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Муқаддима 

Аҳамияти мавзӯи таҳқиқшаванда. Таҳлили масъалаи таснифоти 

илм ва таҳаввули он дар таърихи фалсафа аз замонҳои қадим то имрӯз 

идома дошта, дар таърихи фалсафаи тоҷик меъёрҳои таснифоти он дар 

марҳилаҳои гуногуни таърихӣ хусусиятҳои ба худ хосро гирифтааст. Дар 

асоси омӯзиши мукаммали пажӯҳишҳои муҳаққиқони муосир метавон 

гуфт, ки илм бо дарназардошти ташаккулу такомули мафҳумҳою 

истилоҳот, принсипу методҳои гуногун тасниф шуда, масъалаҳои 

зиёдеро дар бар мегирад. Омӯзишу баррасӣ ва таҳқиқи ин масъала барои 

фаҳмидани ташаккулу такомули мафҳумҳою истилоҳот, принсипҳо ва 

методҳои гуногуни илмӣ ва муайян намудани марҳилаҳои ҳудуди 

инкишофи илм ва афкори фалсафӣ ниҳоят муҳим мебошад.  

Муҳим ва актуалӣ будани мавзӯи таснифоти илм дар фалсафаи 

машшоиёни шарқӣ ва таҳаввули онро дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик 

нуктаҳои зерин муайян мекунанд: 

1. Баъди расидан ба истиқлоли давлатӣ дар Тоҷикистон пажӯҳиши 

осори ниёгон ба яке аз самтҳои муҳими илми ватанӣ табдил ёфт, зеро он 

на танҳо аҳамияти илмӣ, балки дар ташаккули худшиносии миллӣ, 

ифтихори ватандорӣ ва шаъну шарафи шаҳрвандии мо низ нақши муҳим 

дорад. Дар 70 соли мавҷудияти собиқ Иттиҳоди Шуравӣ идеологияи 

марксистӣ, ки фарогири тамоми соҳаҳои илм буд ва бештар бо биниши 

нигилисти (ҳеҷангорӣ)-и аврупомарказии худ мавҷудияти илмро дар 

дигар минтақаҳои ҷаҳон ночиз медонист, моро водор месозад ба 

омӯзиши таърихи фалсафаи миллии хеш бештар таваҷҷуҳ карда, 

дастовардҳои илмии онро бознигарӣ намоем, зеро фалсафаи маркисистӣ 

- ленинӣ масъалаҳоеро матраҳ месохт, ки ба идеологияаш созгор бошад. 

Аз ҷониби дигар, осори асримиёнагии тоҷик дар баъзе асарҳои 
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таҳқиқотӣ ҳамчун таълимоти динию ирфонӣ ё идеалистӣ шинохта шуда, 

ба таври дақиқ ва мушаххас мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст. 

Таснифоти илм низ аз ҷумлаи чунин мероси ниёгони мо ба шумор 

меравад. 

2. Дар таърихи фалсафаи асримиёнагии тоҷик, охири асри IX ва 

асрҳои X – XI-ро бисёр асрҳои муҳим ё метавон ҳамчун асрҳои тиллоӣ1 

ва ташаккулу такомули эҳёи фарҳанги миллии мо ном бурд, ки баъди 

тарҷимаи осори адабию фалсафӣ инкишофи илмҳои адабию фарҳангӣ ва 

табиатшиносию риёзӣ сурат гирифта, мафҳуму истилоҳоти илмӣ ба 

вуҷуд омаданд, ки  дар заминаи онҳо таснифоти илм низ ба шакли 

муназзам ва энсиклопедӣ дароварда шуда, он аз тарафи муҳаққиқони ин 

марҳилаи таърихӣ камтар мавриди омӯзишу таҳқиқ қарор гирифтааст. 

3. Бештари муҳаққиқиони мактаби машшоияи шарқӣ, махсусан 

таълимоти фалсафии Абунасри Форобӣ (870 - 950) ва Ибни Сино (980 – 

1037) - ро ба яке аз мактабҳои фалсафӣ нисбат дода, дар доираи 

назарияҳои муосири фалсафӣ, мисли идеализму материализм, деизму 

пантеизм ва дуализм маҳдуд кардаанд, ки шинохти воқеъии низоми 

фалсафии онҳо ниёз ба таҳқиқу баррасии фарогир дорад. Аз ин сабаб 

муҳим аст, то низоми фалсафии онҳо ба таври воқеӣ омӯхта шавад. 

Барои ҳалли ин масъала таҳқиқу баррасии ҳамаҷонибаи таснифоти илм 

дар фалсафаи машшоиёни шарқӣ ва таҳаввули он дар афкори фалсафаи 

асримиёнагии тоҷик мусоидат хоҳад кард.  

4. Масъалаи меъёрҳои таснифоти илм дар шакли мукаммал то ҳол 

аз тарафи муҳаққиқони гузаштаи тоҷик мавриди таҳқиқ қарор 

нагирифтааст. Масъалаи мазкур дар асоси принсипњои объективият, 

субъективият,  координатсия, субординатсия ва ѓ. сурат мегирад ва ин 

 
1 Старр Ф. Маърифати гумшуда. - Душанбе, 2016. 692 с. 



5 

 

 

 

принсипҳои таҳқиқ  имкон медиҳанд, ки робитаи мутаќобилаи илмњо 

ошкор ва  тартиби љойгиршавии мантиќии онҳо дар илму фалсафаи 

асримиёнагӣ муайян карда шавад. Таҳқиқи масъалаи таснифоти илм дар 

осори машшоиёни шарқӣ бо дарназардошти муқоисаи илмҳои гуногун 

пеш аз ҳама дар асоси принсипҳои зикршуда  бояд таҳлилу баррасӣ 

шавад, вале то ба имрӯз  ин амал анҷом нашудааст, агарчи ин меъёрҳо 

дар методологияи пажӯҳишҳои илмӣ аҳамияти хосса доранд. 

5. Яке аз намояндагони барҷастаи ин мактаб Абунасри Форобӣ, ки 

унвони ифтихории “муаллими сонӣ”-ро дорад, китоберо бо номи «Иҳсо 

ал-улум»1 таълиф кардааст, ки дар он принсипу методҳои таснифоти илм 

дар асоси пайванди мантиқию мавзӯии илмҳо тақсимбандӣ шуда, то ба 

ҳол арзиши худро, чи дар Шарқ ва чи дар Ғарб, аз даст надодааст. Ин 

таснифот то асри XX дар кишварҳои Шарқи Наздик ва Миёна манбаи 

асосии таснифоти илм буда, 15 шарҳ ба он навишта шудааст, вале ин 

масъала низ то ба ҳол мавриди пажуҳиши ҳамаҷонибаи илмӣ қарор 

нагирифтааст.  

6. Файласуфи дигаре, ки дар таснифоти илм аз Абунасри Форобӣ 

пайравӣ карда, омилҳо ва принсипҳои гуногуни таснифоти илмро дар 

фалсафаи асримиёнагии тоҷик истифода намудааст, Ибни Сино 

мебошад. Ӯ дар таърихи афкори фалсафии асрҳои миёна  дар марҳалаҳои 

гуногуни эҷодиёташ тарзҳои мухталифи таснифоти илмҳои ақлиро 

пешниҳод кардааст. Ибни Сино ба манзури эҷоди низоми устувори 

илмҳо дар заминаи илмҳои адабӣ, фалсафӣ, табиатшиносӣ ва тиб 

моҳияти аслии таснифоти илмро ба объект ва субъект ҷудо кардааст. Ин 

назария бо вуҷуди ҳамлаҳову зиддиятҳое, ки аз тарафи Муҳаммад 

Ғазолӣ, Муҳаммад Шаҳристонӣ, Фахриддини Розӣ ва дигарон сурат 

 
1  Форобӣ Абунаср. Иҳсо ал – улум. Мутарҷим Ҳусайни Хидевҷам. – Теҳрон, 1364. 
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гирифт, аз байн нарафта, балки баръакс таъсири худро дар таснифоти 

илмҳои динию ирфонӣ низ гузошт. Таснифот ва низоми фалсафӣ, ки 

Абӯалӣ ибни Сино матраҳ кардааст, методҳо ва далелҳову назарияҳоеро 

рӯи кор овард, ки сабаби ташаккул ва рушди таълимоти ақлонӣ ва 

назарӣ дар фарҳанги халқи тоҷик ва дигар халқҳои ҷаҳон гардид. Аз ин 

рӯ зарурати таҳлилу баррасии масъалаи таҳаввули ин ҷараён ба миён 

омадааст, зеро ин таснифоти илмҳо дар мактаби машшоияи шарқӣ, 

ташаккул ва таҳаввули он дар осори минбаъдаи донишмандони 

асримиёнагии тоҷик аҳамияти муҳими таърихӣ, мантиқӣ ва методологӣ 

дошта, ба он тавҷҷуҳ намудани муҳаққиқони Шарқу Ғарб шаҳодат 

медиҳад. 

7. Таснифоти илм аз тарафи файласуфони асримиёнагии тоҷик аз 

роҳи тарҷимаю таҳқиқи шарқшиносон  дар фалсафа ва илми давраи 

Эҳёи Аврупо ва ба воситаи он ба таснифоти илмҳои муосир низ таъсири 

худро гузошт.1 Ин падида барои ҳамгироии илмҳои муосири ҷаҳонӣ 

нақши арзанда дошта, як сабаби таҳқиқи васеътари он дар рисолаи 

пешниҳодшуда гардид.  

8. Таснифоти илм дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик нишон 

медиҳад, ки донишмандони мо илмро аз донишҳои ғайриилмӣ ҷудо 

намудаанд. Ҳамаи ин ақидаҳо барои аз хурофоту таассуб дур сохтани 

насли муосир, инчунин  фошсозии ақидаҳои ифротӣ ва зидди 

озодандешии ҷаҳони муосир мубрам буда, муҳаққиқонро водор месозад, 

ки ба пажӯҳиши осори мутафаккирони асрҳои миёна бештар машғул 

шуда, дар ин замина ақидаҳои озодандешона ва таҳаммулпазиронаи 

онҳоро, аз ҷумла дар шарҳи матнҳои динӣ холисона дастраси аҳли илм 

ва ҷомеа намояд, то ба ин васила тафаккури ифротӣ ва ақидаҳои 
 

1 Болтаев М. Б. Ақидаҳои фалсафии Абӯалӣ ибни Сино. -Душанбе, 1969. - С. 67; Ғуломҳусайн Иброҳими 

Динонӣ. Дурахшиши Ибни Рушд дар ҳикмати машшоия. -Теҳрон, 1384. - С. 46. 
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нодурустро ошкор созанд. Ба ибораи дигар пажӯҳиши масъалаи 

таснифоти илм дар таълимоти олимону файласуфони бузурги 

асримиёнагии тоҷик бозгӯи мавҷудияти гуногунандешӣ дар асрҳои 

миёна мебошад. Аз ин рӯ мубрамияти дигари таҳқиқот дар он зоҳир 

мегардад, ки ба ҷомеаи муосири ҷаҳонӣ аз мероси фалсафии гузашта 

андешаҳои созанда ва мусолиматомезро пешкаш намуда, метавон 

ҷойгоҳи воқеии мероси  машшоияи шарқиро дар тамаддуни муосир 

муайян сохт. 

Дараҷаи омӯзиши мавзуъ. Таснифоти илм ҳамчун мавзуи махсуси 

таҳқиқ аз замонҳои қадим мавриди таваҷҷуҳи донишмандон қарор 

доштааст. Оид ба ин масъала дар фалсафаи бостонии тоҷик, таълимоти  

фалсафии Юнони қадим, машшоиёни шарқӣ ва мактабу равияҳои  

дигари фалсафӣ, динӣ ва ирфонӣ мутафаккирон ақида баён кардаанд, ки 

ҳамаи онҳо аз ҷониби муҳаққиқон аз нигоҳи илми муосир, то ин ё он 

дараҷа таҳқиқ ва баҳогузорӣ шудаанд. Аз ҷумла таснифоти илм ҳамчун 

масъалаи муҳими илмӣ дар собиқ Иттиҳоди Шуравӣ мавриди баррасии 

ҷиддӣ қарор гирифтааст. Яке аз муҳаққиқони рус Кедров Б. М.1 илмҳоро 

аз дидгоҳи марксистӣ тасниф намуда, ба хулоса меояд, ки К. Маркс ва Ф. 

Энгелс принсипи муҳимми таснифоти илм «дар асоси шаклҳои алоҳидаи 

ҳаракати материя ё баъзе муносибатҳои байни ҳаракатҳои материя ва 

ҳамчунин гузариш аз як шакл ба шакли дигари материяро ифода 

мекунад, ки зотан аз моҳияти пайдарҳамии дохилии шаклҳои материя 

бармеояд».2 Фаҳмиши материя танҳо ба табиат маҳдуд набуда, балки 

тамоми инкишофи таърихи фарҳанги инсониро фаро мегирад. Кедров 

Б.М. ин асл ё принсипро дар аксари мавридҳо ба асос гирифта, 

 
1  Кедров Б. М. Классификация наук. - Москва: Мысль,1985. - 543 с. 
2  Энгелсь Ф. Диалектика природы. Государственное изд.пол.лит, 1950.  - С. 198.  
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таснифоти илмро дар робита ба раванди инкишофи таърихӣ маънидод 

мекунад.1 Аммо замина ва принсипи таснифоти илм аз назари ин 

муҳаққиқ бештар бо такя ба илмҳои табиатшиносию дақиқ сурат 

гирифта, принсипи таснифоти илмҳои гуманитарӣ ва ҷомеашиносӣ 

сарфи назар карда шудааст. Ӯ вазифаи фалсафаро мисли машшоиёни 

шарқӣ вазифаи интегративӣ медонад. 

Вундт В. чунин мешуморад, ки вазифаи фалсафа дар љањони муосир 

фарогири натиљањои тамоми илмњо мебошад, “аз ин рў таснифоти он низ 

ба ин вазифањо вобастагї дорад. Агар таснифи улуми махсус аз рўи 

имконоташ мувофиќат ба таќсимоти мењнат дорад, аммо дар таснифоти 

фалсафа мо наметавонем ин меъёрро асос ќарор дињем”.2 Яъне ба назари 

муҳаќқиқ таснифоти илм муайянкунандаи вазифањо ва принсипњо 

мебошад, ки дар асоси он фалсафа ба ќисматњо ё дифференсиатсия 

мешавад. Аммо вазифаи интегративии илмҳоро ба назари Вундт В. 

бештар илм дар бораи рўњ ё психология ифода мекунад. 

Масъалаи таснифоти илмро дар марказҳои илмии кишварҳои 

Шарқи Наздик ва Миёна ба таври куллӣ муҳаққиқон аз ду дидгоҳ 

таҳқиқ кардаанд: намояндагони дидгоҳи нахуст аз қабили Михаил 

Казирӣ,3 Стеншнайдер4 бар ин назаранд, ки донишҳои энсиклопедӣ 

асоси таснифоти илм дар таълимоти машшоияи шарқӣ мебошад. Гурӯҳи 

дигар мисли муҳаққиқон Хайруллоев М.М.5, Сагадеев А. В. 6 ба ин 

назаранд, ки ин навъ рисолаҳо дар баробари ҳамчун доиратулмаориф 

будан, инчунин дар шакли рисолаҳои мухтасар дар таърифи илмҳои он 

замон ва таснифи мантиқию мавзӯии илмҳо тадвин шудаанд, ки 
 

1  Кедров Б. М. Классификация наук. - Москва: Мысль,1985. - С.  60. 
2 Вудт В. Введение в философию. - Москва, 1998. - С 61-62. 
3 М.CasiriBibliothecaarabico – hispana Escurialensis Madrid 1770, vol-1.no. 943. 
4 Steinschneider. Al Farabi.St, Petesboyg.1869. - p. 83. 
5 Хайруллоев М. М. Фороби, эпоха и учение. – Ташкент, 1975. - С.  18. 
6 Сагадеев А. В. Ибн Сина. – Москва, 1980. – С. 73; Сагадеев А. В. Ибн Сина как систематизатор    

среневекового научного знания. // Весник Академии наук СССР. – 1980. - № 11. – С. 91. 
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инъикоси воқеияти донишҳои илмии замонашон буд.1 

Муҳаққиқони тоҷик низ ба таҳқиқу баррасии таснифоти илм дар 

таърихи фалсафаи асрҳои миёнаи тоҷик машғул гардидаанд. Аввалин 

муҳаққиқи тоҷик, ки ба масъалаи таснифоти илмии мактаби машшоиёни 

шарқӣ таваҷҷуҳ кардааст, Баҳоваддинов А. М.2 мебошад, ки дар бораи 

таснифоти илми Ибни Сино маълумоти мухтасар дода, фалсафаи ӯро ба 

идеализму материализм тақсим кардааст, вале ҳеҷ принсип ва методи 

таснифоти илмро нишон надодааст.  

Муҳаққиқи дигаре, ки ба ин масъала таваҷҷуҳи махсус кардааст, 

М. Диноршоев мебошад. Ӯ масъалаи таснифоти илмро ба таври алоҳида 

мавриди баррасӣ қарор надода, балки дар бахшҳои алоҳидаи таҳқиқоти 

хеш зикр кардааст, ки ҳамчун заминаи асосӣ барои таҳқиқоти мо хизмат 

мекунад.3 Муҳаққиқи дигаре, ки масъали таснифоти илмро мавриди 

баррасӣ қарор додааст, Музаффарӣ М. мебошад. Ӯ масъалаи таснифоти 

илмҳоро баҳри муайян намудани мавқеи антропология дар системаи 

илмҳо таҳқиқу пажӯҳиш кардааст. Дар рисолаи худ бо номи “Мадхали 

антропология” муаллиф тамоми илмҳои муосирро ба тариқи 

горизонталӣ ва вертикалӣ тақсим намуда, илмҳои бунёдии фалсафӣ – 

онтология ва гносеологияро дар сарчашмаи таснифот қарор додааст. 

Илова бар ин дар таснифоти М. Музаффарӣ масъалаи муайян будани 

объект ва предмети илмҳо нишон дода шудааст, ки чунин таснифот бояд 

мавриди омӯзиш ва арзишгузорӣ қарор гирад. 4    

 
1 Форобӣ Абунаср. Иҳсо ал – улум. Мутарҷим Ҳусайни Хидевҷам. – Теҳрон, 1364. - С. 9; Хайруллоев М. М. 

Форобӣ, эпоха и учение. – Ташкент, 1975. - С. 197. 
2 Богоутдинов А. М. Очерк по истории таджикской философии. - Душанбе, 2011. – С. 115. 
3 Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины. - Душанбе, 1980; Диноршоев М. Матолиби фалсафаи Ибни 

Сино. - Душанбе 2011; Dinorshoev M. Philosophy, logic and cosmology. р 161-177; History of civilizations of 

Central Asia. UNESCO 2000; Диноршоев М. Ҷусторҳо дар фалсафаи Ибни Сино. – Душанбе, 2017. -  С. – 280. 
4 Музаффари М. Введение в антропологию. - Душанбе. 1999. – С 40 – 45; Музаффари М. Системная 

антропология. - Душанбе, 2021. - С. 171 – 185. 
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Муҳаққиқони тоҷик, мисли Додихудоев Х., 1  Султонов У., 2  

Олимов К., 3 Сайфуллоев Н. М., 4 Содиқов Р.Г., 5 Назариев Р., 6 Комилов 

Р., 7 Шамолов А., 8 Диноршоева З., 9 Саидов Н. С., 10 Садыкова Н. Н., 11 

Зиёї Х.М., Ќурбонов А.Ш., Хуморов Д., 12  Шозимов П., 13 Худойдодов 

Ф. Д.14 ва дигарон дар асарҳо ва рисолаҳои худ дар бораи таснифоти илм 

изҳори назар кардаанд. Муҳаққиқони зикршуда низ ба назари мо 

ҷанбаҳои принсипиалӣ ва назарию моҳиятиро сарфи назар кардаанд.  

Муҳаққиқони кишварҳои дигари Осиёи Марказӣ, мисли 

Касымжанов А. Х.15 ва Хайруллоев М.16 низ масъалаи таснифоти илмро 

аз дидгоҳи фалсафаи марксистӣ баррасӣ карда, ҷанбаи моҳиятии 

таснифоти илмро сарфи назар кардаанд. 

 
1 Додихудоев Х. Философия крестьянского бунта. - Душанбе, 1987. 430 с.; Додихудоев Х.  Мазҳаби 

исмоилия ва моҳияти иҷтимоии он. - Душанбе, 1967. – С. 48  
2 Султонов У. Ақидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ ва ахлоқии Абӯалӣ ибни Сино. - Душанбе, 1975. - 170 с; 

Султонов У. Муосирони Абӯалӣ ибни Сино. - Душанбе, 1980. – 120 с. 
3 Олимов К.  Тасаввуфи Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои Х- ХII. - Душанбе, 2019. - 332 с. 
4 Сайфуллаев Н. М. Логика Ибн Сины. - Душанбе, 1991. – 184; Сайфуллаев Н. М. Преемственность и 

новаторство в логических учениях восточного перипатетизма // Известия АН Тадж. ССР. Отд обществ. наук. 

– 1990. - № 2. – С. 31. 
5 Садыков Р. Г. К оценке мировоззрения Ибн Сины // Известия АН Тадж. ССР. Отд. обществ. наук. – 1990. - 

№ 2. – С. 31. 
6 Назариев Р. Аллегорическая интерпретация философско-теологических проблем в исмаилизме. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата философских наук. - Душанбе, 2000. - 155 с.; Назариев 

Р. Социальная философия “Ихван ас- Сафа” и Насира Хусрава. Диссертация на соискание учёной степени 

доктора философских наук. - Душанбе, 2011. - С 94-98. 
7 Комилов Р. С. Учение об утопическом обществе в истории таджикско-персидской культуры. Диссертация 

на соискание учёной степени доктора философских наук. - Душанбе. 1999. С. – 25 – 28. 
8 Шамолов А.А. Ҳуҷҷатулислом Ғаззолӣ: андешаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ. - Душанбе. 1996.  
9 Диноршоева З. М. Муҳаммад Газзали и его отношение к философии. Диссертация на соискание учёной 

степени кандидата философских наук. - Душанбе, 2000; Диноршоева З. М.  Гражданская философия Аль – 

Фараби. Диссертация на соискание учёной степени доктора философских наук. - Душанбе, 2006.  – С. 74-86. 
10 Саидов Н. Человек, его сущность и сущностные силы в философии Арестотеля и Ибн Сины. - Душанбе, 

2008. 250 с. 
11 Садыкова Н. Н. Философия Мирзо Абдулкодира Бедиля. Диссертация на соискание учёной степени 

доктора философских наук. - Душанбе, 2007. 
12 Нуриддин Саид, Зиёї Х.М., Ќурбонов А.Ш., Хуморов Д. Методологияи тањќиќоти илмї. Китоби 
дарсї барои зинаи докторантура аз рўйи ихтисос. - Душанбе: ЭР-граф, 2020. – 176 с. - С. 8.     
13  Шозимов П.Д. Философия как методологическая основа для междисциплинарных исследований в 21 

веке: вызовы и перспективы // Материалы серии открытых лекций Проекта Ага Хана «Человековедение» 

Университета Центральной Азии. – Д.: Ирфон, 2013. – С.14-29. 
14 Худойдодов Ф. Д. Сравнительный анализ силлогистики Аристотеля и Ибн Сины. - Душанбе, 2018. - 256 с.  
15 Касымжанов А.Х. Абу-наср ал-Фарабӣ. – Москва, 1982. – С. 97 -116. 
16 Хайруллоев М.М.Форобӣ, эпоха и учение. – Ташкент, 1975.  – С. 195 – 208. 
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Забеҳулло Сафо,1  Сайд Ҳусайни Наср, 2 Алиасғар Ҳалабӣ, 3 Ёралии 

Курдфирузҷонӣ 4 ва дигар муҳаққиқони эронӣ дар масъалаи таснифоти 

илм таҳлилҳои ҷолибе анҷом додаанд. Саид Муҳаммад Содиқи Саҷҷодӣ 

дар рисолаи “Табақабандии улум дар тамаддуни исломӣ» 5 таснифоти 

гуногуни илмро ба шакли энсиклопедӣ зикр карда, ба масъалаҳои 

принсипиалию моҳиятии он чизе илова накардааст. Яъне дар ин асар 

моҳият ва принсипҳои таҳқиқоти илмии мактаби машшоиён, робитаи 

байниҳамдигарии илмҳо ва меъёри таснифоти илм мавриди таҳқиқоти 

махсус қарор нагирифтааст. 

Муҳаққиқони араб низ дар ин маврид як қатор таҳқиқотеро анҷом 

додаанд, ки аз назари дақиқият мушаххасоти бештаре доранд.6 Махсусан 

Тайсир Шайх ул-Арз дар мавриди таснифоти илм оид ба принсипҳои 

дифференсиатсия ва интегратсияи илмҳо баҳсҳо анҷом дода, методи 

таснифоти предметии осори фалсафии Ибни Синоро ба таҳқиқ 

кашидааст, аммо ӯ аз доираи мавзӯъҳои таҳқиқотии худ берун 

нарафтааст. 

Ҳодизода Р.,7 Шарифов Х.,8 Сатторзода А.,9 Мардони Т.10 ва 

Сулаймонов С.11 низ таснифоти илми мактаби машшоиёни шарқиро аз 

 
1 Забеҳулло Сафо. Таърихи улуми ақлӣ дар тамаддуни исломӣ. - Теҳрон, 1371.  – С. 38.   
2 Сайд Ҳусайни Наср. Назари мутаффакирони исломӣ дар бораи табиат. Ҷ.1. - Теҳрон. 1327. – С. 45. 
3 Ҳалабӣ А. Таърихи фалсафа дар Эрон ва ҷаҳони ислом. – Теҳрон, 1383. - С. 32. 
4 Ёралии Курдфирузҷонӣ. Навовариҳои фалсафаи исломӣ. – Теҳрон, 1386.  - С 112. 
5 Муҳаммади Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни исломӣ. - Теҳрон, 1360. – С. 7. 
6 Салибо Ҷ. Таърихи фалсафаи араб. - Бейрут, 1973. - С. 154; Фаррух Умар. Таърих ал- фикр ал – арабӣ. -

Бейрут, 1966; Маҷид Фахрӣ. Сайри фалсафа дар ҷаҳони ислом. Тарҷимаи дастаҷамъӣ. Маркази чопи 

донишгоҳӣ. - Теҳрон, 1372. – С. 34; Ҳанна ал-Фахурӣ ва Халил-ар Ҷар.  Таърихи фалсафа дар ҷаҳони 

исломӣ. - Теҳрон, 1377; Тайсир Шайх-ул-Арз. Ал-Муқаддима ило фалсафати Ибни Сино. - Бейрут-Лубнон. 

1967. - С. 145; Аҳмад Фуод Алаҳвонӣ. Назари Ибни Сино ба сиёсат. Мазмунан тарҷима шуда аз китоби ал- 

Китоб аз-заҳабийи лил- меҳраҷон ал-алфийи ли-зикро Ибни Сино. Ҷомеату ад-дувал ал-арабия. – 

Теҳрон,1952. - С. 203-204.  
7 Ҳодизода. Р. Аз Рудакӣ то имрӯз. - Душанбе. 1988. - С.91-93.  
8 Шарифов Х. Услуб ва камолоти сухан. - Душанбе. 1985.  - С. 16-32. 
9 Сатторзода А. Куҳна ва нав. - Душанбе. 2004. -   – С 126 – 135. 
10 Мардони Т. Н. Абуали ибн Сино. Исследования и переводы. – Душанбе, 2018. - С. 122. 
11 Сулаймонов С. Становление арабской и таджикской философской терминологии: На базе филос. наследия 

Ибн Сины. Диссертация на соискание учёной степени доктора философских наук. - Душанбе, 1997. – С. 15. 
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назари адабиётшиносӣ мавриди баррасӣ қарор додаанд. Махсусан 

Сулаймонов С.  таваҷҷуҳи бештар ба сохтани истилоҳоти фалсафии 

Ибни Сино кардааст, ки бисёр муҳим мебошад. Ин муҳаққиқон 

таснифоти илмҳои фалсафиро ба таври мухтасар матраҳ сохта, бештар 

ба тавсифи масоили забонӣ ва адабӣ пардохтаанд. 

Чунон ки мушоҳида мешавад, аксари муҳаққиқон дар атрофи 

масъалаи таснифоти илм баҳс карда, пажӯҳиши мушаххас ва комил то 

ҳанӯз ба анҷом нарасонидаанд. Аз ҷониби дигар дар таҳқиқотҳои 

мављуда ташаккул ва такомули мафҳум ва истилоҳоти фалсафӣ, принсип 

ва методҳои тасниф ва ҳамгироии робитаи байни илмҳо муайян ва 

таҳқиқ карда нашудааст. Аз ин сабаб мо кӯшиш кардем, ки заминаҳои 

пайдоиш ва такомули тадриҷии ин масъаларо дар асоси принсип ва 

методҳои объективият, субъективият, субординатсия, координатсия, 

интегратсия ва дифференсиатсияи илмҳо баррасӣ карда, меъёрҳою 

қонунмандии ин масъаларо дар раванди ташаккули илмҳо дар 

марҳилаҳои гуногуни рушди фалсафаи асримиёнагии тоҷик муайян 

созем.  

Тавсифи умумии таҳқиқот 

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

мазкур мувофиқи нақшаи дурнамои илмии шӯъбаи таърихи фалсафаи 

Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоуддинови 

Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзуи “Таҳқиқи таърихи 

фалсафаи тоҷик аз асрҳои миёна то асри XX” иҷро гардидааст. 

Ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот. Ҳадафи асосӣ аз назари танқидӣ 

таҳқиқ намудани таснифоти илм дар фалсафаи машшоиёни шарқӣ ва 

таҳаввули он дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик ва мавриди 

арзишгузорӣ қарор додани он иборат мебошад. Барои расидан ба ин 
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ҳадаф чунин вазифаҳоро бояд иҷро намуд: 

- аслу усулҳо ё прнсипҳои илмии таснифоти илм, ки барои ба 

низоми муайян даровардани илмҳо ёрӣ мерасонад, мавриди таҳқиқу 

омӯзиш қарор гирад; 

- асосҳои методологию назариявии таснифоти илм дар таърихи 

фалсафаи асримиёнагии тоҷик бояд равшан гардад; 

- таъсири андешаҳои файласуфони Юнони қадим ба таснифоти илм 

дар мактаби машшоиёни шарқӣ, аз ҷумла ба таълимоти Абунасри Форобӣ 

ва Ибни Сино ва таълимоти мактабҳои дигари фалсафии асримиёнагии 

тоҷик таҳқиқ шавад;  

- сарчашмаҳои ташаккули таснифоти илм дар фалсафаи бостонии 

тоҷик, ташаккул ва такомули мафҳуму истилоҳоти илмӣ дар ин марҳила 

муайян шавад; 

- баррасии таъсири назариявии таснифоти илми мактаби 

машшоиёни шарқӣ ба таҳаввул ва рушди таснифоти илм дар асрҳои 

миёна баррасӣ шавад; 

-  таҳлили методологии таснифоти илм дар таълимоти Абунасри 

Форобӣ ва Ибни Сино арзишгузорӣ ва равшан баён шавад; 

- таҳқиқи низом ва вазифаҳои илмҳои назарӣ ва амалӣ дар осори 

Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино таҳқиқ шавад;  

- таъсири назариявии таснифоти илм ба мактаби машшоиёни 

шарқӣ дар ташаккули баъдинаи фалсафаи асримиёнагии тоҷик баррасӣ 

шавад; 

- таҳқиқи таснифоти илм дар мактабҳои фалсафии динию ирфонӣ 

сурат гирад. 

- таснифоти илм ва дастовардҳои илмӣ дар фалсафаи асримиёнагии 

тоҷик мушаххас карда шавад. 
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Объекти  таҳқиқот. Таснифоти илм ҳамчун мавзӯи махсуси илмӣ 

фалсафӣ дар таърихи фалсафаи ҷаҳонӣ, таълимоти донишмандони Ғарбу 

Шарқ ва сарчашмаҳои назариявии он.  

Предмети  таҳқиқот. Таснифоти илм дар таълимоти файласуфони 

Юнони қадим, давраи бостонии тоҷик ва фалсафаи асримиёнагии тоҷик 

(мактаби машшоӣ), аз ҷумла, Абӯнасри Форобӣ, Ибни Сино ва 

таҳаввули он дар марҳилаҳои баъдинаи фалсафаи асримиёнагии тоҷик. 

Асосҳои  назариявию методологии диссертатсия. Дар рисолаи 

мазкур аз методҳои маъмулии соҳавӣ, мисли методи таърихию 

муқоисавӣ, таҳлили системавию мантиқӣ ва герменевтикӣ истифода 

шудааст. Дар ҷараёни таҳқиқ ҳамчун сарчашмаи методологӣ асарҳои 

муҳаққиқон И.С. Барсуков,  В. Вундт,  Саидюнус Адёнӣ,  Ф.Энгельс,  Б. 

М. Кедров,  Л. Г. Джахая,   М. С. Асимов, А. Турсунов,   Музаффарӣ М,  

М. Раҳимов,  Н. С. Саидов,   Нуриддин Саид, Х. М. Зиёї, А. Ш. 

Ќурбонов, Д. Хуморов , П. Шозимов  ва дигарон, ки барои шинохти 

принсипҳо ва методологияи таснифоти илм  назарҳои муфидеро матраҳ 

сохтаанд, мавриди истифода қарор дода шуданд. 

Манбаъҳои назариявии таҳқиқот. Манбаи таҳқиқотро пеш аз ҳама 

осори Афлотун, Арасту, Абунасри Форобӣ, Ибни Сино, Абуҳомид 

Ғазолӣ, Насируддини Тусӣ, Қутбиддини Шерозӣ, Ибни Халдун, 

мутафаккирони дигари шарқию ғарбӣ  ва осори муаррихони фалсафаи 

ватанию хориҷӣ ва таҳқиқотҳо дар бораи таснифоти илм ташкил 

медиҳад. 

Навгониҳои илмии кори диссертатсионӣ. Натиҷаҳои ба дастомадаи 

таҳқиқот шинохти принсипҳо, методҳо ва робитаҳои байниҳамдигарии  

илмро дар таснифоти илмҳои фалсафаи асримиёнагии тоҷик, аз ҷумла 

мактаби машшоияи шарқӣ, муайян мекунад: 
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Зимни таҳқиқ ошкор гардид, ки аз гузашта то ба имрӯз ягона 

мавзӯе, ки илмҳоро дар асоси принсип ва методҳои илмӣ ба ҳам меорад, 

ин масъалаи ҳастӣ буда, илмҳо вобаста ба шаклҳои он тасниф шудаанд. 

Ба ибораи дигар, мавзӯи ҳастӣ ва маърифат тамоми илмҳоро дар асоси 

методи мантиқии дедуксионӣ ба ҳам меорад (интегратсияи илмҳо) ва дар 

асоси методи мантиқии индуксионӣ аз ҳам ҷудо (дифференсиатсияи 

илмҳо) мекунад;  

- раванди пажӯҳиш ошкор кард, ки сарфи назар аз он, ки нахустин 

бор маводҳои таълимӣ, китобу дастурҳои фардӣ дар мавзӯъҳои 

мухталиф дар замони Афлотун ва Арасту таълиф шудаанд, вале дар онҳо 

зиддияти ақидаҳо мавҷуд буда, робитаи байни илмҳо дода нашуда аст. 

Машшоиёни шарқӣ бошад, бори нахуст асари алоҳидае бо номи “Иҳсо 

ал-улум” таълиф карда, рисолаҳои мустақилле мисли “Тақсими улуми 

ақлӣ” дар таърихи фалсафаи асримиёнагии тоҷик таълиф карда, 

робитаҳо ва ихтилофи ақидаҳоро дар таснифоти илм ба таври возеҳ 

таҳқиқу баррасӣ намуданд; 

- зимни таҳқиқи осори фарҳангии қадимии тоҷик, ки омехтаи 

устура ва таърих  аст, аввалин бор ташаккули мафҳумҳо ва таснифу 

табақабандии илмҳо аз нигоҳи илмӣ пайдо шуда, мафҳуму  категорияҳо 

ва таснифоти илм дар заминаи категорияҳои ахлоқӣ ва эҳтиёҷоти 

амалии инсон ташаккул ёфтанд. Ин мафҳумҳо ва масъалаҳо бозгӯи 

шинохти олам ва камолоти инсонианд, ки минбаъд асоси илмҳои 

диншиносӣ ва антропологию ҷомеашиносӣ гаштанд; 

- таҳқиқот муайян кард, ки бо ворид шудани дини ислом дар 

фарҳанги халқи тоҷик илмҳо ба ваҷҳи дигар ташаккул ёфтанд, яъне бо 

таъсири фарҳанги исломӣ, Юнони бостон, фалсафаи бостонии тоҷик ва 

дигар мактабҳои фалсафӣ мактаби машшоияи шарқӣ ба вуҷуд омад, ки 
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бештар ба ақл ва усулҳои мантиқ такя мекард. Аз ин рӯ дар таснифоти 

илми мактаби машшоиёни шарқӣ бартарияти бештар ба илмҳои ақлӣ 

дода мешуд, на ба илмҳои нақлию каломӣ; 

- пажӯҳиш нишон медиҳад, ки бори аввал мақоми таснифоти илми 

фалсафаи машшоия ва таҳаввули минбаъдаи он дар мактабҳои 

фалсафию динӣ мушоҳида мешавад. Яъне таснифоти машшоиёни шарқӣ, 

гарчанде аз тарафи мактабҳои динию ирфонӣ тағйир ва таҳаввул карда 

бошанд ҳам, лекин ҳамчун яке аз принсипҳои муҳими фалсафӣ аз тарафи 

муҳаққиқони  баъдина мавриди таҳлилу баррасӣ қарор нагирифтааст.  

Нуктаҳои асосие, ки барои ҳимоя пешниҳод карда мешаванд. 

-  таҳқиқоти илмии мо ба натиҷае расонид, ки Абунасри Форобӣ 

аввалин файласуфест, ки рисолаи ҷудогонаеро бо номи «Иҳсо-ал-улум» 

дар таърихи фалсафаи ҷаҳон таълиф намуда, донишҳои гуногуни асри 

худро тасниф кардааст. Арасту танҳо илмҳои ақлӣ (фалсафа)-ро 

тақсимбандӣ карда буд, вале дар дастабандии Абунасри Форобӣ ошкор 

гардид, ки бартарӣ ба илми фалсафа, сипас ба илмҳои ғайрифалсафӣ, 

монанди забону адабиёт ва фиқҳ дода шудааст; 

- таҳқиқот ошкор намуд, ки умумияти таснифоти илми Абунасри 

Форобӣ ва Ибни Сино дар он аст, ки онҳо илмҳоро дар заминаи 

шинохти ҳастӣ тасниф кардаанд. Аммо фарқияти Ибни Сино аз 

Абунасри Форобӣ дар он аст, ки Ибни Сино бештар ба таснифоти илми 

фалсафа таваҷҷӯҳ кардааст. Ӯ дар давраҳои гуногуни ҳаёташ пайваста ба 

масъалаи таснифоти илм руҷӯъ карда, илмҳоро бо роҳҳои гуногун 

тасниф мекунад ва ба ин васила методи хоси худро ба вуҷуд овардааст; 

- пажӯҳиш нишон медиҳад, ки принсипи Ибни Сино дар таснифоти 

илм аз принсипи фалсафии Арасту ва Абунасри Форобӣ фарқ дорад. 

Таҳлилҳои мӯшикофонаву нуктасанҷонае, ки дар осори Ибни Сино дида 
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мешавад, дар осори Арасту ва Абунасри Форобӣ ба назар намерасад. 

Принсипи фалсафии Ибни Сино дар пайравӣ ба фалсафаи Арасту шакл 

гирифтааст, аммо бо ин фарқият, ки ӯ танҳо ба принсипи бурҳонии 

Арасту эътибори ҷиддӣ медиҳад ва дар таснифоти илм онро зарур 

мешуморад. Ибни Сино бо файласуфон дар исботи фикри худ бо 

овардани далелҳо баҳс карда, дигар усулҳои мантиқиро (гарчанде, ки 

ҷадал, суфастоӣ, хитоба, шеър навъҳои мантиқ мебошанд, аммо дар 

таърифи мо ҳамчун принсип мебошанд) дар шинохти ҳақиқат муҳим 

намешуморад, зеро дигар усулҳои мантиқӣ метавонанд инсонро ба 

иштибоҳ баранд; 

- натиҷаҳои таҳқиқ муайян сохт, ки таснифоти илм ё робитаи 

байниҳамдигарии илмҳо дар рисолаҳои Абунасри Форобӣ нишон дода 

нашудаанд ва маълумоти мухтасар дар бораи ҳар илм ба шакли 

энсиклопедӣ оварда шудааст, аммо дар бештари осори Ибни Сино,  

таснифоти илм ҳамчун принсип истифода шуда, таркиби ҳар дониш бо 

истифодаи принсипҳои объективӣ, субординатсионӣ ва координатсионӣ 

муайян шудааст, ки принсипи хоси таҳқиқи Ибни Сино мебошад; 

- таҳлилу баррасиҳо муайян карданд, ки мантиқро Абӯнасри 

Форобӣ ва Ибни Сино ҳамчун методи маърифати илмӣ низ муаррифӣ 

карда, онро дар баробари олот (восита) - и маърифат будан, инчунин 

методи ба даст овардани донишҳои нав ва тавсеаи маърифати инсон 

медонанд; 

- аввалин бор ошкор гардид, ки дар таърихи фалсафаи тоҷик 

таснифоти илмҳо дар мактаби машшоиёни шарқӣ, махсусан Ибни Сино 

ба таври системанок сурат гирифта, дар таълимоти фалсафии Афлотун, 

Арасту ва мактабҳои динию ирфонии баъинаи асримиёнагии тоҷик ва 

дигар донишмандони олами исломӣ дида намешавад; 
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- таҳлили густардаи осори Абӯнасри Форобӣ ва Ибни Сино нишон 

дод, ки ҳар ду файласуф дар баробари масоили назариявии фалсафа ба 

таҳқиқи ҷанбаҳои  амалии он пардохта, мавзӯъ, масъала ва таркиби 

илмҳои амалиро дақиқтар мушаххас кардаанд. Ибни Сино бо тафовут аз 

Афлотун, Арасту ва Абӯнасри Форобӣ мавзуъ ва масъалаҳои навро дар 

таркиби илмҳои амалӣ дар асоси таҷрибаҳои амалии худ муайян 

кардааст; 

- таҳлилу таҷзияи илмҳои амалии асосгузорони мактаби машшоияи 

шарқӣ аз назари ҷомеашиносӣ нишон медиҳад, ки мадинаи фозила 

(ормоншаҳр) –и Абӯнасри Форобӣ дар назари Ибни Сино (тахайюл) 

утопия асту бас. Ибни Сино бошад, мадинаи воқеиро пешниҳод 

менамояд, ки дар асоси қонунҳое, ки барои тарбия ва такомули инсон ва 

беҳтар намудани муносибатҳои иҷтимоии он матраҳ шудааст, шакл 

мегирад. Ибни Сино  тобеъ будан ба расму оинҳои динӣ ва ҳисси 

масъулият дар муқобили қавонини мавҷудаи  мадинаи фозила ё худ 

одила назари махсуси хешро ироа мекунад. Аҳкоми динӣ дар асрҳои 

миёна муносибатҳои иҷтимоиро танзим мекарданд, ки ба онҳо Ибни 

Сино дар муомилот, ҷазодиҳӣ ва оиладорӣ, талоқ ва таҳрими баъзе 

қонуну қоидаҳо ва волоияти халифа, ки бар қонунҳои шариати исломӣ 

таҳким ёфтаанд, бартарӣ додааст, то одамон ба хайру саодати динию 

дунявӣ комёб шаванд. Чунин тақсимбандӣ ба Ибни Сино хос буда, дар 

назарияи Афлотун, Арасту ва Абӯнасри Форобӣ дида намешавад; 

- баррасии таълимоти мактабҳои динию ирфонӣ нишон медиҳад, 

ки меъёри таснифоти илм дар осори онҳо бо таъсири таълимоти исломӣ 

идома пайдо карда, унсурҳои фалсафаи мактаби машшоияи шарқиро 

ночиз нишон додаанд. Ин принсипи тасниф таҳти таъсири идеологияи 

ислом ба вуҷуд омада ва ба рафтору кирдори  амалии пайғамбари ислом 
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Муҳаммад  такя карда, дидгоҳҳои фиқҳию каломиро асос гузошт;  

- пажӯҳиши таснифоти илм аз ҷониби машшоиёни баъдина нишон 

дод, ки Ибни Рушд, Насириддини Тусӣ, Қутбиддуни Шерозӣ ва дигарон 

ба Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино пайравӣ намуда, тибқи  талаботи 

замонаи худ усулҳои таснифоти илмии устодонашонро пайгирӣ ва 

такмил кардаанд. Зимни таҳлили осори файласуфони асримиёнагии 

тоҷик раванди ташаккул ва таҳаввули масъалаи таснифоти илм ва 

таъсиргузорию таъсирпазирии байни илмҳо муайян гардид; 

  - дар баробари тақсимбандии дар боло зикргардида 

таснифоти дигари илм низ мавҷуд буданд, ки то солҳои бистуми асри XX 

идома пайдо карданд, аммо принсипҳои таснифоти мактаби машшоиёни 

шарқиро сарфи назар карданд. Бо ворид шудани таълимоти марксистӣ 

дар минтақаи Осиёи Марказӣ ин тақсимот сарфи назар шудааст. Баъди 

аз байн рафтани Иттиҳоди Шуравӣ ва ба даст овардани истиқлоли 

давлатӣ зарурати  аз нав таҳқиқ кардани ин масъала ба вуҷуд омад.  

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқи диссертатсия. Натиҷаҳои 

таҳқиқоти мазкурро метавон ҳангоми баррасии масъалаҳои назариявии 

осори илмии мутафаккирони бузурги тоҷик ва дар таълифи асарҳои 

илмию фалсафӣ, ба хусус, ҳангоми таҳияи таърихи фалсафаи илм ва 

методологияи таҳқиқоти илмӣ истифода бурд. Бозёфтаҳою хулосаҳои 

тадқиқоти мазкур имкон медиҳад, ки мақоми воқеии мактаби машшоияи 

шарқӣ дар таснифоти илм муайян карда шавад.  

Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар он аст, ки ӯ 

бевосита мавзӯи «Таснифоти илм дар фалсафаи машшоияи шарқӣ ва 

таҳаввули он дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик» - ро дар таърихи 

фалсафаи тоҷик аввалин маротиба ба таври нисбатан фарогир мавриди 

таҳқиқ қарор додааст. Муҳаққиқ дар таҳия ва тарҷумаи осори Ибни 
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Сино бевосита иштирок карда, монография ва мақолаҳои зиёде дар ин 

маврид ба чоп расонидааст.  

Татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот.  Рисолаи «Таснифоти илм дар 

фалсафаи машшоияи шарқӣ ва таҳаввули он дар фалсафаи асримиёнагии 

тоҷик» дар шуъбаи таърихи фалсафаи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ 

ва ҳуқуқи ба номи академик А. Баҳоуддинови Академияи миллии 

илмҳои Тоҷикистон, кафедраи фанҳои гуманитарии Донишгоҳи 

технологии Тоҷикистон, дар шуъбаи Шарқи Наздик ва Миёнаи 

Иститути омӯзиши масъалаҳои давлатҳои Осиё ва Аврупои Академияи 

миллии илмҳои Тоҷикистон ва кафедраи  таърихи фалсафаи факултети 

фалсафаи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор 

гирифтааст. Вобаста ба мавзӯъи пажӯҳиш ва таҳқиқшуда зиёда аз 16 

мақолаи илмӣ ва ду монография чоп шудааст. Муҳтаво ва хулосаҳои 

диссертатсия дар маҷаллаҳои аз ҷониби Комиссияи олии атестатсионии 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсия Россия 

тақризшаванда маърузаҳо дар конференсияҳои ҷумҳуриявию 

байналмилалӣ инъикос шудаанд. 

Сохтори таҳқиқот.  Рисола аз муқаддима, се боб, нуҳ параграф, 

хулоса ва руйхати адабиёт иборат аст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

Боби I: Сарчашмаҳои назариявии ташаккули таснифоти илм  дар 

фалсафаи асримиёнагии тоҷик 

§1.1. Асосҳои методологии таснифоти илм дар таърихи фалсафа ва 

аҳамияти он 

Илм ҳамчун фаъолияти амалӣ ва тадқиқотию фарҳангии инсон, 

таҳлили қонуниятҳои таҳаввули тафаккур, таъйини сатҳи фаҳмиши 

илмӣ, шинохти олам ва дигар мушкилоти пешбинишударо мавриди 

омӯзиш қарор медиҳад, яъне илм шакли олии дониш, инъикоси ашё, 

ҳодисаҳо, қонунҳои табиату ҷамъият ва тафаккур ба воситаи системаи 

мафҳумҳои ба ҳам марбуту мураттаб сохташуда мебошад.  

Таснифоти илм яке аз мушкилоти мубрами фалсафаи илм буда, аз 

ибтидои пайдоиши илм таҳлили муқоисавии ҳамаи илмҳо ва ба як низом 

даровардани онҳо дар фалсафа мавриди таҳқиқ қарор дошт. Аз ин сабаб 

мушкилоти таснифоти илм дар ҳамаи давру замонҳо аз масъалаҳои доғи 

рӯзи  фалсафӣ буд ва  боқӣ мемонад. 1 

Таснифоти илм ба гуфтаи В. Вундт2 вазифаи қонунии фалсафа 

мебошад. Дар таснифот муқоисаи байни илмҳои гуногун аз рӯи принсип, 

метод, мазмун ва моҳият, пайдарҳамии мантиқӣ, системанокӣ мавриди 

баррасӣ қарор мегирад. Аз ин рӯ, чунин масъаларо ба ғайр аз фалсафа 

дигар илм наметавонад мавриди омӯзиш қарор диҳад. Аз аҳди бостон 

шурӯъ карда, то ба имрӯз  таснифоти илм танҳо дар фалсафа мавриди 

арзёбӣ қарор гирифтааст. 

Илм ҳамчун низоми ягона ба шохаҳои гуногун дар замони муосир 

тақсим мешавад. Ин тақсимоти ниҳоӣ набуда, дар асоси ин таснифот 

шохаҳои гуногуни илм, диференсатсия ва интегратсия мешавад. Нигаред 

 
1 Барсуков И. С. Проблема классификации наук в философии Нового времени: От Бекона до Ф. 

Энгельса.WWW.google.ru/ классификации наук. (Санаи муроҷиат: 23. 03. 2019) 
2 Вундт В. Введение в философию. Москва: ТОО «Добросвет», 1998.  – С. 44. 
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ба ҷадвали замимагардида:1 

 

 

 

 

 

 

 

Дар асоси ин таснифот тамоми иттилоот тасниф мешавад, аммо 

таснифоти бевостаи илм бошад, асосан ба чунин тарз дар соҳаҳои 

академӣ матраҳ шудааст:2 

 

Албатта ин таснифоти ниҳоии илм набуда, аз тарафи муҳаққиқони 

ватанӣ М. Музаффарӣ низ дар асоси принсипи вертикалию 

гаризонтиалӣ илмҳо табақабандӣ шудаанд, ки нисбатан комилтар буда, 

бевоста дар робита ба фалсафа илм тасниф шудааст. Дар рисолаи худ бо 

номи “Мадхали антропология” муаллиф тамоми илмҳои муосирро ба 

тариқи горизонталӣ ва вертикалӣ тақсим намуда, илмҳои бунёдии 

фалсафӣ – онтология ва гносеологияро дар сарчашмаи таснифот қарор 

 
1 https://www.google.com/search?классификациинаукq. Санаи муроҷиат: 12- 03 – 2022. 
2 Сомонаи зикршуда. 
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додааст. Илова бар ин дар таснифоти М. Музаффарӣ масъалаи муайян 

будани объект ва предмети илмҳоро нишон додааст, ки чунин таснифот 

бояд мавриди омӯзиш ва арзишгузорӣ қарор гирад.1 

 
1 Музаффари М. Системная антропология. - Душанбе, 2021. - С. 171 – 185. 
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Иосиф Љей Шваб дар китоби «Созмони маърифат ва барнома» чор 

меъёрро дар таснифоти илмњо зикр мекунад: 1) мавзўи илмњо ё он чи 

мавриди тањќиќу баррасии илмњо ќарор дорад; 2) навъи амал ё мањорате, 
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ки дар тањќиќи ҳар як илм ба кор меравад; 3) метод ё равишњои тањќиќ 

дар њар як илм; 4) њадаф ё натиљаи мавриди назар ё навъи маърифате, ки 

дар њар илм љустуљў мешавад. Бо ин меъёр ҳар илмро мумкин аст, ки ба 

табаќае њамроњ кард, масалан, равоншиносиро метавон љузъи илмњои 

инсоншиносї ќарор дод. Аз тарафи дигар, ќарор додани илмњо дар 

табаќаи муайян мушкил аст. Масалан, биофизика ё биокимиёро 

наметавон мањз љузъи илмњои физикї ё илмњои биологї номид, зеро ин 

илмҳоро дар таснифоти илми муосир илмҳои байнисоҳавӣ меҳисобанд. 

Умуман бояд гуфт, ки таснифоти илм бештар љанбаи амалї дорад, аз ин 

нуќтаи назар зарурат ба таҳлилу баррасӣ пеш меояд.1 Гарчанде 

муаллифон ҷанбаи амалию ташкилии таснифоти илмро зикр намояд њам, 

аммо ҷанбаи назарӣ ё моҳиятии илмро сарфи назар месозад. Таснифоти 

илм на танҳо ҷанбаи амалӣ, балки ҷанбаи моҳиятӣ ва системавиро низ 

дар бар мегирад. 

Таснифоти илмњо ин ба танзимдаровардани донишњо дар асоси 

мувофиќати хосиятњои муайяни олами воқеӣ сурат мегирад. Ё ба 

таъбири дигар, таснифоти илмњо дар асоси принсипњои айниятї 

(объективї), зењнї (субъективї), њамоњангсозї (координатсия), 

мартаботї (субординатсия) ва ѓ. ошкор сохтани робитаи мутаќобили 

илмњо ва тартиби асосноки љойгиршавии мантиќии онҳоротаъйин 

мекунад. 

Илм дониши созмонёфта буда, дар он мо бо назарияњо, мафњумњои 

асосї, иттилооти муайян, равишњо, воситањо, мањоратњо ва ѓайра 

сарукор дорем. Назария поя ва асоси созмони илмњоро ташкил медињад. 

Аз тариќи мафњумњои асосї, назарияи иттилоотро, ки ба василаи 

озмоишу таљриба ба даст омадааст, созмон медиҳанд. Донишмандон 

 
1 Комилов Р, Назаров М. Фалсафаи илм. Муњаррири масъул: доктори илмњои фалсафа, профессор 
Наврўзов С.Н. - Душанбе, Ирфон. 2009. –  С 73. 
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ҳадду ҳудуди маърифати инсониро, ки бисёр густурда мебошад, 

тавоноии як фард дар фаро гирифтани маърифатњои гуногун 

ғайриимкон медонанд. Аз ин рӯ, дар натиљаи таќсимоти мењнат пайдо 

шудани тахассусњои гуногунро чун далели вусъатёбию зуњури илмњои 

гуногун эътироф намуданд, ки тасниф шудани илмҳоро нишон медиҳад. 

Аз назари машшоиёни шарқӣ бошад, илм “саҳеҳтарин ва 

устувортарини маърифат”1 ва донистани сабаби аввал, ё “дарёфтани 

ҳақиқати ҳамаи чизҳост, ба қадри тавони инсонӣ”2 ё “ҳақиқат андар 

фаҳм” 3 ё дар таърифи дигари Ибни Сино илм ба мафҳуми ҳикмат низ 

фаҳмида мешавад. Ӯ мегӯяд: “илми ҳикмат, ки  яке аз саноеи  улуми 

назария  аст,  он аст,  ки метавонад,  инсон  ба тавассути  ӯ идрок кунад 

ҳақоиқи мавҷудоти  олами вуҷудро ва истинбот намояд он чиро, ки 

донистан ва амал намудан ба ӯ воҷиб аст барои  инсон, то истикмоли  

нафаси худ кунад ва олиме гардад маъқул мушобеҳ бо олами мавҷуди  

маҳсус ба  андозаи тоқат ва истеъдоди башарӣ ва муҳайёю мустаид  

гардад барои саодатманд шудан ба нашои олами охират.” 4  Чи тавре, ки 

аз ин иқтибос бармеояд, мафҳуми илм маҳдуд ба фаҳмиши фард карда 

шуда, ҷанбаи иҷтимоии илмро Ибни Сино сарфи назар мекунад. 

Гуруҳи дигари олимон бошанд, мавзўъњо ё масъалањои гуногунро 

њамчун далели тақсимшавӣ ё таснифоти илм ва пайдоиши илмњои 

мухталиф ќаламдод кардаанд. 

Барои осонии мутолиаи илмњои гуногун ин ду гуруҳи олимон, 

вобаста ба пайдоиши њар илм, иртиботи он бо дигар илмњо ва мушаххас 

кардани њудуди њар як илм таснифот ё табаќабандиро лозим медонанд. 

Принсипњои таснифоти илм аз тарафи донишмандон ба тарзҳои 

 
1 Абӯалӣ ибн Сино. Китобу – ш – шифо. Фанни сездаҳум дар илоҳиёт. – Душанбе, 2019. – С. 23. 
2 Абӯалӣ ибн Сино. Осор. Ҷилди 5. – Душанбе, 2009. – С. 87. 
3 Абӯалӣ ибн Сино. Осор. Ҷилди 4. – Душанбе, 2007. – С. 221. 
4 Ҳамон ҷо. – С. 123. 
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гуногун матраҳ шудааст. Гуруҳе аз донишмандон навъи объектҳои 

олами воқеиеро, ки мавриди баррасиву омўзиши илмњои гуногун ќарор 

мегиранд, меъёри табаќабандї мешуморанд. Мављудоти олами зиндаро 

мавзўи зистшиносї, мавҷудоти олами ғайризинда ё мављудоти бељонро 

мавзўи физика ва дигар илмњои табиатшиносї ќарор медињанд. Аз ҷумла 

машшоиёни шарқӣ низ бар ин ақида мувофиқ мебошанд.1 Мавзўи 

илмњои гуногун мумкин аст монанд бошад. Аммо масъалае, ки барои ин 

мавзўъ аз љињатњои гуногун матрањ мегардад, сабаби таснифоти илмњо 

мешавад. Масалан, инсон ба сифати як мављуди зинда мавзўи омўзиши 

зистшиносї (биология) ќарор мегирад, вале аз назари шинохти фардияту 

шахсияташ мавзўи баррасии равоншиносї (психология) ва љомеашиносї 

мебошад. Баъзан инсон ва табиатро муќобили њамдигар ќарор дода, ба 

ин васила илмњои инсоншиносӣ - равоншиносї ва љомеашиносиро аз 

илмњои табиатшиносї људо месозанд. 2 Принсипҳои таснифоти илм дар 

илм инҳоянд, ки минбаъ онҳоро мо дар таҳқиқоти хеш истифода 

кардаем:3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принсипҳои таснифоти илм 

 
1 Абӯалӣ ибн Сино. Осор. Ҷилди 4. – Душанбе, 2007. – С. 127. 
2 Комилов Р, Назаров М. Фалсафаи илм. - Душанбе . 2009. – С. 71 - 72. 
3 https://www.google.com/search?классификациинаукq. Санаи муроҷиат: 12- 03 – 2022. 
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Методҳои таснифоти илмро низ дар таърихи фалсафаи илм 

мушаххас кардаанд, ки бо чунин тарз матраҳ шудааст:1 

 
1 https://www.google.com/search?классификациинаукq. Санаи муроҷиат: 12- 03 – 2022. 
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Яке аз мушкилоти дигари таснифоти илм ин робитаи байни 

илмҳоро муайян сохтан аст, ки ягонагӣ ва умумияти инҳоро ба вуҷуд 

меоварад. Масъалаи робитаи байниҳамдигарии  илмҳо дар асоси 

принсипҳо шакл мегирад. То он ҷое, ки принсипҳои мантиқии таснифоти 

илм матраҳ мешавад, усули ягона он аст, ки бояд дар робитаи 

байниҳамдигарии илмҳо зиддияти дохилӣ вуҷуд надошта бошад.   

Ҳанна ал – Фохурӣ, Халил ал – Ҷар бо овардани иқтибос аз Ибни 

Сино принсип ё усули тақсими илмро  иборат аз ду қисм медонад: “яке 

илми олат аст, монанди мантиқ, ки ба умури мавҷуд дар  олам ва ончӣ 

пеш аз он аст, ҳосил кунанд, нахуст бадон ниёз афтад. Ва қисмате, ки 

олат нест ва онро ду шуъба аст, яке ҳадафаш тазкияи нафс аст ба василаи 

маърифат ва он илми назарӣ ва дигаре амал аст бар вифқи ин маърифат 

ва он илми амалӣ аст. Илми назарї барои шинохти ҳақ мекушад ва илми 
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амалӣ барои шинохти хайр”.1 Яъне машшоиёни шарқӣ мантиқро ҳамчун 

принсип ё усул дар таснифоти илм низ барои дарки воқеият ва шинохти 

асли чизҳо ва моҳияти инсонӣ муҳим медонанд. 

Муносибати байни илмҳо  дар низоми муайян ва ба як нақшаи 

ягонаи назарӣ овардани онҳо ва таҳрезӣ шудани илм аз масъалаҳоест, ки 

дар ҳар давру замон мавзӯи басе муҳим ба ҳисоб меравад. Мубрам 

будани мавзӯи таснифоти илм дар он аст, ки аввалан раванди тақсим ва 

таснифоти илм ва ба вуҷуд омадани илмҳои дигар, махсусан ба вуҷуд 

омадани илмҳои доираи фаъолияташон маҳдуд, хусусияти илмии ҷаҳони 

имрӯз буда, дар баробари васеъ гардидани фаҳмиши илмӣ як мавзӯъ 

метавонад объекти омӯзиши чандин илм қарор гардад, ки ин принсип 

низ аз тарафи машшоиёни шарқӣ истифода шуда, дар боби дуюм ва 

бахши аввали диссертатсия матраҳ шудааст.  

Ҳеҷ як мушкилоти илмҳои доираи фаъолияташон маҳдуд 

наметавонад бе донистани методҳои таҷрибавию назарӣ баррасӣ 

шаванд. Масъалаҳои умдатарини тамаддуни муосир, мисли мушкилоти 

экологӣ, пайдоиши ҳаёт, аз худ кардани фазои кайҳонӣ, сарчашмаи 

иттилоот, энергия ва дигар мушкилот, бисёре аз илмҳоро ба худ ҷалб 

месозад, то роҳи ҳалли худро пайдо кунанд. Ба назари мо барои ҳалли ин 

мушкилот низ баъзе илмҳо аз ҳам ҷудо гардида ва баъзе аз илмҳо дар 

робитаи ҳамдигарӣ қарор гирифта, барои ҳалли мушкилоти вуҷуддошта 

роҳи ҳал меҷӯянд. 

Масъалаи дигаре, ки дар таснифоти илм матраҳ аст, зина ба зина 

ташаккул ёфтани тафаккури инсон ё ба гуфтаи Ибни Сино “истикмоли 

нафс” мебошад, то ин ё он илмро фаро гирад. Ин ҳаракати дохилии 

 
1 Ҳанна ал – Фохурӣ, Халил ал – Ҷар. Таърихи фалсафа дар ҷаҳони ислом. Тарҷимаи Абдулҳамиди Оятӣ. -

Теҳрон, - 1377. ҳ. (1999 м.). – С. 455. 
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рушдёбандаи фикрӣ қонуниятҳоеро дар худ матраҳ месозад, ки ҳолати 

муайяни фаъолияти илмӣ - амалии инсонро ташкил медиҳад. Ин шакли 

фаъолияти амалии инсон маҷмӯи равандҳои илмиро фаро гирифта, 

шохаҳои гуногуни илмро ташкил медиҳад. 

Масъалаҳои таснифоти илм решаҳои амиқ дар таърихи  фалсафа 

дошта, принсипҳо, методҳо ва назарияҳои гуногуне дорад. Дар аҳди 

бостон донишҳо ба таври пароканда ва дар заминаи устура сурат 

гирифта, мафҳумҳои илмӣ ба таври содалавҳона таъриф мешуданд. Дар 

марҳилаҳои дигари таърихи илм донишҳо ба тартибу низом дароварда 

шуда, илмҳои гуногун ташаккул ёфтанд. Яке аз давраҳои муҳими 

таърихӣ давраи Афлотун ва Арасту, яъне давраи атиқа дар Юнони 

Қадим мебошад, ки дар асоси ду принсип донишҳо тақсим шудаанд. Яке 

назарияи афлотунӣ, дигаре назарияи арастуӣ мебошад. 

Ин ду принсипро В. Вундт назария  номидааст,1 ки дуруст нест, 

зеро назария донишҳои ба система даровадашуда мебошад, ки дар осори 

Афлотун ва Арасту мавҷуд набуд.  

Таснифоти донишҳо аз ҷониби Афлотун яке аз иқдомҳои аввалин 

буда, ба назари мо он аз рӯи пирсипи қобилияти маънавӣ ба роҳ монда 

шудааст. Қобилияти маънавӣ  аз назари Афлотун  се навъ аст: 

1). маърифат тавассути мафҳумҳо, ки аз роҳи гуфтугӯю муколама 

ва муҷодала ё ба шакли савол, ки ҳар як донишманд дар назди худ 

мегузорад ва ҷавобашро пайдо мекунад, шакл мегирад. Натиҷаи ин 

ҷустуҷӯҳо илми ҷадал ё худ илми диалектикаро асос гузоштааст. 

2). идроки ҳиссӣ, ки бо ёрии он объектҳои олами воқеъӣ дарк 

мешавад, илми табииёт ё худ физикаро ба вуҷуд меоварад. 

 
1  Вундт В. Введение в философию. - Москва,1998. - С. 44. 
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3). Ирода ва хоҳиш, ки сарчашмаи фаъолияти маънавии инсон ва 

маҳсули он аст, илми ахлоқро ба миён меорад.  

Яъне, ин се қобилияти маънавӣ, се илм- диалектика, физика ва 

илми ахлоқро ба вуҷуд меоранд. Аз рӯи ин тақсимот осори Афлотунро 

низ метавон ба се бахш тақсим намуд: «Теэтет», «Парменид», «Софист» 

ба илми диалектика тааллуқ доранд, «Тимей» ва «Федон»1 масъалаҳои 

табииёт ё худ физикаро матраҳ  месозанд, «Ҷумҳурият», «Сиёсат», 

«Филоб» ва «Горгий»2  ба илми ахлоқ бахшида шудааст. 3 Дар ин 

тақсимоти илмҳо  ба назари мо дараҷабандии силсиламаротиби  илмҳо 

дар назар дошта шудааст, ки диалектика нисбат ба физика ва ахлоқ 

болотар ҷойгир шуда, қобилияти олии маънавӣ, ниҳоди фикрӣ ва 

идоракунандаи дигар бахшҳо мебошад. 

Гарчанде дар физикаи Афлотун илми нуҷум ҳамчун илм ҷудо 

нашудааст, лекин масоили нуҷумшиносӣ низ дар он матраҳ шуда, вале 

ҳамчун илм мустақил нест. Илми ахлоқ ва сиёсатшиносӣ дар як бахш ба 

ҳам омада, муносибатҳоро дар асоси меъёрҳои ҳуқуқӣ муайян месозанд. 

Яъне ба назари мо дар муқоиса бо системаи Афлотун, таснифи Арасту 

нисбатан такмилёфта буда, дар ду принсип асос ёфтааст. 

Усули “қобилияти маънавии” Афлотун ба се самти фаъолияти 

рӯҳонии инсон тақсим мешавад, яъне фаъолияти ақлӣ, маърифати ҳиссӣ 

ва иродаву хоҳиш, ки ин тақсимот дар низоми таснифоти илм, то ҳол 

маҳфуз буда, онро таснифоти суъективӣ меноманд. 

 

       

  

 
1  Платон. Федон // Платон. Сочинения. Т. 3. М. Ч, 1. 197.  - С. 330.  
2  Платон. Филеб // Платон. Сочинения. Т. 3. М., 1971. - С. 71, 73-75. 
3  Вундт В. Введение в философию. - Москва,1998. - С. 44 - 45. 
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Ба ин принсип, Арасту принсипи дигареро илова мекунад, ки он 

мақсаднокии фаъолияти илмӣ мебошад. Дар асоси пирисипи мақсаднокӣ 

намуди таснифоти дигари фаъолияти илмӣ - амалӣ шакл мегирад, ки 

характери дугона дарад. Яъне, якум илми ҷадал ё диалектика ва дуюм 

табииёт ё худ физика, ки методи асосии маърифати олам мебошад. Сеюм 

дигаре илми ахлоқ ё худ этика мебошад, ки дар заминаи он қонунҳои 

асосии фаъолияти амалии инсон матраҳ шудааст. Аз ин рӯ, тақсимоти 

аввал ҳамчун илми назарӣ ва тақсимоти дуюм бошад, ҳамчун илми 

амалӣ дониста шудааст. Дар натиҷаи усули мақсаднокӣ, ки Арасту 

фаъолияти илмиро матраҳ мекунад, дар дохили тақсимоти сегона 

тақсимоти дигаре шакл мегирад, чунонки фаъолияти ақлӣ ба бахши 

таҳлили шаклҳо ва методҳои  маърифатӣ равона шудааст ва бахши дигар 

ба принсипи таҳқиқи худи чизҳо нигаронида мешавад. Яъне, 

диалектикаи афлотунӣ дар низоми илмии Арасту ба аналитика (баъдтар 

номи мантиқро гирифт) ва мобаъдуттабиа номида шуд. Табииёт дар ин 

тақсимот дар маънои васеъаш ба бахши таълимот дар бораи рӯҳ ё ҷон 

(равоншиносӣ) аст, ки вазифааш маърифати тартиби илмии олам 

(риёзиёт) ё ҷараёнҳои муҳимми ҳаёт мебошад. Дар тақсимоти дигар 

табииёт аз роҳи эҳсос чизҳои даркшавандаро меомӯзад, ки бахши дигари 

он риёзиёт буда, чизҳои бетағйир ва беҳаракати ҷисмҳоро таҳқиқ 

мекунад. Ҳамзамон физика, дар маънои аслиаш, ҳаракат ва тағйири 

ҷисмҳоро меомӯзад. Дар муқобили табииёт мобаъдуттабиа қарор дорад, 

ки таълимот дар бораи усулҳои абстрактии чизҳо ё беҷисмият ва 

беҳаракатиро мавриди омӯзиш қарор медиҳад. Мавзӯи омӯзиши он 
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мабдаъ ва пайдоиши ҳамаи чизҳо аст. Дар ин тақсимот  риёзиёт  аз як 

тараф ба табииёт ва аз тарафи дигар, ба мобаъдуттабиа алоқаманд аст. 

Арасту бахши зиёди принсипҳои риёзиро дар мобаъдуттабиа матраҳ 

месозад.1 

 

                   Таснифоти илмҳо аз назари Афлотун ва Арасту: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бояд зикр кард, ки бахши муҳим дар низоми таснифоти илми 

Арасту фалсафаи амалӣ мебошад. Фаъолияти амалӣ ба рафтори инсон 

нигаронида шудааст ва ҳадафаш фаъолияти худи субъект мебошад. Аз 

ин рӯ илмҳои амалӣ, аз назари Арасту, дар маънои аслиаш ин илми шеър 

ва илми бадеъ аст. Илми шеър таҳқиқи фаъолияти фард ва давлатро 

баррасӣ месозад, ки ба ахлоқ ва сиёсат тақсим мешавад. Ба ин бахш 

сиёсат ва суханварӣ низ дар осори Арасту илова мешаванд, ки аз як 

ҷониб ҳамчун фаъолияти фикрӣ ба мантиқ ва аз ҷониби дигар ҳамчун 

фаъолияти иҷтимоӣ ба сиёсат алоқаманд аст.  

 
1 Вундт В. Введение в философию. - Москва, 1998. - С. 44- 45. 
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Муҳаққиқи эронӣ Саидюнус Адёнӣ дар таҳқиқоти  «Бозшиносии 

фалсафаи Ибни Сино» таснифоти арастуиро муҳимтарин сарчашмаи 

таснифоти илми машшоиёни шарқӣ номида, чунин хулоса кардааст: 

«Ҳамаи донишҳо дар давраи бостон ба фалсафа вобаста буда, ки онҳоро 

Арасту ба се қисмат ҷудо мекунад: 

1. Назарӣ, он бахши маърифате, ки барои худ вуҷуд доранд. 

2. Амалӣ, он бахши донишҳо ва андешаҳое, ки муайянкунандаи 

рафтори инсон мебошанд. 

3. Эҷодӣ (тавлидӣ), он бахши маърифатие, ки барои сохтани ашёи 

судманд ва зебост. 

   Донишҳои назариро, Арасту дар навбати худ, ба се бахш тақсим 

менамояд: 

1. Фалсафаи уло ё (мобаъдуттабиа) - илмест дар бораи олитарин 

ибтидо ва сабаби аввали ҳамаи мавҷудоте, ки ба узвҳои ҳис ва 

фаҳмидашавандагии онҳо дастнорас мебошад. 

2. Риёзиёт илми абстрактӣ буда, робитаи байни илмҳои назарӣ ва 

амалиро таъмин месозад. 

3. Табииёт илмест, ки ҳолатҳои гуногуни ҷисмро дар табиат 

меомӯзад. Мантиқи шаклии Арасту на ҳамчун илм буда,  ба фалсафа ва 

қисматҳои он монандӣ надошта, балки ҳамчун олат ё воситаи аз худ 

кардани донишҳост».1 

Ба таври мухтасар, Арасту дар китоби «Ахлоқи Никомах» мегӯяд: 

«Фазоили ақлонӣ иборатанд аз: ҳикмати назарӣ ва ҳикмати амалӣ…»2 

Ин тақсимот баъдан дар шакли илмҳои назарӣ ва амалӣ ба таълимоти 

машшоиёни шарқӣ таъсир гузошт, ки мо дар ҳамин боби дуюм, бахши 

аввали диссертатсия ба тафсил перомуни он баҳс хоҳем кард. 

 
1 Адёнӣ Саидюнус. Бозшиносии фалсафаи Ибни Сино. - Теҳрон, 1384.  С.18. 
2 Арасту. Ахлоқи Никомахус. Тарҷимаи Муҳаммад Ҳасани Лутфӣ. - Теҳрон, 1385.  С. 49, 209, 211, 218, 221. 
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Ба таври мухтасар зикр карданием, ки мактабҳои гуногуни 

фалсафии асримиёнагиии тоҷик, ҳамчун ҳалқаи пайванд миёни 

мактабҳои фалсафии Шарқ ва Ғарб шуда, Аврупоро бо осори пеш аз 

давраи схоластикии худ  ошно кард. 1  

Аз ҷониби дигар дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик аз анъанаҳою 

сунатњои фалсафаи бостонии юнонї, махсусан таснифоти илмии арастуӣ 

доир ба масоили таснифот ё табаќабандии илмњо андешањои љолибе баён 

шудааст. Тањќиқи ин масъала таќлидкорона набуда, балки хусусияти 

эљодкорона дорад. 

Системаи арастуии илм то замони Эҳёи Аврупо роҳи такомули 

илмиро муайян сохт ва яке аз масоили меҳварии ин система буд, ки тӯли 

солҳои зиёд истифода мешуд. Мантиқ ва риёзиёт, табииёт ва 

равоншиносӣ, илми ахлоқ ва сиёсатшиносӣ, хитоба ва назмшиносӣ ё худ 

шеършиносӣ ҳамчун фанҳои алоҳидаи таълимӣ, то асри XVIII дар 

тамоми донишгоҳҳо, чи дар Шарқ ва чи дар  Ғарб омӯзонида мешуданд. 

Бояд иқрор шуд, ки дар замони  Эҳё ва замони Нав ақидае ғолибан 

ҳукмфармо шуд, ки низоми таснифоти арастуӣ дар худ ноқисиҳои зиёд 

дорад, махсусан дар бахши илмҳои табиатшиносӣ. Азбаски дар ин фанҳо 

ноқисиҳои зиёд ошкор гардид, илмҳое бо номи механика, оптика, ҳайат, 

ҷуғрофия, химия, физиология, илм дар бораи рустаниҳо ва ҳайвонот аз 

илми  табииёт ҷудо гардиданд, яъне дифференсиатсияи илмҳо ба вуҷуд 

омад. Ҳамзамон дар соҳаи донишҳои низоми арастуӣ илмҳои таърих ва 

забоншиносӣ ва дигар илмҳо вуҷуд надошт.  

Дар асрҳои XVI-XVII илм ҳамчун маҷмӯи падидаҳои иҷтимоӣ - 

фарҳангӣ зуҳур кард ва тамоми қишрҳои ҷомеаро фаро гирифт. Ф. Бэкон 

бузуртарин барқароркунандаи илм, ҳамаи илмҳоро дар асоси метод ва 

 
1 Саидов Н. Человек, его сущность и сущностные силы в философии Арестотеля и Ибн Сины. - Душанбе, 

2008.  - С 32. 
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меъёрҳои нав тасниф кард. Ин таснифот рӯҳияи наверо дар таснифоти 

илм, мисли таснифоти арастуӣ, ки дар асрҳои миёна ҳукмрон буд, ба 

вуҷуд овард. Ин тақсимоти Ф. Бэкон на танҳо таснифи соҳаҳои илмӣ 

буд, балки ин таснифоти беконӣ илмҳоро аз рӯи вазифа ва асоси 

мантиқӣ муайян мекард, ки то оғози асри XIX ҳамчун аксиома қабул 

шуда буд. Албатта, дар ин система бинишҳои афлотунӣ ва арастуӣ сарфи 

назар намешуд. Ба таснифоти замимагардида нигаред: 

 

Принсипи таснифоти арастуӣ бештар хусусияти объективӣ дошта, 

ки натиҷааш моҳияти ҳар як илмро ташкил медод. Дар раванди 

тақсимбандии илм дар фалсафаи Ғарб, чунонки болотар таъкид гардид, 

принсипи дигари тақсимот аз тарафи Ф. Бэкон кашф карда шуд. 

Принсипи Ф. Бэконро принсипи субъективӣ меноманд, зеро таснифоти 

илм ва фарқияти байни онҳо бо назардошти фаъолияти рӯҳии инсон аст, 
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ки мо онро амалан истифода мекунем. Ҳамаи фаъолиятҳои илмӣ 

фаъолиятҳои ақлӣ мебошанд. Хоҳиш, ирода ва амалия вазифаи 

маърифат набуда, ҳеҷ робитае ба маърифати илмӣ надоранд, меандешад 

Ф. Бекон. Дар ҳоле, ки хоҳиш, ирода ва амалияи илмҳои сиёсӣ дар 

низоми арастуӣ ахлоқу зебоишиносӣ ва шеършиносиро (поэтика) 

ташкил медиҳанд. 

Аз назари Ф. Бэкон, ҳамаи илмҳо мустақил буда, ҷаҳони ақлониро 

ташкил медиҳанд ва ҳар як илм вазифаҳои назариро дорост. Ҳамон вақт 

амалия шурӯъ мегардад,  ки агар масоили назарии он роҳи ҳалли худро 

пайдо кунад. Ба назари мо, Ф. Бэкон дар навбати аввал фаҳмиши 

арастуии илмҳои амалияро эътироф накардааст. Аз тарафи дигар бошад, 

назарияро ҳамчун асос қарор дода, ҳамзамон барои илмҳое, ки вазифаи 

маърифатӣ, яъне фаҳмондадиҳиро доранд, мисли фалсафа чунин 

меҳисобад, ки бояд ба илмҳои амалӣ мувофиқат дошта бошанд, ки ин 

моро боз ба фаҳмиши арастуӣ рӯ ба рӯ мекунад. Масалан табииёти 

назарӣ мувофиқат ба табииёти техникӣ дорад, химияи назарӣ мувофиқат 

ба химияи техникӣ, анатомия ва физиология ба тибби амалӣ, таълимоти 

назарӣ дар бораи ҷомеаи инсонӣ мувофиқ ба сиёсати амалӣ мебошад. 

Яъне Ф. Бэкон тавонист, ки зиддияти байни таснифоти илмҳои назарӣ ва 

амалии Арастуиро нишон диҳад ва робитаи байниҳамдигарии ҳар як илм 

ва робитаи онҳоро ба ҳаёт ифшо кунад. 

Таснифоти илмро Ф. Бэкон вазифаи назарӣ ҳисобидааст ва илмҳои 

амалӣ бошад, бевосита ба илми назарӣ пайвастаанд ва асоси тақсимотро 

мушкилоти назарӣ ташкил медиҳад. Ф. Бэкон барои таснифоти илм 

ҳамчун асос қобилиятҳои рӯҳиро интихоб кард, ки он илми 

равоншиносӣ буд.  Дар равоншиносии замони Ф. Бэкон ба се қисмати 

асосии фаъолияти ақлонӣ эътибор медиҳанд: ҳофиза ё хотира, тахайюл 
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ва зеҳн, ки ҳар яки онҳо аз ҳамдигар ҷудо набуда, фақат дар мартабаҳои 

гуногун фаъолият доранд. Дар ҳамин асос Ф. Бэкон илмҳоро ба се 

қисмат ҷудо мекунад. Дар асоси хотира илми таърих ба вуҷуд меояд, дар 

асоси тахайюл – шеършиносӣ, ки тасвири воқеиятро дар шаклҳои 

мушоҳидавӣ ва рамзӣ баён месозад. Инчунин тааққул – маҷмӯи илмҳои 

маърифатиро дар бар мегирад, ки фалсафа ва илм ном дорад. Ӯ инчунин 

вобаста ба объекти омӯзиш илмҳоро таснифот мекунад.1 Ин таснифот 

бисёр дақиқ ва фарогири тамоми донишҳои замони Ф. Бэкон мебошад ва 

то ба имрӯз арзиши худро гум накардааст. 

     Хулоса, ба назари инҷониб Ф. Бэкон таснифоти илмро дар асоси 

қобилияти маърифатии инсон анљом додааст. Яъне хотира, тахайюл, 

зеҳн ё тафаккур, фаъолияти маърифатии инсонро ташкил медиҳад, ки 

ҳар яки онҳо илмеро таҷассум мекунад: 

а) таърих ҳамчун тавсифи фактҳои табиӣ ва шаҳрвандӣ ва хотираи 

инсон аст;   

б) илмҳои назарӣ ё фалсафа ба маънои васеи он, тааққул ва 

тафаккури инсонро ташкил медиҳад; 

в) шеър, адабиёт ва ё санъат бошад, тахайюли инсонро ифода 

мекунад. 

Чи хеле ки аз моҳияти ин тақсимот бармеояд, Ф. Бэкон бо такя ба  

тақсимоти афлотунӣ, илмҳои амалии арастуиро сарфӣ назар мекунад. 

Ҳамзамон ин тақсимот низ аз норасоиҳо орӣ набуд. Аз ин рӯ баъди асри 

XIX шакли дигари таснифоти илм пешниҳод гардид. Аввалин камбудии 

ин низом, ба ақидаи В. Вундт, дар он аст, ки таснифоти илм мисли 

пешиниён (Афлотун) аз рӯи қобилияти рӯҳӣ баррасӣ шудааст,  яъне 

 
1 Бекон Ф. Сочинения. В 2-х томах.Т.I.М. - М., Мысл, 1971. – С.  157.  
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таснифот субъективӣ сурат мегирад, ки ин баҳодиҳии якҷониба аз 

тарафи Ф. Бэкон мебошад. 

Иштибоҳоти қаблӣ рафта - рафта  сабаби иштибоҳи дигаре шуд, 

яъне тақсимот ва пайвастагии илм танҳо ба қобилияти рӯҳӣ вобаста 

гардиданд. Масалан, мо ба ҳеҷ ваҷҳ таърихро ҳамчун «илми хотира» 

баҳо дода наметавонем ва ҳамзамон онро таърихи табиат, ки бо дигар 

илмҳои табиӣ робита дорад, ё сиёсатшиносӣ, таърихи калисо, таърихи 

адабиёт, илм дар бораи рӯҳ, илоҳиётшиносӣ, илми ахлоқ ва ғайра, ки 

инҳо ҳамааш дар таснифи Ф. Бэкон ба таърих ва хотира вобастаанд, 

ҳисобида наметавонем. Ин принсипро наметавон дар таснифоти илм 

ҳамчун меъёр қарор дод.1 

Бо ошкор шудани чунин норасоиҳои таснифоти илм дар оғози асри 

XIX ду тарзи дигари таснифоти илм, ки новобаста аз ҳамдигар буданд, 

пешкаш гардид, ки методи субъективии афлотуниро ба методи 

объективии таснифоти илм иваз намуд. 

 Яке аз ин таснифотро соли 1829 ҳуқуқшинос ва файласуф Иеремий 

Бентам пешниҳод намуд ва таснифоти дигар ба олими физик Ампер 

(соли 1834) тааллуқ дорад. Дар ин ду тақсимот таъсири бузургтарин 

низомпардозон ва ботаникони охири асри XVIII К. Линней, Жюссе ва 

Декандол дида мешавад, ки илмҳои табииро бо принсипи объективӣ, 

мисли Арасту, тасниф намуд, ки таснифоти афлотунӣ ва бэкониро 

таснифи субъективӣ медонанд. Масалан, К. Линей бештари 

мафҳумҳоеро, ки дар илми набототшиносии замонааш вуҷуд доштанд, 

барои ифодаи воқеият созгор намедонист. Ба андешаи К. Линей,  

таснифоти афлотуниву беконӣ ба илми замони ӯ созгор нестанд ва бо 

тағйироти ҷиддӣ ниёз доранд, зеро мафҳумҳои ғайривоқеии таснифоти 

 
1 Вундт В. Введение в философию. Москва, 1998. - С.  51-52. 
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афлотунию бэконӣ дар илм низоми ғайривоқеиро бо вуҷуд меоранд, ки 

ба илм таъсири зиёновар дорад. 1 

Принсипи тақсимоти илм аз ҷиҳати объективӣ нисбат ба принсипи 

субъективӣ рушди назаррасеро дар таснифоти илм ба вуҷуд овард. Дар 

асоси ин таснифот илмҳо ба ду гурӯҳи бузург тақсим карда мешуданд: 

илм дар бораи табиат ва илм дар бораи рӯҳ. 

Улуми табиӣ то ба ин замон кӯшиши ҷудо шудан аз дигар илмҳо, 

алалхусус аз  илмҳои инсониро доштанд. Дар асоси фаҳмиши наве, ки 

дар заминаи объективизм ба вуҷуд омад ва илмҳои табиӣ ва илмҳои 

гуманитарӣ аз ҳам ҷудо ва мустақилиятро талаб карда мешуд, лекин 

онҳо дар масъалаи шуур ба ҳам робитаи мутақобила доранд. Чунин 

консепсияе, ки дар асри XIX ба вуҷуд омад ва илмҳоро аз рӯи ин 

принсип тақсим кард, консепсияи Г. В. Ф. Гегел буд.  

В. Ф. Гегел дар соли 1817 дар китобаш «Доират – ул - маорифи 

фалсафаи илм» маҷмӯи донишҳои башариро ба мантиқ, фалсафаи табиат 

ва фалсафаи рӯҳ тақсим кард. Мантиқро  ӯ асоси абстрактии он ду 

бахши дигар донистааст, ки маҷмӯи ҳастии инсонро меомӯзад. Хулоса, 

таснифоти илм дар консепсияи диалектикаи идеалистии В. Ф. Гегел дар 

асоси принсипи рушд ва силсиламаротиби шаклҳои дониш сурат 

гирифтааст. В. Ф. Гегел низоми фалсафаи худро ба се қисмати 

бузургҳаҷм тақсимбандӣ кардааст: 

а) мантиқ, ки аз назари В. Ф. Гегел, диалектика ва назарияи 

маърифат аст ва се таълимотро дар бар мегирад: таълимот дар бораи 

ҳастӣ, моҳият ва мафҳум; 

 
1 Ҳамон ҷо. - С 51-52. 
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б) фалсафаи табиат, ки ҳамзамон дар худ  механика, табииёт ва 

равишҳои химиявӣ ва пай дар пай геология, табиати растанӣ ва ҷисми 

зиндаро низ фаро мегирад; 

в) фалсафаи рӯҳ бошад, дар навбати худ ба се қисмат тақсим 

мешавад: рӯҳи субъективӣ, рӯҳи объективӣ ва рӯҳи мутлақ. Таълимоти 

рӯҳи субъективӣ дар худ илмҳои антропология, феноменология ва 

психологияро дар бар мегирад. Дар бахши рӯҳи объективӣ таърихи 

инсон аз ҷиҳатҳои гуногун таҳқиқ мешавад.  

 Бахши рӯҳи мутлақ ба таҳлилу таҳқиқи фалсафӣ, ҳамчун дурнамои 

рушду нумуи тафаккур анҷом меёбад. Аз ин сабаб В. Ф.  Гегел 

фалсафаро аз ҳамаи илмҳо боло мегузорад ва онро ҳамчун илми илмҳо 

медонад. 

 

ТАСНИФОТИ ИЛМ АЗ НАЗАРИ Г.В.Ф. ГЕГЕЛ 

 

 

 

 

 

  

 

 Дар асоси рушди идея ё рӯҳи мутлақ илмҳо тасниф шуда,  ҳамчун 

як ҷисми том аз пасттарин марҳила то ба марҳилаи олӣ воқеият пайдо 

мекунанд, яъне дар асоси принсипи субординатсия аз содда ба мураккаб 

ва аз поин ба боло ташаккул меёбанд. В. Ф. Гегел дар нисбати таснифоти 

илми Ф. Бэкон эрод мегирад ва мегӯяд, ки ӯ дар таснифоти илм принсип 

надорад. Дар ҳоле ки масъалаи таснифоти илм аз тарафи Ӯ ба таври 

мушаххас баррасӣ нашудааст. 

ИЛМ 

 

Мантиқ Фалсафаи 

табиат 

Фалсафаи 

рӯҳ 
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Дар таърихи фалсафа О. Конт низ дар таснифоти илм саҳми 

назаррасе гузоштааст. Ӯ таснифоти илми Ф. Бэконро, ки ба қобилияти 

фикрии инсон асос дошт, инкор кард ва ба ин назар буд, ки принсипи 

таснифоти илм на дар асоси қобилияти зеҳнии инсон, балки дар асоси 

омӯзиши худи таснифоти ашё ва муайянсозии воқеият, робитаи табиие, 

ки дар байни онҳо вуҷуд дорад, тақсимбандӣ мешавад. Яъне дар асоси 

принсипи маърифатӣ объект ва субъекти илм дар таснифоти илм бояд 

дар назар дошта шавад.  

Ин таснифоти нав аз тарафи О. Конт соли 1830 дар асоси 

маълумоти энсиклопедӣ дар китоби «Курси фалсафаи позитивӣ» таҳқиқ 

мешавад. О. Конт низ тақсимоти илмро, ки вобаста ба қобилияти рӯҳист, 

эътироф намекунад, зеро ҳар инсон зимни фаъолияти илмии худ ҳам аз 

назария ва ҳам аз амалия истифода мекунад, меандешад ӯ. 

О. Конт дар муқобили тақсимоти дуалистии донишҳо тақсимоти 

монотеистӣ ва ё тартиби ҷадвалии илмро пешкаш   мекунад. Дар ин 

низом пеш аз ҳама он илмҳое ҳамчун асос қарор мегиранд, ки умуман 

моҳияти аслии ҷисмро меомӯзанд, масалан, илми риёзиёт. Риёзиёт агар 

дар шакли муҷарраду мушаххас, таҳлил гардад, муносибати муҷарради 

бузургиро таҳқиқ мекунад, мисли ҳандаса ки бузургии фазоро меомӯзад, 

зеро фазо сифати бевоситаи худи ҷисм аст, ки аз назари О. Конт, ба 

илмҳои табиӣ тааллуқ дорад. Бахше аз ҳандаса илмест дар бораи 

ҳаракат, ки механика ном дорад. Илова бар ин илме, ки ҷисмҳои олам ва 

низоми коинот ва робитаи онҳоро меомӯзад, ҳамчун илми нуҷум ё 

ситорашиносӣ маъруф аст. Илми табииёт ҳаракатро дар доираи муҳити 

зист баррасӣ мекунад. Дар асоси таҳқиқи ҳодисоти ҳаёти фардиву гурӯҳӣ 

илми биология (зистшиносӣ) ба вуҷуд омадааст, меандашад ӯ. Ба 

андешаи О. Конт  маҷмуи охирони мартабаи илм дар бораи робитаи 



44 

 

 

 

байни фардҳои зинда дар маҷмӯъ илми ҷомеашиносӣ мебошад. Ин 

ҷадвали тартиби илмро О. Конт ба таври қатъӣ пешниҳод мекунад: 

  

 

Ин ҷадвали тақсимот аз назари О. Конт ду маъно дорад. Агар аз 

поёни ин ҷадвал ба боло нигарем, ба принсипи субъективӣ ва абстарктӣ 

хоҳем расид, агар баръакс, аз боло ба поён назар андозем, принсипи 

объективии конкрет шакл мегирад. Ба ақидаи О. Конт рӯҳи инсонӣ 

тамоюл ба он дорад, ки конкретро пештар дарк мекунад, нисбат ба 

абстракт, зеро он конкрет нисбатан сода буда, зимни омӯзиши 

хусусиятҳои мураккаб зарурат ба омӯзиши донишҳои сода ва конкретӣ 

вуҷуд дорад.  Аз ин рӯ, ҷадвали низоми илм ва таснифоти он зарурат бо 

он дорад, ки системавӣ омӯхта шавад. Агар ба таври системавӣ омӯхта 
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нашавад, дониши мо аз воқеият дур ва нокомил боқӣ мемонад.1 

Зимни таснифоти илм О. Конт чунин принсипҳоро пешниҳод 

месозад: 

  а) илмҳое вуҷуд дорад, ки аз як тараф ба олами беруна ва аз 

тарафи дигар ба инсон тааллуқ дорад; 

  б) фалсафаи табиат (яъне маҷмӯи илмҳое, ки дар бораи 

табиатанд), ба ду бахш тақсим мешавад: ғайриорганикӣ ва органикӣ 

(дар мувофиқат ба ашёи омӯзиши он); 

  в)  фалсафаи воқеӣ (табиӣ), ки се гуруҳи донишҳоро дар худ 

таҷассум мекунад: ситорашиносӣ, кимиё, зистшиносӣ. 

