўш кунад, шўру ѓавѓои зан баланд мегардад ва 

шавњарро бо суханњои «Ман бо модарат нанишинам ва ўро аз ман људо 

кун ва њавлию нафаќаи алоњида барои ў тартиб дор. Ва чун аз модари 

худ метарсидї, чаро зан кардї!?»3 мушаввашхотир ва озурда мегардонад. 

Воќеан, чунин ба роњ мондани муносибати модарзан ва модаршў дар 

муносибатњои оилавии фарзандон мардро пайваста дар хиљолат монда, 

ба устувории оила монеа пеш меорад. 

Дигар пањлуи аќидањои маорифпарварро дар боби оила ва танзими 

муносибатњои оилавї муайян кардани вазифа ва уњдадорињои мард дар 

хонавода ташкил медињад. Ањмади Дониш тавсия медињад, ки мард 

вазифадор аст, ки бо зан бо лутфу мењрубонї муомила кунад, эњтиёљоти 

зан, хонаводаро бо ашёи зарурии рўзгор таъмин намояд, вале аз зан 

љињати таъмини хонавода, тиљорат ва ё иљрои корњои дигари шахсї молу 

сарват талаб нанамояд, ки оќибат ўро хору залил мекунад. Бинобар ин, 

мард пеш аз издивољ бояд соњиби касб, молу сарват, хонаву љой гашта, 

 
1 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Кит.1. - С. 233. 
2 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Кит.1. - С. 245-245. 
3 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Кит.1. - С. 245. 
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баъдан, ба интихоби зан ва бунёди оила тасмим гирад. Дар чунин њолат 

оилаи ў устувор монда, зиндагиаш осудањолона мегузарад. 

Аммо вобаста ба мушоњидањо аз таљрибаи рўзгор маорифпарвар 

ќайд мекунад, ки дар љомеаи феодалии шарќї њадафи мардон дар амри 

издивољ ва бунёди оила аз њамдигар тафовут дошт. Баъзе барои айшу 

дилхушї ва шањватронї, бархе барои молбахшї љињати фарзанд, љамъе 

љињати сиёсати дин ва бархеи дигар барои такаффулу тимори хона зан 

интихоб мекарданд. Аз ин рў, тавсия медињад, ки марди солењ, ба хотири 

он ки рўзгораш хуш гузарад, зиндагии осударо ороста намояд, зери 

тањќиру маломатњои зан ќарор нагирад, пеш аз бунёди оила бояд се 

шартро риоя намояд:  

1. Соњибкасб ва дорои молу сарват бошад. Агар барои таъмини 

мушкилоти рўзгор ба моли зан эњтиёљ пайдо кунад, мудом мутеи 

фармони ў мешавад. 

2. Соњиби манзил бошад. Агар манзили муайяне надошта бошаду 

дар хонаи зан зиндагї ихтиёр кунад муљиби маломати зан ќарор 

гирифта, пайваста аз ў суханонеро мешунавад, ки «Ту кистї?! Гадои бе 

сару по ва бе манзилу љо, ки ба воситаи ман соњиби хона ва фирош 

гаштї!? Ва ба кадом пояи эътибор тафаввуќ ба иќтидор мељўї ва даъвии 

мардї мекунї!?». 

3. Сурати зоњираш аз айб холї бувад. Агар маъюб бошад зани 

маъюб биталабад. Агар зани интихобкардааш љамила ва беайб бошад, 

боиси тањќири зан ќарор мегирад.1 

Ин се талаботи асосие, ки Ањмади Дониш ба мард пеш аз бунёди 

оила тавсия медиҳад дар консепсияи тарбияи табиии Ж.Ж. Руссо ба 

эътибор гирифта нашудааст. Ин маълумотро бо чанд далел метавон 

тасдиќ кард: дар хонаводаи шарќї пеш аз издивољ таъмин будани мард 

бо манзил, касб ва молу сарват муњим аст; дар хонаводаи мардумони 

аврупої бошад, барои бунёди оила ин се омил чандон муњим шуморида 

 
1 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Кит.1.- С.247. 
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намешавад. Барои мардуми Шарќ оила унсури муќаддас аст ва мањз 

тарбияву таълими ибтидоии кўдак аз оила сарчашма мегирад. Бинобар 

ин, мард ва зан кўшиш мекунанд, ки барои устувории оила 

якдигарфањмї ва эњтироми якдигар ќавї бошанд. Волидайн фарзандро, 

новобаста аз он ки соњиби маълумот ва мустаќилона ба фаъолияти 

мењнатї машѓул аст, зери назорати доимии худ ќарор медињанд. Кўшиш 

мекунанд, ки вобаста ба имкониятњо ўро бо манзил таъмин гардонанд. 

Дар оилаи ѓарбї бошад, ба ин гуна корњо чандон таваљљуњ дода 

намешавад. Чун фарзанд ба синни балоѓат мерасад ў, дар доираи њуќуќ 

ва уњдадорињои худ амал мекунад. Интихоби њамсар, касб, пайдо 

кардани љойи кор аз љониби ў мустаќилона сурат мегирад. Таъсири 

волидайн ба фарзанд дар ин маврид ба назар намерасад ва ѓайра.  

Маорифпарвар дар баробари риояи шартњои мазкур њангоми 

бунёди оила, тавлиди насл ва мавќеъ пайдо кардан дар љомеа шартњои 

дигареро, ки дар зер ба таври мушаххас зикр мекунем барои мард муњим 

шуморидааст: 

1) зан аз оилае интихоб кунад, ки аслу насаби шариф дошта бошад, 

ба ранљи хонадорї тааммул кунад, боњаё бошад, эњтироми шавњарро 

азиз донад, хонаро тозаю озода ороста гардонад ва сирри онро ба берун 

набарорад; 

2) бо муњаббат зиндагӣ бунёд кунад, дахолати хешу пайвандони худ 

ва оилаи занро дар њалли мушкилоти хонаводагї аќлонї тањлилу ташхис 

карда, бо суханони беасосу айбљўёна ба солимии оила халал ворид 

нанамояд; 

3) зани интихобкарда дорою соњибмулк набошад ва аз сахтии рўзгор 

таљриба гирифта, бузург шуда бошад; 

4) зан пештар аз балоѓат биталабад, ё дар њадди балоѓат расида, зеро 

занӣ ба балоѓат расида ва аз ин давра солњое сипарї дошта, аз таљрибаи 

заношўї воќиф, ба мард забондарозї карда, шарму њаё, иффату 

муњаббатро нисбат ба шавњар риоя намедорад; 
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5) зан уммї, бесавод бошад ва таламмузи хатту иншо накарда ва 

китоби «Лайлї ва Маљнун» нахонда, ки агар зан аз ањли ќалам бувад, 

њикояти ишќу муњаббат мехонад ва ашъори он забт мекунад ва ин 

мўљиби тасаллут ва мубоњот ва ифтихор бар мард мешавад, хоса, ки 

мард уммї бувад; 

6) љамоли зоњирии зан аз айб холї бувад ва ихтиёри камоли љамол 

накунад, зеро бар мард фахр оварда, аъзами таваљљуњи мардум 

мегардад.1 

Инчунин, њуќуќњое, ки маорифпарвар дар низоми муносибатњои 

оилавї ба мард муайян мекунад, аз инњо иборатанд: 

- бо зан муносибати некбинона, лутфу мењрубонї дошта бошад, яъне 

хандон ба хона дарояд ва хомўш аз хона берун шавад; 

- корњои хонаводагиро бо мазоњу бозї, ќањру ѓазаб мавриди иљро 

ќарор надињад; 

- беасос нисбати зан гумони бад набарад; 

- занро дар хона танњо нагузорад ва њамроњи ў њамеша ходимеро 

вобаста кунад; 

- ба зан нафаќаи некў људо намояд ва он нафаќа аз мењнати њалоли ў 

бошад ва ѓайра.2 

Њамин тавр, аз оилае, ки ба њирсу тамаъ дода шуда, љоњталабу 

мутакаббир бошад, мутафаккир интихоби занро барои мард тавсия 

намедињад. Зеро дар сурати аз чунин оила интихоб кардани зан, мард 

њамеша зери маломат ва суханњои зањрогини зан: фалона анбозу амсоли 

ман, ки дуни ман аст, зани вазир шуд, шояд ки ман љуфти амир бошам3 

ва ѓайра мубтало мегардад. Ин гуна назархоњї нисбат ба мушаххас 

кардани маќоми зан дар таълимоти Ж.Ж. Руссо низ ба назар мерасад. 

Яъне, дар ин масъала байни андешањои онњо монандӣ ба назар мерасад. 

 
1 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Кит.1.- С.247 – 252. 
2 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Кит.1.- С.254-257. 
3 Њамин асар. – С. 236-237. 
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Нисбати масъалаи талоќ додан бошад, маорифпарвар тањаммулро 

муњим мешуморад, саросемагї ва беасос талоќ доданро ба мардон тавсия 

намедињад. Инчунин, њангоми талоќ додан ошкор кардани сирри зан ва 

айби ўро ба мардумон  гуфтан љоиз намебинад. 

Жан Жак Руссо њарчанд барои зан боњаёї, муњаббат ва эњтиром 

доштанро нисбат ба шавњар муњим мешуморад, вале ба мисли Ањмади 

Дониш вазифа ва уњдадорињои мардро дар раванди интихоби оила ва 

танзими муносибатњои оилавї даќиќ нишон намедињад. Тавсияњои 

Ањмади Дониш ва шартњои гузоштаи ў ба љуз зан уммї, бесавод бошад, 

занро дар хона танњо нагузорад ва њамроњи ў њамеша ходимеро вобаста 

кунад дигар пешнињодњояш ќобили дастгирї буда, истифодаашон ба 

манфиат ва пойдории оилањо мусоидат менамоянд. 