Ба таври мушаххас О. Конт дар таснифоти илм ин се усулро 

истифода кардааст: Усули  аввал – ҳаракат аз сода ба мураккаб 

(принсипи субординатсинӣ). Усули дуюм – ҳаракат аз абстракт ба 

конкретӣ (принсипи мантиқӣ). Усули сеюм – ҳаракат аз куҳна ба нав дар 

мувофиқа ба раванди таърихи пайдоиш ва рушди илм (принсипи 

методологӣ). 

Ба таври хулоса силсиламаротиби илмҳо дар таснифи О. Конт ба 

таври зерин аст: 1) риёзиёт; 2) ситорашиносӣ; 3) табииёт; 4) кимиё; 5) 

зистшиносӣ, ҷисмшиносӣ; 6) табииёти иҷтимоӣ, ҷомеашиносӣ; 7. 

маънавиёт.  

Фалсафа дар силсиламаротиби таснифоти илми О. Конт мавқеъ 

надошта, ба ҷойи он фалсафаи позитивиро пешниҳод мекунад, ки 

вазифаи он фарогирии ин илм мебошад. Илм дар робита ба низоми 

ягонаи фалсафаи позитивӣ моҳияти методҳо ва натиҷаҳои асосии онро 

ташкил медиҳад. Дар фалсафаи позитивӣ зарур аст, ки ҳолати умумии 

илм, низоми мафҳумҳо, қонунҳои мантиқии ақли инсон, усулҳои 

 
1 Вундт В. Введение в философию. Москва, 1998. – С. 55 - 56. 
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коркарди ақли инсонӣ аз роҳи таҳқиқоти илмӣ ва методҳои илмҳои 

маҳдуд роҳандозӣ шавад. Он маводҳое, ки барои коркард зарур аст, бояд 

аз дигар илмҳо қабул шавад. Дар ин ҷо ҳадафи фалсафаи позитивӣ аз ду 

меъёр иборат аст: 

1) моҳияти илмҳои мухталифро дар асоси усул ва қонунҳо ба 

шумори асоситарин илмҳо даровардан. 2) ба як низоми якҷинсаи илмҳо 

даровардани маҷмӯи фалсафаи таҳассулӣ ё позитивистӣ.1  

Хулосаи файласуф он аст, ки силсиламаротиби илм дар заминаи  

мантиқ асос меёбад ва шаш илмро дар худ фаро мегирад: риёзиёт, (ки  

механикаро низ фаро мегирад), илми астрономия, табииёт, кимиё, 

зистшиносӣ ва ҷомеашиносӣ. 

Дар асоси асоси гуфтаҳои боло О. Конт муодилаи дигареро 

пешниҳод месозад, ки дар се қисм тақсимбандӣ мешавад. 

 а) ибтидо, риёзиёт – ситорашиносӣ.  

 б) миёна, табиӣ –кимиёӣ. 

 в) охирон, зистшиносӣ – ҷомеашиносӣ.2 

О. Конт дар асоси ин тақсимот илми ҷомеашиноси (сотсиология)ро 

нуқтаи баланди илмҳо нишон дода, ҳамчун асосгузори ин илм, ки дар 

замони мо ба шиддат рушд мекунад, шинохта шудааст.  

Ба назари мо О. Конт ба исбот расонд, ки байни ҳамаи донишҳо 

робитаи бисёр амиқи дохилӣ вуҷуд дорад. Аммо таснифоти илмҳои ӯ 

хусусияти оморӣ дошта, усули рушдро ба назар намегирад, ҳамзамон ба 

гуфтаи В. Вундт 3 аз принсипҳои физикализм, релятивизм, агноститсизм, 

индетерминизм ва дигар норасоиҳо орӣ нест.  

 
1 Гришунин С.И. Философия науки: основные концепции и проблемы. - М, “Урсс“, 2009. – С. 15-17. 
2  Конт О. Курс положительной философии. Т.1. - СПб., 1899. - С. 25. 
3  Вундт В. Введение в философию. - Москва, 1998. - С. 56 - 57. 
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Таснифи О. Конт нисбат ба таснифи дуалистии Бентам ва Ампер 

арзишмандтар буда, таъсири худро ба муҳаққиқони баъдина расондааст.  

Чунончи, Герберт Спенсер низоми таснифоти О. Контро аз ҷиҳати 

моҳият ташаккул ва такмил дода, таснифоти силсиламаротиби илмии 

худро пешкаш мекунад. Ҳамзамон Г. Спенсер нисбат ба таснифоти илми 

О. Конт ду эрод мегирад. Аввал он ки О. Конт куллро ба ҷузъ яке 

медонад; дуввум он ки илми психологияро мустақил аз ҷомеашиносӣ 

намедонад. Дар натиҷаи омехта кардани куллро ба ҷузъ, илмҳое, ки 

ҷойгоҳи баландро соҳибанд, дар низоми О. Конт бештар хусусияти 

куллиро касб мекунанд, на балки хусусияти ҷузъиро. Зуҳуроти табиие, ки 

мавриди омӯзиш қарор мегирад, нисбатан паҳнгардида ва куллиянд, на 

ҷузъӣ. Масалан, ситорашиносӣ объекти мустақили омӯзиши худро 

дорад, дар ҳоле ки дар низоми таснифоти О. Конт дар бахши табииёт 

шомил аст, ё худ равоншиносӣ аз далелҳои ҷомеашиносӣ вобаста аст. 

Г. Спенсер дар асоси таснифоти худ кӯшиш мекунад, ки 

норасоиҳои низоми О. Контро бартараф намояд, дар ҳоле ки тартиби 

ҷойгиршавии илмҳоро дар низоми ягонае, ки О. Конт пешниҳод карда 

буд, дастгирӣ намуда, дар ивази он тартиби илмҳоро ба се гурӯҳ тақсим 

мекунад. Гурӯҳи аввал - илмҳои абстрактӣ, гурӯҳи дуюм илмҳои 

абстрактӣ – конкретӣ, гурӯҳи сеюм - илмҳои конкретӣ. 

Ба гурӯҳи аввал илми  риёзӣ ва механика, ба гуруҳи дувум 

механикаи табиӣ, табииёт ва кимиё шомиланд. Гурӯҳи сеюмро 

ситорашиносӣ ва илмҳое, ки ба он вобастаанд, мисли ҷуғрофия, 

маъданҷӯӣ, геогнозия ва зистшиносӣ, ки дар худ физиология, 

набототшиносӣ, ҳайвоншиносӣ, психология ва дар охир сотсиологияро 

ташкил медиҳад. Чунин силсиламаротиби таснифоти илм донишҳои 

инсонро аз абстрактӣ ба конкретӣ оварда мерасонад. Риояи ин ду навъ 
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гурӯҳбандӣ, ба тартиби ҷадвалии ҷойгиршавии илм мерасонад, ки 

чунинанд: 

Гурӯҳи абстрактӣ: риёзиёт, механикаи абстрактӣ. Гурӯҳи 

абстрактӣ - конкретӣ: механикаи абстрактӣ, табииёт, кимиё. Гурӯҳи 

конкретӣ: илми нуҷум, маъданшиносӣ, зистшиносӣ, психология, 

сотсиология.1 

 

 

ТАСНИФОТИ ИЛМ АЗ НАЗАРИ Г. СПЕНСЕР 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ба назари В. Вундт бо вуҷуди он ки дар ин консепсияи О. Конт 

астрономия ва психология мустақиланд  ва баъзе норасоиҳои он 

барканор шудаанд, лекин ду нуктаи мавриди баҳс мавҷуд аст: аввалан, 

дар ин тақсимот силсиламаротиби илмҳои мартабаи поини илмҳо бояд 

 
1 Вундт В. Введение в философию. - Москва, 1998. - С 56 - 57. 
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ҳамеша пайгирӣ аз мартабаи болои илмҳо дошта бошанд ва ҳамчун асос 

қабул бошанд; дигар нукта ин аст, ки ҷомеашиносӣ ҳамчун илми муосир 

ҷойгузини таърих, адаб ва илм дар бораи ҳуқуқ ва ғайра мебошад. 

Силсиламаротиби илми О. Конт ва Г. Спенсер аз тарафи 

файласуфон нақду баррасӣ шуда, онро ҳамчун таснифоти яктарафа 

ҳисобиданд. Яке аз аввалини мунаққидон Ҷон Стюарт Милл аст, ки дар 

китоби «Низоми мантиқии ҳукмӣ ва истиқроӣ»1 ин масъаларо баррасӣ 

мекунад. Ӯ дар асараш бевосита дар мавриди таснифоти илм баҳсеро 

матраҳ накардааст, аммо дар низоми таснифоти илм ду нуктаи 

таснифоти контиро зери шубҳа қарор дода, махсусан, ҷойгоҳи риёзиёт ва 

сотсиологияро дар байни дигар илмҳо дар назар дорад. Ҷ. С. Милл 

нисбатан ба абстрактӣ будани илми риёзиёт қоил аст, лекин агар 

моҳиятан назар кунем дарозӣ, бузургӣ ва андозаи ҷисмҳоро ифода 

месозад, ки ба хусусияти чизҳои таҷрибашаванда нигаронида шудааст, 

ҳамчун ранг, нур, садо ва ғайра, яъне илми риёзиёт на абстракт, балки 

конкрет аст. 

Дар робита  ба психология бошад, мегӯяд, ки гарчанде ин илм 

робита ба иқтисод, сиёсат, омор ҳамчун қисме аз ҷомеа дорад, лекин 

маъное онро надорад, ки илмҳое мисли таъриху илмҳои адабӣ ва дигар 

илмҳои инсоншиносӣ тобеияти онро дошта бошанд. Ин илмҳо ҳамзамон 

мустақил ва объекти мушаххаси омӯзиши худро соҳибанд.2 Гарчанде дар 

ин ду нукта Ҷ. С. Милл мехоҳад низоми контиро тавсеа бахшад, аммо ба 

ақидаи мо аз тарафи дигар мехоҳад байни илмҳои табиӣ ва инсонӣ  

ягонагӣ ва робитаи диалектикиро пазирад.  

Ба назари инҷониб В. Вундт зимни баррасии таснифоти илм ваҳдат 

 
1 Джон Стюарт Милль, Система логики ("A system of logic, ratiocinative and inductive", v. 1–2, 1843; new ed., 

1900; рус. пер. Ф. Резенера, т. 1–2, 1865–67 и 1878; пер. В. Н. Ивановского, 1899, 1900, 1914. // 

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907. 
2 Вундт В. Введение в философию. - Москва, 1998. - С. 58 - 59. 
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ва робитаи ногусастанӣ доштани тамоми илмҳоро тасдиқ мекунад ва 

ҳамзамон фарқияти бориз ва моҳиятан мустақил будани онҳоро нишон 

медиҳад. В. Вундт зимни таҳқиқи худ илмҳоро таснифот намуда, ба се 

гуруҳ тақсим мекунад:  1) риёзиёт;  2) илмҳои табиӣ;  3) психология.  

Агар ин биниш ба принсипи таснифоти илми машшоиён муқоиса 

шавад, илмҳои зикргардида ба илмҳои назарии онҳо монандӣ дорад. 

Дидгоҳи дигаре, ки бевосита дар ин мавзӯъ мавриди баррасӣ аст, 

ин биниши диалектикаи материалистии Ф. Энгелс мебошад, ки ваҳдат ва 

ягонагии илм ё интегратсияи онҳоро дар доираи шаклҳои ҳаракати 

модда баррасӣ месозад. Ф. Энгелс бештар таснифи илмии Сен - Симонро 

асоси объективӣ дониста, системаи илмии таснифоти илми О. Контро 

ҳамчун робитаи сохтакорона байни илмҳо нақд карда, норасоии онро 

дар набудани робитаи дохилии байни илмҳо баррасӣ мекунад. Ягонагӣ 

ва умумият дар тамоми табиат дар мафҳуми «шаклҳои ҳаракати модда» 

ҷамъбаст мешавад, ки ба гуфтаи Ф. Энгелс, равандҳои мухталифи 

табиати ғайризинда (ҳаракати физикӣ, химиявӣ) ва равандҳои табиати 

зиндаро (шакли ҳаракати биологӣ, иҷтимоӣ) фаро мегирад. Ӯ мегӯяд: 

«Дар таснифоти илм, ки шакли алоҳидаи ҳаракат ё баъзе робитаи байни 

онҳо ва гузариши аз як шакл ба дигар шаклҳои ҳаракати моддаро ифода 

мекунад, моҳияти пайдарҳамии дохилии шаклҳои модда мебошад».1 

Аз ин сабаб Ф. Энгелс бештар зарурати омӯзиши принсипи 

субординатсионии аз мураккаб ба сода ва аз як шакл ба шакли дигари 

моддаро мавриди баррасӣ қарор медиҳад. Дар робита ба ин, ӯ таъкид 

мекунад, ки илмҳои байнисоҳавӣ бештар хусусияти робитавиро ифода 

мекунанд, ки маҷмӯи шаклҳои ҳаракати моддаҳоро ошкор мекунад. 

Махсусан, дар асри муосир низ чунин зарурате ба вуҷуд омадааст, ки 

 
1 Энгльс Ф. Диалектика природи. – Москва: Государственное изд.пол.лит, 1950. - С. 198.  
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илмҳои байнисоҳавӣ дар асоси тадқиқоти дастаҷамъие ба миён оянд, ки 

байни фанҳои гуногун ягонагӣ ва истифодаи методи гуногуни илмро 

фароҳам оварад. 

Б.М. Кедров яке аз муҳаққикони рус, ки дар ин мавзӯъ пажӯҳиши 

амиқеро анҷом додааст, бештар назари Ф. Энгелсро дар мавриди 

таснифоти илм баррасӣ мекунад, ки ин тасниф дар робита ба раванди 

инкишофи таърихӣ сурат мегирад.1 Баъди он ки илмҳои бунёдӣ ва 

амалиро  Б.М. Кедров мавриди баррасӣ қарор медиҳад, ба тақсимоти 

илмҳои гуманитарӣ шурӯъ мекунад. Ӯ ба таври шартӣ илмҳои 

гуманитариро  ба ду гурӯҳ тақсим мекунад: 1) илмҳои таърихӣ - 

ҷамъиятӣ; 2) илмҳои психологӣ. 2 

 

Аз назари Б. М. Кедров, илмҳои ҷамъиятшиносӣ низ ба ду гурӯҳ 

 
1  Кедров  Б. М. Классификация наук: В 2 т. Т. 2 / Б. М. Кедров. М.: Академия обществ, наук, 1985. 
2  Кедров Б. М. Классификация наук. Москва: Мысль,1985. - С.  429. 
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ҷудо мешаванд: 

1. Илмҳои ҷомеашиносие, ки дар онҳо ҷомеаи инсонӣ  ҳамчун 

низоми ягона, том бе тақсими кишварҳо дар назар аст. 

2.  Гурӯҳи дигари илмҳои ҷамъиятӣ он илмҳоеанд, ки на ҳамаи 

ҷомеаро дар маҷмӯъ фаро мегирад, балки ҷузъҳо ва ҷанбаҳои алоҳидаи 

таркиби ҷомеаро баррасӣ мекунад. Дар асоси ин ду таснифоти илм ду 

метод ташаккул меёбад, ки яке таърихӣ ва дигаре таркибӣ аст. Дар  

илмҳои байнисоҳавӣ таърихи ҷузъҳои алоҳидаи таркиби ҷомеа омӯхта 

мешавад, ки дар якҷоягӣ методи таърихӣ - таҳлилӣ номида мешавад. 

Ҳамин тариқ, ҳар илм ба худ хусусиятҳои хосро дорад.  

Дар фалсафаи  марксистӣ илмҳои гуманитарӣ ба ду гурӯҳи асосӣ 

дар робита ба он ки аз кадом дидгоҳ, чӣ тавр омӯхта ва ба кадом шакл 

дароварда мешавад, тақсим мешаванд. Дар гурӯҳи аввал таърихи ҷомеа 

ба таври кулл бе назардошти қисматҳои таркибии гуногуни он, мисли 

рӯбинои сиёсӣ, зербинои иқтисодӣ ё фаъолияти моддӣ ё маънавии 

одамон ва ғайра дохил мешавад. Ин гурӯҳи илмҳои иҷтимоӣ илмҳои 

таърихиро низ фаро гирифта, пеш аз ҳама таърихи илмҳои шаҳрвандӣ 

аст. Онҳо ё аз рӯи хусусиятҳои таърихӣ - дар давраи алоҳидагии таърихӣ 

ё аз рӯи хусусияти ҷуғрофӣ - миллӣ дар таърихи алоҳидаи кишвар ва 

мардум ё дар асоси ба ҳам омадани хусусиятҳои ҳам таърихӣ ва ҳам 

миллӣ-ҷуғрофӣ тақсим мешаванд.1 

Дар баҳси  худ Б.М. Кедров ҳудуди илмҳои иҷтимоию таърихиро 

дар робита ба илмҳои техникию табиӣ муайян мекунад. Умумияти 

илмҳои техникӣ, табиӣ ва иҷтимоӣ дар самти таърихияташон ифода 

меёбад. Ҳол он ки ошкор кардани моҳияти чизҳо ва дарки қонунияти он 

вазифаи ҳар илм аст. Дар ин муносибат К. Маркс зидди мавқеи 

 
1 Кедров Б. М. Классификация наук. Москва: Мысль,1985. - С. 436. 
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неокантчиён ва позитивистон мебошад, ки аз таърих даст мекашанд ва 

қисматҳои таҷрибию тавсифиро аз қисмати назарӣ ҷудо медонанд. 

Маълум аст, ки  И. Кант, навкантчиён, идеалистони муосир, агностикҳо 

ва субъективистон таърихро ҷамъи фактҳои таърихӣ ва тавсифи 

ҳодисаҳои таърихӣ медонанд. 

К. Маркс таърихро илми ҳақиқӣ дониста, вазифаи онро на танҳо аз 

ҷамъоварии фактҳо, балки фаҳмондани онҳо дар асоси иктишофи худи 

қонунҳои илмии таърихӣ, ошкор сохтани рушди таърихии ҷомеаи 

инсонӣ мешуморад. Баъдан, ба андешаи В.И. Ленин, материализми 

таърихӣ на ба омӯзиши қонунҳои ҷузъии рушд ва ҳаёти иҷтимоӣ машғул 

аст, балки он методологияи тамоми илми ҷомеашиносӣ мебошад. 

Фаҳмиши диалектикии материализими таърихӣ ошкоркунӣ ва асоснок 

кардани фаҳмиши материалистии падидаҳои иҷтимоист, новобаста аз он 

ки падида ба кадом қишри ҷомеа тааллуқ дорад. 

Материализми таърихӣ ба ҷанбаи моддӣ ва идеалии ҳаракати 

таърихии ҷомеа таваҷҷуҳ карда, омилҳои субъективӣ ва объективиро дар 

мавқеи худаш истифода мекунад.  

Худи  марксизмро Ф.Энгелс дар “Анти-Дюринг” ба се қисм ҷудо 

мекунад. 1) материализми диалектикӣ ва таърихӣ. 2) иқтисоди сиёсӣ. 3) 

коммунизми илмӣ. 

Мавзӯи омӯзиши таълимоти марксистӣ воқеияти объективӣ ва пеш 

аз ҳама, ташаккули дохилӣ ва барқароршавии қонуниятҳои 

амалкунандаи ҷомеа мебошад. 

Қисмати дигари таълимоти марксизм ин таълимот дар бораи 

муборизаи синфӣ мебошад, ки асоси ҳамаи рушди таърихию иҷтимоӣ ва 

қувваи ҳаракатдиҳандаи ин ё он ҷомеа буда, қобилияти офаридани 
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ҷомеаи навро дорад.1  

Баъди тақсимоти куллии илмҳои гуманитарӣ К. Маркс ба илмҳои 

таърихӣ таваҷҷуҳ мекунад, зеро моҳияти раванди илмҳои таърихиро 

фаҳмиши марҳилаҳои таърихӣ ташкил медиҳад. Ҳар марҳилаи таърихӣ 

марҳилаи рушди ҷомеа мебошад ва хусусиятҳои ба худ хос дорад. 

Таърихи башариятро ба таври умум дар назарияи марксистӣ ба давраи 

қадимтарин, бостон, асрҳои миёна, замони нав ва замони муосир тақсим 

мекунанд,2 ки чунин марҳилабандӣ то имрӯз дар илми таърихи ватанӣ 

маъмул аст. 

Масъалаи дигаре, ки Б.М. Кедров дар таснифи илмҳо матраҳ 

кардааст, таснифоти илм дар ҳар як марҳила, дар доираи илмҳои 

амалкунанда аст. Масалан, химия дар фалсафаи антиқа таълимот дар 

бораи атомҳо ва ҳаракати бетартибонаи онҳо мебошад.  

Масъалаи таснифоти илм бевосита ба марҳилабандии таърихи 

илмҳо робита дорад, яъне дар ҳар марҳилаи таърихӣ таснифоти илм ба 

тарзҳои гуногун силсилабандӣ мешаванд. Б.М. Кедров дар асоси 

муносибати категориявии том ва ҷузъ масъалаи таснифоти илмро дар 

санъатшиносӣ ва адабиётшиносӣ низ мавриди баррасӣ қарор медиҳад. 

Санъат ва адабиёт хусусияти эҳсосотӣ дошта, бо ангезиши узвҳои 

ҳиссиёт ташаккул меёбад.3 

Қисми дигари илмҳо дар таснифоти илмҳои Б.М. Кедров 

психология мебошад. Равоншиносӣ низ яке аз бахшҳои фанҳои инсонӣ 

ба ҳамаи илмҳо робита дошта, таълимот дар бораи психикаи инсон 

мебошад. Инсон муҳимтарин объекти омӯзиши он буда, бидуни вай ягон 

раванди маърифатӣ сурат намегирад. Инсон азбаски худ мавҷудоти 

 
1 Кедров Б. М. Классификация наук. - Москва: Мысль,1985. - С.  449. 
2 Кедров Б. М. Классификация наук. - Москва: Мысль,1985.  - С. 451. 
3 Ҳамон ҷо. - С.  466. 
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иҷтимоист, хусусияти ӯ дар асоси бархурдҳои иҷтимоӣ ташаккул 

меёбад.1 Ҳамзамон психология бо фалсафа (қонунҳои умумии тафаккури 

инсон) ва педагогика (принсипҳои маърифатӣ) робита дорад. Муҳаққиқи 

тоҷик Музаффарӣ М. ақидаи Б. М. Кедровро нақд карда мегӯяд, ки 

“психологияро ҳамчун илми байнисоҳавӣ қарор додани муҳаққиқ 

ноқисии таснифоти ӯ мебошад, зеро психикаи одам як ҷузъи инсон 

мебошад. Баръакс илми атропология ҳамчун илми байнисоҳавӣ тамоми 

илмҳоро метавонад ба ҳам алоқаманд гардонад,”2 ки ин фаҳмиш 

воқеияти бештареро дорад. Яъне дар фаҳмиши муҳаққиқ, атропология 

ҳамчун илм вазифаи интегративиро дорад, дар ҳоле ки ба назари Б.М. 

Кедров фалсафа ин вазифаро иҷро мекунад. 

Фалсафа дар консепсияи таснифоти илми Б.М. Кедров хусусияти 

интегративиро дорад. Хусусияти фарқкунандаи фалсафа нисбат ба 

илмҳои ҷузъӣ дар он аст, ки фалсафа бештар қонунҳои умумитарини 

олами объективӣ, табиат, ҷамъият ва инъикоси он дар шуури инсонро  

мавриди таҳқиқ қарор медиҳад.  

Вазифаи интегративии фалсафа дар таълимоти диалектика анҷом 

меёбад. Диалектика таълимот дар бораи рушд дар мафҳуми нисбатан 

васеъ фаҳмида мешавад. В.И. Ленин дар «Дафтарҳои фалсафӣ»-и худ 

мегӯяд, ки фалсафа «самти умумии ҳамаи илмҳоро мекушояд ва аз 

ҷиҳати табиӣ онҳоро бо ҳам пайваст месозад, ки ин вазифаи 

интегративии фалсафа мебошад».3 

Принсипи инкишоф ҳамчун асос барои ба ҳам омадани илмҳо 

муҳим буда, робитаи «генетики»-и илмҳоро устувор  мекунад, яъне дар 

асоси ин принсип коркарди низоми донишҳои илмӣ ва таснифоти илм 

 
1 Ҳамон ҷо. - С. 476. 
2 Музаффари М. Системная антропология. - Душанбе, 2021. - С. 182. 
3  Кедров Б. М. Классификация наук. - Москва: Мысль, 1985. - С.  475. 
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матраҳ мешавад. Дар диалектика пирнсипи рушд аз усули робитаҳои 

ҳамаҷониба ҷудо нест, зеро принсипи робитаҳои ҳамаҷонибаи ҳастӣ 

ягона усуле аст, ки объектро ҳамаҷониба меомӯзад ва объект ба пуррагӣ 

қисматҳо, ҷанбаҳо, аспектҳо ва вазифаҳои онро инъикос мекунад. 

Робитаи унверсалии ҳастӣ дар бунёди равандҳои олам қарор мегирад, ки 

дар шаклҳои гуногун зуҳур мекунад. Ҳар яке аз ин шаклҳои зуҳурот 

мумкин аст, ки мавзӯи омӯзиши ин ё он донишҳои илмӣ гарданд. 

Принсипи робита ба сифати яке аз принсипҳои диалектика аҳаммияти 

муҳим дар таснифоти илм дошта, ифодакунандаи таснифоти илмҳост, 

яъне таснифоти илм муайянкунандаи робитаи байни илмҳо мебошад. 

Принсипи дигаре, ки дар таснифоти илм муҳим аст, ин принсипи 

ягонагист. Илмҳои гуногун ҳамзамон як объектро мавриди омӯзиш 

қарор медиҳанд. Дар таснифоти илм усули ҳамоҳангсоз ё координатсия, 

яъне ҳолати зоҳирии якдигарии як илм ба илми дигар мавриди омӯзиш 

қарор мегирад. 

Ин принсипро аввалин бор диалектикаи марксистӣ ба принсипи 

силсиламаротиб, яъне принсипи рушди аз сода ба мураккаб иваз кард. 

Дар асоси ин принсип на ҳолати зоҳирӣ ва ҷойгиршаваии алоҳидаи 

илмҳо дар назар гирифта мешавад, балки муносибату робитаи 

байниҳамдигарии дохилӣ ё моҳиятии илмҳо, ки ифодакунандаи 

субординатсия мебошад дар назар аст. Ин яке аз меъёрҳои таснифоти 

илм аз назари консепсияи марксистӣ мебошад. Яъне ба назари ин ҷониб 

диалектика дар асоси пирнсипи робита, робитаи байниҳамдигарии 

илмҳоро ба вуҷуд овард, ки онро усули координатсионӣ ё ҳамоҳангсозӣ 

медонанд. 

Ин консепсия дар таснифоти илм андешаи наверо ба вуҷуд 

овардааст, ки моҳияти ягонагӣ ва зиддиятҳои байни тамоми илмҳоро 
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ошкор мекунад. Ин зиддиятҳо, ки ҳамеша вуҷуд доранд ва ба такрор 

анҷом меёбанд, раванди тағйирот ва инкишофро ба вуҷуд оварда, дар 

натиҷаи зиддиятҳо ва танқиду инкори ҳамдигар як илми навро ба вуҷуд 

меоваранд. Ин махсусияти методи диалектикист, ки дар вақти омӯзиш 

робитаи «генетикии» байни илмҳоро муайян месозад.1 

Б.М. Кедров дар бахши алоҳидаи асари зикршуда робитаи байни 

илмҳои табиӣ ва ҷамъиятиро баррасӣ  месозад. Аввалин ҳалқаҳое, ки 

робитаи байни илмҳои табиӣ ва ҷамъиятиро устувор месозад, ин илмҳои  

техникӣ мебошанд. Ҳамзамон робитаи байни ин ду илми бунёдии табиӣ 

ва ҷамъиятиро муҳаққиқ дар се ҷанба матраҳ мекунад. Ҷанбаи аввал ин 

умумияти байни илмҳост, яъне чӣ метавонад онҳоро муттаҳид созад ва 

чӣ метавонад онҳоро аз ҳам ҷудо созад? Кадом бахш ё мавзӯи илмӣ дар 

асоси робитаи байни онҳо ба вуҷуд меояд ё тааллуқ ба ҳар ду илм дорад? 

Кадом фаҳмиш дар амалияи иҷтимоӣ дуруст аст ва инкишофи ин ду 

ҷанба оё метавонад ягонагии онҳоро ба вуҷуд оварад? 

Дар масъалаи умумияти байни илмҳои табиӣ ва ҷамъиятӣ 

муҳаққиқ ба ин назар аст, ки «инкишофи илмҳои иҷтимоӣ дар заминаи 

ашёҳои табиат дар асоси шинохти амиқи қонунияти онҳо ба вуҷуд 

меояд. Маърифати ҳолатҳои стихиявии табиат имконият медиҳад, ки 

инсон ин ҳолатҳоро ташхис кунад. Истифодаи илмҳо дар истеҳсолот яке 

аз ҷанбаҳои муҳим мебошад, ки шакл ё  намуди мушаххаси зуҳури 

материяро дар марҳилаҳои гуногуни рушди он ошкор месозад. Олитарин 

марҳилаи инкишофи материя ин ҷомеаи инсонист, ки ягонагии табиат ва 

ҷамъиятро фаро мегирад».2 

Ягонагии олам на ба сабаби ҳастии он аст, балки ба сабаби моддӣ 

 
1 Кедров Б. М. Классификация наук. Москва: Мысль,1985. - С.  478. 
2  Ҳамон ҷо, - С. 479. 
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будани он, доштани қонуният ва хусусияти сабабию натиҷавии он аст, ки 

дар натиҷаи омӯхтани илмҳои гуногун ба вуҷуд меоянд. Олами беруна, 

ки дорои маҷмӯи хусусиятҳост, қонунҳои махсуси худро дорад. 

Гуногунии қонунҳо гуногунии сифати худи ҳодисаҳост, ки илмҳои 

гуногун ин ҳодисаҳоро меомӯзад. Аммо ба таври умумӣ ҳамаи объектҳои 

олами воқеъӣ, ҳамеша дар ҳаракатанд ва дар асоси қонунҳои худ 

инкишоф меёбанд. Ҳамин тавр, умумият ва ягонагии илмҳои табиӣ ва 

ҷамъиятиро муайян мекунанд, ки рушди таърихию иҷтимоии онҳо дар 

асосӣ қонуният ва раванди қонунии олами воқеӣ мавриди омӯзиш қарор 

мегирад. 

Умумияти дигари илмҳои табиӣ ва ҷамъиятӣ дар асоси қонуни 

умумии инкишоф матраҳ мешавад. Ягонагии қонунҳои табиат ва 

ҷамъият  дар он ифода мегардад, ки хусусияти таърихӣ доранд. 

Самти рушди ҷомеа ва табиат аз як қонуният ба қонунияти дигар 

гузашта, ҳамдигарро иваз мекунад. Яъне, дар натиҷаи рушди қонунҳои 

иқтисодию иҷтимоӣ як қонун ба қонуни дигар гузашта, падидаҳои 

нисбатан мураккаб ва навро ба вуҷуд меоварад. Хусусияти таърихӣ 

доштани ин қонунҳо дар он аст, ки онҳо дар шароит, замон ва макони 

муайян ба вуҷуд меоянд.1 

Ҳамагуна қонун дар ҳоли таҳаввул ва рушд мебошад ва ҳар қонуне, 

ки тағйироти бардавом ва рушдро қабул надорад, муқобили усули 

таърихият ва ғайридиалектикист. Агар ҳар объект қобилияти тағйир ва 

рушд дорад, пас қонун қобилияти онро дорад, ки моҳияти онро ифода 

кунад. Фаҳмиши қонун ва моҳият фаҳмиши нисбист, зеро як қонун ҷойи 

худро ба таври динамикӣ иваз мекунад. 

Умумияти илмҳои табиӣ ва ҷамъиятиро Б.М. Кедров дар нуктаҳои 

 
1  Кедров Б. М. Классификация наук. - Москва: Мысль,1985. - С. 487 - 489. 
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зерин шарҳ медиҳад: 1. Умумият ва ягонагии объект ва моддиву 

детерминистӣ будани он. 2. Умумияти қонуни маърифатии ҳамаи 

инсонҳо. 3. Фаъолияти умумии ҳамаи қонунҳое, ки ҳамроҳ бо предмети 

худи таҳқиқот тағйир меёбад. 4. Нақши умумии он мафҳумҳое, ки ҳам 

дар илмҳои бунёдӣ ва ҳам дар илмҳои ҷамъиятӣ вуҷуд дорад.1  

Ҳамзамон, дар баробари айнияти илмҳои табиӣ ва ҷамъиятӣ 

фарқият низ вуҷуд дорад. Гарчанде олами воқеӣ тобеият бо қонунҳои 

умумии инкишофро дорад, ҳамзамон дар доираи маҳдуд қонунҳои 

махсусро соҳиб аст. Ин қонунҳоро наметавон инкор кард ё ба дигар 

қонунҳо иваз намуд. Масалан, дар табиати зинда қонунҳои зиёде вуҷуд 

доранд, ки хоси табиати зиндаанд. 

Фарқияти дигари илмҳо дар метод аст, ки илмҳои табиӣ методи 

таҷрибавиро нисбат ба илмҳои ҷамъиятӣ фаровонтар истифода 

мекунанд. Аммо марксизм ин методро дар илмҳои иҷтимоӣ истифода 

намуда, қонунҳои онро муайян намуд ва дар асоси ин қонуниятҳо рушди 

ҷомеаро пешгӯӣ кард, чӣ тавре ки дар илмҳои дақиқ мисли 

ситорашиносӣ пешгӯӣ мекунанд.2  

Яъне “таснифот – усуле мебошад, ки имконият медиҳад низоми 

чандинзинаӣ ва густурдаи унсурҳо ва робитаҳои онҳо тавсиф карда 

шаванд. Илм дар бораи таснифот систематика номида мешавад. Аз 

ҷониби дигар меъёрҳои таснифоти муосир дар асоси аломатҳои зерин 

амалї карда мешавад: усули тадқиқот, мавзӯъ ва масъалаҳои илмӣ ва 

натиҷаи тадқиқот. 

Айни њол вобаста ба соњањои маърифат илмро чунин таснифот 

мекунанд: 

1) дар бораи табиат – табииёт; 

 
1  Кедров Б. М. Классификация наук. - Москва: Мысль,1985. - С.  495. 
2  Ҳамон ҷо. - С.  501-502. 
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2) дар бораи љамъият – гуманитарї ва иљтимої; 

3) дар бораи тафаккур ва маърифат – мантиќ, гносеология, 

эпистемология ва ѓ. 1 

Дар таснифоти муосири илм, ки то имрӯз дар самти таҳсилоти олии 

касбӣ маъмул аст, “тибќи классификатори равияњо ва тахассуси 

тањсилоти олии касбї бо номгўи барномањои магистратура дар самти 

тањсилот равияњои зерин муайян карда шудаанд: 

1) илмњои табиатшиносї ва математика (механика, физика, химия, 

биология, заминшиносї, география, гидрометеорология, геология, 

экология ва ѓ.); 

2) илмњои гуманитарї ва иљтимої-иќтисодї (фарњангшиносї, 

илоњиётшиносї, филология, философия, забоншиносї, журналистика, 

китобшиносї, таърих, сиёсатшиносї, равоншиносї, кори иљтимої, 

сотсиология, минтаќашиносї, менељмент, иќтисод, санъат, тарбияи 

љисмонї, омор ва ѓ.); 

3) илмњои техникї (сохтмон, полиграфї, телекоммуникатсия, 

металлургия, кўњшиносї, электроника ва микроэлектроника, геодезия, 

радиотехника, ахитектура ва ѓ.); 

4) илмњои кишоварзї (агрономї, зоотехникї, бойторї, 

агроинженерї, моњипарварї ва ѓ.).”2 

Масъалаи робитаи байни илмҳо ё илмҳои байнисоҳавӣ, яке аз 

масъалаҳои муҳимест, ки дар таснифоти илмҳои муосир ҷойгоҳи махсус 

дорад ва муҳақќиқон дар ин масъала принсипҳо ва методҳои гуногунеро 

пешкаш мекунанд. Яке аз ин муҳаққиқон Пулод Шозимов мебошад, ки 

дар баробари робитаҳои мултидисиплинарӣ, байнидисплинарӣ ва 

 
1 Нуриддин Саид, Зиёї Х.М., Ќурбонов А.Ш., Хуморов Д. Методологияи тањќиќоти илмї. Китоби 
дарсї барои зинаи докторантура аз рўйи ихтисос.- Душанбе: ЭР-граф, 2020.  - С. 8.     
2 Нуриддин Саид, Зиёї Х.М., Ќурбонов А.Ш., Хуморов Д. Методологияи тањќиќоти илмї. Китоби 
дарсї барои зинаи докторантура аз рўйи ихтисос.- Душанбе: ЭР-граф, 2020. – С. 9. 
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тарнсдисиплинарӣ, робитаи кросдисиплинарӣ пешниҳод мекунад, ки дар 

асоси он мафҳумҳо ва истилоҳои илмӣ таркиби чандин илм дар робита 

қарор гирифта, ягонагии таркиби шуури инсониро  инъикос менамояд. 

Масалан робитаи консептуалии кросдисиплинарӣ миёни илмҳои 

фарҳангӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ зимни таҳқиқ барои ҳар муҳақќиқ 

метавонад натиҷаҳои илмии наверо ба даст оварад.1 Албатта чунин 

аќидањо дар ин масъала зиёд аст, ки берун аз мавзӯи таҳқиқотии мо 

мебошад. 

Ҳамин тариқ ба назари мо аз ибтидои пайдоиши илм дар дохили 

фалсафа, принсипҳо, методҳо ва таҳлили муқоисавии робитаи ҳамаи 

илмҳо ва ба як низом даровардани онҳо мавриди таҳқиқ қарор 

гирифтааст. Дар марҳилаҳои ташаккул ва таҳаввули фаҳмиши илмии 

олам дар таърихи фалсафа, чи тавре, ки дар боло зикр шуд, таснифоти 

илм ба тарзҳои гуногун сурат гирифтааст.  

Таснифоти илм дар асоси усулҳои объективию субъективӣ 

(Афлотун, Арасту ва Ф Бекон), абстрактию  конкретӣ (О. Конт, Г. 

Спенсер), рушди аз содда ба мураккаб, робита ва координатсияю 

субординатсияи байни илмҳо ( маркисистон) ва ғайра сурат мегирад, ки 

дар бавуҷуд омадан, аз байн рафтани илмҳо ё илмҳои байни соҳавӣ 

мусоидат мекунад.  

Илм гарчанде шаклҳо ва навъҳои гуногунро соҳиб аст, моҳиятан 

ягона аст. Дар таснифоти илм муқоисаи байни илмҳои гуногун аз рӯи 

принсипҳо, моҳият ва методҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. Аз ин 

рӯ, чунин таҳлилро, чуноне, ки болтар зикр гардид, ба ғайр аз илми 

фалсафа ҳеҷ як илми дигаре наметавонад мавриди омӯзиш қарор диҳад. 

 
1 Шозимов П. Д. Философия как методологическая основа для междисциплинарных исследований в 21 веке: 

вызовы и перспективы\Материалы серии открытых лекций Проекта Ага Хана «Человековедение» 

Университета Центральной Азии. – Д.: Ирфон, 2013. – С.15. 
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Яке аз хусусиятҳои асосии таснифоти илм дар таърихи фалсафа ин 

робитаи байни илмҳоро муайян сохтан аст, то ягонагӣ, айният ва фарқияти 

тамоми илмҳо мушаххас карда шавад. Принсипи асосӣ он аст, ки бояд 

зиддияти таркибҳо дар робитаи байниҳамдигарии илмҳо вуҷуд надошта 

бошад.   

§ 1.2. Сарчашмаҳои назариявии аллохтонии таснифоти илм дар 

фалсафаи асримиёнагии тољик  

 

Аввалин низоми таснифоти илм дар таърихи фалсафа, ки ба таври 

назарӣ ва асоснок донишҳоро тасниф карда, ҳамчун сарчашмаи бештари 

таснифҳои баъдина, махсусан манбаи аллохтони (сарчашмаи берунӣ) - и 

таснифоти илми машшоиёни шарқӣ гардидааст, ин таснифоти илм дар 

Юнони Қадим мебошад. 

Таснифоти илм яке аз масоили муҳим дар таърихи фалсафа 

мебошад, ки дар заминаи ташаккули мафҳуму истилоҳҳо, категорияҳо ва 

принсипу методҳо, ташаккул ёфтааст. Мафҳумҳо ва истилоҳҳои илм 

аввалин пирнсипи таснифоти илм ба шумор рафта, дар фарҳангҳои 

гуногун ба методҳои мухталиф баён гардидааст. Яке аз заминаҳои 

ташаккули илм ин фарҳанги Юнони бостон мебошад.  Гарчанде дар 

фарҳангҳои дигар низ дар низоми асотир ва динҳо тамоюли  ташаккули 

мафҳумҳои илмӣ вуҷуд доштанд, лекин маҳз дар фалсафаи Юнон 

принсипҳои мантиқии донишҳо шакл гирифтааст. Идеяи комили 

таркиби мантиқии донишҳо ва мувофиқати онҳо ба манзараи физикии 

олам низ дар ин фалсафа ба вуҷуд омада, илм ва фалсафа яке дониста 

мешуд. 

Аз таърихи фалсафаи Юнон огоҳ ҳастем, ки хусусияти фарҳанги 

антиқа аз мушоҳидаҳои илмии табиат ва муколамаҳои баробарҳуқуқи  

тарафайн ибтидо гирифт,  аввалин мафҳумҳо ва категорияҳои илмӣ ва 
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принсипҳои мантиқӣ дар ин фарҳанг ташаккул ёфтанд.1 

Дар марҳилаи тосуқротии фалсафаи атиқа, махсусан 

мутафаккирони мактаби милетӣ ба таври умумӣ категорияҳои илми 

табиатшиносиро таҳия карда, принсипҳои таҳқиқро асос гузоштанд. Дар 

ин поя ҳамзамон барномаҳои таҳқиқоти илмии табиат шакл гирифтанд, 

ки дар тӯли асрҳои минбаъда, махусан барои мактаби машшоиёни 

шарқӣ ҳамчун сарчашмаи беназири аллохтонӣ хизмат намуданд.2 

Аз ҳама муҳим ба вуҷуд омадани мафҳум ё идеяи табиат аст. 

Мафҳуми табиат, аввалин бор аз тарафи файласуфони Юнон тафсиру 

тасвир шудааст. Ин тасвирҳо аз аломату нишонаҳои мифологӣ - динӣ ва 

зебоишиносиву ахлоқӣ озод мебошад.3 

Дар ҷаҳонбинии мифологӣ - динӣ олам бе шумор ва бе робитаи 

байни ҳамдигарии чизҳо, худоҳо, девҳо, номураттаб худ ба худ амал 

мекунад. Ин олами антропоморфӣ (инсоншакл), ки сабабу натиҷаҳои 

гуногунро дорад, фаҳмиши сабабу натиҷа аз доираи ягон ирода, хусусан 

иродаи худоҳо вобаста аст, яъне аз хоҳиш, ирода, рафтор ва ғайраҳо. 4 

Аввалин назарияи фалсафӣ дар ҳоле шакл гирифт, ки ин тағйироти 

пай дар пайи муҳити атроф инсонро водор сохт, то бунёди ягонае ба 

ҳамаи ин гуногунӣ қоил шавад. Яъне ҳамаи ин намудҳо ва ҳодисаҳо асос 

ва оғози ягона доранд, ки онро “архае” (нахустмабдаъ) ё модда, ки аз он 

ҳамаи чизҳо ба вуҷуд меоянд, меномиданд. Табиист, ки бояд дар тамоми 

ин тағйироте, ки дар олам аст, чизе бетағйир ва устувор бошад, зеро аз 

ҳеҷ ягон чиз, чизе ба вуҷуд намеояд. Ҳар он чизе, ки дар олам рух 

медиҳад, ин тағйироти сифатҳо ва ҳолатҳои ин ё он модда ё ҳамбастагӣ 

ва ҷудоии ҷузъҳо (чизҳо) мебошад, яъне ин раванди ҳамбастагӣ ва 
 

1 Лосев А. Ф. Философия. Мифология. Культура. – М.: Политиздат, 1991. 
2  Рассел Б. Таърихи фалсафаи Ғарб.Ҷ. 1.Тарҷумаи Наҷафи Дарёбандарӣ,  - Теҳрон, 1360. - С. 57. 
3  Богомолов А.С. Античная философия. - М.: Изд-во. 1985. - С. 13. 
4 Таннери П. Первые шаги древнегреческой науки. СПб, 1902. – С. 32. 
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ҷудошавии ҷузъҳои материя ва атомҳост. Худи материя ё нахустмабдаъ – 

атомҳо, наметавонанд аз байн раванд ё пайдо шаванд. Онҳо бе тағйирот 

ва абадан вуҷуд доранд. (мактаби Гераклит ва атомистон). 1 

Ҳамаи ин ҳолатҳои тағйироти материя на ба таври берабту бенизом 

ба вуқӯъ меоянд, балки дар доираи қоидаҳои муайян сурат мегиранд.  

Вобаста ба қонунияти сабабу натиҷа ҳар як тағйирот сабаб ва натиҷаи 

муайяне дорад, ки онро детерминизми дунёи қадим мегӯянд. 

Мо метавонем аз роҳи мушоҳида, фактҳо, таҷрибаҳо ва 

муҳокимаҳое, ки аз ҳодисаву воқеаҳо, ки аз роҳи тавони худ сурат 

мегирад, нахустмабдаи чизҳоро дар асоси робитаи сабабу натиҷа 

шиносем ва ҳамзамон бе ягон қуввае берун аз табиат ё илоҳӣ ва 

ганҷинаи ниҳонии китобҳои муқаддас аз он огоҳӣ пайдо кунем.2 Ин 

роҳест, ки мо метавонем олам ё табиатро шиносем, ки он асоси ҳамаи 

мавҷудот буда, робитаи сабабии қонунмандии ҳар як чиз ва ҳодиса 

мебошад.   