Дигар масъалае, ки дар танзими муносибатњои оилавї Ањмади 

Дониш ба он таваљљуњ зоњир кардааст, ин мушаххас кардани њуќуќњои 

зан дар хонавода мебошад. Аз назари маорифпарвар њуќуќњои зан бар 

мард иборатанд аз: 

- шавњари худро эњтиром кунад, бо ў муомилаи хуш дошта бошад ва 

назди хешу пайвандон обрўи ўро риоя дорад;  

- хонаву манзилро тозаву озода ороста дорад; 

- бе иллат ва бе иљозати мард аз хона берун наравад ва сирри хонаро 

ба кўча набарорад; 

- дар моли шавњар хиёнатро раво набинад; 

- эњтироми мењмондориро риоя кунад; 

- ба молу сарвати шавњар ва овардаи ў ќаноат кунад ва ѓайра.1 

Мушаххас кардани вазифа ва уњдадорињои фарзанд нисбат ба 

волидайн самти дигари фалсафаи амалии Ањмади Дониш ба њисоб 

меравад. Оид ба ин мавзўъ дар боби «Дар тањќиќи њуќуќи абавайн ва 

њадди уќуќи онњо»-и асари «Наводир-ул-ваќоеъ» маорифпарвар 

њуќуќњои волидйнро дар тарбияи фарзанд ва њадди итоат накардани 

 
1 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Кит.1.- С.254-257. 
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фарзандонро ба фармони онњо нишон дода, ќайд мекунад, ки назди 

фарзандон падару модар мавриди эњсону шукранд, агар солењ бошанду 

ба фарзанд некўї кунанд, акси њол њуќуќњое, ки ба волидайн нисбати 

тарбияи фарзанд додаанд, аз онњо мањрум мешаванд.1 

  Хусусан, падар вазифадор аст, ки фарзандро таълим дињад ва ба ў 

илми заруриро омўзонад, вобаста ба шуѓли дўстдоштааш соњиби касб 

намояд ва њангоми ба синни балоѓат расидан ўро оиладор кунад. Агар 

падар њаќќи писарро иљро накарда, ба ў илми заруриро надињад, касбу 

пешаи лоиќро наомўзонад ва соњиби оила нанамояд, нофањмињо байни 

падару писар ба вуљуд меоянд. Писар аз љињати эњтиёљ, ки аз падар 

дастгирї намеёбад аз ў саркашї мекунад ва бороҳи бад меафтад. Ин љо 

маорифпарвар таъкид мекунад, ки падар мубталои гуноњ аст, аз он сабаб 

ки эњтиёљоти писарро таъмин накарда, ўро ба исён меоварад. Яъне, 

«ваќте падар ба эњтиёљоти писар намерасад  ў, саркашї аз касбу пеша, 

таълим карда, умри худро ба хуш гузаронидан мебахшад. Барои 

пардохти нафаќаи волидайн ба дуздию ќимор, раќќосию шоњидї даст 

зада ё барои дарёфти хушнудии модар зани солењаи худро талоќ дода, ба 

фисќу фасод ва зино меафтад.2  

Дар баробари уњдадор будани падар дар тарбияи фарзанд, 

маорифпарвар дигар пањлуи мавзўъро тањќиќ карда, зикр мекунад, ки 

фарзанд низ вазифадор аст, ки баъди соњиби касбу пеша шудан ва ба 

фаъолият пардохтан нафаќаи волидайнро дињад. Њангоми, пирї дастёрї 

онњо бошад ва аз љињати тааби хизмат дар рўяшон «уф» нагўяд, дилтанг 

нашавад, зеро ки «уф» дар маврди кўфтагї ва дилгирї ба забон меояд. 

Њамзамон ба волидан овоз баланд накунад, бонг назанад, бо мулоиматї 

ва нармї сухан гўяд.3 Чунин тарзи андешаи маорифпарвар њанўз њам дар 

љомеаи тољикї маъмул аст ва ањамияти ахлоќии худро на ин ки гум 

 
1 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Кит.1.- С.35. 
2 Ањмади Дониш. Наводир-ул-ваќоеъ. Кит.1.- С.36. 
3 Наводир-ул-ваќоеъ. Кит.1.- С.44-45. 
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накардааст, балки дар доираи ќонун низ амал мекунад. 1  Ин гуна 

андешаронї дар таълимоти Жан Жак Руссо ба эътибор гирифта 

нашудааст.  

Умуман, масъалаи мењварии зерфасли мазкурро тањлил ва тањќиќи 

консепсияи тарбияи табиии Жан Жак Руссо ва нишон додани наздикии 

ѓоявї ва тафовути андешањо аз назарияи тарбияи Ањмади Дониш ташкил 

медињад. Тањлил ва муќоисаи андешањои маорифпарварон нишон дод, ки 

дар бисёр масъалањои марбут ба низоми тарбия, марњилањои рушди он, 

таъсири омилњои гуногун љињатии танзими ин раванд, бунёди оила, 

вазифањои волидайн дар оила, њуќуќу вазифањои фарзанд ва ѓайра ба њам 

монандї доранд. Аммо ин масъалањоро Ањмади Дониш вобаста ба 

хусусиятгирии љомеаи суннатии шарќї ва омезиш додани онњо бо 

арзишњои умумибашарї њаллу фасл менамояд, ки нисбат ба аќидањои 

Жан Жак Руссо фарќ мекунанд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму 
тарбияи фарзанд» дар назар аст. 
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§ 2.3. Таъсири аќидањои иљтимої-сиёсии Жан Жак Руссо ва Ањмади 

Дониш дар ташаккули афкори фалсафии њамасрон  

ва мутафаккирони баъдина 

Мутафаккироне чун Руссо ва Дониш бо он њама осори илмии 

пурмуҳтаво, тарзи фикрронии пешќадам ва барои замони худ 

ѓайримуќаррарї, зиракию ояндабинии даќиќ наметавонистанд ба 

мафкураи олимону донишмандони минбаъда таъсиргузор набошанд. 

Огюст Конт дар бобати таъсири «Ќарордоди иљтимої» мегўяд: «Дар як 

марњилаи муайяни таърихи башар рисолаи «Ќарордоди иљтимої» 

онќадар шавќу шўр ва эътиќодотеро барпо намуд, ки ба он сатњ њатто 

Инљилу Ќуръон нарасидаанд. Т. Карлейл ин китобро Инљили панљум ё 

Инљили сонии Жан Жак номидааст».1 

Таъсири афкори Ж.Ж. Руссо дар инќилоби Фаронса аз он љињат 

муњим  аст, ки ба ормони инќилобчиёни франсуз сурати возењ ва рўшане 

додааст: њокимияти миллї, озодї, баробарї, ин аст усули инќилоб, ин 

аст он се калимаи сењромезе, ки дар њама љо ва аз њама кас шунида 

мешуд. Мо намегўем, ин ормон фаќат тањти таъсири аќидањои Жан Жак 

Руссо пайдо шудааст, лекин шакке нест, ки файласуфи франсуз на танњо 

дар ошно сохтани мардум бо ин се усуле, ки хулосаи китоби «Ќарордоди 

иљтимої» ва манбаи афкори инќилобї мебошад, кӯмаки шоёне кардааст, 

балки усули мазбурро ба сурати илтифоте дароварда, ки дар ќалби 

миллатњои зинда љой гирифтааст. Дар таќвияти ин адеша Едвар Квинт 

мегўяд: «Руссо пешќаровули инќилоби Фаронса мебошад ва агар ќойил 

шавем, ки як фард метавонад нањзатеро муљассам созад, ин марди бузург 

инќилоби кабирро муљассам мекунад.2  

Аќидањои иљтимої-сиёсии Жан Жак Руссо дар Олмон нисбат ба 

љойњои дигар бештар пањншуда мебошанд. Алберт Сорел дар ин маврид 

 
1 Жан Жак  Руссо. Ќарордоди иљтимої.  Тарљумаи Ѓуломњусайн Зиракзода. - Тењрон, 

1341. - С. 25; La Revue occidentale philosopique, sociale et polotique dirigé par Pierre 

Laffitte. Tome 23, 101, Paris, 1889; Thomas Carlyle. The French Revolution. Cambridge, 

1930. P. 328.  
2 Жан Жак  Руссо. Ќарордоди иљтимої. - С. 30. 

https://socialsciences.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/carlyleT/French%20Revolution.pdf
https://socialsciences.mcmaster.ca/~econ/ugcm/3ll3/carlyleT/French%20Revolution.pdf
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мегўяд: тарбияти олмонињо эшонро водор мекунад то, афкори Жан Жак 

Руссоро бифањманд. Рўњия ва эњсосоти онњо сабаб мешавад, ки 

«ќарордоди иљтимоиро»-ро биписанданд. Жан Жак Руссо дар њељ куљо 

заминаи ин ќадар муносиб нагузоштааст ва низ дар љойи дигар мегўяд: 

кишвари Олмон аз Иёлоти Муттањида ташкил ёфта буд… афкори 

ќарордоди иљтимої давлатро мутамарказтар ва миллатро муттањидтар 

кард. Пайравони Жан Жак Руссо, ки дар Фаронса тарфдори инќилоб 

буданд, дар Олмон ислоњталаб шуданд.1 

 Агар афкори Жан Жак Руссо дар таъсиси дастгоњи сиёсї ва 

иљтимоии Олмон дахолат дошта бошад, ба воситаи ин аст, ки дар 

ташаккули аќидањои ду файласуфи бузург таъсир кардааст. Ин ду 

донишманд, ки нуфузашон аз тамоми манотиќи Олмон дар аввалњои 

ќарни нуздањум зиёд аст, Кант ва Фихте мебошанд.  

Иммануэл Кант аз зумраи он файласуфоне аст, ки масъалаи 

мењварии таълимоти ўро инсон ва шинохти ў ташкил медиҳад. Яъне, 

инсон кист, барои чӣ ў офарида шудааст ва чӣ кореро бояд анљом дињад; 

муҳимтарин суолест, ки дар таълимоти ӯ ҷойдорад. 

Дар ташаккули афкори фалсафии Кант таъсири хоса ѓояњои 

гуманистии Ж.Ж. Руссо зиёд ба мушоњида мерасанд. Чунки Руссо бо 

тамоми неру даъват мекард, ки бояд ба шаъну шарафи инсони оддї 

эњтиром гузошт. Аз паси ў Кант низ ташвиќгари анъанаи гуманизм дар 

таърихи фарњанги замони Нав муаррифї мешавад. Аммо Кант на танњо 

пайравї ба идеяњои Ж.Ж. Руссо карда, њамаи идеяњои ўро ќабул 

мекунад, балки дар баъзе маврид идеяњои ўро мавриди тањќиќ ќарор 

дода, онњоро танќид ва ќабул намекунад. Масалан, файласуф идеяи 

Ж.Ж. Руссоро оид ба баргаштан ба њолати табиї ва дур шудан аз 

арзишњои тамаддуниро рад карда, мароќ ба инсони фарњангї медињад. 

Яъне барои Кант инсони иљтимоишудаву фарњангї ќобилияти ташаккул 

 
1 Жан Жак  Руссо. Ќарордоди иљтимої. – С. 28-29. 



 
 

133 
 

додани маънавиётро тавассути дарк ва азбарнамоии фарњанги љомеа 

доро мебошад ва он аз инсони омехтаношуда ба тамаддун фарќ дорад.  