Бо фаҳмиши нахустмабдаи чизҳо ҳаюло ҳамчун оғози ҳамаи чизҳо 

ва донистани хусусиятҳои он як категорияи куллиеро тарҳрезӣ мекунад, 

ки таркиби олами табииро ташкил медиҳад. Дар фарҳанги Юнони 

Қадим масъалаи мабдаи пайдоиши табиат мавриди баррасӣ қарор 

гирифтааст. Фалес обро мабдаи олам медонад.  Пайдо гардидани олам, 

мисли уқёнус аст ва ҳар як чиз ё воқеа мисли як мавҷ, лаҳзае ва тағйири 

шакл, яке аз ҳолатҳои табиат мебошад. Тезиси асосии фалсафаи Фалес 

ин аст, ки мушоҳидаи амиқи воқеият аз ҳодисаҳои рӯзмарра ва фактҳое, 

ки барои ҳамагон қабул аст, сарчашма мегирад.3 

 
1 Асмус В. Ф. Историко-философские этюды. - М., 1984. – С. 35. 
2 Богомолов А. С. Античная философия. - М.: Изд-во. 1985. - С. 147. 
3 Асмус В. Ф. Историко-философские этюды. - М., 1984.; Богомолов А.С. Античная философия. - М.: Изд-во 

1985. - С. 43.; КоплестонФридрихЧарлз (Copleston, Frederick Charles) Таърихи фалсафа (1907). Тарҷумаи 

Ҷалолиддин Муҷтабавӣ. – Теҳрон: ширкати интишороти илмӣ ва фарҳангӣ. 1388. - С. 31-32.  
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Баъдан дар асоси ҷустуҷӯи ҳақиқати ин фактҳо, ягонагӣ ва 

гуногунрангии олам ба мо муайян мегардад. Ин тезис сабабгори ба 

вуҷудоии мафҳуми субстансия шуд ва асоси метафизикаи файласуфони 

машшоияи аврупоӣ ва шарқӣ гардид. Мабдаи аввалро мо метавонем 

бубинем ва эҳсос кунем, ҳамчун як унсури табиат - ҳаюлое, ки тамоми 

чизҳо аз он таркиб ёфтаанд.  

Дар таълимоти Анаксимен идеяи ғафс ва тунук шудани ҳаво 

аввалин шуда баррасӣ мешавад, яъне мафҳуми зичӣ ва миқдори модда 

мавриди омӯзиш қарор мегирад. Дар таълимоти ӯ ташаккули яке аз 

асосҳои категориявӣ - методологии илми табиатшиносӣ шурӯъ мешавад, 

аз ҷумла миқдор ва сифати моддаҳо бо ёрии ҳис ва фаҳмиши худи инсон 

маълум ва фарқияту ягонагии онҳо муайян мегардад.1 

 Дониш дар бораи табиат ин пеш аз ҳама дониш дар бораи 

ҳаракати модда дар фазост. Гераклит мафҳуми назарии ҳаракатро асос 

гузошт. Ҳаракат яке аз атрибутҳои ҷудонашавандаи модда мебошад, ки 

дар бавуҷудоӣ ва барқароршавии чизҳо саҳм мегузорад. Барои муайян 

кардани назарияи тағйироти куллӣ ва зиддияти олам, ӯ оташро аз 

табиати материя мисол меорад. Гарчанде оташ, дар фаҳмиши Гераклит, 

нур ва гармист, лекин гуфтан мумкин аст, ки ӯ назарияи энергияро асос 

гузошт, ки Эйнштейн дар назарияи худ чизҳо ё моддаро консентратсияи 

энергияи бисёр дар ҳаҷми хурд медонист.2 

Эмпедокл бошад, аввалин донишманд дар Юнони Қадим аст, ки 

оламро аз чор унсури ба ҳам пайвасту аз ҳам ҷудошаванда ташреҳ кард. 

Дар асоси кашиш ин унсурҳо ба ҳам меоянд ва шаклеро ташкил 

медиҳанд ва дар асоси қувваи теладиҳӣ аз ҳамдигар ҷудо мешаванд. Ин 

 
1 Рассел Б. Таърихи фалсафаи Ғарб.Ҷ. 1.Тарҷумаи Наҷафи Дарёбандарӣ. – Теҳрон, 1360. - С. 62 - 63. 
2 Богомолов А.С. Античная философия. - М.: Изд-во, 1985. - С. 57.; Коплсетон Фридрих Чарлз  (Copleston, 

Frederick Charles) Таърихи фалсафа.(1907). Тарҷумаи Ҷалолиддин Муҷтабавӣ. – Теҳрон: ширкати 

интишороти илмӣ ва фарҳангӣ. 1388. - С. 35 - 38.  
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чор унсур инҳоянд: хок, об, оташ ва ҳаво. Дар консепсияи Эмпедокл 

усули асосии тафаккури илмӣ пайдо мешавад. Ҳама чизҳо, ҳодисаҳои 

гуногун ва унсурҳои сода бо роҳи пайвастшавӣ ва аз ҳам ҷудошавӣ ба 

вуҷуд меоянд ва нест мешаванд. Ҳодисаву воқеаҳо дар худ моҳият 

доранд. Олам дар моҳияти худ, дар мабдаи худ бисёр сода аст. Ҳамаи 

чизҳои муракаб аз сода шакл мегиранд. Аз сода мураккабро сохтан 

мумкин аст. Тағйирот ва ҳаракат фақат зоҳири чизҳост, моҳият бошад, 

бетағйир аст. Фарқияти чизҳо ва хусусияти мушаххаси онҳо вобаста аз 

таносуби онҳост, ки ҷузъиёт дар он омехтаанд. Мо таъсири ин 

фаҳмишҳоро дар таълимоти табиатшиносии машшоиёни шарқӣ ва 

ирфонӣ метавонем дарёфт, ки дар рисолаи ишқ Ибни Сино ин ақидаро 

дар фаҳмиши ишқ баён месозад ва аҳли ирфон бошад кашиши байни 

ишқу ошиқро дар табиати чизҳо медонанд. 

Аз назари Анаксагор ҳеҷ як ҳаводиси мушаххаси табиӣ асоси олам 

буда наметавонад. Шумораи чунин асосҳо ниҳоят зиёданд. Онҳо 

заррачаҳои хурдтарини моддӣ мебошанд, ки дар олам паҳну парешон 

шудаанд. Онҳоро инсон ҳис карда наметавонад, вале дар бораи онҳо 

андешида метавонад. Ин заррачаҳо беохир тақсим мешаванд, бо 

ҳамдигар пайваст ва аз ҳамдигар ҷудо шуда, пайдо ва нобуд мегарданд. 

Мактаби дигаре, ки ба шинохти табиат ва пайдоиши илмҳои 

табиатшиносӣ саҳм гузошта, заминаи присипу метод ва моҳияти 

таснифоти илмҳо шуд, ин мактаби атомистии Юнони Қадим мебошад. 

Файласуфони ин мактаб Левкип, Демокрит, Эпикур, Лукресий Кар ба 

шинохти нахустмабдаи олам кӯшиш кардаанд. Сарчашмаи асосӣ барои 

шиносоии идеяи атомистони қадим шеъри Лукресий „Дар табиати 

чизҳо“ мебошад, ки то ба имрӯз маҳфуз аст. 

Атомистҳо дар таърихи илм ба таври дақиқ барномаи илмии дунёи 
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қадимаро матраҳ сохтанд, ки асоси дурнамои таҳқиқоти илмии табиатро 

ташкил медод. Илмҳои табиатшиносии муосир ин нуқтаи назарро дар 

асоси фактҳои таҷрибашуда, ки ҳама чиз аз атомҳо иборат мебошанд, 

тасдиқ мекунад ва дар заминаи ин назарияҳо чандин илмҳо дар соҳаи 

илми физика ба вуҷуд омад, ки аз баҳси мо берун аст. 

Дар таълимоти атомистҳо ду принсипи назариявии бисёр муҳим - 

ягонагӣ ва робитаи ҷудонашавандаи табиат, инчунин мавҷудияти модда 

ва сабабият вуҷуд дорад, ки минбаъд ба диференсатсия ва интегратсияи 

илмҳо мусоидат кард. Атомистҳо бар он ақидаанд, ки новобаста аз 

механизми тағйирот ва робитаҳои сабабӣ табиат ҳолати худро ҳифз 

мекунад.  

Он чизе, ки дар ҳама ҳолатҳои тағйирот худро ҳифз мекунад, ин 

атомҳоянд, яъне чизҳое, ки тақсимпазир нестанд, мутлақо мустаҳкам, 

ихтисорнашаванда, беҳаёт, мушоҳиданашаванда (бо эҳсосот ҳис 

намешавад), бефаъолият, беҳаракат, ҷузъиёти ҷисмҳои абадӣ мебошад. 

Азбаски ҷисмҳо аз зарраҳои диданашаванда таркиб ёфтаанд, бисёр 

фактҳо дар таҷриба собит шудаанд, мисли бӯй, хушкшавӣ, бухоршавӣ, 

нав шудан, қобилияти афзудан ва кам шудани ҳаҷми вазн, афзоишёбӣ ва 

тақсим шудани ҷисмҳо ва ғ. Ба ин фактҳо инчунин далелҳои мантиқӣ, 

муҳокимаҳо доир ба ҳадди тақсимоти материя ва ҷузъи содаи онро 

метавонем илова кунем. Атомҳои Демокрит яке аз моделҳои идеалӣ дар 

таърихи илм мебошанд, ки дар натиҷаи таҷрибаҳои бисёр ва 

муҳокимаҳои назарӣ шакл гирифтаанд. 1 

Барои фалсафаи илм ақида дар бораи он, ки олам аз атом ва хало 

иборат аст, муҳим арзёбӣ мегардад. Ранг, садо, маза, бӯй ва ғайра 

инъикоси узвҳои ҳиссии мо мебошанд, ки аз таҷрибаҳои рӯзмарра шакл 

 
1 Рассел Б. Таърихи фалсафаи Ғарб.Ҷ. I. Тарҷумаи Наҷафи Дарёбандарӣ, - Теҳрон, 1360. - С. 115 - 124.   
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мегиранд. Инҳо фақат дар „ҳисси“ инсонҳо „вуҷуд“ доранд ва ба таври 

дигар гӯем, субъективианд. Атом ва хало ба воситаи узви ҳис дарк карда 

намешаванд. Атомҳоро наметавонем бубинем, аммо онҳо ҳастии 

ҳақиқианд. Аз ин бармеояд, ки ҳастии ҳақиқӣ диданашаванда аст. Ҳамин 

тавр, таърихи ратсионализми илмӣ шурӯъ мешавад. Атомистони 

пайрави мактаби элейиҳо олами маҳсусотро дар баробари олами 

маъқулот муқобил ва фарқ мегузоранд, зеро олами маҳсусот ҳастии 

воқеӣ ва мустақил (вобаста ба субъект) нестанд, аммо олами маъқулот 

ҳастии ҳақиқӣ буда, олами „худ ба худ“ вуҷуд дорад. 

Бояд тазаккур дод, ки пайравони атомизимро апостол Павел дар 

асрҳои миёна аз номи дин бадном кард. Чанд муддат таълимоти онҳо ба 

гӯшаи фаромушӣ афтод. Фақат баъди замони Эҳё дар асрҳои XVI ва 

XVII бори дигар ин таълимот зинда шуда, асоси механикаи Галилей, 

Нютон ва тамоми физикаи классикӣ гашт.1 

Дар мактаби элейиён ва пифагориён барномаи нави донишҳои 

илмӣ шакл мегирад. Агар ба мактабҳои марҳалаи ибтидои атиқа 

нигарем, маъмултарин принсипи фаҳмондани олам ба таври абстрактӣ,  

дар мафҳуми материя ифода мешуд. Акнун гузариши тадриҷӣ аз мабдаи 

ҷисмӣ ба мабдаи беҷисмӣ ё ибтидои идеалӣ ва пирсипи шаклҳо сурат 

мегирад. Ин ҷудошавӣ минбаъд фаҳмиши ҳастии ҷисмӣ ва таълимот дар 

бораи ҳастии умумӣ, яъне ҷудоии физика аз математика ва метафизика 

ҳамчун илмҳои камолёфта (беҷисм)-ро матраҳ сохт, 2 ки дар мактаби 

машшоиёни шарқӣ идома пайдо кард. 

Идеяи Ксенофан дар бораи ҳастии ҳақиқӣ ҳамчун вуҷуди ягона ё 

мавҷудияти Худо ба таълимоти Парменид таъсир гузошта, ягонагии 

ҳастӣ ва Худо ба таври абстрактию мантиқӣ тавсеа ёфт, ки онҳоро танҳо 

 
1 Джахая Л. Г. Классификация наук как философская и науковедческая проблема. – Москва. 1969. - С. 90. 
2 Богомолов А.С. Античная философия. - М.: 1985. - С.  64 - 81. 
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бо ёрии ақл, бидуни таҷриба метавон дарёфт. Парменид нисбат ба 

Демокрит шинохти воқеиятро бештар абстрактӣ нишон дода, идеяи 

ратсионализими илмӣ - фалсафиро қувват медиҳад. Дониши ҳақиқӣ 

танҳо бо ёрии ақл, новобаста аз эҳсос дастрас мешавад. Ҳастӣ он аст, ки 

мо дар борааш фикр мекунем. Мактаби Элей анъанаи фалсафаи 

муроқибавӣ - спекулятивӣ ё метафизикаро, ки дарёфти таҷрибии 

маърифати ҳақиқиро пайгирӣ мекард, инкор намекунад. 

Мутафаккирони ин мактаб бештар тафаккурро қобилияти мустақили 

маърифатӣ ё априорӣ ва ё маърифати „ақли ноб“ медонистанд. 

Таълимоти Парменид дар бораи мабдаи аввал ҳамчун мабдаи ягона 

беҳаракат ва беадад ба таълимоти Афлотун, навафлотуния ва теологияи 

асримиёнагии насронӣ ва шарқӣ роҳ кушод.  

 Муҳокимаҳои Зенон дар бораи апорияҳо (муаммоҳо) низ дар 

таърихи илм нақши муассир бозидаанд. Дар муҳокимаҳояш Зенон 

мехоҳад масъалаи зиддиятнокӣ ва таноқузи ҳастиро нишон диҳад, 

гарчанде инсон кӯшиш мекунад, ки ба таври назарӣ дар бораи ҳастии 

ҷисмҳои физикӣ, бисёрададӣ, муҳаррикӣ, фазоию вақтӣ бе таноқуз 

андешад. Арасту Зенонро асосгузори диалектика номидааст. Диалектика 

муҳимтарин метод барои ба даст овардани ҳақиқат ва дониши 

асоснокшуда мебошад. Инчунин Зенон методи муҳокима ва 

асосноккуниро ба таври дигар пешниҳод кард, ки он далеловарии 

аналогӣ (шабоҳати ақидаҳо) мебошад.  

Апорияҳои Зенон рефлексияи назариявиро дар мафҳумҳои фазо, 

вақт, нуқта, лаҳза, ҳаракат, ҷузъ, тақсимшавӣ, беинтиҳоӣ, пайвастагӣ ва 

ҷудошавӣ ба вуҷуд овард. Муҳокимаҳои Зенон аз назари мо ба рушди 

илми мантиқ ва математика такони ҷиддӣ бахшид. Инчунин 

муҳокимаҳои элейиҳо ба метафизика, теология, муқобилгузории олами 
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ҷисмӣ ба беҷисм, физика ва математика роҳ кушод.  

Пифагориён биниши абстрактии элейиёнро идома дода ва 

ибтидоҳои моддӣ ва идеалиро синтез карда, барномаи нави математикаи 

амалии олами мушоҳидашаванда ва ҷисми кайҳониро дар ададҳои 

беҷисм тасвир карданд. Тибқи таълимоти Пифагор бояд рӯҳи худро пок 

нигоҳ дошт ва онро барои абадият ва камол тариқи тазаккури илоҳӣ 

(ҳангоми  ба такрор ёдоварии сифатҳои илоҳӣ соф нигоҳ доштани рӯҳу 

қалб) омода сохта ададҳоро тафаккур карда, ҳамоҳангии оламро, ки дар 

шакли адад баён мешавад, идрок намуд. Махсусан, ададҳо аз назари ӯ, 

метавонанд тартибро ба вуҷуд оваранд, то ҳудуд ва асоси номуайяни 

ҷисмонии оламро муайян намоем. Махсусан адад – усули ягона ва 

ҳамешагист. Моҳияти чизҳо на дар модда, балки дар шакли онҳост. Агар 

зери мафҳуми адад, моҳият ва нақша, таркиб  ва идеяи онҳоро фаҳмем, 

пас ҳамаи чизҳо аз адад иборатанд. 1 

Аз таълимоти пифагориён мафҳуми парадигма 2 бармеояд. Гиппас 

ададро „парадигма“ (образ)-и чизҳо медонад. Пифагориён аввалин шуда 

дар таърихи илм математикаро ҳамчун илм дар бораи идеяҳое, ки 

моҳияти  мавҷуди ададҳои мустақилро доранд, сохтанд. Яъне 

мушоҳидаи ақлонии моҳияти Кайҳон, абадият ва нисбиятро асос 

гузоштанд. Онҳо аввалин шуда, физикаи математикиро ҳамчун кайҳони 

конструктивӣ аз лиҳози математикӣ эҷод карданд. Новобаста аз эҳсос 

дарки ҳамоҳангии коинот сурат мегирад, рӯҳи инсон аз гирифтории тан 

ва тағйирпазирӣ озод шуда, оҳиста – оҳиста ба мушоҳидаи олами 

идеалӣ, абадӣ мерасад ва ҳамзамон худ комил, абадӣ ва илоҳӣ боқӣ 

мемонад. Роҳи беҳтарини хидмат ба Парвардигор, хайри мутлақ ва 

намирандагӣ ин донистани математика ва маърифати илмии олам 
 

1 Коплестон Фридрих Чарлз  (Copleston, FrederickCharles) Таърихи фалсафа.( 1907). - Теҳрон, 1388. - С. 41. 
2 Кун Т.  Структура научных революций. M.: 1975. – С. 43. 
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мебошад, ки хоси фалсафаи пифагорӣ аст. Ба назари ин ҷониб маҳз 

чунин фаҳмиши абстрактии олам асоси фаҳмишҳои мактаби машшоиёни 

шарқӣ шуданд. 

Пифагориён нақши муҳимме дар таърихи таснифоти илм ва 

фалсафа доранд. В. Гейзенберг тасдиқ мекунад, ки илми муосир аз 

Демокрит рӯ ба Пифагор ва Афлотун кард.1 Ҳамаи чизҳо дар олам дар 

барномаи илмии пифагорӣ ҳамчун адад, муносибатҳои ададӣ буда, ба 

шакли модда медароянд. Маърифати чизҳо, раванди ёфтани моҳияти он 

мебошад, аммо моҳияти он дар ададҳо зуҳур мешавад, яъне мумкин аст 

ин робитаҳои ададиро дар таҷриба, яъне дар худи чизҳо дарёфт. 

Ба ҳамин тарз, ададҳо хурдтарин ҷузъҳои коинотро фаро мегиранд, 

мисли тартиби ададии олам, ҳамоҳангии мусиқӣ ва ададҳои идеалӣ 

мутаносибан ба таври силсилбандӣ ҷойгиранд, ки дар ин ҷойгиршавии 

мутаносиби ҳамоҳангшуда ҳикмат вуҷуд дорад. 

Мактаби дигаре, ки бештар масоили илмҳои инсониро матраҳ 

сохтааст, ин мактаби суқротӣ мебошад. Муколама шакли асосии 

классикаи адабии Юнон буд. Суқрот хонданро дӯст намедошт, балки 

суҳбат кардан, шунидан ва бо овози баланд хонданро сармашқи кори 

худ медонист.2 

Дар академияи Афлотун бошад, навъи таълим ва донишпазирӣ 

тағйир меёбад, ба ҷои суҳбат дар ҷашнҳо хондани лексияҳо шурӯъ 

мешавад, фикрҳо ба таври монолог, диалог ва системанок баён 

гардидаанд, ки дар онҳо шакли муколама ва нақди назари мухолиф 

нигоҳ дошта мешавад. Арасту ин тарзро сармашқи кори худ карда, 

рисолаҳои таҳқиқотии худро навиштааст. Шакли хаттӣ имконияти 

 
1 Сартон Ҷ. Шаш боли илм. Тарҷумаи Аҳмади Ором. - Теҳрон- Ню-Йорк, 1957. - С. 40. 
2  Коплестон Фридрих Чарлз  (Copleston, FrederickCharles) Таърихи фалсафа.( 1907). Тарҷумаи Ҷалолиддин 

Муҷтабавӣ. - Теҳрон, ширкати интишороти илмӣ ва фарҳангӣ. 1388. - С. 125-133., Рассел Б. Таърихи 

фалсафаи Ғарб.Ҷ. 1.Тарҷумаи Наҷафи Дарёбандарӣ, нашри «Павоз», - Теҳрон, 1360. - С. 143 - 145. 
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бештар барои рушд ва амиқиву асосноккунии афкор шуд. Хондани 

лексия сабаби ба низомоварии дониш ва раванди таълим гардид.1 

Дар литсеи худ аввалин бор Арасту ҷавҳари таълим, ҳамчун 

низоми ягонаи илмҳои алоҳидаро эҷод кард. Лексия бештар хусусияти 

хонданро касб кард ва дар ҷои асосӣ „фан“ меистод. Дар баробари ба 

вуҷудоии нусхаҳои хаттӣ ва низоми таълим, мактабҳои фалсафӣ ва илмӣ 

шакл мегирифтанд. Ҳамзамон модели нави силсиламаротиби 

(субординатсия) дониш шакл гирифт: муқаддима ва идомаи пай дар пайи 

илм, асосноккунӣ ва фаҳмондадиҳӣ чойгоҳ махсусан пайдо кард. 

Маҳз дар фалсафаи Юнони қадим аввалин падидаҳои рефлексияи 

назарӣ, имкони шаклҳои бавуҷудоии дониш, истилоҳоти мантиқ, 

консепсияҳои системаноки дониш, аксиомаи идеалии тарҳрезишудаи 

дедуктивӣ баррасӣ ва тасдиқ мешавад. Ин раванд аз Афлотун шурӯъ 

мешавад. Маҳз дар Академияи ӯ барномаи методи дедуктивӣ  

(хулосабарори аз кулл ба ҷузъ) матраҳ гардидааст. Аввалин кӯшиши ба 

низом овардани илмҳои алоҳида, аз ҷумла ба система даровардани 

геометрия аз ҷониби Прокл сурат мегирад. Евклид, ки яке аз 

асосгузорони геометрия мебошад, дар мактаби Афлотун таҳсил 

кардааст. Дар асоси фаҳмиши ҳастӣ, дониш ва консепсияи илмии 

таълимоти афлотунӣ Прокл тавонист илми геометрияро ба вуҷуд оварад. 

Архит Тарентский баъдан дар заминаи таълимоти Евклид, масалан илми 

механикаро ба низом даровард ва асоси ин илмро гузошт.2 Дар 

Академияи Афлотун ва дар мактаби равоқиён маҷмӯи донишҳои илмӣ 

ба таври умумӣ ба  се бахш - физика, этика ва мантиқ тақсим карда 

 
1 Афлотун. Зиёфат. Тарҷумаи Муҳаммадиброҳим Аминии Фард. – Теҳрон, 1385.; Афлотун. Чаҳор рисола. 

Тарҷумаи Муҳаммад Синоъӣ. - Теҳрон  1390;  Афлотун. Панҷ рисола. Тарҷумаи Муҳаммад Синоъӣ. – 

Теҳрон, 1389. - С. 266. 
2  Платон. Сочинения в трех томах.Том I. - М., «Мысль»,1968. – C. 63. 
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шуданд.1 

 Барои ба тартибоварии дониши илмӣ саҳми  мантиқ ва назарияи 

маърифатии Арасту бесобиқа аст. Арасту аввалин шуда фалсафаро 

ҳамчун низоми илмии энсиклопедӣ ба вуҷуд овард. Нигориши ӯ асосан 

ба осори гузаштагонаш шабоҳат дорад. Арасту ҳамчун олим ва 

низомбахш аз мутафаккирони дигар бо он фарқ мекунад, ки барои ӯ 

зебоии сабку ҳиҷои нигоришаш муҳим набуда, балки таваҷҷуҳи бештар 

ба омӯзиши ҳамаҷонибаи фактҳо, таснифот ва ҷамъоварии онҳо 

мешавад. Гузашта аз ин таҳқиқи амиқи мафҳум, муҳокимаи беғаразона, 

истифодаи принсипи мантиқӣ ва истидлол, ки то ба имрӯз дар таҳқиқоти 

физикҳо, химикон ва биологҳо арзишманд аст, аз Арасту оғоз ёфта буд. 

Ҳамзамон, ба назари ин ҷониб, дастовардҳои илмии Арасту аз 

дастовардҳои илмҳои замони муосир фарқ дорад, зеро  Арасту аз як 

тараф ба таҷриба такя мекунад, аммо аз тарафи дигар математикаро 

ҳамчун усули маърифати табиат васеъ истифода намебарад. 

Физика таълимот дар бораи ҳамаи чизҳои моддӣ ва ҳастии 

тағйирпазир аст. Ҳаракат дар фаҳмиши Арасту ба таври васеъ, тамоми 

тағйирот ҳамчун гузариш аз имконият ба воқеият, яъне аз билқувва ба 

билфеъл, ки танҳо дар материя имконпазир аст, мебошад. Материя ин 

мафҳуми умумӣ барои ифодаи имконоти ҳастист. Аз ин рӯ, ҳамаи чизҳои 

моддӣ мутаҳарриканд ва ҳамаи чизҳои мутаҳаррик моддианд. Дар 

боварии умумии Афлотун ва Арасту, фақат беҷисмӣ ё олами абстрактӣ 

муҳаррику тағйирпазир нест. Ин беҷисмӣ ва абадият предмети омӯзиши 

физика набуда, балки мавзӯи математика ва метафизика мебошад.2 

Дар фарқият аз дигар физикони баъдина, ки зарурати таҳқиқи 

 
1 Коплестон Фридрих Чарлз  (Copleston, FrederickCharles) Таърихи фалсафа. Тарҷумаи Ҷалолиддин 

Муҷтабавӣ. -Теҳрон, ширкати интишороти илмӣ ва фарҳангӣ. 1388. - С. 125 -133.; Рассел Б. Таърихи 

фалсафаи Ғарб.Ҷ. 1.Тарҷумаи Наҷафи Дарёбандарӣ, нашри «Парвоз», - Теҳрон.1360. - С. 228 - 245. 
2 Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Т. 3, - М., 1981. - С. 85, 96, 222. 
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табиатро дар мушоҳидаи ҷудогона, таҷрибаҳо, санҷиш,  ҳисоб кардан, 

моделсозии математикии ҳодисаҳои мушаххаси физикӣ медонистанд, 

Арасту  бештар зарурати омӯзишро дар ифодаи рушану дақиқ ва 

ниҳонии мафҳум, категорияҳои тафаккури илмию табиӣ ва принсипи 

умумие, ки ба табиат тааллуқ дошта бошанд, мефаҳмад. Пеш аз ҳама, 

бояд  дар ибтидо ҳар як ҳодиса ва падидаи табиӣ ё умуман табиат он 

тавре ки ҳамаи ҷисм ва падида ба таври табиӣ вуҷуд доранд, омӯхта 

шавад.1 

Аз ин рӯ, Арасту аввал  худи мафҳуми табиатро таъриф дода, 

сониян ба таври умумӣ ба таърифи ҳастии воқеӣ - мафҳуми материя, 

ҳаракат, (тағйирот, ҷой ва ғайра) шуруъ мекунад. Физикаи ӯ аз  таҳлили 

фалсафӣ бархурдор аст. Баъдан ӯ аз умумиятгӯӣ ба баёни мушаххас ва 

таҳлили аҷзо – мисли таҳлили ҷузъиёт (чизҳо, бетартибӣ) ва ҷисм ба 

таври умумӣ, навъҳои асосии он ва ҳаракатҳои мувофиқ ба навъҳои он, 

баъдан ба падидаву равандҳои асосии физикӣ, мисли хунукӣ ва гармӣ, 

хушкиву тарӣ, рушноӣ, садо ва ғайр мегузарад ва дар ниҳоят ба 

фаҳмондани падидаҳои мушаххаси физикӣ, пайдоишу нумуи растаниҳо 

ва ҳайвонот идома медиҳад. Ҳаракат аз боло ба поин буда, бештар дар 

асоси таҷрибаҳо мавриди баррасӣ қарор мегирад. 

Табиат, дар таърифи Арасту, ин маҷмӯи мавҷудоти мустақил, 

ҳадафманд ва ҷараёнҳои ҳадафнок мебошад, ки моҳияти ҳаётӣ дорад. 

Ҳамаи табиат рӯҳу ҷони зинда дорад, ки нишонаи фарқкунандаи 

физикаи Арасту аз атомистону  пифагориёни бостонӣ  ва физикаи 

классикии  Галилей ва Нютон мебошад. Асоси ҳастии табиӣ ин 

худҳаракатӣ ва худмуайянкунии ботинӣ аст, на ба таъсири механикии 

беруна. Мавҷудоти зинда наметавонад дар натиҷаи омезиши ҷузъҳои 

 
1 Арасту. Самоъи табиӣ. Тарҷумаи Муҳаммад Ҳасани Лутфӣ. Табрез - Теҳрон: Тарҳи нав, 1385. - С. 15. 
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моддӣ пайдо шавад. Ҳаёт ҳамчун шакли фаъоли мавҷудияти ҷисм 

сараввал воқеияти онтологӣ дорад. Барои ба пуррагӣ дарк кардани 

падидаҳои бавуҷудомада зарур аст, ки чор сабабияти арастуӣ – сабабҳои 

моддӣ, сабабҳои шаклӣ, сабабҳои ғоявӣ ва сабабҳои мутаҳаррикиро 

дарк кунем, ки ин баҳс аз тарафи намояндагони мактаби машшоиёни 

шарқӣ мавриди таҳқиқу паҳӯҳиши густурда қарор гирифтааст.1 Баъдан 

Арасту бо таҳлили амиқи мафҳуми фазо ва вақт, мушаххасан масъалаи 

таносуби оромӣ ва ҳаракатро баррасӣ намуда,  апорияҳои Зенонро 

танқид мекунад.2 

Мавқеи ҷисм дар парадигмаи машшоӣ ба таври мутлақ буда, дар 

он якҷинсӣ (изотропӣ), фазои беҳудуд ва бемавқеъ будан ба он чи ки дар 

он пайдо мегардад, вуҷуд надорад. Дар ҳама ҷо чизҳо пайдо мегардад, 

аммо ҷисм ва фазои он - яке нестанд, дар фазо мумкин аст, ки ҷисмҳои 

гуногун вуҷуд дошта бошанд. Мавҷудияти халоро Арасту инкор мекунад 

ва мегуяд: „Табиат аз холигӣ метарсад“.3 

Бо инкори хало Арасту  ҳамзамон  бемаъно будани мафҳуми 

атомро низ инкор мекунад. Тақсимнопазир будани атом - ин бетағйир 

будани он аст, аммо материя дар моҳияти худ мутаҳаррик ва 

тағйирёбанда мебошад. Абадан тағйирнопазир будани шакли атомҳо 

муқобили идеяи материя мебошад. Тақсимнашаванда будани атом ҳаҷми 

онро инкор мекунад, зеро ҳар як ҳаҷм беохир тақсимшаванда мебошад. 

Ҷузъиёти чизҳо, ки аз онҳо тамоми ҷисмҳои мураккаб ба вуҷуд меоянд, 

мумкин аст яке ба дигаре омезиш ёбад. Ҳамаи чизҳо дар омезиши 

якдигар аз нахустмодда ба вуҷуд омаданд, ки танҳо шакли худро тағйир 

 
1 Арасту. Самоъи табиӣ. Тарҷумаи Муҳаммад Ҳасани Лутфӣ.Табрез-Теҳрон, 1385. - С.  57-62, 84-133. 
2  Ҳамон ҷо, - С. 137, 203. 
3 Ҳамон ҷо, - С. 203. 
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медиҳанд.1 

Дар физикаи Арасту таҳлилҳои ҳаматарафа ва амиқ дар бораи вақт 

сурат гирифтааст, ки ҳамчун андоза ё миқдори ҳаракат аст. Вақт ҳамчун 

„акнун“ ҳамеша дар робита бо  „гузашта“ ва «оянда» аст. Агарчи  ҳудуди 

он вуҷуд дорад, вале он, на „оғоз“  на „анҷом“ мепазирад. Мафҳуми вақт  

маънои „оғоз“ ва „анҷом“ – ро аз миён мебарад. Азбаски вақт фақат 

андозаи ҳаракат аст ва  ҳаракат абадист, бинобар ҳамин он чизе ки 

ҳаракат дорад, мисли модда ва коинот абадист.2 

Ҳамаи чизҳоро дар робита ба ҳаракат мантиқан гуруҳбандӣ кардан  

мумкин аст: 1. Ҳар як чиз метавонад, ором ва ё дар ҳаракат бошад: 2. 

Баъзе чизҳо қобилияти ҳаракат кардан доранд: 3.  Баъзе чизҳо қобилияти 

ором буданро доранд.3 Номутаҳаррик Худост ва муҳаррики аввал 

мавзӯи метафизика аст. Ба физика танҳо моҳияти аввал ва дуюми ҷинс 

дохил мешавад, ки ин назария баъдан ба мактаби машшоиёни шарқӣ ва 

мутакаллимон таъсири амиқи худро гузошт. 4 

Он чизҳое ки қобилият ба  ҳаракат ва оромӣ доранд, инҳо чор 

унсур хок, ҳаво, об ва оташ мебошанд. Ин „осмон“ панҷум унсур ё 

моддаи осмонӣ - эфир низ ҳамеша дар ҳаракат аст.                  

Физика яке аз бахшҳои илмҳои табиатшиносии муосирро ташкил 

медиҳад. Дар Юнони Қадим бошад,  илми „фюзис“ маҷмӯи тамоми 

донишҳо дар бораи табиат, ба таври умум ва ба таври чузъӣ дониш дар 

бораи модда, ҳаракат, фазо, вақт, назми коинот, ҳаракати сайёра ва 

ситораҳо, хок, ҳаво, об, оташ, маъдан, растаниҳо ва ҳайвонотро дар бар 

мегирифт.5 

 
1 Арасту. Самоъи табиӣ. Тарҷумаи Муҳаммад Ҳасани Лутфӣ. - Табрез-Теҳрон, 1385. - С. 167. 
2  Ҳамон ҷо, - С. 186. 
3  Ҳамон ҷо, - С. 101. 
4  Ҳамон ҷо, - С. 349. 
5  Ҳамон ҷо,  - С. 57. 
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Инчунин физикаро илм дар бораи тамоми воқеияти моддӣ 

медонистанд, ки новобаста аз шуур ва фаъолияти ақлии инсон вуҷуд 

дорад ва он чи худ дар худ мавҷуд буда, худ ба худ мегузарад ва худ ба 

худ ҳаракат мекунад, меофарад, барҳам медиҳад, ҳама чизро фаро 

мегирад. Дониш дар бораи табиат, аз назари мутафаккирони атиқа, на 

он аст, ки тавассути эҳсос онро дарёбӣ, балки он дар бораи моҳияти 

ҳақиқии чизҳо, яъне он чи дар табиат бетағйир ва абадист. Предмети 

дониши илмӣ ҳамеша  дар ҳолати тағйирёбӣ, устуворшавӣ, такрорёбӣ ва 

бо низом мебошад. Фаҳмиши инсон низ аз ин доира вобаста буда, бо 

„этос“ алоқаманд  аст. Калимаи „этос“ ахлоқи инсон, рафтори озод ва 

бахши ақлонии вайро ифода мекунад. Инчунин фаъолият, шароити 

тафаккур, ирода, хусусият, суннатҳо ва қоидаҳои ахлоқиро низ мавриди 

баррасӣ қарор медиҳад. Предмети асосии ахлоқ некӣ ва накукорист. 

Ахлоқ санъати зиндагиро мефаҳмонад, яъне инсон чӣ тавр бояд зиндагӣ 

кунад, кадом ҳадаферо пайгирӣ намояд, кӯшиш кунад ва аз чӣ бояд 

парҳезад. Вазифаи фалсафа муайян кардани имконоти болотаре барои 

инсон ва некии воқеӣ аст. Агар физика маърифати табиат бошад, пас 

„ахлоқ“ маърифати муносибатҳои ҷамъиятӣ аст. 

Ақли инсон дар фарҳанги Юнон бо калимаи логос (легейн - бо 

забони юнонӣ) ифода ёфта, беҳтарин бахшоиши илоҳист. Аз ин рӯ, логос 

ҳам „калима“ ва ҳам „ақл“ мебошад.1 Ақл аввалан дар шакли калима 

зуҳур мегардад, мисле, ки дар китоби муқаддаси масеҳӣ вуҷуд дорад. Бе 

доштани ин қобилият на дуредгарӣ, на маърифати табиат, на қонун ва 

накукорӣ имкон надорад. Ҳам физика ва ҳам этика – ин вожаи ақлонӣ, 

яъне логос аст. Ақл дар инсон ба худаш нигаронида шуда ва худ худашро 

таҳқиқ мекунад. Тафаккур ва нутқ мавзӯи асосии илми мантиқ мебошад. 

 
1 Богомолов А.С. Античная философия. - М.: 1985. - С. 55. 
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Мантиқ ин худшиносии ақл буда, дар шакли мафҳум, ҳукм, 

хулосабарорӣ ифода мегардад. Дар ҳақиқат мантиқ илм дар бораи 

тафаккур буда, бесабаб ба омӯзиши шаклҳои муайяни нутқ - забон 

машғул нест ва мақоми махсус дар фарҳангро дорост.  

Дар натиҷаи ин, дар баробари се соҳаи воқеият, се бахши илм шакл 

мегирад: табиат, ҷомеа, тафаккур ё ба таври дигар баён кунем, яъне 

воқеияти моддию иҷтимоӣ ва маънавӣ. Ин се бахшро илми чорум, бо 

номи метафизика фаро мегирад. Аз руи дастхатҳои Арасту муҳаққиқон 

осори ӯро ба бахши мантиқ, этика ва физика ҷудо карда, дар идома 

масоили умумиеро матраҳ месозанд, ки ба ин илмҳо вобастагӣ надорад 

ва бештар дар бораи сабаби сабабҳо ё нахустсабаби ҳамаи мавҷудот, 

масоили умумӣ ва куллӣ ва инчунин дар бораи илоҳиётшиносӣ 

масъалагузорӣ мешавад, ки онро баъд ё идомаи физика ё дар забони 

юнонӣ “мета та фюзис“ меноманд.  

Арасту ба таври дақиқ метафизикаро аз илмҳои алоҳида ё ҷузъӣ 

ҷудо карда, оғоз ва усулҳои ба он мувофиқбударо пешниҳод мекунад ва 

ба таври дақиқ фарқияти байни мафҳумҳо, ҳукмҳо, пешниҳодҳо, 

постулатҳо, аксиомаҳо, фаҳмиши мафҳуми умумӣ дар зинаҳои мухталиф, 

асосҳои назарияи далелҳо, шаклҳои хулосабарорӣ, фарқияти диалектикӣ 

ва аподиктикӣ ва ғайраро матраҳ месозад.  

Баъдан ин бахш дар асрҳои миёна метафизика ном гирифт ва 

ҳамчун илме, ки масоили бисёри муҳимми умумиро амиқ баррасӣ 

месохт, то асрҳои минбаъда идома ёфт ва машшоиёни шарқӣ ин 

истилоҳро бо мобаъ – ат – табиа дар матнҳои фалсафии хеш ифода 

карданд. 

Дар осори Арасту, ба гуфтаи муҳаққиқон, чанд навъи таснифоти 

илм вуҷуд дорад. Ӯ пеш аз ҳама фалсафаро аз тамоми дигар илмҳо ҷудо 
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карда, ҳамзамон ҳамчун илме наздик ба илми санъат низ медонад, ки дар 

асоси маҷмӯаи таҷрибаандӯзии ҳаётӣ дастрас мешавад. Дониш дар 

маънои васеъаш ин санъати офаринандагӣ буда, доштани маҳорати 

офаринандагии инсон аст, яъне донише, ки инсон метавонад кореро 

анҷом диҳад, мисли дӯхтани либос, тайёр кардани хӯрок, сохтани хона, 

табобати бемор, тартиб додани ҳукми судӣ ва ғайра.1 

Аз назари Арасту ин сатҳи донишҳои ибтидоӣ буда, зарурати ҳаётӣ 

дорад. На ҳамаи санъатҳо ва донишҳои техникӣ илм ҳастанд. Арасту 

донишро на ба мартабаи фоиданокиаш арзиш мегузорад, балки онро дар 

асоси то чи андоза ба камолоти инсон мусоидат мекунад, мавриди 

баррасӣ қарор медиҳад, ки машшоиёни шарқӣ низ бар ин назар ҳастанд. 

Санъат аз он сабаб зинаи пасти маърифат аст, ки танҳо чузъҳо ва 

лаҳзаҳои алоҳидаеро ифода мекунад ва аз куллиёти моҳияти чизҳо ва 

донистани сабабҳо огоҳӣ надорад. Донишҳои ҷузъӣ танҳо ба ҷузъҳои ин 

ё он куллиёт дастрасӣ доранд. Табиби доно ва соҳибтаҷриба намедонад, 

ки чӣ тавр ин воситаҳо ва барои чӣ таъсир мекунад. Масалан, оё ин дору 

дар дигаре ва дар ҳамон ҳолате ба дигар инсон таъсир мерасонад ва 

ғайра. Ин донишҳо соф таҷрибавӣ, сатҳӣ ва тасодуфан дар лаҳзаҳое 

вуҷуд дошта метавонанд.  

Дар мавриди дигаре Арасту фалсафаро ба ду қисм ҷудо мекунад: 

фалсафаи назарӣ ва фалсафаи амалӣ. Ин тақсимот бунёди тамоми 

таърихи илм ва фалсафаи баъдина, аз ҷумла таълимоти машшоиёни 

Шарқӣ гаштааст. 

 Дониши амалӣ ҳолати мобайнии байни маҳорат ва санъат буда, 

илми ҷузъист. Мумкин нест онро илм ҳисобид, зеро ҳадафи он на танҳо 

донистани ҳақиқат ва ҳастӣ буда, балки ифодагари донишҳои ҷузъист. 

 
1 Коплестон Фридрих Чарлз  (Copleston, FrederickCharles). Таърихи фалсафа. ( 1907). Тарҷумаи Ҷалолиддин 

Муҷтабавӣ. Теҳрон, ширкати интишороти илмӣ ва фарҳангӣ. 1388. - С. 331, 337. 
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Дониши ҳақиқӣ аз донистани ҳақиқат ва шинохти ҳастӣ бармеояд. Аммо 

предмети омӯзиши донишҳои амалӣ  рафтор, озодӣ ва рафтори 

бошууронаи инсон буда, ҳадафи он дастрасӣ аз накуӣ ва накукорӣ аст, 

на ҳақиқат. Дар ин робита фалсафаи амалӣ наздик ба санъат мебошад ва 

барои дастрасӣ аз баъзе ҳадафҳои амалии натиҷаҳо сафарбар шудааст. 

Дар замони муосир вазифаи донишҳои амалиро бештар донишҳои 

техникӣ низ иҷро мекунад. Аммо Арасту амиқан дониши амалиро аз 

дониши техникӣ фарқ мегузорад. Фарқияти донишҳои техникӣ аз 

донишҳои амалӣ дар он аст, ки ҳадафи донишҳои амалӣ бевосита амал 

ва фаъолияти инсонро мефаҳмонанд, аммо донишҳои техникӣ бошад, 

бевосита амалеро мефаҳмонад, ки дастгоҳи иҷрокунандаи амали 

беиродаи инсонанд. Фалсафаи амалӣ ҳадафҳои мухталиф дошта, умуман 

барои инсон нигаронида мешавад. Ин дониши махсус ва воситае набуда, 

балки дониш барои амалисозии ҳадафҳост. Яъне, аз кадом роҳ кӯшиш ба 

харҷ додан ва кадом мақсад муҳим ва мувофиқ ва кадом мақсади 

беҳудабударо ифода мекунад. Ин дониш дар мавриди он аст, ки оё 

умуман некӣ вуҷуд дорад ё не? Дониши техникӣ бошад, ин муносибат ва 

робитаи инсонро бо чизҳо муайян менамояд ва ҳамчун объекти фаъолият 

чизҳоро аз худ мекунад ва аз нав месозад. Дар дониши техникӣ субъект 

робитаи озодона ба чиз дорад, яъне чизҳоро чӣ тавр хоҳад истифода 

мекунад, дар фаъолияти амалӣ байни субъектҳо ва шахсиятҳо робита 

вуҷуд дорад, ки чӣ тавр ба субъекти дигар муносибат барқарор карда 

шавад. Имкон надорад мо ҳар тавре ки хоҳем, муносибат кунем. Аз ин 

сабаб дониши амалӣ муҳимтар аз дониши техникист ва дониши техникӣ 

бояд тобеъи дониши амалӣ бошад.  

Арасту аввалин шуда ба таври возеҳ байни ин ду навъ донишҳо 

фарқ гузошта, фалсафаи амалиро ба ахлоқ, иқтисод ва сиёсат дар 
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мувофиқа ба се навъи некуӣ – некуии шахс, оила ва давлат тақсим 

мекунад, ки мо бевосита чунин тақсимро дар осори донишмандони 

асримёнагии тоҷик, аз ҷумла Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино мутолиа 

мекунем. 

Фалсафаи назарӣ дар таърифи Арасту ҳамчун маърифати мавҷуд ё 

ҳақиқати ҳастӣ аст ва илм дар бораи олитарин ва комилтарини 

донишҳост. Зеро он илмест, ки сабаби сабабҳо ва оғози ҳамаи мавҷудоти 

тағйирёбанда ва устувор, донишҳои далелнок ва дуруст ва дониш дар 

бораи абадият ва азалиятро ба мо мефаҳмонад.1 

Агар таваҷҷуҳ ба донишҳои назарӣ созем, Арасту донишҳои 

назариро ба донишҳои таҷрибавӣ муқобил намегузорад, балки ба 

донишҳои амалӣ муқобил мегузорад, зеро ҳадафи амалӣ - хайр ва 

ҳадафи назарӣ - дониш ва ҳақиқат аст. Моҳияти донишҳои назарӣ, 

маърифати худи дониш ва барои дарки ҳақиқат ва донише, ки воқеияти 

мавҷудро бозгӯ мекунад, ташкил медиҳад. Дониши назарӣ на танҳо ба 

мантиқ ва мушоҳидаи зеҳнӣ, балки ба таҷриба (дониши таҷрибавӣ) такя 

карда, онро ба худ тобеъ мекунад. Мафҳуми „назарӣ“ пеш аз ҳама 

маънои мушоҳидаро дорад. Назария -  он чизест, ки мо мебинем ва он 

чизе ки дар ҳақиқат ва дар воқеият вуҷуд дорад. Дар идомаи ин 

фалсафаи назарӣ аз тарафи Арасту ба математика, физика ва теология 

(метафизика) ҷудо мешавад. 

Мантиқ дар низоми илмии арастуӣ мавқеи асосӣ дошта, на ҳамчун 

ҷузъе аз илм ва на назария, балки олоти ҳамаҷониба ё олоти тамоми 

илмҳо аст, яъне методологияи умумӣ ба ҳисоб меравад, ки чунин 

фаҳмиш дар таълимоти Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино низ матраҳ 

 
1 Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Т. 1, - М., 1975. - С 67, 69, 100- 103, 272; Коплестон Фридрих Чарлз  

(Copleston, FrederickCharles).  Таърихи фалсафа. Тарҷумаи Ҷалолиддин Муҷтабавӣ. Теҳрон, ширкати 

интишороти илмӣ ва фарҳангӣ. 1388. - С.  335 - 336. 
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шудааст. Мантиқ, ин техникаи фикрронии умумӣ ё техникаи 

соҳибдониш шудан аст. Арасту аввалин шуда, назарияи илмиро асос 

гузошта, махсусан таълимот дар бораи меъёрҳо ва нишонаҳои дониши 

илмӣ ва методҳои маърифати илмиро матраҳ кард. Мантиқи Арасту пеш 

аз ҳама назарияи маърифати илмист, махсусан назарияи далеловарӣ ва 

исботи ҳақиқат. Ӯ мантиқи шаклиро ба вуҷуд овард, гарчанде мантиқи 

шаклӣ, худ ба худ ҳеҷ донишеро дар алоҳидагӣ намедиҳад ва дар бораи 

воқеияти ашёи дар ҷаҳон вуҷуддошта баҳс намекунад. Аммо, гарчанде аз 

моҳияти муҳокима бар канор аст, лекин шакли умумӣ, мақбул шудани 

роҳҳо ва қоидаҳои ҳама намуд муҳокимарониҳо, асоснок кардан, 

далеловарӣ, далели шайъӣ овардан ва мунтазамии донишро кафолат 

медиҳад. Барои он ки соҳиби дониш ва маърифат шавем, ин шаклҳои 

мантиқӣ ё категорияю мафҳумҳо, принсипҳо ва методҳо заруранд. 

Мантиқ дар асрҳои баъдӣ, махсусан дар фалсафаи машшоияи шарқӣ, 

ҳамчун омодагии пешакӣ барои таҳқиқоти илмӣ бо номи пропедевтика 

омӯхта мешуд.1 

Физика, математика ва теология тибқи таълимоти Арсту ҳамчун се 

қисми асосии назарӣ ва се илм дар бораи ҳастӣ, яъне он чизе, ки дар 

ҳақиқат вуҷуд дорад, яъне вуҷудияташ на дар лаҳзаи ҳол ва акнун ё кай 

вақте ва дар куҷое, муваққатан ва тасодуфӣ, балки вуҷудаш воҷиб ва 

қадим ва тағйирнаёбанда аст. Асоси тақсимоти илмҳо дар бораи 

мавҷудотро се илм ташкил медиҳад, ки таркиби умумии олам буда, се 

намуди воқеиятро дар он пайдо мекунем. Ҷисмӣ, идеалӣ, тасаввурӣ, 

муҷаррад ва бе ҷисм. Физика ин илм дар бораи ҷисм ва ҳастии 

тағйирпазир (дар бораи табиат, модда, ҷузъиёт ва ҳаракати онҳост) 

математика – илм дар бораи тағйирнопазирӣ ва ҷудо аз ҷисм ҳастии 

 
1 Богомолов А.С. Античная философия. - М.: 1985. - С. 199, 204. 
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тааққулӣ (абстрактӣ), дар бораи фазо ва рақамҳои геометрия ва 

арифметика; теология – илм дар бораи беҷисмӣ ва ҳастии 

тағйирнопазир. Яъне илми ниҳоӣ ин маърифати Худо, фалсафаи уло ё 

метафизика аст. Ин аввалият аз ҷиҳати тартиб, илми аъло, аз ҷиҳати 

нахустсабаб ва сабаби аввал ва дар бораи моҳияте, ки чунин аст ва дар 

бораи умумият ва куллият, илм дар бораи мавҷуди аъло – Худо мебошад. 

Хулоса, Арасту дар ин таснифоти илмҳо тавонист он илмҳоеро, ки 

пеш аз ӯ вуҷуд доштанд, ба як низоми илмӣ бо доштани субординатсия 

ва координатсияии мавзӯъҳои илмӣ устувор созад ва дар ҳар як илм 

асосҳои таълимӣ дуруст кунад, ҳамзамон илми мантиқро ҳамчун «олоти 

маърифатпазир» ба вуҷуд оварад, ки баъдан дар тамоми марҳилаҳои 

ташаккули мактабҳои фалсафӣ - илмии ҳам Мағрибзамин ва ҳам 

Машриқзамин то ба имрӯз нуфузи зиёде дорад. 

Навафлотуниён, ки таълимоти сегонаи Афлотунро дар масъалаи 

таснифоти илм пайгирӣ мекарданд, принсипи дигареро барои 

табақабандии илмҳо пешниҳод карданд, ки усули тафсир ва шинохти 

матн мебошад. Ин усул  барои маълум кардани маъною мазмуни 

кинояњое, ки дар осори адабиёти классикї ва динию ирфонӣ љой 

доштанд, истифода бурда мешавад, то матнҳои фалсафӣ, динӣ ва ирфонӣ 

аввалан дуруст дарк шаванд, фаҳмиши дурусти он дар зеҳн ташаккул 

ёбад ва фаҳмиши саҳеҳ барои хонанда ва шунаванда ба вуҷуд ояд. Чунин 

принсип баъдан аз тарафи мутакллимони исломӣ ва суфиён дар осори 

мутафаккирони асримиёнагии тоҷик қабул гардида, осори зиёди 

фалсафию ирфонӣ ва динӣ боқӣ мондааст, ки дар боби сеюми рисола 

мавриди таҳлилу баррасӣ қарор хоҳанд гирифт.  

Дар робита ба ин ҳамчун иттилооти иловагӣ бояд таъкид намуд, ки  

дар Замони Нав дарки фалсафии тафсир ва фањмиш таҳаввул пайдо 
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карда, шаклњои гуногунро гирифтааст: а) маънидоди фалсафї-

герменевтикии тафсир (Вилгелм Дилтей, Фридрих Шлейермахер), ки 

тафсир њамчун дарки маънои объективии дар матн љойдодаи муаллиф 

баррасї мегардад. Муаллиф њамчун сарчашмаи асосии маъно фањмида 

мешавад ва бинобар ин, барои тафсири маъно аз шарњи њоли муаллиф 

огоњ бояд шуд, зеро ин ба дарки маънои осори ў мадад мерасонад; б) 

маънидоди сохторї - семиотикии тафсир. Матн њамчун воќеияти 

худбасанда баррасї мешавад, маънои он на аз љониби муаллиф, балки бо 

омилњои хусусияти объективї - сохторї дошта, масалан, чун «тартиб» ва 

«ритмика»-и ташкили сохтори матн дода мешавад. Сохтори матн - ин 

хусусияти объективонаи он матн мебошад. Дар ин њолат тафсир ба 

баррасии таљрибаи фардї - психологии муаллиф эњтиёљ надорад, чунки 

он ба кушодани рамзњои матн, яъне ба хусусиятњои асосии сохтори матн 

марбут дониста мешавад; в) маънидоди постмодернистии тафсир, ки 

мувофиќи он тафсир на тарзи дарки маънои матн буда, балки тарзи ба 

он маъно бахшидан мебошад. Барои постмодернистон матн ягон 

ташкили сохтории объективона надорад, бинобар ин, барои онњо 

масъалаи љустуљўи маънои матн, ки дар назариёти сохторї - сеоматикї 

љой дошт, маънї надорад. Ѓайр аз ин, дар баёни постмодернистии 

тафсир диќќат ба муаллиф не, ба мутолиакунанда љалб карда мешавад. 

Мутолиакунанда заминаи субъективии тафсир гардида, ба 

маънобахшандаи матн табдил меёбад. Худи матн ягон маъно надорад: 

маъно дар љараёни мутолиа, ки њељ гоњ љараёни объективонаи маълум 

намудани маъно шуда наметавонад, пайдо мешавад. Мутолиа ин 

«даровардан»-и маъно ба матн буда, воќеан њамеша таѓйир меёбад. 

Чунин принспҳо аз тарафи муҳаққиқони имрӯзаи тоҷик низ 

пайгирӣ шуда, махсусан дар таҳлилу баррасии масъалаҳои таърихи 

фалсафаи асримиёнагии тоҷик мавриди истифодаи васеъ мебошад. 
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Таъсири баъдинаи таснифоти мактаби машшоиён ба фарҳанги 

Рими қадим ё давраи элленизм расидааст. Дар ин давра гарчанде низоми 

нави таснифоти илм ба вуҷуд наомадааст, аммо ба қадри имкон, раъйҳо 

ва маслиҳатҳои фоидабахши амалӣ ва тартиби дурусти ҷойгиршавӣ ва 

дар истифодаи амалӣ ҳамчун энсиклопедия, компендиумҳо ва маҷмӯаҳо 

қарор доштанд. Энсиклопедия дар фарҳанги юнонӣ ва римӣ на ҳамчун 

маълумотнома, балки донишҳои гирдоваришуда ё доиратулмаориф, яъне 

маҷмӯи иттилооте буд, ки маълумоти умумиро пешкаш мекунад ва 

таснифоти илм дар он дода мешавад. Дигар ҳамаи илмҳои ҷудогона 

байни ҳамдигар робита дошта, як низоми томро ташкил медиҳанд, ки 

ҳар як ҷузъ дар робита ба кул ва ҳар кул дар робита ба ҷузъ вуҷуд дорад. 

Ҳамаи илмҳо дар мувофиқат ва ҳамоҳангӣ вуҷуд дорад.1 Принсипи 

таснифи илмҳо дар ин давра хусусияти шаклӣ ё мазмунӣ дошт, на моҳиятӣ. 

Машҳуртарини энсиклопедияҳои Рими Қадим „Таърихи табииӣ” 

Плинийи Бузург, ки дар 37 китоб маълумот дар бораи астрономия, 

физика, география, ботаника, зоология ва ғайра, бо иловаи беш аз ду 

ҳазор нависандагони бостонӣ мебошад.  

Инчунин донишҳои илмию фалсафӣ дар Рими Қадим  бештар 

ҷанбаи ахлоқӣ - амалӣ доштанд. Ҷанбаи амалии донишҳо ба он оварда 

мерасонад, ки фарқияте байни санъат ва маҳорат, маҳкумот ва риояи 

қоида ё тартиботи муайян, таълимот ва илм намемонад. Мавқеи 

муҳимро дар омӯзишу парвариш дар Рими Қадим  бештар мактаби 

суханварӣ дорад ва мавқеи илмҳои дақиқ, мисли математика, физика ва 

астрономия маҳдуд мебошад. Бештар обурую эътибори суханварон, 

кормандони давлатӣ ва адвокатҳо болост,2 ки баъдан таъсири он ба 

мактаби фиқҳию каломии ислом расидааст.  
 

1 Рассел Б. Таърихи фалсафаи Ғарб.Ҷ. 1.- Теҳрон, 1360. - С. 391. 
2 Богомолов А. С. Античная философия. - М.: 1985. - С.  266. 
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Аз ҷониби Ситсерон ва Феорией таълими математика дар доираи 

муносибатҳои пулӣ ва ченкунии заминҳо истифода мешавад. Сенека 

файласуфи римӣ бошад, ахлоқро (фалсафаи амалиро) болотар аз ҳама 

донишҳои назарӣ медонад. Арифметика бошад, ҳисоби пулро 

меомӯзонад, яъне чӣ миқдор пул барои инсон зарур аст.  Бо омӯзиши 

илм инсонҳо олим мешаванд, аммо комил намешаванд. 

Бо вуҷуди ин дар Рими Қадим аввалин бор низоми даврии 

мактабҳои омӯзишии давлатӣ, системаи таҳсилоти мактабӣ ба роҳ монда 

мешавад. Тамоюли амалии илм дар Рими Қадим назарияи юнониёнро ба 

фанҳои бонизом дар мактабҳои лотинӣ роҳандозӣ кард. Барои муаллим 

таълимот ва барои донишҷӯ „фан“  зарурат дошт. Низоми қатъии 

дониши фаннӣ аз талабот, омӯзиш ва таълим иборат мебошад. Умуман 

фан дар маънои васеъаш парадигмаи умумӣ ва арзиши волои фарҳанги 

римист. Бартарияти римиён бештар дар маҳоратҳои ҷангӣ, 

ташкилотчигӣ ва риояи тартиботи қатъист. Ситсерон аввалин касест, ки 

илмро фан номидааст.1 

Фаҳмиши дониш ҳамчун фан дар Рими қадим бештар ҷанбаи 

зоҳирӣ дошта, фаъолиятҳои амалии инсонро мефаҳмонад. Азхудкунии 

дониши бонизоми қатъӣ робита ба арзишҳои фарҳанги римӣ - ҳуқуқ 

дорад. Ҳуқуқ муносибатҳои инсониро қатъият бахшида, шакл ва низоми 

қатъӣ медиҳад ва онҳоро бешахс гардонида, ҳамчун ҳисобҳои алгебравӣ 

дар нақша мегирад. Махсусан, дар фарҳанги римӣ, масалан, ҷинси 

арастуӣ (воқеияти ҳастӣ, умумияти зинда) ба синф (ҳуқуқ, шакл, шарт, 

ягонагии зоҳир) табдил шуд. 

Хулоса, дар фарҳанги Рими Қадим бештар таснифоти илм ҷанбаи 

зоҳирӣ ё шаклиро дошта, фаъолиятҳои амалии инсонҳоро фаро мегирад 

 
1 Богомолов А.С. Античная философия. – Москва, 1985. - С.  266. 
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ва аз меъёри таснифоти илм бештар фаъолиятҳои илмӣ - амалии инсон 

дар назар аст.  

Ҳамин тариқ, дар фарҳанги Юнони қадим бошад, ки дар он 

мактабҳои фалсафии Милет ва Элей ташаккул ёфтанд, заминаи асосии 

ҷаҳонбинии илмӣ гузошта шуд, принсипу методҳои илмӣ ташаккул 

ёфтанд. Махсусан, аввалин фаҳмишҳои дурусти воқеъият  дар шакли 

мафҳумҳо ва категорияҳои  фалсафӣ аз тарафи файласуфони Юнони 

Қадим ба вуҷуд омаданд. Ташаккули мафҳумҳо ва категорияҳои  

фалсафӣ, махсусан, аз тарафи намояндагони мактаби Милет ба мисли 

табиат, модда, нахустмабдаъ ва дигар мавзӯъҳои фалсафӣ  мавриди 

таҳқиқу баррасӣ қарор гирифтанд.  

Дар мактаби Элей ва  пифагориёну атомистон бошад, замина ва 

ташаккули  тафаккури муҷаррад гузошта шуд, ки дар асоси ин  

муҳокимарониҳои мактаби Суқрот ва  Афлотуну Арасту ба вуҷуд омад. 

Афлотун ва Арасту  аввалин шуда мактаб ва маводҳои таълимро 

роҳандозӣ карда, китобу дастурҳои фардии худро навиштаанд. Маҳз дар 

Академияи ӯ барномаи методи дедуктивӣ  (хулосабарорӣ аз кул ба ҷузъ) 

матраҳ гардидааст.  

Дар заминаи ин мафҳумҳо, назарияҳо ва низомҳои илмӣ ташаккул 

ёфта, асосҳои илмиро ба вуҷуд оварданд, ки манбаи таснифоти илмҳо 

гардиданд. 

Таҳлили таҳаввул ва ташаккули истилоҳоти илмҳо дар Юнони 

қадим нишон медиҳад, ки заминаҳои ташаккулу таҳаввули мафҳумҳо ва 

дастгоҳи категорияҳои фалсафӣ дар ин давра ба вуҷуд омад истифодаи 

онҳо аз тарафи файласуфони минбаъда то ба имрӯз идома дорад. 

Ҳамзамон, модели нави силсилабандии дониш шакл гирифт, 

махсусан муқаддима ва идомаи пай дар пайи илм (таълимоти Афлотун), 
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асосноккунӣ (таълимоти Арасту) ва фаҳмондадиҳӣ ( усули тафсири матн 

Плотин) чойгоҳ пайдо кард, ки баъдан ба мактаби машшоияи шарқӣ, 

фиқҳию каломӣ ва тасаввуфӣ низ таъсир гузошт. 

 

§ 1.3. Заминаҳои назариявии автохтонии таснифоти илм дар 

фалсафаи асрмиёнагии тоҷик 

 

Заминаҳои назариявии автохтонии ташаккули таснифоти илм дар 

фалсафаи асримиёнагии тоҷикро дар марҳилаҳои гуногуни рушди ин 

фалсафа ҷустуҷӯ бояд кард. Дар ин росто бояд зикр кард, ки яке аз 

масъалаҳое, ки дар таснифоти илм муҳим арзёбӣ мегардад, ин 

даврабандии марҳилаҳои пайдоиш ва рушди фалсафа ва илмҳо мебошад. 

Дар ҳар фарҳанг ин даврабандӣ ба тарзҳои гуногун сурат гирифтааст. 

Даврабандии таърихи фалсафа ва илми тоҷикро метавон ба тариқи зайл 

пешниҳод кард: 1) фалсафаи дар аҳди бостонии тоҷик (маздоия, 

зардуштия, монавия ва маздакия); 2) афкори фалсафии тоҷик дар асрҳои 

миёна (табоия, фалсафаи асҳоби ҳаюло, ҳикмати машшоия, фалсафаи 

калом, Исмоилия, Ихвон ус – Сафо, тасаввуф, ҳикмати ишроқ, ҳикмати 

мутаолия); 3) фалсафаи маорифпарварӣ; 4) фалсафаи замони муосир. 

Фарҳанги қадимии тоҷик мисли дигар фарҳангҳои ҷаҳон ду ҷанбаи 

асосӣ дошт:  яке устуравӣ (мифологӣ), дигаре таърихӣ. Дар фарҳанги 

устуравӣ ва таърихии давраи бостонии тоҷик номи ҳакимон, мисли 

Каюмарс, Фаридун, Кайхусрав ва Ҷомоспбу Ҷамшед зикр шудаанд. 

Таъсири андешаи таълимоти динию ирфонии бостонии тоҷик ба 

анҷумани Урфиуси Юнон низ расида буд ва маншаи тафаккури фалсафӣ 

ва ирфонии пифагориён дониста шудааст. Ба ақидаи Абунасри Форобӣ 

фалсафа аз Эрону Бобул ба Юнон интишор гардидааст.  Ӯ мегӯяд: 
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“Ҳикмати эронӣ мисли фалсафаи истидлолии юнонӣ набуда, балки ба 

маънои куллии он аз маърифати ашё ва назари муайян дар бораи мабдаъ 

ва маод, аслу сарнавишти мавҷудот, маърифати олами малакут ва 

эътиқод ба ӯ, боварӣ ба он ки олами маҳсусро мавҷудоти муҷаррад ва 

нуроние аз олами боло идора мекунад”.1 

Яъне, ба назари мо асоси фалсафа ва илм дар фарҳанги қадимии 

тоҷик аз дохили устура шакл гирифта, ба дигар фарҳангҳо низ таъсир 

гузоштааст. Фарҳанги устуравӣ маҳсули тахайюлоти зеҳни инсон буда, 

вобаста ба орзуву ормон ва воқеияти ҳар давру замон тасвир, рамз, 

намод, образу ҳикоётро меофаранд, яъне устура ҳамеша дар ҳар давру 

замон вуҷуд дорад ва инъикоси субъективии инсон аст. 

Абдуррофеи Ҳақиқат мегӯяд: «Дар ибтидои таърих эрониён, 

махсусан дар давраи Ҳахоманишинон арзандатарин андешаҳои худро 

дар шакли тасвир ва андарзҳо бар девори сохтмонҳои хеш нақш 

мекарданд. Мисоли боризи он тахти Ҷамшед ва дигар кохҳои эронӣ, 

нигораҳои илмие доштааст, ки бояд бо истифода аз рамзу рози он 

нақшҳо, пажӯҳишҳои бузурге перомуни улуми марбут ба эрониён дар 

даврони бостон ба амал ояд ». 2 

Зимни омӯзишу таҳқиқи мо аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд, ки 

фарҳанги давраи бостонии тоҷик бо чунин падидаҳои фарҳангӣ шурӯъ 

шуда, баъдан ин таҷрибҳои худшиносӣ дар шакли хаттии осори 

сангнавиштаҳо ва китобҳои тоисломӣ - «Авесто», «Бундаҳишн», 

«Корномаи Ардашери Бобакон», «Дарахти Асурик», «Ёдгории 

Зарирон», «Ҳишн», «Динкарт», инчунин дар «Шоҳнома»-и Абулқосим 

Фирдавсӣ дарҷ гардидааст. 

 
1 Абдуррофеъи Ҳақиқат. Таърихи улум ва фалсафаи эронӣ аз Ҷамосби ҳаким то Ҳакими Сабзворӣ. - Теҳрон, 

1372. - С. 68.  
2 Ҳамон ҷо. - С. 36.  
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Зимни масъалагузорӣ мо мехоҳем пеш аз ҳама маълум намоем, ки 

кадом омили асосӣ барои таснифоти илм дар фалсафаи давраи бостонии 

тоҷик  вуҷуд дошт? Оё роҳҳои дақиқи таснифоти илм вуҷуд дорад ва 

меъёрҳо кадом аст?  Меъёрҳои таснифоти илм дар ин давра бо 

маърифати воқеият асос меёфт ё бо тахайюлоти динӣ? 

Таҳқиқҳое, ки дар бораи фарҳанги бостонии тоҷик анҷом шудааст 

ва мазмуни осори меросмонда шаҳодат медиҳад, ки илм дар фарҳанги 

қадимаи тоҷик  ба маънои имрӯзаи калима вуҷуд надоштааст.1 Аммо ба 

таври умумӣ дар фарҳанги бостонии тоҷик метавон донишҳоро ба ду 

бахш тақсим намуд. Яке донишҳои динӣ ва дигаре амалию таҷрибавӣ, ки 

дар бораи тағйироти табиат, мавқеи инсон дар олам ва дигар мавзӯоти 

илмию динӣ мебошад. 

Донишҳои динӣ-асотирӣ ҳамаи он таълимотҳои диниро, мисли 

оини меҳрпарастӣ, оташпарастӣ, Маздаясно  ва мазҳаби Зардушт, Монӣ 

ва Маздак, даҳрия ва ғайра дар бар мегирад. Ин таълимоти асотирӣ-

динӣ, фаҳмишҳои омехтаро дар бораи Худо, табиат ва инсон мебошад. 

Умуман донишҳо дар фарҳанги бостонии тоҷик, мисли дигар 

фарҳангҳо ҷанбаи асотирӣ-динӣ ва фалсафӣ доранд. Яъне, ҳар як 

ҳодисаю воқеаҳои табиат бо иродаи як Худое ба вуқӯъ меояд ва инсон 

танҳо тобеъ ва пазирандаву иҷрокунандаи иродаи худоён мебошад. 

Низоми устуравӣ-динии рамзҳо ва образҳое, ки ҷиҳати зоҳирии он дар 

Авесто, матнҳои зардуштӣ ва дар осори санъати мардумии давраи 

бостонии тоҷик  инъикос ёфтааст, аз як тараф ҷанбаи антропоморфизм, 

аз тарафи дигар, ҷанбаи зооморфизм ва дар маҷмӯъ хусусияти 

 
1 Древние цивилизации. Ancient Civilizations. Под общей Г. М. Бонгард – Левина- Мысль, Москва,  1989. - С. 

135-165.  
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антропологизмӣ доштанд.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Рахимов С. Х. Философско-эстетические идеи зороастризма. Диссертация на соискание ученой степени 

доктора философских наук. Душанбе, 2007. - С. 12. 

Истихроҷ ва 
истеъмоли филиз, 

оҳангарӣ ва 
оҳангудозӣ 

Донишҳо дар аҳди бостонии тоҷик 

Устура – 
тасвир, рамз 

намод , образ, 
сангнавиштаҳо, 

ҳикоя 

Донишҳои 
амалӣ 
касбу 
ҳунар 

Динӣ, фалсафа -
(таълимоти 

меҳрпарастӣ, 
зардуштӣ, монавия, 

маздакия)  
 

Донишҳои 
риёзӣ, 
навиштани 
рақамҳо 

Бофандагию 
ресандагӣ 

Сиёсат 

Ҳандаса 

Кишоварзӣ  

Нақошӣ ва 
рассомӣ 

Киштисозӣ 

Таъомпазӣ 

Худо 
яздон 

Нур- 
рушнои, нек 

Олами ҷисм, замин, 
зиндони тан 

Зулмат – 
торикӣ, 
бад 

Аҳурамаздо 
фаришта 

Дузах  

Назарӣ  

Руҳ, 
олами нур 

ишроқ 

Амалӣ 

Биҳишт  

Донишҳои табӣ 
таълимоти зурвония, 

бадӣ - беморӣ 
сиҳатмандӣ - некӣ 

Олами кабир 
(руҳонӣ) 

Олами сағир, 
замин, инсон, 

оинаи 
ҷаҳоннамо, 

хушкӣ Нуҷум  

Тибби 
назарӣ - 
руҳонӣ 

Тибби 
амалӣ 

Аҳриман 

Меъморӣ, сохтмони 
тахту қасру кушкҳо, канал, 

роҳсозиӣ обию хушкӣ 
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Яке аз ин динҳои натуралистие, ки тартиботи муқарраршудаи  

иҷтимоӣ ва ҳаёти моддиро пешниҳод мекард, ин меҳрпарастӣ буд. Дар 

байни қавмҳои саккоӣ оини меҳрпарастиро тақрибан 2300 сол пеш аз 

мелод медонанд. Онҳо иттиолоти зиёде аз гардиши Хуршед, Моҳ, 

ситорагон ва тақвим доштанд, ки бо номи тақвими сакоиҳо машҳур аст.1 

Муаллифони китоби «Таърихи фалсафаи тоҷик»  меҳрпарастиро 

ойини санавият медонанд. Тибқи ин ойин, замони бекарон дар олам 

ҳоким мебошад. Дар асоси ин назария тариқати меҳрпарастиро тариқати 

даҳрӣ низ мешиносанд. Тариқати расидан ба Митра табақоти ҳафтгона 

буда, ҳар ки мехоҳад наҷот ёбад бояд ин табақотро, яке пас аз дигаре 

бипаймояд, то оқибат ба табақаи ҳаштум ба “укдуов”, яъне ба сулҳу 

саломат ва равшании мутлақ восил гардад. 2 

Дар заминаи камолоти маънавӣ  инсони бо камолот расида, ба 

дарки ҳастӣ мерасад. Ин падида баъдан ҳамчун заминаи достонҳои зиёде 

дар осори фарҳангии тоҷикон гашт, мисли “Ҳафт хони Рустам” дар 

«Шоҳнома», «Ҳафт дарвозаи биҳишт», «Тариқати суфиён» ва ғайра.3 Дар 

маҷмӯъ таснифоти донишҳо дар оини меҳрпарастӣ ба таври бенизом аст.  

Оини дигаре, ки баъди меҳрпарастӣ зуҳур кард, ин Маздаясност.  

Дар оини Маздаясно олам ду холиқ дорад: Оҳуро - холиқи хайр ва 

Аҳриман - холиқи шар. Холиқи хайр дар осмон рӯи тахте нишастааст, 

ҳолае дар сар дошта, нури сармадӣ аз он содир мешавад. Фариштаҳо аз 

ин нур ба вуҷуд омадаанд, ки амшоспандон ном дошта, амаликунандаи 

феълҳои холиқи хайранд. Онҳо шаштоянд ва ҳар яке намояндаи масъул 

 
1 Абдуррофеъи Ҳақиқат. Таърихи улум ва фалсафаи эронӣ аз Ҷамосби ҳаким то Ҳакими Сабзворӣ. Теҳрон, 

1372 . - С. 44.  
2 Таърихи фалсафаи тоҷик. – Душанбе.  2011.  - С. 23. 
3 Фирдавсӣ Абулқосим. Шоҳнома. - Душанбе. 1964.  
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дар оламе мебошад. Пас аз амшоспандон мавҷудоти қудсии дигаре ҳаст, 

ки ҳар як дар мақоми худ  «Яздон» - Худо ҳастанд, ки дархури 

парастишанд: Чисто - раббуннавъи дониш, Митра - илоҳаи рушноӣ, 

Ҳума - илоҳаи ҳаёт, Аноҳита - илоҳаи баракот, Фуруҳар - илоҳаи 

саломатӣ, Моҳ ва Хуршед - ду мазҳари нуронии Оҳуро, ки ҳамчун 

фариштаи раҳмат мебошанд.1 

Тибқи тақсими ин илоҳаҳо ҳар яке аз онҳо вазифаи худоиро ба уҳда 

дорад ва баъзан донишҳо ва касбу ҳунарҳо дар заминаи чунин фаҳмишҳо 

ва донишҳо шакл гирифтаанд. Мақоми инсон дар ин ҷаҳонбинии 

маздаясноӣ он аст, ки инсон офаридашудаи Аҳуро мебошад. Ибтидо аз 

Аҳуро ду мавҷуд халқ шуд, ки яке Каюмарс ва дигаре гови нар буд. Ин 

ду мавҷуд то омезиш дар қувваи хайру шар дар ҳоли осоиш буданд ва 

баъд омезиши дунё ба вуҷуд омад. Яъне масъалаи пайдоиши олам ба 

ягон қувваи берун аз табиат робита надошта, маҳз аз худи табиат дар 

асоси омезиши моддии он ба вуҷуд меояд. 

Каюмарс ва гови нар сӣ сол умр диданд ва баъдан аз рӯҳу ҷисми 

Каюмарс – Машӣ ва Машёна (нашё ва нашино), аз рӯҳи гов ҳайвонот ва 

аз ҷасади он тамоми анвои наботот рӯиданд. Қувваи шар бар Машӣ ва 

Машёна ғолиб шуд ва онҳо ба дурӯғ гуфтан шурӯъ карданд. Дар ин вақт 

мавҷудоти осмонӣ барои онҳо оташ оварданд ва тарзи истеъмоли онро 

омӯзонданд ва онҳо табаре аз оҳан сохтанд ва дарахтонро афтонда ба 

худ хона сохтанд. 

Тибқи ин матни зикршуда, инсон қобилияти эҷодкории худро аз 

Худо соҳиб мешавад ва ҳамзамон соҳиби фарзанд  ̶  Сиёмак ва Сиёмакӣ 

мегарданд ва баъдан тамоми аҳли башарият аз онҳо ба вуҷуд меоянд. 

Азбаски оташ ҳамчун як мавҷудоти илоҳию осмонӣ буд, насли 

 
1 Рашод М. Фалсафа аз оғози таърих. Ҷилдҳои 1ва 2. - Д.: Ирфон. 1990. - С. 75.  
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баъдии Каюмарс ба парастиши он шурӯъ карданд. Баъдан дар дини 

Зардушт оташ яке аз унсурҳои парастиш дар баробари шуълаҳои 

фурӯзони он устувор гардид. 

Дар ин асотир образи аввалин ҳунар ва офаринандагии инсон 

тасвир меёбад.  Ғайр аз оташ, тоҷикони қадим обу хокро муқаддас 

шуморида, Моҳу Хуршедро низ мепарастиданд, ки ин ба тамоми 

фарҳангҳо хос аст, аз ҷумла тамаддуни мисриву бобулӣ ва дигар 

фарҳангҳо, ки дар давраи тотемистӣ ба вуҷуд омаданд. Яъне ба назари 

инҷониб дар ин давра инсонҳо дар асоси таҷрибаҳои рӯзмарраи худ 

донишҳои аввалияю парокандаи худро дар доираи расму оин ва 

ҳунарҳое, ки мусибатҳои зиндагиро сабук мекунанд, ҷамъоварӣ карда, аз 

насл ба насл ба мерос мегузоштанд. Масалан, ба гуфтаи  Фирдавсӣ дар 

“Шоҳнома” Ҷамшед аввалин касе аст, ки  бо фарри офаридгорӣ 

шаҳриёрию ҳам рӯҳониро ба даст оварда, касбу корро ривоҷ додааст, 

мисле, ки дар панҷоҳ сол оҳангариву оҳангудозӣ, дар панҷоҳ соли дигар 

аз абрешиму муйю қаз, «биёмӯхташон риштану тофтан», ҷудо сохтани 

аҳли дин аз сиёсати давлат, коштан ва даравидан, озодии раияти худ, 

хӯрдану бахшидани шоҳ ва худ намунаи ибрат будан, барои сад 

гузоштан ба девон бо сангу гаҷ ба таври ҳандасӣ девор сохт, бо дурру 

гуҳар кох бино кард, аз санги хоро нақшҳо андохт, хушбуиҳову гулоб 

дуруст кард, пизишкиву дармонро ба роҳ монд, киштисозиро бино кард 

ва чанд касбу ҳунарҳои дигарро роҳандозӣ кард.1 

Читавре, ки аз ин иқтибос бармеояд, донишҳо ва таснифи мавзӯии 

онҳо  ба тартиби муайян, то ҳол ба низом оварда нашудаанд. Чунин 

парешонию бенизомӣ минбаъд масъалаи таснифу табақабандии илмҳоро 

 
1 Фирдавсӣ Абулқосим. Шоҳнома. Душанбе, -1964. - С. 51 - 55.; Комил Бекзода. Таърихи равшанфикрӣ аз 

даврони Ҷамшед то замони Фирдавсӣ. Душанбе, 2012. - С. 33 - 37.  
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ба миён овард.  

Баъди ойини Маздаясно дар фарҳанги тоҷикон мазҳаби Зардушт, 

Монӣ ва Маздак ҳамчун ислоҳу таҷдид ва тавсеаи оини қадимаи 

Маздаясно зуҳур кард. Чуноне ки Муҳаммад Рашшод ва зумрае аз 

муҳаққиқон қайд мекунад, мазҳаби Зардуштро ашрофон ва бузургони 

Мовароуннаҳру Хуросон қабул карданд ва мардум то зуҳури ислом ба 

оини маздаясноии қадим боқӣ монданд.1 

Дар ин марҳила донишҳои гуногунҷабҳа дар заминаи дини 

Зардушт ба вуҷуд омаданд, ки дар китоби Авесто ҷамъоварӣ гардиданд. 

Дар Авесто моҳияти мавҷудот низ ба бад ва нек ҷудо мешаванд, мисли 

оҳу-нек, гург-бад. Аз байни ин мавҷудот инсон мавҷуди мобайнӣ аст, ки 

метавонад нек   ё бадро интихоб кунад. Яъне, дар ботини инсон ду 

фариштае нуҳуфтааст, ки яке фариштаи нек, ки ӯро ба сӯи накукорӣ 

ҳидоят мекунад ва дигаре фариштаи шар, ки ба корҳои бад раҳнамун 

мекунад ва ин мубориза то рӯзи марг боқӣ мемонад.  

Мувофиқи таълимоти Зардушт олами моддӣ дар итоати ҷаҳони 

нуронӣ ва малакутӣ қарор гирифта, барои ҳар навъе дар ин олам шакл, 

муҳит ва ҳамтои идеалӣ дар олами фариштаҳо сохта шудааст. Баъд аз 

чаҳор давраи олам олами табиат ба василаи хоҳари малакутӣ идора 

мешавад. Ин олам аз ду ҷавҳар иборат аст: нур ва зулумот. Идораи 

умури ин олами поин аз фариштагони олами боло вобаста аст. Ин 

моҳияти ҳикмати паҳлавӣ ва хусравонист, ки дар ҳикмати машриқияи 

исломӣ ташаккул ёфтааст.2 

Тибқи ақидаи зардуштиён, пас аз марги инсон рӯҳи ӯ се рӯз боқӣ 

мемонад ва шодию хурсандиро дарк мекунад. Баъдан бо вазиши бод рӯҳ 

 
1 Рашод М. Фалсафа аз оғози таърих. Ҷилдҳои 1ва 2. Д.: Ирфон, 1990. - С. 82. Мӯминзода Х., Идеи 

непрерывного движения и всеобщего развития в Авесте // Арийская цивилизация в контексте евроазиатских 

культур. - Душанбе: Дониш, 2006,  - С. 466 - 482.   
2  Ҳошим Разӣ. Ҳикмати хусравонӣ. - Теҳрон, 1379. - С. 23.  



96 

 

 

 

ба олами боло мебарояд. Дар олами боло рӯҳ аз пуле дар чаҳаннам, 

мегузорад, ки Чанвон (Чинвот) ном дошта, дар канори он посбон 

истодааст. Ҳар рӯҳи инсон аз тарафи яздонҳо санҷида мешавад ва амали 

хайру шарри он баркашида ба ӯ ҷазо таъин мешавад. Агар амали хайраш 

бештар бошад, пас ба биҳишт ва агар амали хайру шарраш баробар 

бошад, ба аъроф (миёни биҳишту дӯзах) ва агар амали шар зиёд бошад, 

ба дӯзах фиристода мешуд. 

Ин як тасаввуроте дар бораи инсон ва тақдири ӯст, яъне, дониши 

инсон дар бораи моҳият, пайдоиш ва ояндаи худаш бо чунин боварӣ 

шинохта мешуд ва дар асоси ҷаҳонбинии худ таснифоти донишҳо сурат 

мегирад. 

Дар Авесто аҳли ҷомеа ба чор табақа тақсим карда мешавад: 

рӯҳониён, ҷанговарон, пешаварон (косибон) ва кишоварзон. Вазифаи 

рӯҳониён ибодат, равшан нигоҳ доштани оташи муқаддас, иҷрои 

маросими қурбонӣ, хондани авроду дуоҳо ва сураҳои мазҳабӣ, адои 

намоз, ташрифоти таваллуд ва марг, издивоҷ, баргузории ҷашнҳову 

мусобиқаҳо, таълими атфол ва қабули тавбаи гунаҳкорон дар муқобили 

дигарон мебошад. 1 

Ба назари мо таълимоти Зардушт бо як идда мафҳумҳо ва 

назарияҳо аз ҷумла ба идеяи ягонагии Худо (Аҳурамаздо, Урмуз, 

Ҳурмуз) замина гузошт. Шар  неруест, ки аз фармонҳои худоӣ ё аҳуроӣ 

саркашӣ мекунад ва аз хайр ҷудо мегардад. Ҳамзамон, рӯҳ, қиёмат 

(сушиёнат), таърих, қонуният, таҳаввули олам, зиддияти оштинопазир, 

ки сабаби дигаргунӣ ва гардиши такрорёбанда мебошанд, аз мафҳумҳои 

асосии динӣ зардуштианд.  

Настуриёни масеҳӣ низ дар даврони Шопури аввал (241-271м), ки 
 

1  Ҳошим Разӣ. Зартушт паёмбари Эрони Бостон.  - Теҳрон, 1388. - С. 280.  
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ташкилкунандаи Гунди Шопур буд, ҷамъ омада, дар мадрасаи Антониё 

мутамарказ гаштанд. Ин марказ ҷанбаи байналмилалӣ дошт. Дар он  

фалсафа ва улуми тамаддунҳои назди баҳри Миёназамин бо маорифи 

эронӣ, ҳиндӣ ба ҳам омада, илмҳои тиб ва табиӣ ташаккул ёфтанд ва 

сабаби пайдоиши мактабҳои даврони исломӣ шуданд. Дар аҳди 

Анушервон Барзуяи табиб ба Ҳиндустон фиристода шуд ва тавассути он 

улуми онвақтаи мактабҳои Ҳинд дар Эрон ривоҷ ёфт. Паноҳ овардани 

мактаби Афина дар Эрон боиси омезиш ва пайдоиши наҳзати нав гашт, 

ки он оини зурвонист.  

Дар заминаи мазҳаби Зардуштӣ дар даврони Сосониён наҳзати 

навине ба вуҷуд омад, ки баъдан ба номи наҳзати зурвонӣ шуҳрат ёфт. 

Ақидаи зурвониён аз афкори чаҳорунсури Эмпедокл ва бархе аз мактаби 

гермесӣ сарчашма гирифта дар Мовароуннаҳру Хуросон паҳн 

гардидааст. Инчунин дигар ақидаҳои мазҳабҳои Ҳинд, буддоия ба 

ҷаҳонбинии тоҷикон таъсир гузоштанд, ки заминаи донишҳои назарӣ ва 

амалиро дар асрҳои миёна ба вуҷуд оварданд.        

Зурвония баҳсҳои доманадореро дар тӯли ҳазорсолаҳо дар домони 

худ парварида зимни он муносибати собиту ҷовидонаи замони бекарони 

ҷаҳонӣ бо замони таъғирёбандаву гузарои ботинӣ бо тамоми масоили 

оромӣ ва тағйирпазирӣ (аз қабили офариниши замони каронманд, 

табдили сукун ба ҳаракат ва робитаи онҳо, истиҳола, ҳаракат, таҳрику 

таҳаррук, табдилу табодул ва ғайра) муайяну мушаххас карда мешуд.1 

Монавия биниши дигари динии давраи бостонии тоҷик мебошад, 

ки заминаи донишҳои амалиро дар асрҳои миёнаи тоҷик ба вуҷуд овард. 

Тибқи таълимоти монавия, олам  зиндони тан буда, зарроти нури олами 

боло дар  тан нуҳуфтааст. Ин зарроти нур бо заҳмат такомул ёфта, танро 

 
1  Ҳазратқулов М. Ориёиҳо ва тамаддуни ориёӣ. - Душанбе: Дониш, 2006. - С.  262.  
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тарк мекунанд ва аз ин олам наҷот меёбанд. Ин олам ҷаҳони 

аҳриманист. Ин ақида баъдан дар Ғарбу Шарқ нуфуз пайдо кард. 

Масалан, Августин ва бархе аз мутафаккирони исмоилия дар ҷаҳони 

исломӣ таҳти нуфузи он қарор доштанд. Аммо дар асрҳои миёна 

фалсафаи монавӣ ба сурати фалсафаи аҳриманӣ нақд гардид, гарчанде 

таъсири минбаъдаи он дар мактабҳои ирфонӣ возеҳ аст.  

Монӣ рисолати худро ба созиш овардани тамоми динҳо медонист. 

Дар замони ӯ равияҳои навафлотуние, ки биниши ирфонӣ доштанд, роиҷ 

буд. Монӣ дарку маърифати оламро фақат бо роҳи мубориза ва ишроқ 

муяссар медонист ва муътақид ба вуҷуди ду маншаъ (хайр ва шар), ҳафт 

қувваи холиқа, як одам - Абулбашар, як инсони қадим ва як модари 

бузург (худои осмонҳо) буд. Монӣ ин таълимотро заминаи дини  худ 

донистааст. Ба таври куллӣ таълимоти Мониро ба чунин фаслҳо метавон 

тақсим намуд: илоҳиёт ва низомҳо.  

Заминаи дигари ташаккули мафҳумҳои илмию фалсафӣ, махсусан 

илми ҷомеашиносӣ дар таълимоти Маздакия ба вуҷуд омад. Мафҳумҳои  

ҳастишиносии фалсафаи Маздак ин  Нур ва Зулмат мебошад. Ин ду омил 

асли офариниш буда, Нур холиқи хайр ва Зулмат холиқи шар мебошад. 

Пайравони худро Маздак ба парҳезкорӣ даъват карда, онҳоро аз 

хӯрдани гушт бозмедошт. Куштани ҳайвонро манъ карда, мегӯяд, ки он 

чи аз ҳайвонҳо ширу тухм, паниру равған ба даст меояд, кофист. Ин 

бинишҳо асоси таълимоти ҳастишиносӣ ва инсоншиносии  Маздакро 

ташкил дода, таълимоти динии Зардушт ва Мониро тавсеа мебахшанд. 

Аммо ҷанбаи дигаре, ки дар таълимоти Маздак саҳифаи нав дар 

шинохти инсон ва ҷомеа мебошад, ин таълимоти иҷтимоии ӯст. Яъне, 

Худованд барои ҳама якхела ризқ додааст ва дар назди ӯ ҳама 

баробаранд. Танҳо мардум миёни ҳамдигар бояд молҳоро ба ҳам тақсим 
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кунанд, - мегуяд Маздак, зеро мол бахшиданист. Бояд моли якдигарро 

харҷ кунанд, то ҳеҷ кас ба камбизоативу дармондагӣ дучор нашавад. Ин 

бинишҳо ва ислоҳотхоҳии Маздак сабаб гардид, ки ӯро «ба занон моли 

ҳама ҳастанд ва ҳамагон метавонанд аз онҳо ба ҳар тавре ки мехоханд, 

айшу ишрат кунанд»1, - бадном сохтанд ва оқибатҳои фалокатбореро 

бар сари ӯ оварданд. 

Илми дигаре, ки дар давраи бостонии тоҷик маъмул буд, илми 

пизишкӣ буд. Илми пизишкӣ низ аз муборизаи аслҳои дугонаи неку бади 

дини зардуштӣ маншаъ гирифтааст. Бадӣ тамоми маразу бемориҳоро 

дар рӯи замин паҳн мекунад ва офаринандаи некӣ бошад, бар зидди 

ҳамаи ин бадиҳо дармон ато мекунад. Орёма бар марг ва ҳамаи 

бемориҳо пирӯз мешавад, роҳи пирӯзӣ ба бемориҳо аз боридани борон 

аз осмон ва сабзиши дарахтону гиёҳон мебошад, ки  ба хусусиятҳои хоси 

худ бемориҳоро дармон ва аз марг пешгирӣ мекунад. Аҳурамаздо 10 

ҳазор гиёҳи наҷотбахш дорад, то тамоми бемориҳоро наҷот диҳад. 

Аждаҳо, ки рӯҳи Аҳриман аст, тавассути Троитуна ба қатл мерасад, зеро 

сабаби тамоми бемориҳост. Бинобар ин Троитуна аз ду ҷиҳат 

пуштибони тиб буда, аз як сӯ аждаҳоро нобуд мекунад ва аз сӯи дигар, 

дастури ҳамаро иҷро менамояд. Ҳаома оби муқаддас аст, ки инсонро аз 

тамоми беморӣ ва марг наҷот медиҳад. Он омилҳое, ки сабаби паҳн 

шудани тамоми бемориҳо мешавад, дар тибби авестоӣ ин хун, хок ва об 

мебошад. Ин унсурҳо агар гандида гаштанд, он гоҳ сабаби тамоми 

бемориҳо мешаванд. 

Табибон аз байни олитарин табақаи рӯҳониён интихоб мешуданд. 

Марказҳои тиббӣ ва бемористонҳо дар мадрасаҳои Рай, Ҳамадон, 

Персеполис буданд. Ҳам тибби назарӣ ва ҳам тибби амалӣ маъмул буд. 