Умуман, чи тавре муњаќќиќи рус П.Г. Чижов низ тасдиќ мекунад, 

Кант мафњумњои тамаддун ва тамаддуни инсониро аз Ж.Ж. Руссо 

иќтибос карда, онњоро нисбатан амиќ ва воќеї тањќиќ мекунад. Аммо 

баъзе аз беморињо ва зиддиятњои тамаддунро, ки Ж.Ж. Руссо ба њаёти 

инсон онњоро хатарнок мењисобад, љонибдорї менамояд. Бо вуљуди ин, 

ќайд мекунад, ки ин мушкилот хоси як тамаддун, як кишвар ва ё љомеа 

намебошанд. Онњо характери умумибашарї дошта, кишварњо дар 

якљоягї роњи њалли онњоро пайдо мекунанд. Аз ин рў, аќидањои И. Кант 

нисбат ба Ж.Ж. Руссо на характери хаёлпарастонаву, эњсосї, балки илмӣ 

мебошанд.1 

Баръакси идеяи баргашт ба њолати табиии инсонии Ж.Ж. Руссо 

Кант дар тадќиќоти худ оид ба «Оѓози эњтимолии таърихи инсоният» 

собит мекунад, ки тамаддун ба дасти инсон воситаеро дод, ки инсон 

шавад. Чунки бе тамаддун ў аз њолати њайвонї, аз вањшоният берун шуда 

наметавонад. Инсон тавассути берун шудан аз њолати њайвонї, барќарор 

кардани тартиботи њаёт ва рафтори инсонї ба инсон табдил ёфт.2  

Аз ин рў, ба андешаи И. Кант, арзиши тамаддун дар он ифода 

меёбад, ки ба инсон омўхт, то вобаста ба хоњиш, талабот ва нияташ 

муносибат кунад ва ба эњтироми якдигар расад. Ба љуз ин, тамаддуни 

инсонї ќонуни дигар - ќонуни мустањкам ва инкишоф додани одамиятро 

ба вуљуд овард, ки он аз идеяњои муњими китоби «Танќиди хиради 

холис»-и Иммануэл Кант ба њисоб меравад. 

Масъалаи асосии фалсафаи Кант ин масъалаи инсон, гуманизм, дўст 

доштани инсон, мушаввашї ба таќдири ў, кўшиши инсорвор иљро 

 
1  Чижов П.Г. Дух гуманизма в философии И.Канта // Общечеловеческое и 
национальное в философии. / Кантовские чтения в КРСУ (22 апреля 2004 г.); II 
международная научно-практическая конференция КРСУ (27-28 мая 2004 г.). 
Материалы выступлений / Под общ.ред. И.И. Ивановой Бишкек : 2004. C.92-95. 
2 https://studfile.net/preview/6430798/page:4/ 

http://anthropology.ru/ru/person/chizhov-pg
http://anthropology.ru/ru/text/chizhov-pg/duh-gumanizma-v-filosofii-ikanta
http://anthropology.ru/ru/edition/obshchechelovecheskoe-i-nacionalnoe-v-filosofii
http://anthropology.ru/ru/edition/obshchechelovecheskoe-i-nacionalnoe-v-filosofii
http://anthropology.ru/ru/person/ivanova-ii
http://anthropology.ru/ru/city/bishkek
https://studfile.net/preview/6430798/page:4/


 
 

134 
 

кардани амал ба њисоб меравад. Аммо барои Кант мароќ зоњир карданро 

ба инсон мањз Ж.Ж. Руссо бедор кард. 

Таълимоти Ж.Ж. Руссо ба фалсафаи инсон бахшида шудааст, вале 

аќидањои ў системанок намебошанд. Фалсафаи Кант универсалї ва 

системанок мебошад. Муносибати Руссо ва Кант ба таърих антропологї 

мебошад: таърихро фардњои алоњида, гурўњи одамон ва њама насли 

инсонї ба њаракат медарорад. Рафти таърихро њамоњангї ва 

бањамтаъсирии ду омил: табиї ва фарњангї, ки љузъњои људоинопазири 

моњияти инсон мебошанд, муайян мекунад. Руссо ва Кант ба таври 

гуногун мазмуни онњоро тавсиф мекунанд ва маълум мегардад, ки онњо 

усулан аз њамдигар фарќ доранд. 

Фалсафи Ж.Ж. Руссо ба ташаккули афкории интиќодии И. Кант 

таъсири бузурге расонида аст. Донишманди фаронсавии ќарни бистум 

Делбос дар ин маврид мегўяд: «Жан Жак Руссо дар бедор кардани И. 

Кант бештар аз Д. Юм дахолат доштааст».1 

Худи И. Кант ин далелро чунин тасдиќ мекунад: «Жан Жак Руссо 

маро ба сироти мустаќим њидоят намуд. Ман кунљковии худро сарфи 

мутолиа дар илмњои сирфан назарї намуда будам. Ў ба ман ёд дод, ки 

бояд манзури њар таълиф фалсафї нишон додани њуќуќи башар ва 

истирдоди2 он бошад. Лекин агар нахуст И. Кант фирефтаи таълифоти 

аввалияи Жан Жак Руссо шуда аст, баъдњо мундариљоти «Ќарордоди 

иљтимої» дар фикри ў таъсир бодавомтаре доштааст. Ин мундариљот 

пояи бисёре аз фарзияњои ахлоќї ва сиёсии ўро ташкил медињанд. 

Тасаввур мекунам њељ кас бењтар аз ў маънои ќарордоди иљтимоиро 

нафањмида ва њељ кас беш аз ў арзиши воќеии назариёти сиёсии Руссоро 

дарк накардааст, ќайд мекунад муњаќќиќи Эронї Ѓуломњусайн  

Зиракзода.3 

 
1 Њамин асар. – С. 30. 
2 Истирдод – чизи додаро боз хостан; талаби пас додани чизеро кардан. 
3 Жан Жак  Руссо. Ќарордоди иљтимої.  Тарљумаи Ѓуломњусайн Зиракзода. - Тењрон, 
1341. - С. 31. 
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Агарчи афкори Фихте назар ба Кант камтар маъруф аст, вале шояд 

таъсири он ба сиёсати Олмон мустаќимтар ва мањсустар бошад. Ў низ 

сарењан худро низ аз пайравони «ќарордоди иљтимої» медонад ва 

натиљањое, ки аз он мегирад аз нуќтаи назари демократї ба андозае 

ифротї аст, ки шояд Руссо њам зинда буд, онро намепазируфт. Фихте дар 

муќаддимаи китоби «Тањќиќот барои тасњењи ќазовати мардум дар 

бораи инќилоби Фаронса» ба мухолифин мегўяд, ки эй касоне, ки 

мебинед тахаюлоти Руссо амалї мешавад ва маъхазҳои ўро хилоф 

медонед, таќсири Руссо фаќат ин аст, ки бо шумо зиёд мудоро кардааст. 

Фихте аз фарзияњои «ќарордоди иљтимої» бенињоят зиёд тарафдорї 

мекунад ва бо афроди миллат њаќ медињад, тамоми ќарордодњоеро, ки 

ќаблан бастаанд, рад намоянд ва њатто аз љомеаи худ људо шуда, давлати 

људогонае ташкил дињанд.1  

В.И. Гере аввалин мутахассисе аст, ки консепсия ва идеяњои Руссоро 

мавриди омўзиш ќарор дод. Аз назари В.И. Гере мафњуми марказии 

консепсияи мустаќилияти халќи маорифпарвар ибораи «иродаи умумї» 

мебошад. Аммо «иродаи умумї» мафњуми ихтилофнок буда, зиддияти 

асосї дар мафњуми иродаи умумї - ин ихтилоф байни этатизим ва 

анархизм мебошад. 2  Иродаи халќ аз диди Руссо, чи тавре Гере ќайд 

мекунад, ин иродаи табаќаи поёнии ањолї, кўшиши татбиќи он дар њаёт 

дар солњои инќилоби Фаронса, ки  натиљањои манфӣ зишт, мусоидат 

кард. Барои Гере таљассумкунандаи иродаи халќ подшоњ мебошад. 

Инчунин, дар тафовут аз дигар намояндагони тарбияи озод М. 

Монтессори дар таълифоти худ оид ба фалсафаи кўдакї мароќ зоњир 

кардааст. Ў ќайд мекунад, ки ба кўдакон омўзонидани асрори табиат 

муњим аст. Кўдакон дигаранд – онњое нестанд, ки калонсолон 

нисбаташон фикр мекунанд. Ба онњо бояд фазои озод, фаъолияти озодро 

созгор намоем. Зеро бузургсолон табиати дигар доранд. Онњо аќлонї ва 

 
1 Жан Жак  Руссо. Ќарордоди иљтимої.  Тарљумаи Ѓуломњусайн Зиракзода. - Тењрон, 
- С.31. 
2 Герье В. И. Понятие о народе у Руссо // Русская мысль. 1882. - № 6. - С. 350-353. 
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бомаќсадона масъалањоро њал мекунанд. Муњитро барои њаётгузаронии 

худ мутобиќ менамоянд. Аммо кўдакон дар муњити созгоркардаи 

бузургсолон зиндагї мекунанд ва ќувваи идроки онњо ташаккулёфта 

намебошад.1 

М. Монтессори идеяњои Ж.Ж. Руссоро такмил дода, барои 

худинкишофдињии озоди шахсият пешнињод мекунад, ки ба кўдакон зўрї 

кардан љоиз нест. Онњоро дар рўњияи рушди ќобилият, озодии интихоб, 

ва интихоби шуѓл тарбия бояд намуд. 

Омўзиши ѓояњои Ж.Ж. Руссо дар Россия аз солњои 80-уми асри XIX 

шуруъ шуданд. Аз ин рў, таъсири онњо дар ташаккули афкори 

мутафаккирони давраи то Шўравї, Шўравї ва пасошўравии Россия 

бузург аст.2 Хусусан, идеяњои ў дар бораи тарбияи озод, мустаќилияти 

халќ таъсири муайяне ба рушди афкори педагогии мутафаккирони рус 

гузоштааст. Аммо консепсияи мустаќилияти халќи маорифпарвар 

ихтилофнок мебошад. Аз як тараф, Руссо аз манфиатњои шахсї канора 

љуста, озодии ўро талаб мекунад. Аз тарафи дигар, барои Руссо фазилати 

шањрванд метавонад танњо тањти фишори њисси табиї ба вуљуд ояд. 

Бинобар ин, ў иљрои шароити зеринро талаб мекунад: «Пурра 

бегонашавии инсон аз аъзогии ассотсиатсияњо бо њамаи њуќуќњои он ба 

манфиати умуми».3 

Руссо «иродаи умумї», ки воќеан манфиатњои халќро ифода 

мекунад ва «иродаи њама», ки ба манфиатњои тўдаи алоњида дахл дорад, 

фарќ мекунад. Асоси ќонунро иродаи умумии халќ ташкил медињад. 

Масъалаи иродаи халќро ба таври муфассал дар корњои худ 

намояндаи дигари афкори консервативї Л.А. Тихомиров баррасї 

 
1 Монтессори М. Дом ребенка: метод научной педагогики. – М.: Астрель: АСТ, 2006.- 
С. 14. 
2  Златополский А.А. Восприятие идей Ж.Ж. Руссо в советской и постсоветской 
России в свете традиций русской общественной мысли конца XIX - начала XX века // 
Вестник Русской христианской гуманитарной академии. – 2015, №4. – С.345. 
3  Руссо Ж.Ж. Трактаты / Подг. В. С. Алексеев-Попов, Ю.М. Лотман, Н.А. 
Полторацкий и А.Д. Хаютин; коммент. В.С. Алексеева-Попова и Л.В. Борщевского.- 
М.: Наука, 1969. - С.161. 
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кардааст. Ба аќидаи ў, он чи ки иродаи халќ номида мешавад, танњо 

иродаи њама мебошад, хоњиши тўдаи одамонро ифода мекунад, ки 

наметавонад аќидаи устувор ва такмилёфта бошад. Инчунин, ба андешаи 

Ж.Ж. Руссо, дар бораи он ки мустаќилият таќсимнопазир аст, њукмронии 

мутлаќ њокимияти болої аст, мувофиќ мебошад.1 

А.С. Алексеев бошад, бори аввал ќайдањои хомакии асари 

«Шартномаи љамъиятї»-ро ба нашр расонид. Агар файласуфони рус 

В.А. Кожевников, ва Н. Котляревский агар аќидањои фалсафаии 

морифпарварро пажўњиш карда бошанд, андешањои ў дар бораи дин аз 

тарафи муњаќќиќон С. Котляревский ва А.Г. Пулфиус мавриди омўзиш 

ќарор гирифтанд. М.Н. Розанов Руссоро њамчун нависанда муаррифї 

карда, Н. Бахтин бошад, таваљљуњи хоса ба тањќиќи аќидањои педагогии 

маорифпарвар додааст. Дар тадќиќотњои Г.В. Плеханов Руссо њамчун 

пешгузаштагони фањмиши материалистии таърих муаррифї мегардад. 

Л.Н. Толстой принсипњои педагогикаро коркард карда, дар партави 

идеяњои Ж.Ж. Руссо озодии кўдакро принсипи нав эътироф менамояд. 

Дар ин замина ќайд мекунад, ки тањсилот ин талаботи њамаи инсонњо 

аст, яъне тањсилот метавонад танњо дар шакли ќонеъ кардани талабот ба 

роњ монда шавад. Он бояд маљбурї сурат нагирад. Дар робита бо ин 

менависад, ки мактабњои муосир на танњо ба хотири он таъсис ёфтаанад, 

ки барои хонанда мутобиќ бошанд, балки ба хотири он аст, ки ба 

омўзгорон мусоид бошад, то таълим дињанд. Мактаб барои кўдакон бояд 

сохта шавад ва ба онњо љињати рушди озодї кўмак расонад. 

Озодии тањсилот ва тарбия барои Л.Н. Толстой ин принсипи 

гносеологї ва ахлоќї аст, ки аз дохили фаъолияти маърифатї падид 

омада, дар амалияи таълим татбиќ карда мешавад ва муносибати 

гуманистиро нисбат ба хонанда талаб мекунад. Маърифат метавонад 

танњо озод бошад. Бе ин унсурњои педагогикаи анъанавї: фаъолнокї, 

худфаъолиятї, давомнокї, низомнокї мазмун ва моњияти худро гум 

 
1 Тихомиров Л.А. Единоличная власть как принцип государственного строения. -М.: 
Университетская типография, 1897. - С.26. 
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мекунанд. Донишњои љамъбастиро наметавон ба осонї интиќол дод, 

вобаста ба хоњиш ба дўши хонанда бор намуд. Хонанда бояд нерўи 

худро истифода барад, фаъолияти мустаќилона ва маърифатии худро 

нишон дињад ва иродаи озоди худро роњбарї намояд. 

Аќидањои Л.Н. Толстой на танњо барои рушди афкори педагогии 

рус, балки ташаккули аќидањои намояндагони тарбияи озод наќши 

худро гузоштанд. Хусусан, табиб, психолог ва файласуф М. Монтессори 

(1870-1952) яке аз намояндагони машњури тарбияи озод ба таълифоти 

Ж.Ж. Руссо ва Л.Н. Толстой таваљљуњ зоњир кардааст. Фаъолияти озоди 

кўдак моњияти консепсияи М. Монтессориро ташкил дода, барои ў озодї 

ин аз як тараф, озодии биологї (афзоиши озодї, рушди кўдак), аз тарафи 

дигар, озодии интихоб мебошад. Дар њолати аввал кўдак њамчун мављуде 

аст, ки рўњ ва љисми ў тавассути набзи дохилї ташаккул меёбад. Озодии 

интихоб, ба андешаи ў, эътимоднокиро вусъат медињад. 

Њамин тавр, агар таълимоти мутафаккирони мобаъди Руссоро 

вараќгардон намоем, таъсири аќидањои маорифпарварро дар њар самт, 

хоњ сиёсат, хоњ тарбияи кўдак ва хоњ ахлоќ ва ѓайра пайдо карда 

метавонем. Вале Ањмади Дониш њам, ки маорифпарвар буда, 

андешањояш дар бисёр маврид ба андешањои Руссо созгоранд, њаргиз 

тањти таъсири Руссо ќарор нагирифта буд. Зеро осори Руссо дар замони 

Дониш њанўз ба забони тољикї ё форсї тарљума нашуда буданд. Дониш 

русию фаронсавиро намедонист, ки аз он истифода намояд. Вале 

новобаста аз ин, шароити иљтимоии Аморати Бухоро ва равандњои 

маорифпарварии дар Россия амалкунанда ба ташаккулу такомули 

афкори Дониш ончунон таъсир расонидаанд, ки вай дар бештари маврид 

роњи њалли масъалањоро ба мисли Руссо пешнињод намуда, ба рушди 

афкори маорифпарваронаи мардумони Осиёи Миёнаи давраи амирї 

таъсир расонидааст.    

Агар Ањмади Дониш дар асари «Рисола ё мухтасаре аз таърихи 

салтанати хонадони манѓития» вазъи сиёсии аморати Бухоро ва усули 

идоракунии амирони манѓитияро ошкоро ва рўйирост мавриди танќид 
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ќарор дода, ислоњоти тамоми сохторњои љомеаро талаб карда  бошад, 

дар рисолаи сиёсї, ё худ «Рисола дар назми тамаддун ва таовун», 

фаслњои алоњидаи асари арзишманди «Наводир-ул-ваќоеъ» тавсияву 

пешнињодњои худро ба амирон ва амалдорони дарбор оид ба сифатњои 

сарвари сиёсї, тарзи идора кардани давлат, тартиби љо ба љо кардани 

амалдорони дарбор, таъсиси парлумон ва тавассути машварат њаллу 

фасл кардани масъалањои марбут ба рушди њаёти иљтимої, сиёсї, 

фарњангї ва иќтисодии кишвар, масъалањои марбут ба рушди илму 

маориф, таъсиси артиш љињати њимоя кардани амнияту суботи љомеа ва 

ѓайраро пешнињод мекунад, то ин ки амир ва амалдорони дарбор 

њангоми иљрои вазифањои ба уњдадошта аз онњо аќлона истифода бурда, 

Аморати Бухороро ба як давлати пешрафта табдил дињанд. Аммо 

идеяњои оќилонаю созандаи ў аз тарафи амиру амалдорон мавриди 

истифода ќарор нагиририфтанд ва љомеаи амирї ба як кишвари 

аќибмонда ва дур аз тамаддуни башарї табдил ёфт. Дар ин маврид 

маорифпарвар дар анљоми асари пурарзиши худ «Рисола ё мухтасаре аз 

таърихи салтанати хонадони манѓития» хулосаи худро љамъбаст намуда, 

ќайд мекунад, ки «Дар оянда касоне, ки зиндаанд, хоњанд дид, ки њар чи 

давлату моле дар хазонаи омира бад-ин гуна зулму заљр љамъ 

гардидааст, тўшаи куффору ѓанимати фуљљор гардида, саркардагони 

охир сари худњоро ба дор хоњанд супорид ва амирону волиён њамчунон 

бенасиб ба хусрони абадї гирифтор хоњанд шуд…».1 

Ё аз амалї нагардидани тавсияву пешнињодњои худ аз љониби 

амирону амалдорони идораи давлатии аморати манѓития изњори 

норозигї карда, зикр мекунад, ки «Њайф, афсўс, ки дар ин аср гўши 

шунаванда ва дидаи нигаранда нест. Љуз ин ки њар чи маълуми хеш 

 
1 Ањмади Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салатанати хонадони манѓития. - 
Душанбе, 1992. – 98с. - С.96. 
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гардад, ба сањифа наќш кардану худ хондан ва худ гиристан, дигар илоље 

надорад…».1 

Њарчанд аќидањои пешќадамона ва тавсияњои созандаи Ањмади 

Дониш љињати рушд ва тараќќии Аморати Бухоро аз љониби маъмурини 

идораи сиёсї пазирої наёфтанд ва дар амалияи давлатдорї мавриди 

татбиќ ќарор нагирифтанд, вале тавсияњои ў аз љониби ањли илму 

фарњанг, афроди рўшанфикри љомеа дастгирии худро пайдо карданд, ки 

дар натиља мактаби фикрии маорифпарварї дар Осиёи Миёна доманаи 

худро васеъ карда, ањли рўшанбини кишварро сарљамъ гардонид.  

Бахусус, андешањои маорифпарваронаи ў дастгирии њамаљонибаро аз 

тарафи њамасрон ва њамназарони маорифпарвар Возењ, А. Савдо, Ш. 

Шоњин, Њайрат, С.А. Сиддиќї (Аљзї), Т. Асирї, С. Айнї, А. Мунзим ва 

ѓайра пайдо карданд. 