 
1 Рашод М. Фалсафа аз оғози таърих. Ҷилдҳои 1ва 2. - Д.:Ирфон, 1990. - С. 85. 
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Чунончи, рӯҳдармонӣ, гиёҳдармонӣ ва ҷарроҳӣ сурат мегирифт. Ҳар 

табиб масъул буд, ки беморро дуруст муолиҷа кунад ва дар муолиҷа бо 

инсоф бошад ва ба бемор муомилаи хуб дошта бошад. Тибби гузаштаи 

халҳи тоҷик то ҳадде пешрафта будааст, ки Гипократ устоди худро аз 

халқҳои Эрони қадим медонистааст ва дар рисолае дар ин маврид таъкид 

кардааст.1 

Инсон аз назари ин табибон олами сағир ба ҳисоб рафта, 

кӯчактарин оинаи ҷаҳоннамои коинот аст. Ҳар як узви одам  шабеҳи 

қисмати олам аст. Пушт мисли осмон, бофтаҳо монанди хок, устухонҳо 

мисли кӯҳҳо, рагҳо мисли рӯдхона ва хун монанди оби дарё ва ғайра 

мебошад. 

Хулоса, донишҳои тиббӣ дар давраи бостонии илми тоҷикон 

ташаккул ёфта, марказҳои омӯзишӣ ва дармонӣ бунёд шуда буданд. 

Табибон бештар ба табақаи рӯҳониён тааллуқ доштанд. 

Илми дигаре, ки дар давраи бостонии халқи тоҷик пешрафти амиқ 

дошт, ин муҳандисӣ буд. Ин илм дар даврони Ҳахоманишиниён ва 

Портиёну Сосониён пешрафтҳои зиёде кардааст, ки натиҷаи он тахти 

Ҷамшед, тоқи Кисро дар Мадоин  ва муҳимтарин муҳандиси эрониён - 

Канали дарёии сурх аз роҳи рӯди Нили Миср ба дарёи Мадитеронаи 

Эрон мебошад. Дар он ҷо тахти сангине бо навиштаҷот ба забони 

бобулӣ, суғдӣ, эполлит ва мисрӣ пайдо кардаанд, ки чунин навишта сабт 

шуда буд: “Манам Дориюши шоҳ, шоҳи шоҳон, шоҳи кишварҳое, ки аз 

тамоми нажодҳо маскун аст.” 

Санъати меъморию муҳандисӣ дар давраи бостонии тоҷик  дар 

сатҳи илмию амалӣ (ё назарию амалӣ) ташаккул ёфта буд, бинобар ин 

кандани каналҳо ва ба роҳ мондани коммуникатсияи роҳҳои обию хокӣ 

 
1 Абдуррофеъи Ҳақиқат. Таърихи улум ва фалсафаи эронӣ аз Ҷамосби ҳаким то Ҳакими Сабзворӣ. - Теҳрон, 

1372. - С.  58.  
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яке аз дастовардҳои муҳимми фарҳанги давраи бостонии халқи тоҷик ба 

шумор меравад. 

Саранҷом, он донишҳое, ки дар давраи бостонии тоҷик ташаккул 

ёфта буданд, ин донишҳои риёзӣ, ҳунари навиштани арқом, кишоварзӣ, 

истихроҷ ва истеъмоли филиз, улуми нуҷум, пизишкӣ, муҳандисию 

меъморӣ, зуҳури ақидаҳои динӣ ва фалсафӣ буданд. Хулоса, таҳлилу 

баррасии мо нишон медиҳад, ки дар давраи бостонӣ, ки осори фарҳанги 

аҷдодони мо омехтаи устура ва таърих  буд, мафҳумҳо, категорияҳо   ва 

масъалагузориҳои илмӣ, ахлоқӣ тарҳрезӣ шуданд. Ин мафҳум ва 

масъалаҳо далели маърифат кардани олам, камолоти инсон ва 

арзишгузории инсонианд. Он мафҳумҳо, категорияҳо ва арзишҳои 

ахлоқие, ки шакл гирифтаанд ва заминаи илмҳои этика, эстетика, 

психология, сиёсатшиносӣ гаштаанд, инҳоянд: ҳастӣ, нестӣ, офариниши 

олам, замони бекарон, наҷот, оянда, ҳуқуқ, абадияти инсон,  тиб, 

мусиқӣ, ҳокимияти сиёсӣ,  оин, дин, асотир ва ғайра. 

Масоили динӣ - ахлоқӣ, аз ҷумла рост  гуфтан, андешаву кирдору 

гуфтори нек доштан, сайру такомули маънавии шахсияти инсон, 

офариниши олам аз тарафи Худо, биниши даҳрӣ ва қадим будани замон 

ва дигар мафҳумҳо ташаккул ёфта, сабаби пайдоиши динҳои яккахудоӣ 

бо низоми устувор гардиданд. 

Ба назари инҷониб дар давраи бостонии инкишофи фарҳангии 

халқи тоҷик илмҳо аз доираи донишҳои санҷидашудаи рӯзмарра 

сарчашма гирифта, то ба тасаввуроти абстрактии метафизикӣ ва 

устуравию динӣ расидаанд. Ин донишҳо ҳамеша дар доираҳои хос ва 

табақоти иҷтимоӣ маҳдуд мемонданд. 

Баъди паҳншавии  дини ислом дар Осиёи Марказӣ  ва асоси 

мафкуравӣ қарор гирифтани Қуръон  ва суннатҳои пайғамбар 
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Муҳаммад, инчунин тарҷима  ва ташреҳ шудани он, мактабҳои гуногуни  

фалсафӣ ба вуҷуд омаданд. Ин мактабҳо низ бештар хусусияти динӣ - 

ирфониро доштанд.  

 Яке аз равияҳои фалсафию диние, ки дар заминаи таълимоти 

Қуръон пайдо шуд, мактаби калом мебошад. Аввалин мавзъӯи фалсафию 

каломӣ ин масъалаи қазо ва қадар, ҷабр ва ихтиёр буд. Ҷабариҳо бар ин 

ақида буданд, ки бандагон қодир бар ҳеҷ феъле нестанд, балки маҷбур ва  

мутеъ мебошанд. Худо ҳар амали инсонро худаш ба вуҷуд меоварад, 

мисле, ки оби осиё осиёро ба ҳаракат медарорад.1 

Дар аввали ислом  мусулмонон аз шарҳу эзоҳ ва донистани тартиби  

фаслҳою  бобҳои  аҳкоми  шаръӣ бениёз буданд, зеро бевосита  аз худи 

пайғамбар Муҳаммад ва саҳобаҳо пайғом мегирифтанд. Аммо дар 

солҳои баъдӣ, бо ворид шудани ақидаҳои  мухталиф аз тарафи  

миллатҳои гуногуни  пазируфтаи ислом, эҳтиёҷ ба дақиқии назар ба 

барқарор кардани аҳкоми  шаръӣ эҳсос гардид. Аз ин сабаб, олимони 

дин  барои бартараф кардани шубҳаҳо ба таҳқиқ ва исботи  аҳкоми динӣ  

рӯ овардаанд. Илме, ки  аз ин роҳ ба даст омад, фиқҳ хонда шуд ва  

қисмате, ки аз он ба эътиқод ихтисос дошт, бо унвони фиқҳи акбар 

номида шуд, ки бештар дар мавриди ягонагии Худо ва сифатҳои он баҳс 

мекард. Илми калом дар ин замина ба вуҷуд омада, бештар ба шарҳу 

баён ва истидлоли ақлӣ таваҷҷуҳ дошт. 

Дар ибтидо ислом  он донишҳоеро ташаккул дод, ки заминаи 

таълимоти диниро ба вуҷуд оварданд. Дар калом шарҳи зоти худованд 

ва сифати вай ва аҳволи  мумкинот аз мабдаъ ва маъод мувофиқи  

қонуни ислом  сурат мегирифт. Аз ин рӯ масъалаи таснифоти илм, ки дар 

ин аср бар асоси таълимотҳои динӣ - тасаввуфӣ шакл гирифт, аз роҳу 

 
1 Абулрофеъи Ҳақиқат. Таърихи улум ва фалсафаи эронӣ. – Теҳрон, 1372. - С. 131. 
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усулҳои ривоятию нақлӣ ва тафсиру таъвили матнҳои динӣ матраҳ 

шуданд. Заминаҳои таснифоти илмии аҳли тасаввуфро таълимотҳои 

динӣ ташкил медиҳад, ки ба андешаи мо гарчанде дар шакл ба 

таснифоти машшоиёни шарқӣ монанд бошад,  аммо дар моҳият 

фарқияти ҷиддӣ дорад. Монандии шаклии таснифоти илми аҳли 

тасаввуф дар тақсимоти илмҳои назарӣ ва амалӣ  ифода меёбад. 

Муҳаққиқи тоҷик академик Олимов К. дар китоби “Тасаввуфи 

Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои Х- ХII” масъалаи таснифоти 

илмро дар осори Мустамлӣ, Хуҷвирӣ, Аббадӣ ва Ансорӣ матраҳ карда, 

навъҳои ин табақабандии илмҳои суфиёнро таҳлилу баррасӣ намудааст. 

Суфиён зери мафҳуми “илм”  пеш аз ҳама тасаввуфро дар назар 

дошта,  онро ба илми назарӣ ва амалию маърифатӣ ва амалию ахлоқӣ  

тақсим мекунанд.  

Дар ин бора муҳаққиқ мегӯяд: “табиист, ки вақте онҳо тасаввуфро 

ҳамчун илм  муайян менамоянд, донишҳои мураттаб ва мистикии 

тамоми ҷиҳатҳои зиндагии сӯфиёни асримиёнагиро дар назар дорад”. 1 

К. Олимов зимни таҳқиқу баррасии ин мавзӯъ ба хулосае меояд, ки 

“ошноӣ бо таснифоти илмҳои сӯфиёни Хуросон ва Мовароуннаҳр нишон 

медиҳад, ки онҳо ба андозаи зиёд аз рушди сатҳи дониши замони худ 

ақиб монда буданд, илова бар ин, онҳо таснифоти ратсионалии илмҳоро, 

ки мо дар  “ихвонуссафо” ва “машшоиёни шарқ” пайдо месозем, қабул 

карда натавонистанд. Тобеъгардонии ҳамаҷонибаи дониш ва ғаразҳои 

суфиёна, эҳтиёҷоти қаблан таҳияи проблемаҳои гносеологӣ ба нақша 

гирифташуда дар рӯҳияи суфиёна, гурӯҳи муридонро аз тавзеҳи 

оқилонаи олам ва гоҳо ҳатто аз ақли оддии солим ба ақиб дур 

месохтанд, нерӯҳои  ақлонии зиёд ба ривоятҳои сохтаю бофта, ки ба 

 
1 Олимов К.  Тасаввуфи Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои Х- ХII. – Душанбе. 2019. - С 162. 
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ҳақиқати илмӣ ва ҳаёти воқеии ҷомеа алоқае надоштанд, сарф 

мегардид”.1 

Гарчанде чунин фаҳмиши ғайриақлонии суфиён дар фаҳмиши 

воқеияти олам номувофиқ буд, аммо дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик 

ҷойгоҳ пайдо карда, масъалаи таснифоти илм низ номафҳум боқӣ монд. 

Ҳамзамон дар таснифоти илмҳои суфиёна субординатсия ва 

координатсияии мавзуъҳои илмӣ дида намешавад. Ин мавзӯъ дар боби 

сеюми бахши дуюми рисола мавриди таҳлилу баррасии муфассал қарор 

дода шудааст.   

Фалсафаи тоҷик дар ибтидои асрҳои миёнаи тоҷик  ҳикмати 

юнонист, ки мантиқиёт, табииёт, илоҳиёт ва халқиётро дар бар мегирад. 

Ин фалсафа  аз Искандария ба ҳавзаҳои исломӣ  гузашт.2 Бештар 

ақидаҳои пифагориён, Афлотун ва навафлотуниён маъмул буданд. Бархе 

аз ҳакимон чанд тариқаеро ба ҳам омехта, аз ҳар як  ба тавре истифода 

мебурданд. Масалан, Ихвон-ус-сафо ҳар ҷо ки лозим дидаанд, ақидаҳои 

Арасту, Афлотун, Пифагор, асосҳои ислом ва баъзе аз ақидаҳои дигарро 

дар рисолаҳои худ  мавриди истифода қарор  медодаанд.  

Ин ошноӣ бо илми  юнонӣ ба шарофати  мутарҷимон Юҳано  ибни 

Ҳайлон, Абӯяҳё ал-Марвазӣ, Абӯбишр  Мато ибни Юнус ва 

файласуфоне, ки ҳам мутарҷим ва ҳам тафсиргари осори юнониён, ба 

мисли Ироншаҳрӣ, Абубакри Розӣ, ал – Киндӣ ва Абунаср ал- Форобӣ 

буданд, имконпазир гашт.3 

Фалсафаи машшоии шарқиро  Ироншаҳрӣ асос гузошт. Азбаски ба 

гуфтаи муҳаққиқон,  аз Ироншаҳрӣ ҷуз ном  ва баъзе қитъаҳо аз 

 
1 Олимов К.  Тасаввуфи Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои Х- ХII. – Душанбе, 2019. - С 168. 
2 Форобӣ А. Расоили фалсафии Форобӣ. - Теҳрон, 1387. 253 с. - С 33.; Шаҳобуддинов Н. Метафизикаи Ибни 

Сино. - Душанбе, 2020. 254 с. - С 19. 
3 Саидов Н.С. Сопоставительный анализ учений Аристотеля и Ибн Сины о человеке: Диссертация на 

соискание уч. степени д-ра философ.наука. - Душанбе, 2009.  - С.  51. 
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ақидаҳои он боқӣ намондааст, дар бораи таълимоти ин донишманд 

наметавон маълумоти  муфассале  дод. 

Пайрави дигари мактаби машшоиён Абубакри Розӣ мебошад. Ӯ 

дар системаи фалсафии худ аз таснифоти илми Арасту пайравӣ карда, 

илмро ба назарӣ ва амалӣ тақсим мекунад. Аммо ба назари файласуфи 

тоҷик М. Диноршоев азбаски бештари осори донишманд аз тарафи 

душманони ғоявии ӯ нобуд карда шудаанд, системаи таснифоти илми ӯ, 

то ба мо нарасидааст.1 Муҳақиқони Розӣ низоми фалсафии ӯро ба се 

бахш тақсим мекунанд: 1) фалсафаи табиат (натурфилософия); 2) 

теология ё метафизика; 3) фалсафаи маданӣ ё амалӣ. 2  

 

 

Принсипи таснифоти илм дар низоми фалсафии Розӣ принсипҳои 

силсиламаротиб (субординатсионӣ ва координатсионӣ) мебошад, ки аз 

тарафи файласуфони минбаъда, мисли Ал – Киндӣ, Абунасри Форобӣ ва 

Ибни Сино пайгирӣ шудааст. 

Ал-Киндӣ таълимоти фалсафаи Юнонро тафсир ва таъвил карда, 

 
1 Диноршоев М. Плюралистическая философия Абубакра ар-Рази. - Душанбе. 2013. – С. 119. 
2 Ҳамон ҷо, - С. 121. 
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мавзӯъҳои фалсафии Арасту, Афлотун ва навафлотуниро омехта карда, 

низоми  фалсафаи машшоияи  шарқиро матраҳ сохтааст. 

Шогирдони ӯ Аҳмад ибн Тайиби Сарахсӣ, Абӯмаъшари Балхӣ, 

Абӯзайди Балхӣ ва ҷонишини содиқи вай  Абӯнасри Форобӣ 

идомабахши фалсафаи  ӯ буданд.1 Аммо ғайр аз Абӯнасри Форобӣ ба 

масаълаи таснифоти илм  дигарон таваҷуҳи зиёде накардаанд. Муаллими 

сонӣ, Абӯнасри Форобӣ аввалин шуда, рисолаи ҷудогонаеро дар 

тақсимбандии илм бо номи «Иҳсо  ул - улум» навишта аст, ки дар байни 

донишмандони Шарқи исломӣ ва мутафаккирони  Аврупо маъруфияти 

хосе дошт ва пояи  тақсимбандиҳои илм дар давраҳои баъдӣ гардид. 

Асри IV-и ҳиҷрӣ (X. м)  яке аз давраҳои  шукуфоии равияҳои 

фарҳангиву сиёсие буд, ки ҳар яке аз донишмандон ба таври  озодона 

биниши худро  дар шинохти дини ислом   пешкаш мекарданд. Яке аз 

чунин ҷараёнҳои фарҳангӣ - сиёсӣ, ин зуҳури  “Ихвон-ус-сафо” мебошад. 

Ба гуфтаи  муҳаққиқ  А. Ҳақиқат,  ин ҷараён таъсир аз Юнон 

пазируфта, таълимоти худро дар асоси  бинишҳои пифагориён, 

афлотуниён ва Ислом  ба вуҷуд овардаанд, ки дар бархе аз кишварҳо 

интишор гардида, дар баъзе мавридҳо нигаронӣ ва ваҳму воҳимаҳоро 

ангезонидаанд. Дар бораи шахсиятҳои онҳо ихтилофи  назар вуҷуд 

дорад, зеро худи онҳо мехостанд, ки ҳақиқати таълимоташон ва номи 

худро аз дигарон бипӯшонанд. 2 

Дар таълимоташон онҳо мехостанд динро аз мавқеи фалсафӣ ва  

илмҳои табиӣ тафсир кунанд ва аз ғояҳои ҳамаи динҳо,  яъне аз 

мактабҳои  фалсафӣ ва фикрӣ  истифода бурда,  мардумро ба он чи 

баргузиданд, даъват кунанд. Эшон бовар доштанд, ки  ҳақиқат  ягона 

 
1  Абулрофеъи Ҳақиқат. Таърихи улум ва фалсафаи эрон. Теҳрон. 1372. - С. 186. 
2 Абуррофеъи Ҳақиқат. Таърихи улум ва фалсафаи эронӣ. Теҳрон.1372. - С.198; // Муқаддимаи «Рисолаи 

Ихвон ас- сафо». - С. 8-9. 
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буда, ихтилофи  назарҳо дар  мазҳабу динҳо  танҳо ҷанбаи  зоҳирӣ дорад 

ва дар ботин яке нисбати дигаре беш нест, ки файласуфони  ҳақиқӣ аз он 

огоҳанд. Яъне дар асли шинохти Худо ба ҳам баробар мебошанд.  

Масъалаи таснифоти илм  дар рисолаҳои “Ихвон – ус - сафо” низ 

баррасӣ шудааст. Ин рисолаҳо аз чаҳор бахш иборатанд: 

 1. Рисолаҳо дар таълими риёзиёт (14 рисола) 

 2.  Рисолаҳо дар таълими улуми  табиат (17 рисола) 

 3.  Рисолаҳо дар таълими  нафсонияи ақлия (10 рисола) 

 4. Рисолаҳо дар таълими  қонунҳои илоҳӣ  ва шариати динӣ. 

Ихвон-ус-сафо рисолаҳои худро чунин муаррифӣ кардаанд:  

Бахши фалсафа, табииёт ва риёзиёт, ки ҳакимон ва файласуфон 

тасниф кардаанд. 

Бахши дигаре ин таълимоти Китобҳои осмонӣ аст, ки бар 

пайғамбарон нозил шудааст, монанди Таврот, Инҷил, Қуръон ва дигар  

китобҳои муқаддас, ки маъно ва асрори  пӯшидаи онҳо ба василаи  ваҳй 

аз малоикаҳо гирифта шудааст. 

 Бахши китоби табиат, иборат аст аз суратҳо ва шаклҳои  кунунии 

мавҷудот аз қабили  сохтори коинот, тақсими бурҷҳо, ҳаракати ситораҳо 

ва миқдори ҷирмҳо, тағйироти замон, дигаргуншавии унсурҳо ва  

навъҳои маъданӣ, синфи ҳайвонот, наботот ва маснуот, ки ба дасти 

инсон сохта  мешавад. Ҳамаи инҳо ба он маъноҳои  латиф ва асрори 

дақиқе ишора мекунанд, ки мардум зоҳири  онҳоро мебинанд, вале  

маъноҳои ботинии онҳоро пай намебаранд. 

Бахши китоби илоҳӣ ин китобест, ки  ҷуз покон даст бад-он 

назананд. Мавҷудоти ин бахш ҷавҳари нафсҳо, ҷинсҳо, анвоъ, ҷузъиёти 

нафсҳо, бартарӣ нисбати ҷисмҳо, ба ҳаракат даровардану назорат 
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кардан бар ҷисмҳо, эҷоди воқеият ба василаи ҷисмҳо  ва бандаҳо лаҳза 

ба лаҳза мебошад.1  

Ихвон-ус-сафо файласуфоне буданд, ки мекӯшиданд бе зикри ном 

фалсафаро бо шариат даромезанд. Илмҳо аз назари Ихвон-ус-сафо ба ду 

гуруҳи асосӣ тақсим мешавад: 1. Саноати илмӣ. 2) Саноати амалӣ. Дар 

нақша ба таври мушаххас таснифоти  илм аз назари Ихвон-ус-сафо 

оварда шудааст: 

 

 

 

 Саноатҳои илмӣ илмҳои назарӣ мебошанд ва дар онҳо суратеро, 

ки дар зеҳн доранд, ба сурати идеалии модда меоваранд ва ин илмҳо се 

 
1  Абуррофеъи Ҳақиқат. Таърихи улум ва фалсафаи эронӣ. – Теҳрон, 1372. - С. 205.; Муқаддимаи «Рисолаи 

Ихвон-ус- сафо». Ҷилди 4. - С.106. 
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гуруҳанд: а) илмҳои риёзӣ. б) илмҳои дар бораи қонунҳои ислом 

(шаръӣ). в) фалсафаи ҳақиқӣ. 

Илмҳои риёзӣ тақсим мешавад ба китобат, қироати луғат ва наҳв, 

ҳисоб ва муодилот, шеър ва арӯз, сеҳр, кимиё, ҳиял, ҳарф ва саноеъ, байъ 

ва широ, сират ва ахбор. 

Илмҳои шаръӣ тақсим мешавад ба илми танзил, илми таъвил, илми 

ривоёт ва ахбор, илми фиқҳ ва сунан, илми мавозеъ, зуҳд ва тасаввуф ва 

илми таъвили хобҳо. 

1. Илми фалсафаи ҳақиқӣ тақсим мешавад ба: 

а) риёзиёт, ки худ чаҳор қисм аст; илми ҳандаса, адад, нуҷум ва 

мусиқӣ; 

б) Мантиқиёт, ки иборат аз саноати шеър, хитоба, ҷадал, бурҳон ва 

муғолата. Бояд таваҷҷуҳ дошт, ки дар табақабандии Ихвон-ус-сафо 

мадхал, мақулот, иборат ва қиёс дохил дар муқаддимоти қиёс аст. 

в) Табииёт, ки: 

1) дар баёни мафҳуми модда, сурат, ҳаракат, вақт, фазо ва ғайра 

баҳс мекунад; 2) илми афлок ва кавокиб ва асосҳои кайҳоншиносӣ ва 

ситорашиносӣ; 3) мавҷудият ва нобудшавӣ, маърифати моҳияти ҷавҳари 

асосҳои чоргона; 4) осори осмоншиносӣ, ки маърифати ҳолати осмон ва 

тағйироти ҳаво аст; 5) офариниши маъданҳо, ки маърифати ҷавҳари 

маъданҳо; 6) моҳияти табиат; 7) навъҳои наботот; 8) пажӯҳиши ҳайвонот 

ва синфҳои онҳо, ки маърифат кардани тамоми навъҳо аст, ки мехӯранд, 

меошоманд, ҳаракат мекунанд ва ҳис менамоянд; 9) таркиби бадани 

инсон; 10) хос ва махсус; 11) пайдоиш ва нумуи нутфа; 12) дар қавли 

ҳукамо ба ин ки инсон олами сағир аст; 13) нашъу намои узвҳои бадани 

инсон; 14) тоқати инсон дар касби маориф ва улум; 15) ҳикмати марг ва 

зиндагӣ; 16) хосияти лаззот; 17) иллати ихтилофи луғатҳо ва алифбои 
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онҳо;   

г) улуми нафсонӣ ва ақлонӣ оид ба чунин масъалаҳо мебошад: 

1) мабдаи ақлонӣ бинобар райъи пифагориён; 2) мабдаи ақлонӣ 

бинобар раъйи Ихвон ус-сафо; 3) андешаи ҳакимон, ки олами инсон 

кабир аст; 4) ақл ва дарки ақлонӣ; 5) мусиқишиносӣ; 6) моҳияти ишқ; 7) 

растохез; 8) миқдори навъҳои ҳаракат; 9) сабаб ва сабабият; 10) ҳудуд ва 

русум. 

д) илми илоҳӣ чунин масъалаҳоро фаро мегирад: 

1. маърифати Бори таъоло; 2) нафсониёт, ки маърифати нуфус ва 

арвоҳи ҷория дар ҷисмҳои табии фалак аст; 3) сиёсат, ки бар панҷ қисм 

аст;  

а) сиёсати набавия, ки маърифати кайфияти навомиси  маразия ва 

суннати закия аст; 

б) сиёсати мулукия, ки маърифати ҳифзи шариат бар уммат аст; 

в) сиёсати омия, ки маърифати риёсат бар ҷамоат аст; 

г) сиёсати хосия, ки маърифати ҳар инсоне ба кайфияти тадбири 

манзил ва амри маишати худ аст; 

д) сиёсати зотие, ки маърифати моҳияти нишоти охират ва 

кайфияти инбиоси арвоҳ аст. 

Дувумин гуруҳи илмҳо, ки мавриди таваҷҷуҳи башар аст,  тибқи 

таълимоти “Ихвон ус-сафо” саноеъи амалӣ аст ва мурод аз ин илм он 

аст, ки чигунагии суратеро, ки дар фикр дорем, ба сурати моддӣ  

дароварем ва ин чизи сохташуда аз модда ва шакл иборат аст. Маснӯъот, 

яъне чизҳои сохташуда ба чор гурӯҳ тақсим карда мешаванд:  

1. Башарӣ, мисли он чи ҳунарамандон месозанд. 

2. Табиӣ, мисли ҷисмҳои зинда ва ҳайвонот. 

3. Нафсонӣ, мисли таркиби афлок ва низоми кулли олам. 
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4. Илоҳӣ, мисли сурати муҷаррад аз модда. 

Хулоса, “Ихвон ус-сафо” ин рисолаҳои худро барои мардуме 

таълиф кардааст, ки эътиқодҳо ва равишҳои  фикрии ба худ хос 

доштаанд. Ҳадафи “Ихвон-ус-сафо” ба гуфтаи Ҳанри Томас, «аз таълифи 

рисолаҳои худ таълим ва тарбият аст ба маънои васеъи он, яъне  ба 

камол ва ба самар расонидани  истеъдодҳое, ки дар  даруни инсонҳо 

нуҳуфтааст ва рушду такомули он шарти наҷот  ва ба даст овардани 

озодии маънавист».1  

Тақрибан ҳар фасли рисолаҳои “Ихвон ус-сафо” хонандаро 

мутазаккир месозад, ки инсон дар ин олам  зиндонӣ аст ва бояд  бо 

калиди маърифат  дари зиндонро бикушояд ва худро озод кунад. Тамоми 

илмҳое, ки мавриди баҳс қарор гирифтааст, ҳамагӣ ба хотири  бедор 

сохтани  инсон ва ҷалби таваҷҷуҳи ӯ  ба ҳамоҳангӣ  ва зебоии олами 

хилқат ва дар айни замон ба маҳдудият ва ба заволу нопойдории олам 

будааст. Ҳадафи нависандагони  ин рисолаҳо ба назари мо ҳеҷ гоҳ 

ҷанбаи сирф назарӣ ё истифодаи моддӣ  ё дунявӣ аз илмҳо  надошт. Ба 

назари онҳо, ҷаҳон ҳам  мазҳари камол ва ҷамоли  илоҳист ва ҳам қафаси  

рӯҳи инсонӣ. Қафасе, ки бояд онро шикаст ва марҳилае, ки бояд аз он 

гузашт, то ба олами  муҷаррадот  васл гардид. 

Аммо аз назари олими тоҷик Хаёлбек Додихудоев  “вижагии хоси 

таснифоти илм аз ҷониби исмоилиҳо (ва рисолаҳои «Ихвон- ус-сафо») 

дар он аст, ки онҳо бо номбар кардани илмҳои даврони худ аз рӯи як 

принсипи хос иктифо намекарданд. Бо фарқ аз дигар донишмандон ва 

файласуфон онҳо маводҳои зиёди амалии ин ё он илмро, аз ҷумла 

натиҷаи мушоҳида ва таҳқиқоти шахсиашонро ҳамчун дониши илмӣ 

нишон медиҳанд. «Ихвон-ус-сафо» яке аз аввалинҳо дар Ховари Наздик 

 
1 Абуррофеъи Ҳақиқат. Таърихи улум ва фалсафаи эронӣ. – Теҳрон, 1372.  - С. 211. 



112 

 

 

 

ва Миёна машғули таснифоти илм буданд. 

Исмоилиҳо шакли сегонаи ба даст овардани донишро эътироф 

мекарданд: а) бо роҳи дарки табиати зоҳирӣ тавассути ҳиссиёт ва шуур, 

б) бо роҳи омӯзиш;  в) бо роҳи омӯхтани китобҳо, ки аз ҷониби 

мутафаккирон ва олимони давраи пеш навишта шудаанд, аз он ҷумла 

Қуръон.” 1  

Муҳаққиқ Х. Додихудоев дар асари худ кушиш кардааст, ки 

ҷойгоҳи таснифоти илмро дар таълимоти “Ихвон ус-Сафо” нишон 

диҳад. Ӯ мегӯяд “бо пайравӣ аз анъанаи фалсафаи бостонӣ ва 

асримиёнагӣ, исмоилиҳо тамоми маҷмӯи илмҳоро ба ду фасли бузург: 

назариявӣ ва амалӣ, ки  ҳар яки аз онҳо илми муайянро дар бар 

мегирифт, тақсимбандӣ мекарданд”. «Ихвон-ус-сафо» бар хилофи 

мутафаккирони дигар, аз ҷумла Носири Хусрав ва Сиҷистонӣ се навъи 

илм (улум се навъ аст): риёзиёт, шаръия ва фалсафӣ  фарқ мекарданд. 2 

Муҳаққиқ Х. Додихудоев дастовардҳои “Ихвон ус-сафо” - ро ба 

идеяҳои замони Эҳё муқоиса карда мегӯяд: “Дар ин ҷо бояд қайд кард, 

ки «Ихвон-ус-сафо» ғояҳои мутафаккирони давраи Эҳёи Аврупои асри 

XVII – XVIII вобаста ба нақши риёзӣ дар дарки ҷаҳонро пешбинӣ 

кардаанд. Аз нуқтаи назари онҳо «Илми фалсафа аз чор фасл: якум – 

риёзӣ, дуюм мантиқ, сеюм – табиатшиносӣ, чорум фиқҳ иборат аст». Ба 

маънои васеъ, фалсафа дар таснифи «Ихвон- ус-Сафо» доираи бузурги 

риштаҳои илмӣ дар бораи табиат, инчунин илоҳиётшиносиро дар бар 

мегирад. Дар ин ҷода ба назар мерасад, ки онҳо аз машшоиёни суннатӣ 

нисбатан тафовут доштанд. Чорум мусиқӣ, ки дарки васлшавӣ ва 

моҳияти таносуби овозҳо мебошад». 3 Хулосаи муҳаққиқ ин аст, ки 

 
1  Додихудоев Х. Философия крестьтянского бунта. - Душанбе, 1987.  - С. 261. 
2  Ҳамон ҷо, - С. 261. 
3  Ҳамон ҷо. - С. 263. 
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“исмоилиҳо дастовардҳои илмиро барои мубориза ба муқобили 

догматикҳои динии мусулмон истифода мебурданд”.1  

Воқеияти ин ду назари ба ҳам мухолифро, яъне илм ва динро агар 

вобаста ба замони зуҳури онҳо таҳлил намоем, ба натиҷае мерасем, ки 

таноқуз ё зиддияти афкор вуҷуд дошт. Яъне, аз як тараф, ривоҷи 

ақидаҳои динӣ, аз тарафи дигар, зидди ин ақидаҳо назарҳо ва дидгоҳҳои 

дигар мавҷуд буданд, ки воқеияти гуногунандешии даврро нишон 

медиҳанд.  Ба назари А. Сагадеев таълимоти «Ихвон- ус-Сафо», ки 

падари Ибни Сино аз он пайравӣ мекард, баъдан дар таснифи осори 

Ибни Сино таъсир расонида, се асари машҳури худ, “Китоби Шифо”, 

“Китоби наҷот” ва китоби “Донишнома” - ро дар ин замина таълиф 

намуд.2 

Нахустин касе, ки ғайр аз тарҷумонӣ инчунин ба шарҳу  тафсири 

дидгоҳи файласуфони Юнон  пардохт ва бо такя бар доварии ақл 

дидгоҳи файласуфона иброз намуд, Абуюсуф Яқуб ибни Исҳоқ Киндӣ 

буд.3 

Аз ӯ чунин китоб ва рисолаҳо  боқӣ мондааст: фалсафиёт (22 асар), 

мантиқиёт (10 асар), ҳисобиёт (12 асар), курриёт (8 асар), нуҷумиёт (12 

асар), ҳандасиёт (23 асар), фалакиёт (16 асар), тиббиёт (22 асар) ва ғайра. 

Киндӣ дар китобҳо  ва рисолаҳои худ дар тафовут аз Абӯнасри Форобӣ 

ва Ибни Сино ба масъалаи таснифоти илм  таваҷҷуҳи хосе накардааст. 

Аммо ба назари инҷониб дар вақти шарҳу тавзеҳи рисолаву осори 

Арасту ва Афлотун тақсимоти назарӣ ва амалии илмҳоро қабул дорад, 

ки дар боби баъдӣ мавриди баррасии махсус хоҳад гашт. 

Хулоса, дар таърихи бостонии тоҷик мо наметавонем бевоста, 

 
1  Додихудоев Х. Философия крестьтянского бунта. - Душанбе, 1987.  - С. 266. 
2  Сагадев А. В. Ибн Сино. - Москва, 239 с. - С. 47. 
3  Абулрофеъи Ҳақиқат. Таърихи улум ва фалсафаи эронӣ. – Теҳрон, 1372. - С.75. 
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тасниифоти илмро  дар фаҳмиши имрӯза пайдо кунем, зеро фаҳмиши 

олам ва донишҳои ҳосилнамудаи инсон аз он, мисли дигар фарҳангҳо 

дар устура ва таълимоти динӣ маҳфуз аст. 

Зимни таҳқиқ ва мутолиаи осори мавҷуда ва таҳқиқоти анҷомёфта, 

метавон ба натиҷае расид, ки мафҳумҳо ва истилоҳоти илмҳои гуногун, 

мисли ахлоқ, табиатшиносӣ, тиб, ҳандаса, меъморӣ, риёзиёт, мантиқ, 

нуҷум, сиёсат ва дигар мафҳумҳою донишҳо ташаккул ёфтанд. 

Он мафҳумҳо, категорияҳои илмӣ ва арзишҳои ахлоқие, ки шакл 

гирифтаанд замина ва асоси илмҳои этика, эстетика, психология, 

сиёсатшиносӣ гаштаанд, инҳоянд: ҳастӣ, нестӣ, офариниши олам, 

замони бекарон, наҷот, оянда, ҳуқуқ, абадияти инсон,  тиб, мусиқӣ, 

ҳокимияти сиёсӣ,  некӣ, бадӣ ва ғайра. 

Масоили динӣ - ахлоқӣ, аз ҷумла рост  гуфтан, андешаву кирдору 

гуфтори нек доштан, сайру такомули маънавии шахсияти инсон, 

офариниши олам аз тарафи Худо, биниши даҳрӣ ва қадим будани замон 

ва дигар мафҳумҳо ташаккул ёфта, сабаби пайдоиши динҳои яккахудоӣ 

бо низоми устувор гардиданд. 

Ҳамин тариқ дар давраи бостонии инкишофи фарҳангии халқи 

тоҷик илмҳо аз доираи донишҳои санҷидашудаи рӯзмарра сарчашма 

гирифта, то ба тасаввуроти абстрактии метафизикӣ ва устуравию динӣ 

расидаанд.  

Баъди қабули ислом ва аз роҳи тарҷимаи осори гуногуни 

фарҳангҳои ҷаҳон, бо пайравӣ аз фарҳанги қадимаи тоҷик ва Юнони 

бостон донишҳо ба таври дигар ҷамъбаст ва табақабандӣ ё тасниф 

шуданд, ки мо дар бобҳо ва параграфҳои баъдӣ таҳқиқу баррасӣ хоҳем 

кард. 

Хулоса, дар ин  боб илм ҳамчун масъалаи муҳими фалсафӣ матраҳ 
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ва таҳқиқу баррасӣ шудааст. Дар он масъалаи фаҳмиши  таснифоти илм 

дар  таърихи фалсафаи ҷаҳонӣ таҳқиқу баррасӣ шуда, принсипҳо, 

вазифањо, методҳо ва назарияҳои гуногун дар таърихи илм ва фалсафа 

муайян карда шуданд. Маълум карда шуд, ки таснифоти илм робитаи 

байниҳамдигарии илмҳоро дар асоси принсипҳо ва методҳо ба роҳ 

монда, мавзӯъ ва роҳи ҳалли масъалаҳои гуногунро дар доираи  илмҳои 

гуногун пешниҳод мекунад. 

Илмҳои гуманитарӣ бо хусусиятҳои фарқкунандаи худ, арзишҳои  

гуногуни иқтисодию  иҷтимоӣ ва сиёсию фарҳангиро матраҳ карда, 

вобаста  ба мушкилоту масъалаҳои мавҷуда, диферренсиатсия ва 

интегратсия мешавад. Яъне дар доираи ҳалли масъалаҳои гуногун 

илмҳои байнисоҳавӣ ба вуҷуд омада, ҳалли масъалаҳои гуногуни 

башариро таҳқиқ ва ҳал мекунанд.  

Ташаккул ва такомули донишҳои башарӣ сарчашмаҳои гуногун  

дар Шарқ ва Ғарб доранд. Сарчашмаҳои аллохтонии масъалаи  

таснифоти илм  матраҳ  гардида,  принсипу методҳое, ки  дар фалсафаи 

бостонии Юнону Рим  ташаккул ёфта  буданд, мавриди таҳқиқу баррасӣ 

қарор  гирифтанд. 

Сарчашмаҳои  дохилии ин масъала дар таърихи фалсафаи  

асримиёнагии тоҷик  мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор гирифта дар 

марҳилаҳои гуногуни таърихӣ, фаҳмиши олам, ташаккули донишҳои 

илмӣ, заминаҳои ба вуҷудомадани мафҳумҳою  истилоҳоти гуногуни 

илмӣ ва дар ниҳоят марҳилаи таҳаввули масъалаи таснифот, ки бо 

қабули ислом сурат гирифт ва аз роҳи тарҷумаю тафсир мактаби 

машшоиёни шарқӣ ташакул ёфта,  тансифоти илмро дар таърихи 

фалсафаи тоҷик асос гузошт, таҳлилу таҳқиқ шудаанд.   
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Боби II: Таснифоти илм  дар фалсафаи машшоияи шарқӣ (дар мисоли 

Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино) 

§2.1. Усулҳои маърифатии таснифоти илм  дар фалсафаи 

машшоиёни шарқӣ 

Ҷанбаҳои гуногуни фалсафаи машшоиёни шарқӣ, ба вижа 

Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино аз тарафи муҳаққиқони ватанӣ1 ва 

хориҷӣ2 мавриди пажӯҳиш қарор гирифтааст. Аммо аз масъалаҳое, ки ба 

таври усулӣ мавриди пажӯҳиши муфассал қарор нагирифтааст, ин 

масъалаи таснифоти илм мебошад. Муҳаққиқони зикршуда ба таври 

маҳдуд дар мавриди таснифоти илм дар бахшҳои пажӯҳиши худ таваҷҷуҳ 

карда, тартиб ва принсипҳои таснифоти машшоиёнро ба таври возеҳ 

баён накардаанд.  

Абунасри Форобӣ ҳамчун муаллими сонӣ, баъд аз Арасту дар 

фалсафаи машшоия  мақоми махсус дорад. Ӯ дар таърихи фалсафаи 

 
1 Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины. - Душанбе, 1980; Диноршоев М. Матолиби фалсафаи Ибни 

Сино. - Душанбе 2011; Dinorshoev M. Philosophy, logic and cosmology.161-177. History  of civilizations of 

Central Asia. UNESCO 2000;  Диноршоев М. Ҷусторҳо дар фалсафаи Ибни Сино. - Душанбе. 2017. 512 с.;  

Додихудоев Х. Философия крестьянского бунта. - Душанбе, 1987. 430 с; Додихудоев Х. Мазҳаби исмоилия 

ва моҳияти иҷтимоии он. - Душанбе, 1967.48 с; Додихудоев Х. Исмоилия ва озодандешии Шарқ. - Душанбе, 

1989; Султонов У.  Муосирони Абӯалӣ ибни Сино. - Душанбе, 1980; Асимов М. С., Турсунов А. 

Современные тенденции интеграции наук. // Вопросы философии. 1981.№ 3. - С 57- 69; Рахимов М. 

Философия человека Абу Али ибн Сины (Авиценны). - Душанбе, 2005; Динноршоева З. Гражданская 

философия Аль – Фараби. Диссертация на соискание учёной степени доктора философских наук. - Душанбе, 

2006;  Саидов Н.С. Сопоставительный анализ учений Аристотеля и Ибн Сины о человеке: Диссертация на 

соискание уч. степени д-ра философ.наука. - Душанбе, 2009; Назариев Р. Социальная философия “Ихван ас- 

Сафа” и Насира Хусрава. Диссертация на соискание учёной степени доктора философских наук. - Душанбе, 

2011. - С 94-98; Худойдодов Ф. Д. Сравнительный анализ силлогистики Аристотеля и Ибн Сины. Душанбе, 

2018. - 256 с. 
2 Сагадеев А. В. Ибн – Сина. - Москва. 1980. – 239 с; Касымжанов А.Х. Абу-наср ал-Фарабӣ. - Масква. 1982; 

Хайруллоев М.М.Форобӣ, эпоха  и учение. - Ташкент. 1975; Забеҳулло Сафо. Таърихи улуми ақлӣ дар 

тамаддуни исломӣ. - Теҳрон, 1371; Сайд Ҳусайни Наср. Назари мутаффакирони исломӣ дар бораи табиат. 

Ҷ.1., - Теҳрон. 1327.Ҷ.1; Ҳалабӣ А. Таърихи фалсафа дар Эрон  ва ҷаҳони ислом. - Теҳрон-Асотир. 1383. - С. 

32, Ёралии Курдфирузҷонӣ. Навовариҳои фалсафаи исломӣ. - Теҳрон 1386.  - С. 112; Саид Муҳаммади  

Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. Теҳрон, Ковиён.1360; Салибо Ҷ. Таърихи 

фалсафаи араб.Бейрут, 1973. - С. 154; Фаррух Умар. Таърих ал- фикр ал – арабӣ. - Бейрут, 1966; Маҷид 

Фахрӣ. Сайри фалсафа дар ҷаҳони ислом. Тарҷимаи дастаҷамъӣ. Маркази чопи донишгоҳӣ. - Теҳрон, 1372. –

С. 34; Ҳанна ал-Фахурӣ  ва Халил-ар Ҷар.  Таърихи фалсафа дар ҷаҳони исломӣ. - Теҳрон, 1377; Тайсир 

Шайх-ул-Арз. Ал-Муқаддима ило фалсафати Ибни Сино. – Бейрут – Лубнон, 1967. - С. 145.  
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асрњои миёнаи Шарқ аввалин файласуфест, ки рисолаеро бо номи «Иҳсо-

ул-улум»  таълиф карда, донишҳои гуногуни асри худро тасниф 

кардааст. Арасту фақат илмҳои ақлиро ё (ҳикмати фалсафаро) тақсимбандӣ 

карда буд, вале дар дастабандии Абунасри Форобӣ дар баробари қисматҳои 

фалсафа, инчунин илмҳои ғайрифалсафӣ, монанди забон, фиқҳ дар таснифоти 

ў шомил гардидааст, аз ин қисматҳо иборат аст: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илмҳои табиӣ 
Фиқҳ ва калом 

ИЛМИ ҲАНДАСӢ 

 
Ҳандасаи назарӣ 

Илми оинаҳо 

“манозир” 

Илм 

Ҳандасаи амалӣ 

ИЛМИ НУҶУМ 

 

ИЛМИ МУСИҚӢ 

 

Мусиқии назарӣ Мусиқии амалӣ 

     ИЛМИ ҶАРРИ ИСҚОЛ 

 

ИЛМИ ҲИЯЛ 

(механика) 

 
ИЛМИ ҶАБР ВА 

МУҚОБАЛА 

 

Илми риёзиёт Илми илоҳӣ  

Забон ва 
қисматҳои он 

Мантиқ ва 

аъзои он  

  Илмҳои назарӣ 

    ва аҷзои он 

Илми маданӣ ва 

аъзоҳои он 

Адади назарӣ Адади амалӣ 
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Яъне таснифоти илм, дар назари Абунасри Форобӣ, иборат аз инњо 

мебошад:  

1. Забон (шомили луғат ва қоидаҳои алфоз, сарф ва наҳв). 

2. Мантиқ (мақулаҳо ибораҳо, қиёс, бурҳон, ҷадал, софистика, 

хитоба ва шеър). 

3. Риёзиёт ё таъолим (илми адад, ҳандаса, манозир, нуҷум, илм - ул 

- асҳол ва илм ал-ҳиял). 

 4. Табииёт (манзараи табиат, манзараи олам, мавҷудият ва 

нобудшавӣ, чизҳои осмонӣ, маъданҳо, наботот, ҳайвон ва нафс). 

5. Илми илоҳӣ ё мобаъд-ут-табиа. 

 6.Илми маданӣ (дар бораи саодат ва ахлоқ ва рафтори инсонҳо). 

7. Илми фиқҳ. 

8. Илми калом.1   

Ин китоб, ба гуфтаи Ҳ. Фахурӣ ва Х. Ҷарр, “аз як сӯ баёнгари   

вусъати дониши  файласуфи мост  ва аз  дигар сӯ  баёнкунандаи  мафҳуме 

аст, ки аз лафзи “илм”  дар ин аср бояд фаҳмида  мешуд”.2  “Иҳсо-ул- 

улум” китобест, ки Абунасри Форобӣ сабаби  таълифи онро чунин баён 

медорад: “ Қасди ман аз ин китоб  он буд, ки илмҳои машҳурро яке 

бишуморем. Ва ба  иҷмоли аз мавзӯъ ба ҳар яке аз онҳо  огоҳ шавем ва 

ҳар якеро, ки ҷузъҳое бошад, ба аҷзои он воқеъ гардем ва ҳамчунин 

аҷзои он аҷзо. Ва онро дар панҷ фасл овардем. Нахуст дар илми  забон 

ва аҷзои он, дуюм  дар улуми таъолим, сеюм дар илми табиӣ  ва аҷзои он  

ва чаҳорум дар илми илоҳӣ ва аҷзои он,  панҷум дар илми маданӣ ва 

аҷзои он  ва шашум илми фиқҳ ва илми калом.» 3  

 
1 Форобӣ Абунаср. Иҳсо ал – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. – Теҳрон, 1364. – С. 43. 
2 Ҳанна ал-Фахурӣ  ва Халил-ар Ҷар.  Таърихи фалсафа дар ҷаҳони исломӣ. - Теҳрон, 1377. – С. 398. 
3 Форобӣ Абунаср. Иҳсо ал – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. – Теҳрон, 1364. – С. 18. 
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Ба ин тартиб мулоҳиза метавон кард, ки Абунасри Форобӣ 

донишҳоро ба шеваи Арасту тақсим накардааст ва ду илми дигар, яке 

фиқҳ  ва дигаре калом, ки аз илмҳои исломӣ  ба шумор мераванд ва дар 

асри ӯ аҳмияти босазое доштаанд, бар онҳо биафзуд. 