Возењ њаммаслаки Ањмади Дониш буда, дониши ибтидоиро аз 

мадраса гирифтааст. Аммо берун аз барномаи таълимии мадраса 

мустаќилона ба омўзиши илмњои замонавї: тибб, нуљум, њандаса ва 

таърих машѓул шуда, инчунин табъи фитрии шоирї низ дошт. Яъне, дар 

тафовут аз Ањмади Дониш вазъи ногувори зиндагї, муносибати дурушту 

даѓалонаи амалдоронро нисбат ба раият, тарзи ноодилона љо ба љо 

гузоштани маъмуринро бар маснадњои давлатї, тавсияву пешнињодњои 

худро оид ба баланд бардоштани сатњу сифати зиндагї ва тараќќии 

кишвар тавассути шеър баён мекард. Ӯ дар байни ањли рўшанфикри 

Бухорои амирї њамчун шоири соњибсалиќа шуњрат ёфта, овозааш то ба 

амир Музаффар мерасад. Амир ўро ба дарбор кашида, ба хидмати худ 

мегузорад. Вале низоми идоракунї, њирсу тамаъљўии рўњониёну 

амалдорони дарбор ба ў имконият намедод, ки ў чун Ањмади Дониш 

аќидањои худро оид ба бењтар кардани усули идоракунї ва рушду нумўи 

кишвар ба амир пешнињод кунад. Аз ин вазъи ногувор изњори нигаронї 

карда, муњити дарборро ба зиндон ва сабаби ба хидмати дарбор 

 
1 Ањмади Дониш. Рисола ё мухтасаре аз таърихи салатанати хонадони манѓития… - 
С.97. 
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афтоданашро дар истеъдоди фитрии шоирї ва фазлу камоли худ 

медонад. Масалан: 

Чу Юсуф ба зиндонам аз бегуноњї, 

Гуноњам њамин, њусни афзол дорам.1 

Тартибу низом ва муносибатњои мављуда ўро маљбур месозанд, ки 

тарки дарбор кунад ва берун аз он њаёти осудањолона гузаронад, вале 

мудом мавриди шиканљаву азияти амалдорон ќарор мегирад. Танњо 

баъди фавти амир Музаффар бо дастгирии дўстон барояш имконият даст 

медињад, ки Бухороро низ тарк карда, ба кишвари Њиљоз равад. Тайи 

сафар аз шањрњои Марв, Боку, Тифлис, Батумї, Истамбул, Кӯфа, Баѓдод 

ва ѓайра дидан карда, аз наздик ба њунари шањрсозї, пешравињои илмиву 

техникї, дастовардњои фарњангї шинос мешавад. Дар натиља, ў чун 

Ањмади Дониш баъди бозгашт ва Ватан ворид кардани ислоњоти 

љиддиро дар сохтори сиёсии аморат талаб карда, асари «Савонењ-ул-

масолик ва фаросих-ул-мамолик» ва ё «Ѓариб-ул-хабар фи-аљоиб-ис-

сафар»-и худро таълиф мекунад. Дар асари мазкур ба мисли «Наводир-

ул-ваќоеъ»-и Ањмади Дониш муаллиф таассуроти худро оид ба 

бозёфтњои моддию маънавии шањрњои сафаркарда тасвир карда, сабаби 

расидан ба муваффаќиятро дар низоми одилонаи идоракунї, дуруст љо 

ба љо гузории мутахассисон ба соњањои фаъолият, риояи баробарии 

иљтимої ва ба мењнати самарабахш сафарбар кардани раият мебинад. 

Дар муќоиса бо ин кишварњо ќайд мекунад, ки дар Бухоро низ обу замин 

ва боигарињои табиї  фаровонанд. Оќилона истифода бурдан ва коркард 

кардани онњо боиси тараќќї додани кишвар ва бењтар намудани сатњи 

некӯањволии мардум мегардад. Мутаассифона, самарабахш истифода 

набурдани нерӯи зењнї Бухороро ба кишвари аќибмонда табдил додааст. 

Возењ дар тўли сафарњои худ ба соњаи кишоварзї, боѓу токпарварї 

ва усулњои обёрии замин, ки аз масъалањои барномаи ислоњоти иљтимої-

иќтисодии Ањмади Дониш буданд, бештар таваљљуњ зоњир менамояд. 

 
1 Неъматзода Н. Дар бораи Возењ ва асари ў «Савонењ-ул-масолик ва фаросих-ул-
мамолик». – Сталинобод, 1957. - 50с. - С.10. 
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Дар ин маврид менависад, ки дар кишваре, ки обњои љорї ва чашмањо 

фаровонанд шањрњо обод ва раият осудањолона зиндагї доранд. Зироату 

мевањо низ фаровон ва мардум бо њама намуди эњтиёљоти ниёзи аввал 

таъминанд. Масалан, оид ба шањри Тифлис ки, Тифлис чашмаву оби 

фаровон дорад. Бинобар ин, ба як шањри бисёр њам зебо ва пур аз 

дарахту боѓот табдилёфтааст. Фарањбахш ва њавояш тоза. Яъне «… 

шањри Тифлис… дар хубии мазореъ ва боѓот … мустаѓнї аз таъриф ва 

мавќуф ба дидан аст».1 

Ё худ санъати истифодабарии об ва усулњои обёрикунии шањри 

Истамбул барои Возењ љањони навро боз мекунад. Дар ин маврид 

маорифпарвар менависад: «… Истамбул шањрест азим ва васеъ… ва 

денгизи мазкур ба васоити он мегузарад ва оби он шўр аст, ки њаргиз 

имкони хўрдан надорад, аммо оби нўшокии эшон дар дањ фарсахи шањр 

оварда, аз зери замин љўйњо канда, обро дар онњо љорї намудаанд ва аз 

он љўйњо дар кўча ва бозорњо милњо ва дањанаи шерњо вазъ кардаанд, ки 

мардум аз онњо об гирифта, дар ваљњи маишати худ сарф менамоянд ва 

аз оби борон њам њавзанборњо мураттаб сохтаанд, ки дар ваќти њољат аз 

онњо истифода мебаранд».2 

Пештар аз Возењ Ањмади Дониш баррасии ин масъаларо дар низоми 

шањрсозї, таъмини мардум бо оби нўшокї ва рушди кишоварзию боѓу 

токпарварї дар аморати Бухоро муњим шуморида, барои намуна як 

мусоњибаи расули Њиндро мисол оварда, зикр дошта буд, ки «Бухоро фи 

нафсињї бањру чашма дорад? - Гуфтанд: «На». - Гуфт: «Пас оби он аз 

куљост?». - Гуфтанд: «Аз Самарќанд». - Гуфт: «Самарќанд аз кист?». - 

Гуфтанд: «Аз мо». - Гуфт: «Фаразан, Самарќанд аз шумо набошад». - 

Гуфтанд: «Ин маънї мутасаввир нест, ки Самарќанду Бухоро гўи як 

шањранд. Њуљифато маъан ва њукирато маъан. Ва ин ду шањр аз 

њамдигар мунфаќ нестанд». - Гуфт: «Агар ин чунин аст, дуруст аст. Ва 

 
1 Неъматзода Н. Дар бораи Возењ ва асари ў «Савонењ-ул-масолик ва фаросих-ул-
мамолик». - С.19. 
2 Њамин асар … - С.21. 
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илло ин шањр дар канори Омуя боист ё  аз Омуя об бояд кашид, то ки 

иморату зироатро эътимоде бошад».1 

Бо овардани ин мисол Ањмади Дониш на танњо ба Бухоро тавассути 

кандани канал аз рўдхонаи Омуя овардани обро муњим мешуморад, 

балки назди амиру амалдорони дарбор зиракї, доної ва њушёрии як 

расули Њиндро нишон медињад, ки обро барои бунёди шањр ва ободии он 

сарчашмаи асосї мењисобад.  

Возењ низ пешнињоди Ањмади Донишро оид ба кандани канал ва ба 

Бухоро овардани оби љорї сариваќтї шуморида, татбиќи онро бори 

дигар назди амирон мегузорад, аммо суде ба бор наовард. 

Ба ѓайр аз њалли масъалаи об коркард ва самаранок истифода 

бурдани боигарињои табиї ва захирањои зеризаминї дар таълимоти 

Ањмади Дониш аз масъалањои муњими рушди њаёти иљтимоию иќтисодї 

ба њисоб мерафтанд. Возењ низ ба ин масъала таваљљуњ карда, коркард ва 

истифодаи боигарињои табиї ва захирањои зеризаминиро дар аморати 

Бухоро омили муњими тараќќии кишвар ва рушди устувори њаёти 

иќтисодї мешуморад. 

Дигар масъалае, ки Возењ тањти таъсири Ањмади Дониш 

амалишавии онро дар низоми идоракунии аморати Бухоро мавриди 

ташвиќ ќарор дод, ин ворид кардани таѓйирот дар низоми таълиму 

тарбия ба њисоб мерафт. Бинобар ин, вобаста ба пешрафти тамаддуни 

башарї пешнињод мекунад, ки дар мактабу мадрасањои Бухоро дар 

баробари илмњои динї омўзиши фанњои характери дунявидошта: нуљум, 

физика, љуѓрофия, математика ва ѓайра таълим дода шаванд. 

Савдо ва Шоњин низ њаммаслакони Ањмади Дониш ба њисоб 

мерафтанд. Дар ташаккули љањонбинии онњо низ аќидањои Ањмади 

Дониш ва асарњои арзишманди таълифкардааш таъсири амиќ 

расониданд. Чунки онњо низ муборизони роњи њаќиќат, таъмини адолат 

ва баробари иљтимої ба њисоб рафта, ба фарњанги башарї њамќадам 

 
1 Ањмади Дониш. «Наводир-ул-ваќоеъ». Кит.2. - С. 132. 
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будани Бухорои амириро ташвиќ мекарданд. Зеро, ба андешаи онњо, 

Бухоро њамон ваќт ба кишвари тараќќикарда мубаддал мегардад, ки 

мардум тасаввурот дар бораи фарњанги башарї пайдо карда, донишњои 

замонавиро азбар намоянд. 

Масалан, Шамсиддин Шоњин агар дар асари «Лайлї ва Маљнун»-и 

худ њуќуќу озодии занро дар муњити љомеаи феодалии аморати Бухоро 

тарғиб менамояд. Дар асари дигари худ «Бадоеъ-ус-саноеъ» 1  оид ба 

назму тартиби идораи сиёсии аморати Бухоро маълумот дода, 

камбудињои љойдоштаро нисбат ба тарзи љо ба љо гузории кадрњо, 

низоми таълиму тарбия, муносибати амалдорон ва маъмурини воњидњои 

сохтории гуногунро дар шањру минтаќањо мавриди интиќод ќарор дода, 

тавсияву пешнињодњои худро љињати рушди кишвар ироа медорад. 