Фалсафаи Абунасри Форобӣ, ба гуфтаи  Ҳанна - ал –Фохурӣ ва 

Халил ал – Ҷарр, омезише аст аз ҳикмати Арасту ва навафлотунӣ, ки 

ранги исломӣ ба худ гирифтааст. Ӯ дар мантиқ ва табииёт арастуӣ аст, 

дар ахлоқу сиёсат - афлотунӣ, дар мобаъд - ут- табиъа плотинӣ, пеш аз 

ҳама ў ҳакиме аст, ки таълимоти ислом ва фалсафаро омехта дар ҳар ҳол 

пуштибонї аз дини ислом кардааст. Ӯ дар фалсафа бунёдгузори 

барҷастаи як низоми фикрӣ  буд ва саросари зиндагии хешро ба 

тафаккур ва тааммул  гузаронд ва худро аз ошӯбҳои сиёсӣ  ва иҷтимоӣ 

барканор дошт. Ӯ осори фаровоне аз худ ба ҷой гузошт. Табақабандии 

илмии ӯ дар таърихи  андешаи исломӣ нахустин кӯшиш аст, ки дар ин 

замина ба амал омадааст.1   

Баъди тақсимоти илм аз тарафи Арасту, дар фалсафаи Шарқ 

Абунасри Форобӣ нахустин файласуфе буд, ки системаи тақсимоти 

илмии Арастуро боз ҳам такмил дод ва шохаҳои он  вобаста ба 

тараққиёти  илмҳои назарию амалӣ зиёдтар ва гуногунтар шуданд. 

Ба гуфтаи Расул Ҳодизода, Абунасри Форобӣ маҷмӯи  дониш ва 

фанҳои  гуногунро на ба номи  фалсафа, балки ба истилоњи  “илм-ул-

улум”  зикр намудааст. Дар ин тақсимот  ду нуқтаи фарқкунанда нисбат 

ба тақсимоти  Арасту мавҷуд аст. Аввал ин, ки шумораи илмҳо ва 

гурӯҳҳои илмҳо назар ба тақсимоти Арасту хеле зиёд аст. Дуюм ин, ки 

пайдоиши баъзе  илмҳо мисли фиқҳу калом, бевосита ба пайдоиши 

 
1 Ҳанна ал-Фахурӣ  ва Халил-ар Ҷар.  Таърихи фалсафа дар ҷаҳони исломӣ. - Теҳрон, 1377. – С. 400. 
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ислом  ва идеологияи он вобаста аст.1 Дар муайян кардани мавзӯъ  ва 

моҳияти дониши илмӣ  ва хусусияти ҳар як бахшҳои  илмҳо дар асрҳои 

миёна  Абунасри Форобӣ нақши муҳим бозидааст, ки барои рушди 

минбаъдаи илмҳои табиӣ ва фалсафӣ заминаи асосӣ ба ҳисоб меравад. 

   Яке аз муҳаққиқони Абунасри Форобӣ М. Хайруллоев дар 

таҳқиқоти худ меъёрҳои  аслии тақсимоти илмҳои Абунасри Форобиро  

масъалаи маърифатшиносӣ ва ҳастишиносӣ медонад. Абунасри Форобӣ 

маълум кардааст, ки инъикоси олами беруна ба узвҳои ҳисси инсон  

метавонад ақлро водор созад, то масъалаҳои ҳастӣ ва маърифатро 

тасниф кунад.2 Яъне бештар илмҳои ақлӣ  мавриди тақсимоти ӯ буд. Дар 

ҳоле ки дар замони ӯ илмҳои нақлӣ низ маъмул буданд.   

   Абунасри Форобӣ мушкилоти таснифоти илмро на дар як рисола, 

балки  дар чанд рисолаҳои худ ба тарзҳои  гуногун пешниҳод мекунад. 

Дар рисолаи “ Муқадима ба мантиқ” ў донишҳои илмиро аз нигоҳи 

шаклҳои мантиқ баррасӣ карда, ба  улуми қиёсӣ (силлогизм) ва 

ғайриқиёсӣ тақсим месозад. 

Дар илмҳои қиёсӣ фалсафа, диалектика (санъати баҳс), риторика ва 

поэтикаро ворид месозад. Дар илмҳои ғайриқиёсӣ он намуди 

донишҳоеро ворид месозад, ки хусусияти амалӣ доштаанд, мисли тиб, 

кишоварзӣ, косибӣ ва ғайра. Дар рисолаи “Китоб-ат – тафсил –ас-

саодат” ҳамаи донишҳоро ба назарӣ ва амалӣ тақсим мекунад. 

Фалсафаро низ ў ба ду бахши назариявӣ ва амалӣ ҷудо месозад. 

   Меъёри дигаре, ки ӯ дар тақсимоти илм истифода ва донишҳои 

илмиро баррасӣ намудааст, ин тақсимоти мавзӯии донишҳо мебошад. 

Тақсимоти мавзӯии донишҳоро Абунасри Форобӣ бештар дар  рисолаи 

 
1 Ҳодизода Р. Аз Рӯдакӣ то имрӯз. – Душанбе, 1988. – С. 91. 
2 Хайруллоев М. М. Форобӣ, эпоха  и учение. – Ташкент, 1975. – С. 197. 
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машҳури худ “Китоб фи иҳсо ал- улум ва ат- таъриф” ё номи 

ихтисоршудааш “Иҳсо –ул-улум” мавриди таҳқиқ қарор медиҳад.  

Ибни Сино бошад таснифоти илмро дар маҳдудаи фалсафа 

табақабанди кардааст, ки ба таври хулоса чунин аст: 

   

 

Ба масъалаи мазкур, яъне таснифоти илм дахл намуда бояд таъкид, 

кард, ки принсипҳои маърифати таснифоти илмии олам дар таърихи 

фалсафа ба якчанд маънӣ фаҳмида мешавад. Аввалан, ба маънии маҳдуд, 

дар мисоли фалсафаҳои бостонӣ, нисбатан васеъ дар мисоли фалсафаи 

схоластикӣ ва васеътар, дар мисоли фаҳмиши плюралистии муосири 

манзараи олам, яъне ҷараёнҳои гуногуни фалсафии муосир. Ин чунин 

маънӣ дорад, ки маърифати олам ҳамчун силсилаи пайиҳам дар 
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пайвастагӣ аз гузашта то ба имрӯз идома дорад. Ҳамзамон ин силсила 

дар ҳадди ин ва ё он мактаби фалсафӣ  таваққуф накарда, балки аз як 

таълимоти фалсафа ба дигар таълимоти дигар нуфуз мекунад. Яъне, 

пирнсипҳои илмҳо дар мартабаҳо ҷой дошта, яке ба дигараш пешӣ дорад 

ва баъзеаш нисбат ба баъзеи дигараш мартабаи поинро дошта, оламро 

мавриди омӯзиш қарор  медиҳад, то ба фаҳмиши дурусту ҳақиқии олам 

даст ёбад.1 

Он чи бар пирсипҳои илм дар фалсафаи асримиёнагӣ барои 

маърифати олам рост меояд, фалсафаи  дунёи қадим ва фалсафаи 

метафизика мебошад. Фалсафа умуман дар асрҳои миёна масъалаҳои 

куллиро матраҳ кард, ба гуфтаи Ибни Сино ба қадри тавоноии 

маърифати инсон аст ва аз назари файласуфони асримиёнагӣ барои 

такмили маърифати инсон ёрӣ мерасонад.  

Маърифати олам бо присипҳо шинохта мешавад, ки онњо 

метавонанд илмӣ  ва ғайриилмӣ  бошанд ва дар мартабаҳои гуногун 

ҷойгир шаванд. Принсипҳои маърифати олам аз назари Абунасри 

Форобӣ ва Ибни Сино аз роҳи мантиқ ба даст меояд. Мантиқ  ба 

чаҳордаҳ қисм тақсим мешавад, ки асосҳо ё принсипҳои асосии 

маърифат ё шинохти ҳастӣ мебошанд: тахайюлот, маҳсусот, муҷарработ 

(таҷрибавӣ), мутавотирҳо (пайдарпай), аввалиёт, муқаддамоти фитрӣ, 

қиёсҳо, ваҳмҳо, машҳуроти мутлақа, машҳуроти маҳдуда, мусалламот, 

мушаббаҳот, мақбулот, машҳуроти дар ибтидо оқибате дар пай 

надоранда, шубҳаву гумонҳо. 2 

Ин асосҳо ё принсипҳо мадхали илмҳо номида мешавад, ки омӯзгор 

шогирдро ба он вомедорад, ки ин  асосҳоро қабул кунад ва имкон 

 
1 Тайсир Шайх-ул - Ард. Ал-Муқаддимату ило фалсафати Ибни Сино. Ибни Сино. ал-Бурҳон ми-аш-Шифо.  

– Димашқ, 1967. - С. 23.  
2 Ҳамон ҷо. - С. 21.  
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медиҳад, то масъалаҳои дигареро барои маърифати олам ба тартиб 

дароранд.  

Ҳамзамон ин принсипҳои мантиқӣ ва субординатсионӣ дараҷаи 

баробар барои дарки ҳақиқат надоранд. Баъзеаш аз ақли аввал 

сарчашма мегирад ё аз муқаддимаҳои фитрии қиёсҳо ё аз эҳсосот ё аз 

таҷрибаҳо, ки мартабаҳои шинохти инсон аз олам мебошад. Лекин 

баъзеи дигараш аз мухайялот ё аз мутавотирот, аз машҳурот ё 

мусалламот, аз мушоҳидаҳо ё  ваҳмиёт, аз нобоварӣ ва гумонҳо ё 

мақбулот истифода мекунанд, ки ин дараҷаҳо аз дараҷаи пасти дарки 

ҳақиқат  мебошад. 

Ибни Сино мегӯяд: «…Истеъмоли мақбулот ва машҳурот ва 

амсоли инҳо дар талаби ҳақиқат  ба муғолата ё ба ғалат ва нодониву 

гумроҳӣ меафтад, ки шояд дурӯғ бошад. Аммо ба тасдиқот ва ҷинс 

муносибате надошта, берун аз он аст. Сабабе барои воқеъ гардидани 

ҳақиқати амалӣ мисли мақбулоту машҳурот вуҷуд надорад, балки дар он 

ҳақиқати дигаре аст. Барои ҳамин ҳам ба он иллатҳои дигаре далолат 

намекунад. Агар сабабҳо ба чизҳо мувофиқат кунад, натиҷаи  саҳеҳ ба 

даст меояд, ҳеҷ зарурате ба ҳақиқате ва каммияти ҳақиқат надорад. ».1 

Яъне  барои ба даст овардани ҳақиқат ҳар инсон бояд принсипҳои 

мантиқиро ба дурустӣ аз худ намояд, то ба дарки дурусти воқеият даст 

ёбад.  

Ҳамин тавр ду навъи шинохт аст: яке шинохти илмӣ дар асоси 

принсипҳои мантиқӣ, ки моро ба яқин (дурустӣ ё ҳақиқат) мерасонад, 

зеро муқаддимаҳо аз яқин иборат мебошанд, дигаре - шинохти 

ғайриилмӣ дар асоси нимабоварӣ ё ба истилоҳоти имрӯза донишҳои 

 
1 Тайсир Шайх-ул - Ард. Ал-Муқаддимату ило фалсафати Ибни Сино. Ибни Сино. ал-Бурҳон ми-аш-Шифо.  

– Димашқ, 1967. - С. 95.  
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бардуруғ. Аммо ба назари Ибни Сино боварҳои илмӣ ё донишҳои 

ҳақиқӣ инчунин аз ҷиҳати  мартаба ё субординатсия байни ҳамдигар 

фарқ мекунанд.1 

Маврид ба зикр аст, ки муҳаққиқи тоҷик Сайфуллоев Н. М. 

мантиқи машшоиёнро дар баробари воситаи ба даст овардани маърифат 

донистан, инчунин ҳамчун методи инкишофи донишҳои илмӣ медонанд,2 

ки дар воқеъ дуруст мебошад. Мантиқ ва фалсафа ба назари аксари 

машшоиёни шарқӣ, махсусан А. Форобӣ ва Ибни Соно такмили нафси инсон 

мебошад, ки баъдан дар осори динӣ, ирфонӣ ва фалсафӣ пайгирӣ шудааст. 

Аммо мо бештар таълимоти Форобӣ ва Ибни Синоро мавриди таҳқиқ қарор 

дода, назарҳои муҳаққиқонро дар бораи пинсипҳо ва методҳои маърифати 

илмӣ баррасӣ мекунем. 

Фаҳмиши илм аз назари Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино ҳамон 

фалсафа мебошад, ки ба назариву амалӣ тақсим мешавад. Агар илмҳои 

назарӣ ва амалӣ дар як нуқтае бо ҳам оянд, ин нуқтаро Ибни Сино илми 

куллӣ ё фалсафаи уло меноманд. Яъне фалсафа аз назари машшоиёни 

шарқӣ вазифаи интегративӣ ё ҷамъбасткунандаро дорад.  

Аввалин пирсип ё, ба гуфтаи машшоиён, олати шинохти ҳастӣ, ки 

аз роҳи ақл сурат мегирад, ин мантиқ аст. Дар рисолаи «Ақсоми улуми 

ақлия» асоси шинохти оламро Ибни Сино чунин меҳисобад: «Инсон ба 

тавассути ҳикмат идрок кунад ва ҳақоиқи мавҷудоти олами вуҷудро 

истинбот намояд, он чиро ки донистан ва амал намудан ба ӯ воҷиб аст, 

барои инсон то истикмоли нафси худ кунад ва олиме гардад, маъқул 

мушобеҳ бо олами мавҷуди маҳсус ба андозаи тоқат ва истеъдоди 

башарӣ ва муҳайёю мустаид гардад барои саодатманд шудан дар олами 

 
1 Тайсир Шайх-ул-Ард, Ал-Мукаддима ило фалсафати Ибни Сино. – Димашқ, 1967.  - С. 150- 171.  
2 Сайфуллаев Н. М. Преемственность и новаторство в логических учениях восточного перипатетизма // 

Известия АН Тадж. ССР. Отд общесв. наук. – 1990. - № 2. - С. 31. 
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охират».1 Чи хеле ки аз матни  иқтибоси зикршуда бармеояд, Ибни Сино 

асоси шинохти оламро дарку маърифати худи инсон медонад ва тасдиқ 

мекунад, ки инсон аз роҳи донистан зеҳну шуури худро такмил медиҳад, 

то ба саодати ин дунё ва охират комёб шавад.  

Дар ин ҷо масъалае пеш меояд, кадом роҳе моро бо шинохти олами 

воқеӣ ҳидоят мекунад? Дар ҷавоби ин суол Ибни Сино мегӯяд: «Дар 

донистани ҳақиқат барои хештан ва дарёфти хайр барои ба он амал 

намудан, онро дарёфтан бошад, пас дар алоҳидагӣ фитрати аввалии 

инсонӣ ва бадоҳат (интуитсия) наметавонад дар ин кор кумакрасон 

бошад ва бахши зиёди ҳар он чи барояш муяссар мешавад, фақат 

метавонад ба воситаи иктисоб (дар дарёфти дониш) ҳосил шавад ва ин 

иктисоб барои иктисоби маҷҳул (дониши номаълум) аст. Дар аввал ба 

инсон зарур аст, ки бидонад, ки чи гуна дарёфти номаълум аз маълум ба 

ӯ муяссар мегардад ва ҳолати чизҳои маълум ва худ ба худ назми онҳо чӣ 

гуна сурат мегирад, то барои донистани маҷҳул фоидаовар бошад, яъне 

агар дар зеҳн тартиби зарурӣ ҷойгир шаванд, пас сурати он чизҳои 

маълум ба тартиби зарурӣ ҷойгир мешавад ва дар натиҷа зеҳн аз онҳо ба 

маҷҳули маъруф мустақил мешавад ва онҳоро дарк мекунад». 2 

Ҳадафи донистани ҳақиқат дарки воқеият ё табиат мебошад. Ба 

гуфтаи Ибни Сино, шинохти ҳақиқат бадоҳатан ба даст намеояд. Танҳо 

дар асоси идрок инсон метавонад «номаълумро маълум» созад, ё 

номаълумро маълум гардонад. Он чи маълум мешавад дар зеҳн сурати 

он чизҳо тасвир мешавад ва тартиби заруриро ба худ мегирад. 

Ҳамин тавр чизҳо аз ду ҷиҳат дониста мешавад: яке аз он ҷиҳат, ки 

он фақат тасаввур карда мешавад, ҳарчанд он номе дошта бошад ва бо 

он баён кард шавад ва маънои он дар зеҳн акс ёбад, ҳарчанд он (маъно) 

 
1 Абӯалӣ ибни Сино. Осори мунтахаб. Ҷ. 2.  – Душанбе, 1983. - С. 101.  
2 Абӯали ибни Сино. Осор. Ҷ. 5.  – Душанбе, 2009. - С.  91.  
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дар онҷо на дуруст бошаду на дурӯғ, чунон ки гӯянд «инсон»  ва гӯянд 

«чунин кун». Пас агар ту маъноеро, ки ба он хитоб мешуд, донистӣ, 

метавонӣ онро тасаввур намоӣ. Дуюм он, ки якҷо бо тасаввур тасдиқ низ 

пайдо мешавад. Яъне донишҳо аз роҳи ҳисҳо тасаввурро ба вуҷуд 

оварда, аз таваҳҳуму норушанӣ, дар асоси муҳокимаҳои қиёсию бурҳонӣ 

ба тасдиқот мерасем, ки ин тасдиқот воқеиятҳое мебошанд, ки 

ифодакунандаи ҳақиқат ҳастанд.  

Ибни Сино ва Абунасри Форобї мантиқро ҳамчун методологияи  

тақсими илмҳо матраҳ месозанд. Яке аз принсипҳои ба даст овардани 

донишҳои дақиқ дар бораи олами воқеъӣ ё худ ҳастӣ ва ҳақиқати он, ин 

илми мантиқ мебошад. Мантиқро Абунасри Форобӣ чунин таъриф 

медиҳад: «Саноати мантиқ ба таври куллӣ қавонинеро ба даст медиҳад, 

ки ба пайравӣ аз онҳо боиси истиқомату устувории  хирад мегардад ва 

дар мавориде, ки мумкин аст дар баъзе мақулот барои одамӣ иштибоҳе 

пеш ояд, ӯро ба роҳи дуруст ва ҳақиқат раҳнамун мекунад».1 

Абунасри Форобӣ инчунин таъкид мекунад: “Аммо умури дигаре 

низ ҳаст, ки мумкин дар онҳо хатое пеш ояд ва одамӣ дар мавриди онҳо 

аз ҳақ барканор шавад  ва ба ботил руй оварад. Ин гуна умур бояд ба 

фикр ва андеша ва аз тариқи қиёс ва истидлол дониста шавад. Дар ин 

даста аз умур ҳар кас хостори даст ёфтан ба ҳақиқати яқинии умури 

матлуб бошад, фаро гирифтани қавонини мантиқ ногузир хоҳад буд”. 2 

Ин таъриф зарурати донистани мантиқ аст, ки моро намегузорад 

дар шинохти мавзӯи ҳастӣ ва маърифати он ба иштибоҳу  хато дучор 

гардем. Аз ин сабаб танҳо аз роҳи таҳқиқ ва истифодаи усулҳои мантиқӣ 

метавонем ба ҳақиқати олам даст ёбем. 

 
1 Форобӣ Абунаср. Эҳсо ул – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. – Теҳрон, 1364.  - С.  51.  
2  Ҳамон ҷо.  - С. 52.  
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Дар тақсимбандии илмҳо Абунасри Форобӣ бештар аз присипҳои 

мантиқ кор мегирад ва дар доираи ҳар мавзӯъ мафҳумҳо, категорияҳо ва 

қонунҳоро муайян мекунад. 

Мавзӯъҳое, ки илми мантиқ дар матни фалсафии Абунасри Форобӣ 

баррасӣ мекунад, мафҳум, категорияҳо ва қонунҳо мебошад. «Мақулот 

(категория) он аст, ки ба алфоз далолат кунад, алфоз бошад ба мақулот. 

Яъне андешаеро дар зеҳни худ бо андешидан ва диранг кардан бар он 

тасҳеҳ мекунем ва дар зеҳни худ умур ва мақулоте иқома мекунем, ки 

кори онҳо ислоҳ кардани он раъй аст ва гоҳ ҳамин умур ва мақулотро, ки 

барои тасҳеҳи раъй зарурат дорад, дар хитоб ба тарафи худамон, ки 

мехоҳем раъйи ӯро тасҳеҳ кунем, ба калимот ва забон меорем. 

Ҳар раъйро наметавон бо ҳар категорияе, ки пеш ояд, тасҳеҳ намуд 

ва низ мумкин нест, ки он категорияҳоро бо ҳар миқдор ва ҳар ҳолат ва 

ҳар талабе, ки пеш ояд, ба кор бурд, балки дар мавриди ҳар раъйе, ки 

мехоҳем онро тасҳеҳ кунем, бо умуре ва мақулоти маҳдуде ниёзманд 

ҳастем ва дар тасҳеҳи он бояд ба теъдоде аз умури мушаххас ва маълум, 

ки дорои аҳвол ва таркибу тартиби муайян ҳастанд, тавассул ҷӯем. Ва 

дар мавриди алфозе, ки барои таъбир аз он мақулот - ҳангоми мухотаба 

ба тарафе, ки дар садади тасҳеҳи раъйи ӯ ҳастем ба кор меравад, низ 

матлаб аз ҳамин  қарор аст…»1 

Яъне на ҳар сухан категория буда наметавонад, балки танҳо 

мафҳуме категория  буда  метавонад, ки воқеияти мушаххас ва муайяни 

дорои аҳвол ва тартиби муайян дошта бошад. Яъне категория инъикоси 

субъективии хосиятҳои моҳиятан муҳими объектҳои олами воқеӣ 

мебошанд.  

Дар ин бора Абунасри Форобӣ мегӯяд: «Қудамо мақулотро қавл ва 

 
1 Форобӣ Абунаср. Эҳсо ул – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. – Теҳрон, 1364.  - С.  58 – 59.  



128 

 

 

 

нутқи дарунии тамаркуз дар нафс хонанд ва он чиро муаббир ва 

тарҷумони он аст, қавл ва нутқи берунӣ хонанд, ки бо савт адо мешавад. 

Ва он чи одамӣ ба он раъйро дар нафси худ тасҳеҳ мекунад, қавли 

тамаркуз дар нафс аст ва он чи раъйи дигаронро ба он тасҳеҳ мекунад, 

қавли берунии савтӣ аст. Ва қавлеро, ки кори он тасҳеҳи раъй аст, 

қудамо қиёс номидаанд, хоҳ он қавл дар нафс ҷойгузин бошад ё бо савт 

хориҷ шавад».1 

Баъди он, ки категорияҳоро ба қисматҳо ҷудо мекунад ва 

пайдоиши қавлро аз савт ва қиёс медонад, Абунасри Форобӣ ба 

баррасии  илми наҳв (забон) мепардозад. Аз назари Абунасри Форобӣ 

забон низ як ҷузъи мантиқ мебошад.  Дар муҳокимаҳои худ Абунасри 

Форобӣ байни илми мантиқ ва илми забон монандӣ ва фарқият гузошта 

мегӯяд: «Чун илми мантиқ миқдоре аз қавонини алфозро ба даст 

медиҳад, аз ҷиҳатҳое ба илми наҳв мушорикат дорад, вале аз он ҷиҳат бо 

илми наҳв мутафовит ва фарқият дорад, ки илми наҳв танҳо қавонинеро 

ба даст медиҳад, ки махсуси алфоз ва калимоти як қавм аст, вале илми 

мантиқ қавонини муштаракеро ба даст медиҳад, ки алфоз ва калимоти 

тамоми ақвомро дар бар мегирад».2 

Яъне монандии ин ду илм дар моҳияти онҳо аст, ки дар асоси 

қавонини ягона устувор мешаванд, аммо фарқияти онҳо дар он аст, ки 

забон махсуси як забони муайян аст, аммо илми мантиқ ягона буда, ба 

ҳамаи забонҳо тааллуқ дорад.   

Мантиқ аз калимаи нутқ гирифта шуда, ба гуфтаи Абунасри 

Форобӣ дар се маъно аст:  

1. Каломи беруние аст, ки бо савт адо мешавад. 

2 Каломи дарунӣ ё тамаркуз дар зеҳн аст ва он иборат аз 
 

1 Форобӣ Абунаср. Эҳсо ул – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. – Теҳрон, 1364.  - С.  59.  
2 Ҳамон ҷо.  - С.  60.  
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мақулотест, ки алфоз бар онҳо далолат мекунад. 

3. Қувваи нафсонии зотии инсонӣ аст, ки ба василаи он аз дигар 

ҳайвон фарқ мекунад.1 

Таърифи мантиқ аз назари  Форобӣ он аст, ки аз забон таркиб 

ёфта, дар зеҳн мутамарказ шуда, қувваи зотӣ - нафсонии инсонро ташкил 

медиҳад.   

Ҷузъҳои мантиқе, ки Форобӣ онро муайян кардааст ҳаштоянд:  

Се навъи қиёс, ки ба василаи онҳо метавон фикреро, тасҳеҳ (саҳеҳ, 

рушан) кард ё матлаберо исбот намуд ва панҷ анвои саноиъе, ки пеш аз 

такмили он се қисм дар равиши ба кор бурдани қиёс мавриди истифода 

воқеъ мешавад: бурҳонӣ, ҷадалӣ, суфастоӣ, хитобӣ ва шеърӣ. 

Пеш аз он ки  Форобӣ ба таърифу тафсири қиёс шурӯъ кунад, 

таъкид ба ин дорад, ки  ҳар донандаеро зарур аст, ки аз гуфторҳои анвои 

саноати панҷгонаи мантиқ огоҳ бошад:  

1. Гуфторҳои  бурҳонӣ  суханонест, ки моро дар мавриди матлубе, 

ки ҷустуҷӯи шинохтани он ҳастем, ба ҳақиқати илмӣ мерасонад, хоҳ 

инсон бурҳонро миёни худ ва нафси худ барои исботи он матлаб ба кор 

гирад ё дар мавриди шахси дигар  аз он истифода кунад ё ин ки дигаре ба 

василаи он дар исботи матлабе мухотаб қарор диҳад.2 

2. Гуфторҳои ҷадалӣ он суханонест, ки танҳо дар ду маврид 

истеъмол мешавад: яъне он ки пурсанда умури машҳуреро, ки мавриди 

қабули тамоми мардум аст, василаи пирӯзӣ бар «муҷиб» қарор диҳад… ё 

аз он ҷонибдорӣ мекунад. Дуюм он, ки инсон бихоҳад ба василаи 

машҳурот, хоҳ барои худ, хоҳ барои дигаре, эҷоди гумони қавӣ кунад, ба 

 
1 Форобӣ Абунаср. Эҳсо ул – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. – Теҳрон, 1364.  - С. 58 – 59.  
2 Ҳамон ҷо. - С.  63.  
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он тавр, ки гумон равад, ки он ақида амри яқинӣ аст, дар ҳоле ки воқеан 

яқинӣ нест. 

3. Гуфторҳои  суфастоӣ суханест бо ин хусусият, ки дигаронро ба 

иштибоҳ меафканад ва гумроҳ мекунад. Ҳақро ба ботил монанд месозад, 

ноҳақро ҳақ ҷилва медиҳад ва ҳақро ноҳақ. Касеро, ки доно нест, донои 

тезбин муаррифӣ мекунад ва онро, ки ҳаким ва доност, нодон ва омӣ 

менамояд. 

 4. Гуфторҳои хитобӣ он аст, ки ба василаи он метавон инсонро дар 

мавриди ҳар раъйе қонеъ сохт ва зеҳни ӯро ба ончи гуфта мешавад, 

мутмаин намуд, то барои ӯ тасдиқи гунае хоҳ заиф ва хоҳ қавӣ ҳосил 

шавад. Мартабаи тадқиқоти қонеъкунанда аз «занни қавӣ», яъне, гумони 

қавӣ пойинтар аст. 

5. Гуфторҳои шеърӣ суханест, ки аз умуре таркиб мешавад, ки 

барои шунаванда дар умуре, ки  мавриди гуфтугӯ воқеъ мешавад, 

ҳолатеро бармеангезад ё чизеро бартар аз ончи ҳаст ё фурӯтар аз ончи 

ҳаст, ҷилва медиҳанд ва ин дар мавриди тавсифи зебоӣ ё зиштӣ аст ё 

шукӯҳмандӣ ё хорӣ ё чизе шабеҳ ба инҳо. Ҳангоми шунидани суханони 

шеърӣ чунин тахайюле дар мо эҷод мешавад, ки шабеҳ аст ба он ҳолате, 

ки дар ҳангоми нигаристан ба ашёи  нороҳаткунанда эҳсос мекунем, зеро 

дар ҳамон лаҳза ин тахайюл дар мо эҷод мешавад, ки ин чиз боиси 

нороҳатист. Дар натиҷа нафси мо аз он мерамад ва дурӣ меҷӯяд ва ҳол 

он ки яқин дорем, ҳақиқат ончунон нест, ки мо мепиндорем. 

Гуфторҳои қиёсӣ дар нафс ҷойгиранд ва аз категорияҳои зиёдтаре 

таркиб шудаанд, ки ҳамагӣ ба якдигар марбут ва мураттаб ҳастанд ва 

тамомашон барои исботи як чиз якдигарро кумак мекунанд. Гуфторҳои 

қиёсие, ки ба василаи савт хориҷ мешаванд, аз алфози зиёдтаре таркиб 



131 

 

 

 

шудаанд, ки ҳамагӣ ба якдигар марбут ва ҳамоҳанг ҳастанд ва бар он 

категорияҳо далолат мекунанд ва бо онҳо мусовӣ ҳастанд.1 

Камтарин гуфторҳои берунӣ он аст, ки аз  ду лафз (яъне аз суғро ва 

куброи сода ва  мураккаб) таркиб ёфта бошад ва камтарин гуфтори 

мазкур дар нафс низ он аст, ки аз ду мақулаи муфради (яъне сағир ва 

кабири зеҳнӣ) дигар таркиб шуда бошад, ки ақсоми  суханони басит ё 

содаанд. 

Гуфторҳои қиёсӣ гоҳ аз суханони мураккаб таркиб мешаванд ва ба 

сурати суханони мураккаб дармеоянд. Камтарин қавли мураккаб он аст, 

ки аз ду қавли басит (яъне суғро ва куброи басит) таркиб шуда бошад. 

Шумораи аъзои аҳволи мураккабе, ки дорои беш аз ду қавл бошанд, 

номаҳдуд аст. 

Хулоса, Абунасри Форобӣ мисли Арасту аъзои мантиқиро аз ҳашт 

қисмат иборат медонад: 1. Мақулот ё категорияҳо; 2. Ибора: 3. Қиёс ё 

аналитикаи аввал: 4. Аналитикаи дуюм ё бурҳон: 5. Ҷадал ё тубиқо: 6. 

Ҳикмати фиребанда ё софистика: 7. Риторика ё хитоба: 8. Шеър ё 

поэтика, ки шомили қонунҳо мебошад.2 

Дар миёни ин ҷузҳо бурҳон ҷузъи асосӣ аст, ки се ҷузъи пеш ҳамчун 

муқаддима ба он хидмат мекунанд ва ҷузъҳои баъдӣ ҳамчун ҷузъҳои 

ёрирасон, муфид ва нигоҳдоранда аз хатоӣ ҳастанд. 

Ба он шакле, ки илми мантиқро Арасту бахшбандӣ карда буд, 

ҳамчун намуна баъдан аз тарафи Фарфурис  як бахше бо номи 

«Исоғуҷӣ» (Мадхал) илова гардид. Аммо Абунасри Форобӣ дар 

тақсимоти худ ин бахшро дар ҷузъи категорияҳо дохил кардааст. 

Иброҳим Мадкур он тақсимотеро, ки файласуфони асримиёнагии 

 
1 Форобӣ Абунаср. Эҳсо ул – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. – Теҳрон, 1364.  - С.  67.  
2 Форобӣ Абунаср. Эҳсо ул – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. – Теҳрон, 1364.  - С. 70 - 71.  

 



132 

 

 

 

араб ё исломӣ мантиқро бахшбандӣ кардаанд ва Ибни Сино маҳз аз ин 

бахшбандӣ истифода кардааст, ибора аз нуҳ қисмат медонад:  

1. «Исоғуҷӣ» ё «Мадхал», ки баъзе алфози далолаткунанда бар 

маъноии куллиро баррасӣ мекунад. 

2. «Категорияҳо» ё « Мақулот», ки шумораи маонии куллии олиро, 

ки дарбаргирандаи тамоми мавҷудот аст, фаро мегирад. 

3. Ибора ё Бориирминос, ки чӣ гуна сурат гирифтани маониро дар 

шакли мусбат ё манфӣ баён менамояд, ки қазия ва хабар бар сидқ ё кизб  

устувор мегардад. 

4. «Аналитика» ё «Қиёс», ки барои сохтани қазияҳое, ки аз онҳо 

қиёс таркиб меёбад ва ифодакунандаи  донистаниҳо аз надонистаниҳо 

мебошад. 

5. «Анолитикаи дувум» ё «Бурҳон», ки дар он шароити қиёс таҳти 

озмоиш қарор гирифта, бурҳоне мешавад, ки тавассути яқинии бешак 

ҳосил мегардад. 

6. “Тупиқо” ё “Ҷадал,” ки шомили қиёсҳои судманд дар гуфтугӯ бо 

шахсе мебошад, ки дар фаҳмоии дарёфтани бурҳон кӯтоҳӣ карда, танҳо 

бо гуфтугузори ҷадалӣ қонеъ мегардад. 

7. «Суфистиқо» ё «Сафсата», ки тамоми ғалатҳои дар улум ва 

гуфторҳои омма содиршавандаро бармешуморад. 

8. «Риторика» ё «Хитоба», ки қиёсҳои балоғии барои гуфтугузор бо 

мардум дурустро дар шакли ситоиш ё накӯҳиш, дар шакли пузиш ё 

сарзаниш равшан месозад. 

9. “Поэтика” ё “шеър,” ки қиёси шеърӣ ва он чиро, ки шоистаи он 

аст, шарҳ медиҳад, ки аз он накутару бузургтар ва гуворотару 

дилписандтар мегардад. 

Ибни Сино бештар дар мантиқ аз тақсимоти Парфирия ( Porphyrios 
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– файлафуси навафлотунии юнонӣ) намуна гирифта, масоили қисматҳои 

мантиқиро ҷудо – ҷудо аз аввал то ба охир баррасӣ намудааст. 

Арасту, чи хеле ки медонем, ин тартиботе, ки баъдан аз тарафи 

файласуфони исломӣ дар мантиқ ворид намуданд, чунин пайдарҳамиро 

наоварда буд. Ин рабту тартиб кори шореҳони Арасту дар асрҳои пасин 

мебошад, ки онро Искандари Афродисӣ оғоз бахшида, дар сурати 

мухтасар анҷом додааст. Ва ин кор аз ӯ ба шореҳони мактаби 

Искандария гузашт, ки онро густариш дода, ба итмом расониданд. Ва 

сарвари онҳо Самбалиқиус ва Аминиюс (Ammonios Sakkas – файласуфи 

искандаронӣ) буданд.1 

Тақсимоти илми мантиқ дар китоби «Шифо»-и Ибни Сино ба 

тариқи нуҳгонаи зикршуда оғоз мегардад.  

Қисмати аввалро, ки “Мадхал” ё “Исоғуҷӣ” ном дорад, Ибни Сино  

аз шарҳҳои қадиму ҷадиди арабӣ ва ғайриарабӣ пазируфта, чуноне 

рафтор кардааст, ки гумон мекунӣ «Мадхал»-и ӯ ҳамон «Исоғуҷӣ» аст, 

на чизи дигар ва дар таълифи худ бар он бобҳое афзудааст, ки аз 

Порфирия пайравӣ карда ё ба чизҳое амиқтар фурӯ рафтааст, ки 

Порфирия танҳо ба онҳо иктифо намуда буд. Масалан, дар бораи 

ҳақиқати мантиқ ва пайванди он бо илмҳои дигар, дар бораи мавзӯъ ва 

манфиати он, дар бораи тафаккур ва забон сухан ронда, фаслеро дар 

бораи сегонаи куллиёт кушодааст, ки ин навоварии Ибни Синост. 

Ҳамчунин ӯ ҷинсро ба табиӣ, ақлӣ ва мантиқӣ ҷудо намудааст, ки ин 

пайванде ба назарияи маърифат дорад. 

Бо ин ибтикорот ба гуфтаи Иброҳим Мадкур Ибни Сино 

«Мадхал»-и худро ҳақиқатан ҳам муқаддимае сохтааст бар тамоми 

мантиқ ба ҷои он ки муқаддимае мебуд, танҳо барои мақулот. 

 
1 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷ. 5. - Душанбе, 2009. - С.  58.  
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Он навгоние, ки Ибни Сино дар «Мадхал» ба ақидаи И. Мадкур 

овардааст, ин аст ки «ӯ кӯшиш мекунад назарияи куллиётро ба назарияи 

маърифат ба таври ногусастанӣ пайванд диҳад». Хулосаи И. Мадкур ин 

аст, ки «Мадхал»-и Ибни Сино пажӯҳиши густурдае мебошад дар 

назарияи таърифи Арасту ба ҳамон андоза, ки вай шарҳест бар куллиёти 

панҷгона. Ва рабт додани ин куллиёт ба назарияи таъриф, ки Арасту дар 

«Бурҳон» баён намудааст, аз назари ӯ дур наафтодааст».1              

 Масъалаи дигаре, ки Ибни Сино ба он назарияи наверо пешниҳод 

мекунад, ки ин илми мантиқ ҷузъ ё олати фалсафа мебошад. Арасту ва 

шогирдаш Искандари Афродисӣ гуфтаанд, ки мантиқ аз фалсафа ҷудост. 

Аммо равоқиён мантиқро ҳамчун ҷузъи фалсафа медонистанд. Ибни 

Сино бошад, мегӯяд, ки мантиқ барои фалсафа ҳам олат ва ҳам ҷузъе аз 

он аст. «Ин ҷанҷолҳое, ки дар ин масоил ҷараён дорад, аз корҳои ботил 

ва беҳуда аст: ботил аз он ҷиҳат, ки байни ду қавли мазкур таноқуз нест 

ва ҳар яке аз он ду ба фалсафа ба маънии дигар ёрмандӣ мекунад ва 

беҳуда аз он ҷиҳат аст, ки машғул шудан ба ин гуна чизҳо  коре нест, ки 

аз он манфиате расад».2  

Ибни Сино бар ин назар аст, ки мантиқ дар як вақт ҳам дорои  

ҷанбаи  назарӣ аст ва ҳам амалӣ  ва илмест, ки қонуну қоида ва 

пажӯҳишҳои назариро дар бар мегирад ва василаест, ки бо ёрии он берун 

овардани маҷҳул аз маълум (ношинохта аз шинохта) муяссар мегардад. 

Ибни Сино менависад, ки намедонам дар илми пешиниён ин илм чӣ 

манзалате дошт, вале мусаллам аст, ки ин илм олоти илмии илмҳои 

дигар мебошад.3  

Абунасри Форобӣ низ мантиқро илме медонад, ки ба воситаи 

 
1 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷ. 5. - Душанбе, 2009.  - С.  65.  
2 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷ. 5. –Душанбе, 2009. - С.  63.  
3 Ҳамон ҷо. - С.  62. 
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қавонини  мантиқӣ категорияҳо мавриди санҷиш қарор дода мешавад. 

Муҳаммади Ғазолӣ гоҳо мантиқро олат ва гоҳо илми мизон меномад. 

Ибни Рушд монанди Ибни Сино мантиқро муайянсозанда ва самтнамои 

пажӯҳишҳои фалсафӣ ба шумор меорад.  

Мавзӯи дигаре, ки мавриди баҳси таснифоти илм аст, ин тақсимоти 

мавзӯии мантиқ мебошад. Тақсимоти мавзӯии мантиқ  ду навъ аст, ки 

яке тассавур ки бо ёрии  он идроки чизҳо  сурат мегирад, чуноне ки 

тасаввур карда мешавад «инсон» ё «ҳассос», дигаре тасдиқ,  ки бо ёрии 

он идрок нисбат ба чизе сурат мегирад ва он ду чизи муфрадро, ки яке бо 

дигаре нисбат дорад, дар бар мегирад, ки байни онҳо алоқамандие ҳаст, 

ки дар худ ростӣ ва дурӯғиро таҷассум менамояд, ба монанди «инсон 

ҳассос аст». Ва равшан аст, ки ҳар кадом тасдиқ тасаввурро тақозо 

мекунад, на баръакс. Ҳамаи он қисматҳои нуҳгонаи дар боло зикршуда, 

дар асоси ин ду навъ – тасаввур ва тасдиқ мавзӯъбандӣ мешаванд. 

Чунин фаҳмиши мавзӯии мантиқ дар китобҳои Ибни Сино 

«Шифо», «Донишнома», «Ишорот ва танбеҳот», «Наҷот» ва «Ҳикмати 

машриқия»  матраҳ шуда, ҳар як таърифи мавзӯи ин бахшҳо, умумиятҳо 

ва фарқиятҳояшон нишон дода мешавад,  ки  ҷанбаи пайвастагии 

мавзӯотро байни ҳамдигар устувор месозад. 

Ба гуфтаи донишманди араб  Иброҳим Мазкур, «Ибни Сино дар 

тасаввур ва тасдиқ нахустпояи мантиқро пайдо мекунад, ки бар асоси 

онҳо назарияҳои гуногуни мантиқӣ асос меёбад ва мантиқ ҷуз ин нест, ки 

поя дар илми равоншиносӣ дорад ва тасаввуроту тасдиқоти мо бо он 

хатову савоб мегардад, ки вазъ намудани қавоид барои ҳар яке аз он 

ногузир аст ва маҷмӯи қавоиди тасаввур – назарияи гуфтори 

шарҳшаванда ё таъриф ва аз таъриф он чи ҳад ё расм ё мисол ё аломат ё 

исм аст. Ва маҷмӯи қавоиди тасдиқ, назарияи ҳуҷҷат (бурҳон) ва аз 
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ҳуҷҷатҳо он чи ки қиёс аст ё истиқро (дедуксия) ё тамсил ва ғайра аст».1 

Метавонем муқаррар намоем, ки фарқ миёни тасаввур ва тасдиқ 

нуқтаи оғози собите дар китоби мантиқи асримиёнагӣ мебошад, бо 

вуҷуди ихтилофе, ки дар байни онҳост. Бори нахуст мо онро дар асарҳои 

гаронмояи Абунасри Форобӣ мушоҳида мекунем, ки он то ба имрӯз 

идома пайдо кардааст. 

Хулосаи  мантиқи машшоиёни шарқӣ он аст, ки дар асоси се 

амалиёти ақлӣ ба гуфтаи Бойс бино шудааст: «идрок, ҳукм ва истидлол. 

Ва мантиқдонон аз қабили Порт Ройял бо таъсирипазирӣ аз Декарт ба 

он пояи чаҳорумро афзуданд, ки ба метод (методология) нигаронида 

шудааст ва он худ тартиб мебошад». 2 

Донишманди маъруфи тоҷик М. Диноршоев бар ин ақидааст, ки 

“Ибни Сино ҷузъи фалсафа будани мантиқро дар заминаи ин далел 

исбот мекунад, ки фалсафа илм дар бораи ҳамагуна мавҷудот аст. Дар 

ҳоле ки мавзӯи баҳси мантиқ, яке аз анвои мавҷудот аст, пас мантиқ ҳам 

ҳамоно ҷузъи фалсафа хоҳад буд. Вале Ибни Сино возеҳан ишора 

намекунад, ки мантиқ кадом навъи ҳастиро баррасӣ мекунад. Бинобар 

ин суоле пайдо мешавад, ки он навъи мавҷудоте, ки мавзӯи мантиқ аст, 

кадом аст? Ба фикри ин ҷониб он навъи мавҷудот, ки мантиқ ба ҳайси як 

ҷузъи фалсафа онро меомӯзад, тафаккури инсон ва навъҳои он – лафз, 

қазия, истиқро ва тамсиланд. Онҳо чун навъи ҳастӣ аслан табиати 

муҷарради зеҳнӣ ва ақлонӣ доранд. Лекин чун дар хориҷ татбиқ ёбанд, 

сурати моддӣ пайдо мекунанд”.3 

Аҳамияти мантиқ аз назар М. Диноршоев ҳамчун олати маърифат 

аз он иборат аст, ки он дар тамоми илмҳо нуфуз ва русух карда, онҳоро 

 
1 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷ. 5.  - Душанбе, 2009. - С.  67.  
2 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷ. 5. - Душанбе, 2009. - С.  69.  
3 Диноршоев М. Матолиби фалсафаи Ибни Сино. – Душанбе, 2011.  - С.  124.  
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ба ҳам пайванд медиҳад ва дар як низоми ягона муттаҳид месозад.1 

Ба ҳамин тариқ Иброҳим Мазкур ва Мусо Диноршоев бар он 

ақидаанд, ки мантиқро Ибни Сино ҳамчун метод ва методологияи 

маърифати илмӣ низ муаррифӣ карда, пеш аз ҳама дар осори асосиаш 

онро истифода кардааст. Зеро ҳар касе ки  роҳи пурмашаққату 

ноҳамвори илмро пеш мегирад, пеш аз ҳама бояд тарзҳо ва воситаҳои 

дарёфтани дониши ҳақиқӣ, роҳҳо ва воситаҳои аз хато ва иштибоҳ 

барҳазар буданро бидонад ва дар хулосабарории таҳқиқоти илмӣ дуруст 

натиҷагирӣ кунад. 

Масъалаи дигаре, ки зимни ин баҳс пеш меояд,  робитаи байни 

ҳамдигарии илмҳо ё илм аз кадом роҳҳо таҳлилу таркиб мешаванд? Аз 

назари машшоиёни шарқӣ илм дар асоси присипҳо, мавзӯъҳо ва 

масъалаҳо интегратсия ва дефференсатсия мешаванд. Ин меъёрҳоро 

файласуфи араб  Тайсир Шайх ул – Арз бо истифода аз мантиқии Ибни 

Сино муайян кардааст, ки зимни таҳқиқи ин масъала аз он зикр мекунем. 