Мирзо Сирољи Њаким ва Њайрат низ аз намояндагони насли якуми 

маорифпарварї, њамназарони Ањмади Дониш, ба њисоб мерафтанд. Онњо 

низ чун Ањмади Дониш сабаби аќибмонии кишварро дар тартибу 

низоми идораи давлатии амирї, камсаводї, бетаљрибагї ва 

нафъпарастии амалдорон медиданд. Аз љумла Мирзо Сирољи Њаким дар 

асари арзишманди худ «Туњафи ањли Бухоро» 2 , ки дар заминаи 

таассуроти бардоштааш аз сафарњои тўлонї иншо кардааст, истибдод ва 

зулми амалдорони идораи давлатиро иллати асосии дур аз тамаддуни 

башарї мондани аморати Бухоро мењисобад. Барномаи иљтимоии 

Њайратро интиќоди рўњониёни љоњпараст ташкил дода, барои ба 

кишвари пешрафта табдил додани Аморати Бухоро таблиѓи арзишњои 

фарњанги башарї ва шиносоии мардумро бо фарњанги пешрафтаи рус 

ташвиќ мекунад, ки аз љињати ѓоявї ба андешањои Ањмади Дониш 

њаммонанданд. 

Тошхўља Асирї њарчанд худро шогирди Ањмади Дониш 

намењисобад, аммо масъалањое, ки дар барномаи иљтимої-сиёсии ў 

марбут ба танќиди назму тартиби идораи сиёсии аморати Бухоро, 

 
1 Ниг.: Шамсиддин Шоњин. Бадоеъ-ус-саноеъ//Садои шарќ. – 1998, №7. – С.41- 68. 
2 Ниг: Мирзо Сирољи Њаким. Туњафи ањли Бухоро. - Тењрон. - 384с. 
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ташвиќи омўзиши илмњои замонавї, аз љумла забони русї, наздик шудан 

ба фарњанги пешрафтаи рус, нишон додани роњу усулњои рушди кишвар, 

баланд бардоштани сатњу сифати зиндагии мардум, тавассути 

технологияи нав ба роњ мондани коркарди замин ва кишти анвоъи 

тухмї, љорї кардани системаи нави обёрии мазореъ, коркарди 

боигарињои табиї ва ѓайра мебошанд, бо тавсияњои Ањмади Дониш 

пурра айният доранд. 

Саид Ањмад Сиддиќї, маъруф бо тахаллуси Аљзї аз зумраи он 

рўшанфикроне буд, ки аќидањои Ањмади Дониш дар ташаккули афкори 

ислоњотталабии ў наќши бориз гузоштаанд. Андешањои Аљзї дар бораи 

ворид кардани ислоњот дар сохтори сиёсии аморати Бухоро, таѓйир 

додани муносибати байни амалдорон ва раият, ба кишвари рушдёфта 

табдил додани аморати Бухоро, ислоњи барномањои таълимии мактабу 

мадрасањо ва ворид кардани омўзиши илмњои табии-риёзї ва даќиќ дар 

барномањои таълимии муассисањо, ба роњ мондани технологияи муосир 

дар раванди коркарди боигарињои табиї ва системаи таъмини об ва 

ѓайра дар асарњои арзишманди ў «Анљумани арвоњ», «Миръоти ибрат», 

«Ганљинаи њикмат», «Нури маърифат» ва «Сӯњбати фољиавор» инъикос 

шудааст, ки наздикии ѓоявї бо аќидањои маорифпарварона ва 

ислоњотхоњонаи Ањмади Дониш доранд. 

Дар хусуси таъсири аќидањои Дониш ба маорифпарварони 

минбаъда донишманди тољик М. Шакурї чунин нигоштааст: «Дар 

солњои њаштодуми садаи нуздањум аќидањои маорифпарварии Ањмад-

Махдуми Дониш диќќати њама равшанфикрони пешќадами Бухороро ба 

сўи худ кашида буд. Номи Ањмади Дониш дар мањфили адабии Садри 

Зиё эътибори бузург дошт».1 Дар њамин асар донишманди тољик идома 

медињад: «Соли 1898 ё 1899 Садри Зиё як нусхаи китоби Ањмад Махдуми 

Дониш «Наводир-ул-ваќоеъ»-ро ба даст овард, ки ба ќалами муаллиф 

китобат шуда буд. Садри Зиё рўнависи пинњонии онро ба шоири љавон 

 
1 Шакурии Бухорої М. Садри Бухоро. – Душанбе, 2005. – С. 13. 
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ва хушнависи шинохта Мирзо Абдулвоњиди Мунзим (1887-1934), ки аз 

тарбиятдидагони хонаи худи Садри Зиё буд, супурд. Чун китобат анљом 

ёфт, Садри Зиё ба Мунзим, Айнї ва Њайрат (1878-1902) фармуд, ки 

нусхаи навро бо дастхатти Ањмади Дониш муќоисаву муќобала 

бикунанд. Онњо дар њуљрае пинњон шуда, ин супоришро иљро карданд. 

Устод Айнї гуфтааст, ки пас аз шинос шудан ба мафоњими «Наводир-ул-

ваќоеъ» ба он се љавон «инќилоби фикрї» рўй дод».1  

Тавре ишора шуд, дар ќатори њамасрон, шогирдон, инчунин идеяњои 

рўњияи пешрафта ва инќилобидоштаи Ањмади Дониш дар ташаккули 

љањонбинии маорифпарварони насли дуюми тољик, аз љумла Садриддин 

Айнї ва Абдулќодирхоља Мунзим, муассир мебошанд. Зеро чи тавре 

Садриддин Айнї ишора медорад, баъд аз мутолиаи чандинкаратаи асари 

«Наводир-ул-ваќоеъ»-и Ањмади Дониш бароям ошкор гардид, ки чаро 

муллоњо Ањмади Донишро кофир мехонданд. 2  Аз навиштањои устод 

Айнї ва М. Шакурї шароити хатарноки Аморати Бухоро ба хубї 

маълум аст. Агар ягона «Наводир-ул-ваќоеъ»-ро, ки бо дасти худи 

Дониш навишта шудааст, Садри Зиё пайдо карда, пинњонї онро нусха 

намекард, аз дасти њукуматдорони давр комилан несту нобуд мегардид 

ва ба маорифпарварони минбаъда таъсир намегузошт. Аз осори Дониш 

аз њама бештар «Наводир-ул-ваќоеъ» дорои аќидањои рушанфикрї ва 

инќилобї аст. 

Ба маълумоти С. Айнї дар ин китоб Ањмади Дониш ошкоро 

рўњониёни мутаассиб, чењрањои манфури амалдорони давлатї, 

барномањои таълимии мактабу мадрасањо, усулњои таълим ва ѓайраро 

мавриди танќид ќарор додадааст. Бинобар ин, рўњониён тавсияњояшро 

ќабул надошта, ўро бедин мењисобанд. Умуман, баъди мутолиаи ин аср 

назари С. Айнї ба куллї нисбати Ањмади Дониш дигар мешавад ва 

тањаввулоти љиддї дар муњокимаронињои ў ба вуќўъ меояд. Аз ин рў, дар 

заминаи андешањои устоди худ нисбати таассубу хурофоти рўњониён, 

 
1 Шакурии Бухорої М. Садри Бухоро. – Душанбе, 2005. – С. 13. 
2 Айнї С. Таърихи инќилоби Бухоро. - Душанбе, 1987. - С.22. 
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зимоми давлатдории амирони манѓития нафрат пайдо карда, худро 

њамчун муборизи роњи њаќиќат, њимоягари мардум ва наљотбахши 

мардуми тољик муаррифї мекунад. 

 Азбаски масъалаи мазкур тањќиќоти алоњидаро талаб мекунад, 

бинобар ин дар ин љо дар љамъбаст зерфасли мазкур ироа медорем, ки 

идеяњои Жан Жак Руссо ва Ањмади Дониш хусусияти созанда, пешрафта 

ва рўњияи инќилобї доштанд. Аз ин рў, аз як тараф, онњо барои насли 

баъдина њамчун манбаи ташаккули афкор хизмат намуданд. Аз тарафи 

дигар, насли баъдї зимни тањќиќ ва ташвиќи идеяњои мутафаккирон 

сањми худро дар муаррифии осори арзишманди ин нобиѓањо гузоштанд, 

ки номашон асрњо зинда боќї мемонад. 

Таъсири аќидањои Ж.Ж. Руссо то ба дараљае муассир будааст, ки 

асосгузори позитивизм О. Конт таъсиру шуњрати «Ќарордоди иљтимої»-

и ўро бештар аз Инљилу Ќуръон медонад. Таъсири аќидањои Ж.Ж. Руссо 

на фаќат дар Фаронса, балки дар Олмон ва дигар кишварҳо низ 

таъсиргузор аст. Файласуфони бузурге чун Канту Фихте тањти таъсири 

шадиди аќидањои Ж.Ж. Руссо ќарор гирифтаанд. Тањќиќи осори Ж.Ж. 

Руссо дар Россия аз охирњои асри XIX шуруъ шуда, донишмандони 

зиёде, аз љумла Л. Толстой, аз андешањои вай бањра бурдаанд.  

Таъсири андешањои Дониш ба тамоми маорифпарварону љадидони 

Осиёи Миёна аз љумла, Возењ, Савдо, Шоњин, Њайрат, Сиддиќї (Аљзї), 

Асирї, Айнї, Мунзим ва дигарон ба ѓоят калон аст. Онњо роњи  

Донишро идома дода, андешаҳои ӯро инкишоф доданд ва, барои 

расидан ба саодати зиндагї, бародарию баробарї, адлу инсоф, рањо 

шудан аз зулму истибдоди асримиёнагї муборизањои беамон бурдаанд. 

Яке аз аќидањои Ж.Ж. Руссо, ки ба шиори марпдумї табдил ёфта, ба 

Инќилоби бузурги Фаронса оварда расонд ин «њокимияти миллї, озодї 

ва баробарї» буд. Тавре мебинем, дар навиштањои Дониш низ чунин 

маъно дар самти озодию баробарї ба назар мерасад ва як навъ 

умумиятеро миёни ин ду донишманд ба бор меорад, вале «њокимияти 
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миллї» дар таълимоти Дониш во намехўрад. Сабаб дар он аст, ки дар 

асри XVIII аллакай дар кишварњои Аврупо мафњумњое чун «миллат» ва 

«худшиносии миллї» роиљ гардида буданд, вале дар кишварњои Осиёи 

Миёна њанўз «миллат» гуфта гурӯҳи одамонеро дар назар доштанд, ки аз 

ақоиди мушаххаси диние пайравӣ менамуданд. Касе тољик будани худро 

њамчун миллат намедонист, њатто худи Дониш. Ин нуктаро баъдан дигар 

љадидон њангоми «табартаќсим»-и Осиёи Миёна дарк карданд, ки дер 

шуда буд.   
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ХУЛОСА 

Натиљањои асосии илмии диссертатсия 

Дар таърихи афкори фалсафию фарњангии љомеаи инсонї аз оѓози 

асри XVII то охири асри XIX-ро марњилаи рушди маорифпарварї 

муаррифї менамоянд. Сабабҳои асосии пайдоишии ин љараёни сиёсиву 

фарњангию фалсафї ва адабиро нобаробарињои иљтимої, истибдод, 

зулму ситам ва беадолатї ташкил медиҳад, ки ба муқобили тартиби 

идории љомеаи феодалї баромад намуда, аз њуќуќу озодињои инсон 

пуштибонӣ менамуд.  

Аз ин рў, мавзўи мењварии таълимоти маорифпарваронро масъалаи 

гуманизм, шинохти инсон, њифзи њуќуќ ва озодињои ў ташкил медиҳад. 

Маорифпарварон дар асоси омўзиш ва тањќиќи осори гаронбањои 

гузаштагон, ба кишварњои пешрафта сафар кардан назди худ маќсад 

гузоштанд, ки иллати асосии ривољи нобаробарињо, поймолгардии 

њуќуќу озодињои инсонро пайдо карда, тавсияву пешнињодњои худро 

љињати ислоњ ва бартараф кардани ин мушкилот назди зимомдорони 

идораии давлатї манзур доранд, то инсон аз рисолати њастии худ барои 

рушд ва тараќќии љомеа ва ба даст овардани њуќуќу озодињои худ шараф 

гардад. 

Жан Жак Руссо ва Ањмади Дониш аз зумраи он маорифпарвароне 

мебошанд, ки њаёти худро барои дифоъ аз њуќуќу озодињо ва шинохти 

инсон, таъмини баробарї ва пойдории адолат, бунёди як љомеаи 

рушдкарда бахшида, асарњои арзишманде ба мерос мондаанд. 

Нињоят, хулосаву тавсияњои худро оид ба натиљањои асосии илмии 

кори диссертатсионї ба таври зайл арзёбї медорем: 

1) Чи дар Аврупо, аз љумла Фаронса ва чи дар Осиёи Миёна 

маорифпарварї алайњи муносибатњои феодалї ва бартараф кардани 

беадолативу нобаробарињои љамъиятї пайдо шуда, характери 

зиддифеодалї дошт.  Аммо дар тафовут аз Фаронса дар Осиёи Миёна 

низоми идоракунии мустамликавї низ заминаи дигаре барои рушди 
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афкори маорифпарварї гардидааст, ки дар натиља характери 

зиддимустамликавӣ низ касб кард [2 - М]. 

2) Дар Фаронса марњилањои рушди маорифпаврарї ба се давра 

таќсим карда мешавад. Аммо дар Осиёи Миёна марњилањои рушди 

маорифпарвариро ба ду давра људо мекунанд. Њам дар Фаронса ва њам 

дар Осиёи Миёна идеали асосии маорифпарваронро тарѓиби илму 

маориф, такя кардан ба ќувваи эътимодбахши аќл, ислоњи барномањои 

таълимии мактабу мадрасањо ва ѓ. ташкил медињанд. Ин идеали 

маорифпарварони Фаронса дар таѓйир додани сохти идораи давлатї, 

њимояи њуќуќ ва озодињои инсон, пайдоиши љунбишњои озодихоњию 

ислоњталабї рисолати таърихии худро иљро кард, вале дар Осиёи Миёна 

маорифпарварон натавонистанд рисолати худро дар назди љомеа иљро 

кунанд. 

3) Маорифпарварони тољик ба муќобили дин баромад накардаанд. 

Динро ба сифати як манбаи ташаккулдињандаи  маънавиёти инсон, 

њамчун маљмўи донишњо мењисобанд. Аммо амалу кирдори руњониёни 

муттассиб, хурофоту таассуби динї масъалаи мењварї ва интиќодии 

таълимоти онњоро ташкил медод.  

4) Жан Жак Руссо тарбияи асосиро љињати ба камол расидан аз 

падар ва баъдан амакаш гирифтааст. Зеро модараш њанўз аз давраи 

тифлии Руссо оламро падруд гуфта буд. Дар таълиму тарбия ва ба 

камолрасии Ањмади Дониш њам падар ва њам модар наќши муассир 

гузоштаанд. Њамзамон, давраи зиндагии њар ду маорифпарвар дар 

давраи ављи муносибатњои феодалї сипарї шудааст. Бинобар ин, њанўз 

аз давраи наврасї дар тинати онњо нисбати тартиби идораи давлатї, 

муносибатњои амалдорони дарбор ба мардум, риоя нагаштани адолат ва 

ављ гирифтани нобаробарињои иљтимої оташи нафрат пайдо шуда буд. 

5) Ањмади Дониш роњи рањої аз истибдод ва зулм, нодонї ва 

бенизомиро дар роњандозї кардани њукумати ба истилоњ 

“конститутсионї” медид. Аммо Жан Жак Руссо омили асосии хушбахтї 
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ва пешрафтро иродаи умумии мардум мешуморад. Андешаву 

пешнињодњои њар ду маорифпарвар нисбати дигаргун сохтани сохтори 

идораи сиёсии љомеа ба њам монандї дошта, барои ба вуљуд омадани 

љунбишњои гуногуни фикрию инќилобї њамчун замина хизмат кардаанд. 

Аз љумла ба вуќўъ омадани Инќилоби бузург дар Фаронса ва љунбишњои 

оммавї дар Осиёи Миёна аз идеяњои ин маорифпарварон маншаъ 

гирифтааст [4 - М]. 

6) Аќидањои маорифпарварона-ислоњотхоњонаи Жан Жак Руссо ва 

Ањмади Дониш худ ба худ ташаккул наёфта, дорои сарчашмањои идеявї 

мебошанд. Агар барои ташаккули аќидањои пешќадамонаи Ањмади 

Дониш андешањои фалсафї, иљтимої-сиёсии классикон, китоби Ќуръон, 

њадисњо, вазъи иљтимої-сиёсии замони зиндагии маорифпарвар, 

таассуроти сафарњо аз Россияи подшоњї ва осори гуногуни дар 

мамолики хориљи аморати Бухоро ба нашррасида наќши бориз гузошта 

бошанд, пас дар ташаккули афкори Жан Жак Руссо аќидањои иљтимої-

сиёсии Гуго Гротсий, Томас Гоббс, Љон Локк, Ш.У. Монтескё, вазъи 

сиёсї-иљтимоии замони зиндагии мутафаккир, натиљаи сафарњои ў ба 

мамолики Аврупо таъсири амиќ гузоштанд. Аз ин нуктаи назар, агар ин 

љо сарчашмањои идеявии ташаккули афкори маорифпарваронро бо њам 

муќоиса кунем, маълум мешавад, ки амалан ба њам шабоњат доранд [2 - 

М]. 

7) Худованд нахустсабаби офарида шудани инсон њамчун љузъи 

табиат аст. Аммо назар ба Жан Жак Руссо маорифпарвари тољик 

Ањмади Дониш аќидаи худро возењтар баён карда офарида шудани 

инсонро мањсули чор унсур: об, оташ, њаво, хок ва маволиди сегона: 

маъданиёт, наботот ва њайвонот мешуморад.  

8) Ба андешаи њар ду мутафаккир нобаробарињои иљтимої 

бузургтарин фасоди љомеа мебошанд ва онњоро арбобони ситамгар ва 

бандагони ситамкаш, ашхоси золим ва афроди мазлум ба вуљуд 

меоваранд. Аз ин рў, сарчашмаи бемории иљтимої моликият аст. Мањз, 

моликият сабаби пайдо шудани нобаробарињои иљтимої гардида, 
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раќобати байни дорандагон ва бенавоёнро дар байни ќишрњои ањолї 

ривољ медињад. Хусусан, Жан Жак Руссо ин масъаларо амиќтар тањќиќ 

карда, ќайд мекунад, ки дар табиат низ нобаробарињо мављуд аст. Аммо 

ин нобаробарињо барои ќонеъ гардонидани шањвати худ монеа эљод 

намекунанд, њељ касро аз кор кардан бањри рафъи эњтиёљоти худ мањрум 

намекунанд ва њамаро озод ва хушбахт нигоњ медоранд. Аммо 

нобаробарињое, ки дар љомеа пайдо мешаванд, сабаби ба табаќањо људо 

шудани мардум мегарданд.  

9) Ањмади Дониш инсонро нерӯи мутањаррики љомеа мењисобад ва 

њама гуна арзишњои тамаддунро, ки ба рушди љомеа мусоидат мекунанд 

эътироф карда, љонибдори тараќќиёт ва пешрафт аст. Аммо Жан Жак 

Руссо рушди босуръати љомеаро сабаби зиёд гардидани фасод 

мењисобад. Ќайд мекунад, ки њар андоза љомеа мутамаддинтар бошад, 

харобтар аст. Он мањсуле, ки инсони мутафаккир ва мутамаддин эљод 

кардааст, бењтарин далели харобии одамиён аст, зеро аз фасод пайдо 

шуда ва фасодро зиёдтар мекунад. Аммо манзур аз ин андешаи 

маорифпарвар боз гардонидани завќи табиї, зиндагии озоди инсон 

мебошад, ки табиат ба ў додааст. Њарчанд баъдан дар асари “Ќарордоди 

иљтимої”-и худ эътироф мекунад, ки на фаќат бозгашт ба зиндагии 

табиї инсонро бадбахт мекунад, балки таназзул њам медињад, зеро 

инсони мутамаддин аз баъзе љињат аз инсони табиї бартарї дорад. Дар 

маљмўъ, маорифпарвар њаргиз одамонро даъват накардааст, ки ба 

њолати зиндагии табиї баргарданд, балки пешнињод менамояд, ки  

азамати фикру такомули ахлоќии одами тарбиятшударо мањфуз дошта, 

дар айни њол хушќалбї, озодї ва саодатеро, ки инсон ба таври табиї 

доро буд, ба ў баргардонад [3 - М]. 

10) Жан Жак Руссо ва Ањмади Дониш хонаводаро ячейкаи ибтидоии 

иљтимоӣ мењисобанд. Дар ин маврид Руссо ќайд мекунад, ки дар ин 

иљтимоъ њама фарзандон, то ваќте ки даври падар љамъанд, барои баќои 

хеш ба ў муњтољанд. Вале ба мањзи ин ки ин эњтиёљ рафъ мегардад, 
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риштаи табиии байни онњо пора мешавад. Падар худро аз мусоидати 

фарзандон маъоф шуморида, фарзандон худро аз итоати падар бениёз 

медонанд ва њама бо истиќлол зиндагї мекунанд. Агар боз хоњанд, ки ба 

иттињоди худ идома дињанд ва бо якдигар зиндагї кунанд, аз рўйи 

ихтиёр аст, на маљбурї.  

11) Пайдоиши љомеа ба хотири њимояи аъзоёни худ таъсис дода 

мешавад. Њадафи ягонаи он ба саодати умумї расонидани мардум аст. 

Хусусан, Жан Жак Руссо ќайд мекунад, ки љомеае, ки он дар асоси 

бастани ќарордод ва ба саодат расонидани мардум бунёд мешавад, дар 

он адолати иљтимої риоя гашта, дар идоракунии он истибдоду зулм роњ 

дода намешавад. Дар доираи ќарордод мардум зуд ва бидуни њељ 

истисное аз кулли њуќуќњои табиии худ сарфи назар мекунанд ва 

муттањид мешаванд, ки минбаъд њељ ќудрате ѓайр аз он чи ки ќарордоди 

иљтимої ва ќонун ба онњо эљод мекунад ба кор набаранд. Ваќте мардум 

аз кулли њуќуќњои табиии худ сарфи назар мекунанд, комилан бо њам 

баробар  мешаванд. 

Ањмади Дониш низ адолатро маншаъи асосии риояи баробарии 

иљтимої шуморида, нисбат ба маорифпарвари франсавї ба сарвари 

сиёсї тавсия медињад, ки дар љомеае, ки ба панљ омили муњим ањамият 

дода намешавад, дар он пешравию тараќќиётро умед кардан номумкин 

аст: 1) подшоњи кишвар одил ва боњайбат бошад; 2) амалдорони идораи 

давлатї золиму ситамгар набошанд; 3) соњаи тандурустї рушдкарда 

бошад ва табибони њозиќ аз уњдаи ташхиси амроз ва табобати беморон 

баромад тавонанд; 4) мардумони кишвар маърифатнок, њалиму доно ва 

мењрубон бошанд; 5) кишвар аз обњои љорї, чашмаву корезњо таъмин 

бошад. 

12) Барои Ж.Ж. Руссо мабдаъи иродаи умумї халќ аст. Халќ 

масъалаи манфиатнок будан ё набудани ќонунњоро оид ба мувофиќат 

кардан ба иродаи умумии онњо, тавассути раъйпурсї њал мекунад. Аз ин 

рў, яке аз хусусиятњои хос ва фарќкунандаи таълимоти Ж.Ж. Руссо аз 

дигар маорифпарварон дар он аст, ки ў дар ќабули ќарору ќонунњо, 
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новобаста аз он ки онњо фоиданок ва аќлонї њастанд ва ё не, ба ин назар 

аст, ки бояд раъйи халќ ба асос гирифта шавад. Дар сурати ба инобат 

нагирифтани раъйи халќ онњо ѓайривоќеї буда, танњо фармоиш мањсуб 

меёбанд. Аммо Ањмади Дониш ин масъаларо дар дигар сатњ мавриди 

тањќиќ ќарор дода, ќайд мекунад, ки шўрои машваратї, ки аз њисоби 

намояндагони тамоми ќишрњои љомеа таъсис дода мешавад, дар 

интихоби сарвар ва амалдорони дарбор бояд раъйашон њалкунанда 

бошад. 

13) Консепсия тарбияи табиии Жан Жак Руссо дар бораи он ки 

марњилаи аввали инсоният «њолати табиї» - њолате, ки одамон озодона 

ва мувофиќ бо завќи табиї зиндагї мекарданд, пайдо шудааст. Њадафи 

асосии он инкишофи озоди шахсият дар шароити озоди табиї мебошад. 

Чунки табиатан дар кўдак нишонањои зиёди ќобилият нуњуфтааст. 

Бузургсолон ва мураббиён танњо вазифадоранд, ки тавассути тарбия ин 

ќобилиятњоро ташаккул ва такмил дињанд. Аммо ќонеъ гардонидани 

талаботи иљтимої-иќтисодї одамонро маљбур сохт, ки ба њам муттањид 

шуда, шартномаи љамъиятиро, ки пайдоиши моликияти хусусї, ќонунњо, 

нобаробарии молу мулкї, зулм ва беадолатї аз он сарчашма мегиранд, 

банданд. Даст кашидан аз њолати табиї ва рушди тамаддуни инсонї 

онњоро аз њолати озоди худ дур карда, нобаробариро афзоиш дод [1 – М; 

2 - М]. 

14) Дар асоси консепсияи тарбияи табиии Жан Жак Руссо ва 

назарияи тарбияи Ањмади Дониш барои ташаккули њаёти маънавии 

инсон наќши се омил муњим аст: табиат, муњити иљтимої ва моликият. 

Аммо Жан Жак Руссо нисбат ба муњити иљтимої ва чизњо ба омили 

табиї бартарият дода, ќайд мекунад, ки одамон ва чизњо танњо барои 

тарбияи кўдак шароит фароњам меоваранд. Хусусан, одамон бо роњи 

маљбуркунї озодињои табиии кўдакро барњам медињанд ва андешаи 

дигаронро иљборан ба ў бор мекунанд. Тамаддун низ фасоду зулмро 

ривољ дода, монеа ба озодињои табиии инсонњо пешорў меорад. Вале 
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Ањмади Дониш наќши њар се омилро дар ташаккул ва ба камолрасии 

инсон муњим мешуморад, аз рушд ва тарќќии љомеа истиќбол мекунад. 

15) Љавњари тарбияи табиии маорифпарварро тарбияи озод ташкил 

медињад ва барои тарбия кардани инсони комил таъмини талаботи 

мухталифро вобаста ба синну сол дар чор марњила, ки аз њам фарќияти 

љиддї доранд, њатмї мешуморад: аз рўзи таваллуди кўдак то дусолагї, 

то ташаккули нутќ; аз 2 - солагї то 12 - солагї; аз 12 - солагї то 15-солагї 

ва аз 15-солагї то давраи камолот. Хусусияти марњилаи якум таваљљуњи 

асосї додан ба тарбияи љисмонї вобаста ба љинсияти кўдак мебошад, ки 

ўро ќавї, нерӯманд, нотарс ва љисман солим мегардонад. Бедор кардани 

њисси берунаи кўдак, мустаќилона ўро ба фикр кардан њидоят намудан 

ва тањти таъсири аќидаи шахси дигар пойбанд накардан, омўзонидани 

дарси љуръат талаботи марњилаи дуюм ба њисоб меравад. Талаботи 

асосии марњилаи сеюмро ташаккули тарбияи фикрї, рушди зењният 

ташкил медињад. Бинобар ин, дар баробари табиат дар ин давра бояд 

таъсири муњити иљтимоиро дар ташаккули наврас ба эътибор гирифт ва 

ба ў касбњои заруриро омўзонид. Марњилаи чорумро маорифпарвар 

давраи сабр ва кўшиш меномад. Талаботи асосии он таваљљуњ додан ба 

тарбияи ахлоќї аст, чунки ин давра марњилаи гузариш аз ноболиѓї ба  

камолот аст [1 - М]. 

16) Ба андешаи њар ду маорифпарвар, оила сутуни асосии љомеа 

мебошад. Барои бунёди оила ва ба расмиятдарории он ба эътибор 

гирифтани синну сол муњим аст. Вазифањои асосии оила бунёди насл, 

боќї гузоштани авлод ва сањм гузоштан дар рушди љомеа мебошад. 

Сифатњое, ки маорифпарварон барои зан ва мард тавсия медињанд, то 

андозае бо њам шабоњат доранд. Хусусан, таъмини асосии оиларо ба 

уњдаи мард вогузор карда, таваллуди фарзандро лањзаи хушбахтии оила 

мењисобанд. Умуман, Жан Жак Руссо аз зумраи он мутафаккирони 

аврупої аст, ки бо ба эътибор гирифтани робитаи биологї, љинсї ва 

њолати иљтимоии мард ва зан, ба пайдоиши назарияи гендерї асос 
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гузошт. Ањмади Дониш бошад, вобаста ба хусусиятгирињои хоси љомеаи 

суннатии шарќї вазифањои мард ва занро дар омезиш бо арзишњои 

умумибашарї мушаххас нишон дод, ки имрўз барои бунёди оила ва 

танзими муносибатњои оилавї аз ањамият холї намебошанд. 

17) Ба андешаи њар ду мутафаккир, таѓйир додани сохти идоракунии 

љомеа бо ду роњ амалї карда мешавад. Якум, бо роњи маърифатнок 

кардани мардум ва дуюм, тавассути инќилоб. Яъне дуруст ба роњ 

мондани раванди таълиму тарбия ба маърифатнок кардан ва 

худшиносии мардум мусоидат мекунад, аммо бесаводї, нодонї 

сарчашмаи рушди истбдоду зулми амалдорони идораи давлатї дар 

низоми идоракунии љомеа мебошад, ки бартараф кардани он ба инќилоб 

эњтиёљ дорад. 

18) Идеяњои Жан Жак Руссо ва Ањмади Дониш њарчанд аз љониби 

амалдорони идорањои давлатї љонибдорӣ наёфтанд, вале дар ташаккули 

љањонбинии мутафаккирони насли баъдї наќши муаассир гузоштанд. 

Хусусан, агар дар доираи идеяњои созанда ва рўњияи инќилобидоштаи 

Жан Жак Руссо љањонбинии мутафаккирон: О. Конт, И. Кант, Фихте, 

В.И. Гере, М. Монтессорри, Г.В. Плеханов, Л. Толстой ва ѓайра 

ташаккул ёфта бошад, пас ташвиќгар ва таблиѓкунандагони идеяњои 

Ањмади Дониш, Возењ, Савдо, Шоњин, Њайрат, Мирзо Сирољи Њаким, 

Асирї, Аљзї, Айнї, Мунзим ва дигарон ба њисоб мераванд [4 - М]. 

 

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо 

Натиљањои бадастовардаи кори диссертатсиониро метавон њангоми 

баргузории курсњои омўзишї пиромуни марњилаи таърихии рушди 

афкори фалсафї - маорифпарварї, тањияи корњои курсї, маљмўањои 

таълими методї, соатњои тарбиявї мавриди истифода ќарор дод. 

Хусусан, истифодаи онњо аз љониби масъулини муассисањои томактабї, 

ки фаъолияташон ба раванди таълиму тарбияи насли ояндаи кишвар 

равона шудааст, наќши муассир доранд. Инчунин, барои танзими 
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муносибатњои оилавї, ба роњ мондани тарбияи дурусти фарзанд, риоя 

кардани назму тартиби коргузорї, таъмини баробарии иљтимоию њимоя 

карда тавонистани њуќуќу озодињои шањрванд барои њамаи ќишрњои 

љомеа судманд мебошанд. 
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