Илмҳо дар асоси мавзӯъҳо бо ҳамдигар робита доранд ва дар баъзеи 

мавзӯъҳо аз ҳамдигар фарқ доранд. Илмҳо дар асоси мавзӯъ ба шохаҳои 

мухталиф тақсим мешаванд. Баъзе аз ин илмҳо бо ҳамдигар робитаи 

мавзӯӣ дошта,  баъзе илмҳо бошад робитаи мавзӯӣ надоранд. Аз як 

тараф, байни илме ба илми дигаре монандӣ вуҷуд дорад, аз тарафи дигар 

бошад, фарқиятҳо. Ин монандию фарқият дар мавзӯи илмӣ мебошад. 

Илмҳои муштараке, ки дар як мавзӯъ ба ҳам робита доранд, пеш аз 

он ки як илмро ташкил диҳанд,  аз назар Тайсир Шайх ул – Арз байни 

худ фарқият низ доранд, ки ду тараф дорад: 

Тарафи аввал: вақте мо ба ду илм назар меандозем, ки робитаи 

муштарак доранд, ин назар назари мутлақ аст, зеро онҳо танҳо аз як 

 
1 Ҳамон ҷо.  - С. 124.  



138 

 

 

 

ҷиҳат ба ҳам муштараканд.1 Яъне вақте илмҳо аз як ҷиҳат ба ҳам робита 

доранд, илми куллӣ ҳастанд ва аммо вақте аз чанд ҷиҳат робита доранд 

илми ҷузъӣ ном доранд. 

Тарафи дувум:  вақте ки ба ин ва ё он илм аз рӯи омӯзиши ҳамин як 

объекти омӯхташаванда,  назар мекунем, мебинем, ки онҳо  аз як ҷиҳат 

монандӣ дошта, аз ҷиҳати дигар фарқият доранд. Мисоле, ки илмҳо дар 

мавзӯъ ба ҳам муштараканд, ин табиат мебошад. Табиат ҳам объекти 

омӯзиши илми табиат буда, ҳам объекти омӯзиши илми ҳайат мебошад. 

Мавзӯи муштараки ин ду илм ҷисми олам мебошад, ки онҳо ба куравӣ 

будани олам бовар доранд. Лекин илми ҳайат ба миқдор ва вобастагии ӯ 

сару кор дошта, илми табиат бошад, ба омӯзиши зоти табиат машғул 

мебошад. Яъне табиат асоси ҳаракат ва оромӣ аст. 

Агар ҷиҳати фарқияти илмҳоро сарфи назар кунем ва таваҷҷуҳи 

худро ба муштаракоти илмҳо маҳдуд созем, ин муштаракотро ё дар 

принсипҳои он ё дар мавзӯъҳо ё дар масъалаҳо метавон дарёфт.  

1. Робитаи (муштаракоти) илмҳо дар принсипҳо (асосҳо, 

мабдаъҳо). Робитаи принсипиалии илмҳо ду тараф дорад: ё дар 

принсипҳои умумие, ки ҳамаи илмҳо ба он муштараканд, ё муштаракоти 

илмҳо дар ҷузъиёти умумӣ аст, ки бахши муайяне аз илмҳо барои ӯ далел 

меоваранд. 

Дар назар нест, ки ҳамаи илмҳо ба ҳамдигар дар принсипҳо робита 

ва мақоми баробар дошта бошанд, балки робитаи онҳо дар ақаллияти 

умумист. Мисол, илмҳои риёзӣ, ки мавзӯи омӯзиши онҳо якест. Яъне дар 

асоси ададҳо омӯзиши илми ҳисоб, ҳандаса, мунозира ва мусиқӣ устувор 

 
1 Тайсир Шайх-ул - Ард. Ал-Муқаддимату ило фалсафати Ибни Сино. Ибни Сино. Ал-Бурҳон мин-аш-

Шифо. -Димашқ, 1967.  - С. 109  
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мегардад ва робитаро дар байни ин илмҳо ба вуҷуд меоварад. Ин робита 

принсипи баробариро дар байни илмҳо пойдор мекунад.1 

Дар як мавзӯъ ду илм ба ҳам робита дошта, валекин ин робитаҳо  

дар худ ба навъе ихтилоф низ доранд. Ин ихтилоф мумкин аст, ду шакл 

дошта бошад:  

А. Ду илми ба ҳам мухталиф, ки аз ҷиҳати умумӣ ва хусусӣ дар 

мавзӯъ байни масъалае аз масъалаҳо дар яке аз илмҳо ба ҳам робита 

доранд, ки ин робита бардавом боқӣ намонда, асосе дар илм гирифта 

мешавад, ки илмҳоро дар худ ба ҳам меоварад ва бурҳони ӯ дар илми 

аъло (куллӣ) зикр карда мешавад, ки метафизика мебошад.2 Яъне 

фалсафа дар фаҳмиши Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино  дар фалсафаи 

асримиёнагӣ низ вазифаи интегративиро дошт. Масалан, дар байни 

илми тиб ва табиат дар масъалае робита дошта, дар илми табиат аз 

барои робитаи онҳо бурҳон оварда мешавад. 

Б. Ду илме, ки дар як мавзӯъ робита доранд, аз ҷиҳати  умумӣ ва 

ҷузъӣ ба ҳам мухолифанд, мисли илми ҳандаса ва ҳисоб. Ин ду илм дар 

омӯзиши мавзӯи миқдор робита дошта, ҳамзамон ихтилоф доранд. Дар 

илми ҳисоб миқдори ададҳо ба ҳисоб гирифта шуда, дар ҳандаса бошад, 

хатҳо, ҳамвориҳо ва ҳаҷмҳо дар назар аст. 3 Ҳамзамон ин илмҳои ба ҳам 

зид дар мавзӯъ буда, аммо дар ҷинси мавзӯъ ба ҳам муштараканд, ки 

боиси дифференсатсияи илмҳо мешаванд. 

Иштироки илмҳо дар масъалаҳо, ин иштирок дар мавзӯъ мебошад, 

ки тамоми илмҳоро ба ҳам меоварад. Дар ҳақиқат, иштироки аввалияи 

байни илмҳо, ин умумият ба сабаби масъалаҳо буда, дар мавзӯъ низ 

 
1 Форобӣ Абунаср. Иҳсо ал – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. - Теҳрон. 1364.  - С.  75-95. 
2 Тайсир Шайх-ул - Ард. Ал-Муқаддимату ило фалсафати Ибни Сино. Ибни Сино. ал-Бурҳон мин-аш-

Шифо. - Димашқ. 1967.  - С. 110.  
3 Форобӣ Абунаср. Иҳсо ал – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. - Теҳрон. 1364. - С.  76; Тайсир Шайх-ул 

- Ард. Ал-Муқаддимату ило фалсафати Ибни Сино. Ибни Сино. ал-Бурҳон мин-аш-Шифо. - Димашқ. 1967.  

- С. 110.  
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умумият дорад.1 Зеро ин умумият талаботи илмҳое мебошад, ки маҳмул 

ба як мавзӯъ аст. Аз ҷониби дигар бошад, ин илмҳо аз ҳамдигар ҷудо 

ҳастанд. 2 

Илмҳо аз се ҷиҳат  бо ҳам робита доранд: 

1. Ё яке аз ду мавзӯъ, мавзӯи омӯзиши як илм мебошад, ки илм хос 

аст. Мисли илми табиат ва илми тиб аз як ҷиҳат ва илми ҳандаса ва 

география аз ҷиҳати  дигар, ки ба дигар илмҳо низ алоқаманданд. 

2. Ё яке аз ду мавзӯъ дар як чизи муайяне бо ҳамдигар робита 

доранд ва дар чизи дигари  хос ба ҳам мухолифанд. Мисли илми тиб ва 

илми ахлоқ. Масалан, аз ҳайси мавзӯъ ин ду илм инсонро мавриди 

омӯзиш қарор дода, бо ҳам муштараканд, аммо яке бадани инсонро 

мавриди омӯзиш қарор медиҳад, масалаи илми тиб ва дигаре бошад 

дастурамали аҳлоқиро барои инсон месозад.3 

3) Ё мавзӯи ду илм яке мебошад, аммо аз дидгоҳи дигар бо ҳам 

мухолифанд. Ин ихтилофи назар аз ду илми ба ҳам мухолиф маншаъ 

мегирад. Масалан, олами табиӣ, ки мавзӯи омӯзиши илми ҳайат, 

ҳамзамон мавзӯи омӯзиши илми табиат мебошад.4 Робитаи илмҳо дар 

асосҳои мавзӯъии муштарак ё дар асоси омӯзиши масъалаҳо муштарак 

мебошад. 

Робитаи илм дар принсипҳо ва дар мавзӯъҳои таҳқиқшаванда. 

Ҳамзамон робитаи мавзӯӣ ва принсипилаӣ мумкин нест, зеро яке 

дигарашро рад мекунад. Дар ин ҷо зарур аст аз робитаи ҳақиқии байни 

илмҳо ва  анҷоми пайвастагии онҳо ё интегратсияи илмҳо дар фалсафаи 

 
1 Ҳамон ҷо, - С.  111.  
2 Форобӣ Абунаср. Иҳсо ал – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. – Теҳрон, 1364. - С.  76; Тайсир Шайх-ул 

- Ард. Ал-Муқаддимату ило фалсафати Ибни Сино. Ибни Сино. ал-Бурҳон мин-аш-Шифо. - Димашқ. 1967.  

- С. 111.  
3  Форобӣ Абунаср. Иҳсо ал – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. - Теҳрон. 1364. - С. 106.  
4 Тайсир Шайх-ул - Ард. Ал-Муқаддимату ило фалсафати Ибни Сино. Ибни Сино. ал-Бурҳон мин-аш-

Шифо. - Димашқ. 1967.  - С. 112.  
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асримиёнагии тоҷик сухан кунем. Робитаи байниҳамдигарии илмҳои 

асримиёнагӣ дар ҳоле мумкин аст, ки масъалае дар илм муқаддимае 

барои илми дигар шавад ва мумкин аст илме, ки дар ӯ масъалаест, 

ҳамчун восита барои илме, ки дар ӯ муқаддима аст, истифода шавад. 

Инчунин ҷанбае аз мавзӯъҳои мазкур мумкин аст ҷанбаҳои 

мавзӯъҳои дигарро рад кунад. Агар ҷанбаҳои мавзӯъҳои аввала се адад 

бошанд, зарур аст, ки ҷанбаҳои  мавзӯъҳои баъдӣ низ се қисмат бошанд. 

Агар ҷанбаҳои оварда дар ин ва ё он мавзӯъ ҷанбаҳои дигарро рад 

кунад, он дар ин шакл сурат мегирад:  

1) Яке аз ин ду илм таҳти илми дигаре дар силсилабандии илмҳо 

мебошад, илми поинӣ  асосҳояшро аз илми болоӣ мегирад. Масалан, 

илми мусиқӣ асосҳояшро аз илми ҳисоб мегирад, илми тиб асосҳояшро 

аз илми табиат мегирад, ҳамаи илмҳо бошад асосҳояшонро бо вуҷуди 

ихтилофи байни онҳо аз фалсафаи уло мегиранд.1 

2) Илмҳои муштарак дар мавзӯъ. Мисли илми табиат ва илми 

ҳайат, ки ҳар дуи ин илм омӯзиши муштараки проблемаҳои илми 

воқеиро  доранд. Яке аз инҳо дар ҷавҳари мавзӯъ назар мекунад, ки ин 

илми табиист ва дигараш дар шаклҳои мавзӯъ назар мекунад, ки ин илми 

нуҷум (ситорашиносӣ) аст. Ҳамзамон,  илме, ки дар ҷавҳари мавзӯъ 

назар мекунад, вай илмест, ки моҳияти илмеро, ки ба шаклҳои мавзӯъ 

нигаронида шудааст, ёрирасон бошад. Масалан, мунаҷҷим аз олами 

табиӣ истифода мекунад, ки асосаш ба илми табиат мутамарказ аст ва ин 

ҳаракат ҳаракати табист, ки ҳаракаташ ҳаракати сифатии даврагӣ 

мебошад. Яъне, робитаи байни илмҳо дар объекти омӯзиши онҳо аст. 

3. Илмҳои муштарак дар масъалаҳо соҳаро ташкил медиҳанд. Ба 

назари мо илмҳои соҳавӣ, илмҳои мебошанд, ки вобаста ба объекти 

 
1  Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷилди дувум. - Душанбе,  2005.  - С.  457.  



142 

 

 

 

таҳқиқоташон дорои монандӣ ва фарқият дар доираи як соҳа ё масъала 

мебошанд, масалан илмҳои ҷомеашиносӣ. Айнияти илмҳои ин ва  ё он 

соҳа аз умумияти онҳо аз хосиятҳои умумии объекти таҳқиқот вобаста 

аст. Фарқияташон бошад аз таҳқиқи ҷанбаҳои соҳавии объекти 

таҳқиқот, ки моҳиятан ва миқдоран беинтиҳоянд, вобаста мебошад. 

Асоси якдигар ё зинаҳои ташкилдиҳандаи якдигар будани илмҳои соҳавӣ 

аз робитаи диалектикӣ ва мутақобалаи илмҳо дар дохили як соҳа иборат 

мебошад. Мисол, риштаи илми ҳисоб аз илми ҳандаса васеътару фарох 

аст, ба ҳамин сабаб илми ҳандаса аз илми ҳисоб истифода мекунад ва 

асосҳояш аз илми ҳисоб вобаста аст.  

Мартабаи аълои пйвастагии илмҳо ё интегратсияи илмҳо ба 

андешаи Абунасри Форобӣ ва Шайхурраис ибни Сино илми хос ё 

метафизика мебошад. Илми хос сарчашма ва асос барои тамоми илмҳои 

ом (ҷузъӣ) мебошад ва аразҳо ба ҷавҳари мураккаб ва басит 

мепайванданд.1  Аз назари мо ин маънои онро дорад, ки баргашти 

хостар ба хос, хос ба ом ва аз ом ба омтар мерасад. Анҷоми он ба ҳадди 

умумие, ки дар болотарини он умумияти дигаре нест, мерасад. Он чи дар 

бораи хостар ва омтар зикр кардем, ба мураккаб ва басит рост меояд. 

Чуноне ки аразӣ ба ҷавҳарӣ мепайвандад. Аммо умумие, ки болотар аз 

он умумии дигаре нест ва ин  ҷавҳарият, ки болотар аз он ҷавҳарияти 

дигаре нест, бештари ҷавҳарҳо ба ӯ анҷом мепазирад.  

Ин ҷавҳарест, ки аз он ҷавҳарияти болотаре вуҷуд надорад ва ин 

ҷавҳар моро ба принсипҳои аввал боз мегардонад ва ин ҷавҳарият ё 

куллиятро метафизика меҳвари омӯзиши худ қарор медиҳад. Дар ин 

робита Ибни Сино чунин гуфтааст: «Бидон, ки агар мавзӯи ягон илме, 

мавзӯи илми дигар бошад ё ҳамчун ба ваҷҳе таҳқиқ мешавад,  ки яке аз 

 
1   Абӯалӣ  ибни Сино. Китобу – ш - шифо. - Душанбе,  2019. - С.  30 - 31. 
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ин ду аст, яъне аз ин  ду мутлақ гирифта шуда ва дигариаш ба ҳолати 

хосе дар ӯ пайваст мегардад». 1 Аз рӯйи принсип мавзӯи хостар, зери 

мавзӯи омтар аст, мисоли аввал, илми муҷассамасозӣ зери илми ҳандаса 

мебошад. 

Мисоли дуюм: илми давраи мутаҳаррик зери илми давра мебошад. 

Ин ду мисолро дар як ҷиҳат ба ҳам оварем, таъкид мекунанд  Ибни 

Сино, аввалӣ бо номи мавзӯи зерин мебошад, мисли илми манозир, ки 

зери илми ҳандаса аст. Бо вуҷуди ин мавзӯи як илм аз мавзӯи илми дигар 

фарқ дорад, лекин дар ин мавзӯъ аразҳои хос ба мавзӯи ин илм 

нигаронида мешавад ва инчунин мавзӯе зери ин мавзӯъ мебошад, мисли 

мусиқӣ зери илми ҳисоб аст. Бештари усули мавзӯъ дар илми ҷузъӣ аст, 

яъне як мавзӯъ  зери мавзӯи дигар қарор мегирад. 

«Дар илми куллӣ мавзӯъ дар боло ҷой мегирад. Бисёр аз асосҳои 

илми куллӣ фавқонӣ (болоӣ) мебошанд ва дар илми ҷузъӣ бештари 

мавзӯъҳо таҳтонӣ (зер) ҷой мегиранд, баъзе вақт илме дар болои илми 

дигар ё зери илми дигар ба илме анҷом меёбад, ки мавзӯаш мавҷудест, ки 

ғайримавҷуд мавҷуди дигаре нест. Аз пайвастагиҳои  зотии эҷодӣ баҳс 

мекунад, ки онро фалсафаи уло (метафизика) меноманд»,2 меандешад 

Ибни Сино. 

Чи тавре, ки дар муқаддима гуфтем, таснифоти илм аз назари 

машшоиёни шарқӣ, махсусан Ибни Сино ба тарзҳои гуногун дода 

шудааст. Агар дар ибтидои зиндагиаш ин мутафаккир илмҳоро бо 

пайравӣ аз Арасту ва Форобӣ ба назарию амалӣ тақсим карда буд, аммо 

баъдан илмҳоро ба илмҳои куллӣ ва ҷузъӣ низ тақсим кардааст. Ибни 

Сино мегӯяд, “дар воқеъ, агар мо ба ҳақиқати илмҳо назар кунем, илмҳо 

 
1 Абӯалӣ  ибни Сино. Китобу – ш - шифо.  - Душанбе,  2019. - С.  31. 
2 Тайсир Шайх-ул - Ард. Ал-Муқаддимату ило фалсафати Ибни Сино. Ибни Сино, ал-Ишорот ва ат-

танбеҳот, ҷ 1. – Димашқ, 1967.  - С. 523-533.  
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ё ҷузъӣ мешаванд ё куллӣ. Илми ҷузъӣ он аст, ки мавзӯе аз мавзӯъҳоро 

мавриди баҳс қарор медиҳад. Илми ҷузъӣ ҷузъ нест, балки ҳамаи илмҳо 

байни ҳамдигар робитае дошта, ба илми куллӣ дохил мешаванд ва ба 

мавзӯи махсус нигаронида нашуда, балки дар вуҷуди мутлақ вобаста 

гардидаанд. Вақте ки илми ҷузъӣ ҳамчун илми куллӣ мешавад, илмҳо 

байни ҳамдигар  дар зиддият қарор нагирифта, балки ҳудуди яке 

дигарашро аз ҳам ҷудо мекунад”.1 

Маънии ин гуфта он аст, ки ҳамаи илмҳои ҷузъӣ фалсафаи уло 

(куллӣ) набуда, балки ҳамаи ин илмҳои баҳампайваст дар тобеияти 

вуҷуди мутлақ  дониста мешаванд, ки илми куллист.  

Дар асоси ин принсипҳои дифференсатсионию интегратсионие, ки 

дар боло зикр кардем, таҳлили илмҳои асримиёнагии тоҷик, махсусан 

таснифоти илме, ки аз тарафи Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино матраҳ 

шудааст, хеле муҳим аст. Асоси таснифоти илм дар таълимоти 

машшоиёни шарқӣ, ба андешаи мо омӯзиши олами объективист, ки 

бештар ба ҳастӣ ва маърифати инсон такя мекунад. Яъне, инсон олами 

воқеӣ ва худро дар асоси ақл мешиносад. Ақл муайянкунандаи худии 

инсон ва ҷаҳон аст. Дар асоси шинохти мавзӯии ақл объекти илмҳо аз 

ҳам ҷудо мешавад. Аз ин рӯ ба фикри машшоиён ақл ҳиками ҳақ аст.2 

Хулоса, принсипҳо ва методҳои маърифати олам дар асрҳои миёна 

дар заминаи омӯзиши мантиқ ташаккул ёфтааст. Илми мантиқ ҳамчун 

илм дар мактаби машшоиёни шарқӣ барои ба даст овардани ҳақиқат 

хидмат мекард, яъне методи ба даст овардани дониши воқеиро аз 

ғайривоқеӣ ё илмию ғайриилмиро муайян мекард. 

Илми мантиқ дар ин мактаб низ муштаракот ва фарқияти байни 

 
1 Тайсир Шайх-ул - Ард. Ал-Муқаддимату ило фалсафати Ибни Сино. Ибни Сино. ал-Бурҳон мин-аш-

Шифо. - Димашқ. 1967.  - С.  7.  

2 Хайруллаев М. М. Фраби, эпоха и учение. Издательство Узбекистан, - Ташкент, 1975.  - С. 6.  
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илмҳоро муайян карда, принсипҳои диференсиатсионӣ ва 

интегратсиониро матраҳ месозад. Илмҳо дар мактаби машшоияи шарқӣ 

дар асоси умумиятҳо (муштаракот) ва фарқияти асосҳо, мавзӯъ ва 

масъалаҳо аз ҳам ҷудо (дифференсиатсия) мешаванд ва ба ҳам 

(интегратсия) меоянд. 

Илми куллӣ ё метафизика дар фалсафаи асрҳои миёна интегратсияи 

тамоми илмҳоро фаро мегирад, ки дар асоси умумиятҳои мавзӯъ, асосҳо 

ва масъалагузорӣ ташаккул меёбад ва дар асоси фарқияти мавзӯъ, асосҳо 

ва масъалагузорӣ диференсиатсияи илм ба вуҷуд меояд.  

Инчунин Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино дар фаҳмиши илм ва 

фалсафа умумият доранд, аммо дар бахшҳои илми мантиқ байни онњо 

ихтилофи назар мављуд аст. Абунасри Форобӣ бо пайравӣ аз Арасту 

илми мантиқро ба ҳашт бахш тақсим кардааст. Ибни Сино бошад, 

мантиқро ба нуҳ бахш бо пайравӣ аз Фарфириюс тақсим карда, бахши 

мадхал ё Исоғуҷӣ ном гузоштааст. 

Ҳамин тариқ таснифоти илм аз назари Абунасри Форобӣ бо такя ба 

илмҳои замони худаш воқеъият дошта, ҷанбаҳои муайяни ҳастиро 

меомӯзад, ки хусусиятҳои  воқеияти  реалиро ифода мекунад. Фарқияти 

байни илмҳо пеш аз ҳама дар мавзӯъ ва масъалаҳои мавҷудбуда матраҳ 

мешавад. 

Фарқияти  таснифоти илми Абунасри Форобӣ аз таснифоти илми 

Арасту дар он аст, ки  таснифоти Абунасри Форобӣ бештар хусусияти 

динӣ дошта, дар аввали силсиламаротиби илмҳо на метафизика, балки 

теология  гузошта шудааст. Дар таснифоти илми арастуӣ метафизика 

бештар масоилеро баҳс  мекард, ки қонуниятҳои абстрактию умумии 

воқеиятро ифода мекунад, дар ҳоле ки дар метафизикаи  Абунасри 

Форобӣ дар баробари  ифода кардани  қонунҳои абстрактӣ ва умумии 
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воқеият, инчунин ба исботи вуҷудияти  Худо низ мепардозад, яъне 

фалсафаро бо бинишҳои  динӣ омезиш медиҳад.  

Фарқияти дигаре, ки дар тақсимбандии Абунасри Форобӣ мавҷуд 

аст,  илмҳо бештар дар асоси хусусиятҳои олами объективӣ ташаккул 

ёфта, дар робитаи  байниҳамдигарӣ қарор доранд. Таснифи Абунасри 

Форобӣ, ки робитаи байниҳамдигарии илмҳоро устувор нигоҳ медорад, 

дар ибтидо илмҳоеро асос гузоштааст, ки хусусияти  таълимӣ ё педагогї 

доранд. Яъне барои  ворид шудан ба илм, пеш аз ҳама, аз рӯи омӯзиши 

забон  ва мантиқ шурӯъ бояд кард. 

Таснифоти Абунасри Форобӣ дар замони худаш комилтарин 

таснифоти  илмҳои ақлию нақлие буд, ки баъдан ҳам дар Шарқ ва ҳам 

дар Ғарб таъсири амиқ гузоштааст. Махсусан, таснифоти илми Абунасри  

Форобӣ барои Ибни Сино яке аз сарчашмаҳои асосии  таснифоти илм 

дар таърихи фалсафаи асримиёнагии тоҷик ба ҳисоб меравад. 

 

§ 2.2. Тартиби љойгиршавии илмҳои назарӣ  дар фалсафаи 

машшоиёни шарқӣ 

 

Дар ин бахш баҳс аз таркиб ё ҷойгиршавии донишҳо  ва робитаи 

байниҳамдигарии илмҳо ё ба истилоҳи асримиёнагӣ илмҳои назарӣ 

хоҳем пардохт. Бештари муҳаққиқонии мактаби машшоияи шарқӣ, аз 

ҷумла Султонов У1., Сагадеев А. В2., Асимов М. С., Турсунов А3., 

Диноршоев М4. ва дигарон дар бораи таркиби ҷойгиршавии илмҳои 

 
1 Султонов У.  Ақидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ ва ахлоқии Абӯалӣ ибни Сино. Душанбе, 1975. - С 58.; Асимов 

М. С., Турсунов А. Современные тенденции интеграции наук. // Вопросы философии. 1981.№ 3. - С 57- 69. 
2 Сагадеев А. В. Ибн – Сина. – Москва, 1980. – С. 78. 
3 Асимов М. С., Турсунов А. Современные тенденции интеграции наук. // Вопросы философии. 1981.№ 3. - 

С 57- 69. 
4 Диноршоев М. Матолиби фалсафаи Ибни Сино. – Душанбе, 2011.; Диноршоев М. Ҷусторҳо дар фалсафаи 

Ибни Сино. – Душанбе, 2017. 512 с., 
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назарӣ маълумот дода, субординатсия ва координатсияи асосҳо, 

мавзӯъҳо ва масъалаҳои асосии илмҳои назариро ба таври муфассал 

мавриди баррасӣ қарор надодаанд. Мо дар ин бахш кушиш менамоем, 

то тартибу таркиби ҷойгиршавии илмҳои назариро мавриди таҳлили 

ҳамаҷониба қарор диҳем.  

Ибни Сино дар рисолаи «Ақсоми улуми ақлия», ки ҳам дар 

ибтидои қисмати мантиқи «Ҳикмат  ул-машриқийин»  ва ҳам дар 

муқаддимаи мантиқи «Китоб уш-шифо» ва “Донишнома”оварда   

шудааст 1, ҳикмати назариро ба се қисмат тақсим кардааст. Қисмати 

аввал илми асфал (илми поёнӣ ё илми пастарин) аст, ки мавсум ба 

ҳикмати табиист. Қисмати дуюм илми авсат (илмӣ миёна ё байнӣ)  аст, 

ки риёзиёт аст. Қисмати сеюм илми аъло (илми олӣ, болотар, олитар), ки 

илми илоҳист. 

Пеш аз он ки  ба баррасии низом ва вазифаҳои тақсимоти илмҳои 

назарӣ ва амалии Ибни Сино шурӯъ кунем, зарур медонем, ки ба 

таснифоти илмҳои назарии Абунасри Форобӣ низ таваҷҷуҳ  кунем, зеро 

Абунасри Форобӣ пеш аз Ибни Сино дар китоби «Иҳсо ал-улум» ин 

илмҳоро иборат аз панҷ бахш медонад. Махсусан, илмҳои назарие, ки 

Ибн Сино  баррасӣ месозад, илмҳоеро дар бар мегирад, ки дар Абунасри 

Форобӣ  бахшҳои  алоҳидаро ташкил медиҳанд. Яъне, илми  мантиқ, 

илмҳои таълимӣ (риёзӣ)  ва илмҳои табиӣ аз назари Абунасри Форобӣ  

илмҳои мустақиланд, аммо дар Ибн Сино ҳамчун илмҳои назариянд. Дар 

ин маврид аслан муҳаққиқони зикршуда ҳеч таваҷҷуҳе накардаанд. 

Мо дар мавриди илми мантиқ  дар бахши гузашта таҳлилу баррасӣ 

ва  баҳс кардем. Дар ин бахш баррасиро  аз тақсимоти илмҳои таълимӣ 

ва табиие, ки Абунасри Форобӣ матраҳ кардааст ва Ибни Сино онҳоро 

 
1 Абӯалӣ ибни Сино. Осор ҷ. IV. - Душанбе,  2008.  - С.  829.  
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ба бахши улуми назарӣ вобаста медонад, шурӯъ мекунем. 

Бояд ёдовар шавем, ки принсипи таснифоти илмии Абунасри 

Форобӣ ва Ибни Сино дар бахши илмҳои назарӣ принсипи 

субординатсионию коорднатсионӣ мебошад, ки бо такя ба принсипҳо, 

мавзӯъҳо ва масъалаҳо дифференсиатсия ва интегратсия мешаванд. Ин 

принсипҳо дар бештари осори ин ду мутафаккир риоя гардида, аммо дар 

бештари осори Ибни Сино ҷойгоҳи хос дорад. Илмҳои назарӣ ба се бахш 

тақсим мешаванд.  

Илмҳои таълимӣ ё риёзӣ: Аввалин илмҳои назарӣ илмҳои таълимӣ 

ё риёзӣ мебошад, ки дар таснифоти илмии Абунасри Форобӣ ба ҳафт 

бахши  бузург тақсим мешавад. Ибни Сино низ дар ин маврид рисолаҳо 

ва бахшҳои алоҳидаи асарҳои худро дар «Китоб-уш-шифо» ва «Китоб-

ун-наҷот» бахшидааст, аммо мисли Абунасри Форобӣ дар тақсимоти 

илм1, илмҳои таълимиро ба таври алоҳида наовардааст. Абунасри 

Форобӣ бошад, ба таври алоҳида ва мухтасар дар рисолаи «Иҳсо ал–

улум» масоили ин илмҳоро  оварда, бахшбандӣ кардааст: 

Бахши аввали илми риёзӣ, аз назари Абунасри  Форобӣ илми адад 

мебошад, ки дар навбати худ ба адади назарӣ ва амалӣ тақсим мешавад. 

Илми адади амалӣ баҳс аз он ададҳое мекунад, ки онҳо василаи шумораи  

чизҳое ҳастанд, ки ба донистани адади онҳо ниёзмандем, мисли як мард, 

дирҳам, динор ва ғайра, яъне ин ҳамон илмест, ки тӯдаи мардум онро 

дар доду гирифтҳои бозорӣ ва муомилоти мадании худ истифода 

мекунанд. 

Илми адади назарӣ аз ададҳое баҳс мекунад, ки ададҳои зеҳнӣ  ва 

абстрактӣ буда, аз маҳсулоти қобили шумораи ашё ҷудоянд. Ин илм 

 
1 Истифодаи мафҳуми илм дар матнҳои фалсафию динии асримиёнагии тоҷик ба мафҳуми имрӯзаи дониш 

баробар мебошад. 



149 

 

 

 

дарбаргирандаи  ҳам ададҳои  эҳсосшаванда  ва ҳам ададҳои 

эҳсоснашаванда аст. Мисол: ҷуфту тоқ, кулл ва ҷузъ ва бартарият 

(тафозул), ададе як ҷузъи  адади дигар, ё чанд ҷузъи он, ё ду чандони он, 

ҳамонанди он, ё зиёда бар он ба як ҷузъ, ё ба чанд ҷузъ, ё он ки ду адади 

мутаносиб бошанд, ё ғайри мутаносиб бошанд  ва ғайра баҳс мекунад. 

Дар илми математика бошад, ин ҳамчун арифметика шуморида мешавад. 

Илми ҳандаса. Он чи бо номи илми ҳандаса  шинохта мешавад, дар 

таълимоти Абунасри Форобӣ ду чиз аст: ҳандасаи назарӣ ва ҳандасаи 

амалӣ. 

Ҳандасаи амалӣ аз хатҳо ва сатҳҳо  баҳс мекунад, ки агар касе ба 

онҳо сару кор дорад, масалан, агар кандакор бошад, дар чӯб. Ҳар касе бо 

ҳандасаи амалӣ сару кор дорад, дар зеҳни худ хатҳо  ва сутӯҳи чоркунҷӣ 

будан ва доира будан  ва секунҷа буданро тасвир мекунад. 

Ҳандасаи назарӣ – ба таври куллӣ дар бораи хатҳо ва ҳамвориҳои 

ҷисмҳо ба сурати  мутлақ ва куллӣ баҳс мекунад, бар ваҷҳе, ки [хатҳо] ва 

ҳамвориҳои ҳар гуна  ҷисмро шомил шавад. Яъне касе, ки бо ин навъи  

ҳандаса сару кор дорад, дар андешаи худ хатҳоро ба сурати  куллӣ 

тасвир мекунад, бе он ки ба ҷисме фосилаи назар дошта бошад ва низ 

дар андешаи худ ба тасвири  ҳамвориҳо ва чаҳор кунҷӣ будан, доира ва 

секунҷӣ (мусаллас) будан ба сурати куллие, ки ба ҳеҷ ҷисми хориҷӣ ва  

бастагӣ надошта бошад, мепардозад.1 

Бахши дигаре аз илми назарӣ илми манозир мебошад, ки мавриди 

баҳси ҳандаса аст, монанди ашкол, мақодир, тартиб, авзоъ, тасовӣ, 

тафозул ва ғайраҳо, вале баррасии он дар мавриди  хатҳо, сатҳҳо ва 

муҷасамаҳо ба таври мутлақ, монанд ба муҷассамаи назарӣ  бо фарқияти 

он ки ин ашколоти ҳандасӣ на ба таври муҷаррад, балки ба тарзи воқеӣ 

 
1 Форобӣ Абунаср.  Иҳсо ул-улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. – Теҳрон, 1364.  - С.  77.  
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мавҷуданд. Масалан, бисёре аз авзоъ ва аҳволи аҷсом  аз қабили шакл, 

вазъ, тартиб ва ғайри он, ки аз назари ҳандасӣ ҳолати хосе  доранд, чун 

ба онҳо  воқеан дуруст нигоҳ кунанд, бар зидди он шакле, ки доранд, 

дида мешаванд.1  Яъне илми манозир дар мавзӯъ ба ҳандасаи назарӣ 

робита дошта, масъала бошад, аз илмӣ ҳандаса фарқ дорад. Ба василаи 

ин илм тафовути он чи  бар хилофи ҳақиқат  дар назар меояд, бо он чи ба 

сурати  ҳақиқии худ дида  мешавад, мушаххас мегардад. Илми манозир 

шомили ду қисм аст:  

Баррасӣ дар бораи чизҳое, ки ба василаи шуоъҳои мустақим  ва 

шуоъҳои ғайр мустақим дида мешавад. Ин қисмро илми оинаҳо низ 

мегӯянд. 

Илми нуҷум, ки бахши дигари илми риёзист, аз ду шоха иборат 

буда, яке аҳкоми нуҷум мебошад, ки шинохти ситораҳост, то далолат бар  

ҳаводиси оянда, имрӯза ва ҳаводиси гузаштаро баррасӣ месозад, дигаре 

дар шумори неруҳо  ва ҳарфҳое, ки инсон ба василаи инҳо метавонад аз 

ҳаводисе, ки дар оянда пеш хоҳад омад, бохабар шавад, монанди 

таъбири фоли хоб  ва пешгӯиҳо ва неруҳои  назири онҳо.  

Илми нуҷум, тибқи таълимоти Абунасри Форобӣ дар бораи аҷсоми 

осмонӣ ва кураи замин буда, аз дар чунин мавзӯъҳо баҳс мекунад: 

1. Аз шакл ва мартабаи онҳо дар олам, аз макони онҳо  нисбат ба 

кулли олам ва андозаи  ҷирмҳои онҳо ва нисбати бархе аз ин ҷирмҳо  бо 

бархеи дигар ва миқдори  фосилаи баъзе аз баъзеи  дигар ва ғ. 

2. Аз ҳаракати аҷсоми осмонӣ баҳс мекунад ва маълум мекунад, ки 

ситораи он чанд аст ва ин ки тамоми ҳаракаташ куравист ва чи 

ҳаракатҳоест, ки шомили тамоми аҷроми осмонӣ, ситора ва ғайри 

ситора  мешавад ва он ҳаракатест, ки хоси кавокиб мешавад. Ба василаи 

 
1 Форобӣ Абунаср.  Иҳсо ул-улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. – Теҳрон, 1364.- С.  80.  
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ин илм роҳи даст ёфтан ба макони ҳар ситораҳо  ва бурҷи онҳо ва дар 

кадом вақт  бо ҳамаи ақсоми  ҳаракати онҳо шинохта мешавад.  

3. Аз кураи Замин – аз ободӣ ва ноободиаш сухан мегӯяд ва ошкор 

мегӯяд ва ошкор мекунад, ки чи андоза он обод аст ва иқлимҳои он чанд 

аст ва дар чи қисмате он  мардум зиндагӣ кунанд ва мавзеъи он куҷост ва  

тартиби он чӣ гуна аст, гардиши куллии олам, гардиши шабонарӯзӣ 

таҳқиқ мекунад, то аз ин роҳ вазъи заминро нисбат ба маконе, ки дар он 

ҷойгир аст ва низ вазъи Машриқ ва Мағриб ва кӯтоҳӣ ва дарозии шабу 

рӯз ва назири ин масъалаҳоро маълум менамояд. Яъне робитаи илми 

нуҷум дар принсипҳо бо илми риёзӣ робита дошта, аммо дар мавзӯъ ва 

масъала аз ҳамдигар фарқ доранд. 

Илми мусиқӣ дар таснифоти Абунасри Форобӣ бахши дигари илми 

риёзӣ буда, ба таври куллӣ аз шинохтани анвои лаҳнҳо ва он чи ғаразҳо 

таълиф мешавад, баҳс мекунад. Ин илм рушан менамояд, ки лаҳнҳо  ба 

чи ғаразҳо таълиф мешаванд ва чигуна бояд таълиф шаванд ва бар чи 

ҳоле бояд бошанд, то таъсири онҳо бештар ва дилнишинтар гардад. 

Ин илмро  низ ба амалӣ ва назарӣ тақсим мекунанд. 

Илми мусиқии амалӣ он аст, ки лаҳнҳоро   дар олоти табиъӣ ё 

маснӯъӣ,  ки  барои онҳо  омода шудааст, ба суръати махсус эҷод 

мекунад. Олати табиӣ – гулӯ, бинӣ; олати маснӯъӣ най, уд, рубоб ва 

ғайра. Касе, ки дар мусиқии амалӣ кор мекунад, нағамҳо ва лаҳнҳо ва 

масъалаҳои вобаста ба онҳоро танҳо аз ҷиҳати  олоте тасаввур мекунад, 

ки бар ҳасби одам  аз он олот  ин нағмаҳоро берун меоварад1, ки асосҳои 

илми мусиқиро ташкил медиҳад.  

Илми мусиқии назарӣ ба панҷ бахши бузург  тақсим мешавад, ки аз 

масъалаҳои ин илм ба ҳисоб мераванд: 

 
1 Форобӣ Абунаср. Эҳсо ул – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. - Теҳрон, 1364.  - С.  78.  



152 

 

 

 

1. Ин саноат аз кадом роҳ ва аз чи чизҳое  берун меояд ва аз чи 

чизҳое берун мегардад ва пажӯҳишгар дорои чи хусусияте бошад. 

2. Усули ин саноат -  истихроҷи нағмаҳо ва теъдод ва чигунагии 

онҳо ва навъҳои он  ва робитаҳои байниҳамдигарии онҳо ва далеловарӣ 

барои ҳамаи масъалаҳо. 

3. Гуфтор дар татбиқ додани чизҳое, ки  дар принсип бо гуфторҳо  

ва бурҳонҳои  собитшуда аст. 

4. Гуфтор дар бораи вазнҳои табиӣ, яъне он ҳамон вазнҳо ва 

нағмаҳост. 

5. Гуфтор ба таври куллӣ дар таркиби лаҳнҳо  ва таркиби лаҳнҳо 

марҳилаҳоеро, ки дар назми муаяйне ҳастанд ташкил медиҳад. Ва гуфтор 

дар чигунагии сохтани  ин лаҳнҳост, бар асоси ҳар ғаразе, ки мусиқидон 

андеша дорад ва шиносонидани аҳволест, ки ба  василаи онҳо ҳар лаҳне 

дар расонидани мақсуде, ки барои он сохта мешавад, расотар ва гиротар 

хоҳад шуд. 

Илми дигаре, ки дар ин бахш шомил мебошад илми асқол аст, ки 

ду ҷиҳатро баҳс мекунад: яке дар мавриди асқол аз он ҷиҳат ки вазн 

мешавад ё вазнеро ба василаи онҳо  таъмин мекунад, мисли тарозуҳо. 

Масъалаи дигари он асқоле, ки боиси  таҳаррук мешаванд ва ашёи  

сангинро ба василаи  онҳо баланд мекунанд ё аз маҳале ба маҳали дигаре  

интиқол  мекунад. 

Илми ҳиял ё ба мафҳуми имрӯзаи илмҳои механика иборат аз 

шинохтани роҳи тадбирест, ки инсон бо он битавонад тамоми 

мафоҳимеро, ки вуҷуди онҳо дар риёзиёт бо бурҳон собит  шудааст, ба 

ҷисмҳои хориҷӣ мутобиқ созад ва ба эҷод ва вазъи онҳо дар ҷисмҳои 

хориҷӣ фаъолият  бахшад. 
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Ба ақидаи Абунасри Форобӣ дар улуми риёзӣ хатҳо ва сатҳҳо  ва 

муҷассамаҳо  ва аъдод ва дигар  мафоҳими риёзӣ танҳо аз лиҳози ақлӣ  

ва ҷудо аз  ҷисмҳои хориҷӣ – баррасӣ мешавад, вале мо ҳангоми  эҷоди 

ин мафҳумҳои хориҷӣ, яъне дар аҷсоми  табиӣ ва маҳсусот ба тариқи 

идорӣ ва  ба василаи санъат ба неруе ниёз дорем, ки роҳ ба тадбири 

таҳқиқ  бахшидан ба мафҳуми  риёзиётро рушан созад ва мутобиқати 

онҳоро  бар мавод ва ҷисмҳо мумкин намояд, зеро мавод ва ҷисмҳо 

дорои аҳвол ва кайфияте ҳастанд, ки он аҳвол монеъ мешаванд ва аз ин 

ки мафҳуме, ки дар риёзиёт собит шудааст ба осонӣ ва ба ҳар тавр ки 

ҳаст, ба ин ҷисмҳо татбиқ мегардад, балки неруи лозим  аст, ки 

битавонад ҷисмҳои табииро ончунон  омода кунад, ки ин  суратҳои зеҳнӣ 

ва мафҳумҳои риёзиро  дар худ пазиро шаванд ва дар бартараф сохтани 

монеъаҳо  чораҷӯӣ кунанд.  

Илми ҷабр ва муқобала  тамоми тадбирҳоеро шомил мешавад, ки 

он тадбирҳо дар истихроҷи ададҳое ба кор меравад, ки принсипҳои он 

дар мантиқ  ва аҷсом мавҷуданд.1 Яъне донишҳои риёзӣ, ҳамчун бахши 

аввали илмҳои назарӣ байни ҳамдигар дар асоси принсипҳо ба тамоми 

шохаҳои ин илм робита дошта, дар асоси мавзӯъҳо ва масъалаҳо 

дифференсиатсия мешаванд.  

Қисмати дигари изофии ин илмҳо, дар фалсафаи Абунасри Форобӣ 

ҳияли ҳандасӣ аст, ки аз қиматҳои зерин иборат аст: 

1. Илми меъморӣ ё ҳандасии сохтмон. 

2.  Илми ҳияле, ки масоҳати аҷсоми гуногунро таъин мекунад. 

3. Илми ҳияле, ки дар сохтани олоти нуҷумӣ ва олоти мусиқӣ ва 

фароҳам  сохтани абзор ва васоил барои санъатҳои амалӣ  монанди 

сохтани камон, анвои аслиҳа ва мавриди истифодаи онҳо. 

 
1 Форобӣ Абунаср. Эҳсо ул – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. - Теҳрон, 1364.  - С.  60.  
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4. Ҳияли манозирия дар сохтани олоте мавриди истифода қарор 

мегирад, ки он олот неруи биноии  инсонро барои ин ки ҳақиқати ашё, 

ки аз дур мавриди тамошо воқеъ мешаванд, дақиқ ва қавӣ  мекунад ва 

дар сохтмони  оинаҳо ва шаклсозӣ ва инкисор (майдашавӣ) ва инъикос  

ҳосилшуда аз он, бар маҳалҳое, ки шуоҳо аз он ҷо меояд ва аз ҳияли 

мунозира  истифода мешавад. Ва аз ҳамин тариқ  бар маконҳое вуқӯъ 

ҳосил мешавад, ки шуои хуршед аз он ҷоҳо ба аҷроми дигар мерасад ва 

низ сохтани айнакҳо ва ҳияли он аз ин тариқ ҳосил мешавад. 

5. Илми ҳияле, ки дар сохтани зарфҳои  аҷиб ва таҳияи абзор  

барои санъатҳои  бисёр мавриди истифода воқеъ мешавад.  

Ин бахшҳои илмҳои таълимӣ ё риёзиёт буданд. Абунасри Форобӣ 

онҳоро  пеш аз илмҳои табиӣ  ва илоҳӣ  овардааст, дар ҳоле ки Ибни 

Сино дар китобҳои “Наҷот”, “Шифо”, “Ҳикмати машриқия” ва 

“Донишнома” ин илмҳоро бахши улуми табиӣ медонад. 

Ибни Сино бошад дар асарҳои мухталифи хеш оид ба ҳар як бахши 

ин илмҳо рисола ва баҳсҳои зиёдеро пеш меорад, ки аз мавзӯъи баҳси мо 

берун аст. Зимни таҳқиқи мо, чӣ тавре, ки аз матнҳои иқтибосшуда 

бармеояд, муносибати байни илмҳо ва пайдарпайии мантиқии 

субординатсионию координатсионӣ дар тақсимбандии асосҳо ва 

мавзӯъҳои ин илмҳо муфассал таҳлилу таркиб (анализу синтез) шудааст. 

Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино баъди улуми таълимие, ки дар 

асоси илми риёзӣ бунёд мегардад, ба тақсими  улуми  табиӣ 

мепардозанд. Илми табиӣ дар бораи ҷисмҳои табиӣ ва аразҳо (сифатҳо) 

ба мутолиа мепардозад ва ашёеро  муаррифӣ мекунад, ки аразҳои ин 

ҷисмҳоро  мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳад. Мавзӯъи асосии 

илми табиӣ дар Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино аз таърифи ҷисм шуруъ 

мешавад. 
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Форобӣ дар рисолаҳои худ, махсусан бо фарқ аз Ибни Сино дар 

рисолаи “Иҳсо ал- улум”, таърифи мавзӯъҳои илмро баррасӣ накарда, 

қисматҳои онро номбар мекунад, мисли ҷисмҳо  бар ду қисманд: саноӣ 

(сохташуда) ва табиӣ. 

 1. Ҷисми саноӣ, монанди шиша, шамшер, тахт, порча  ба таври 

куллӣ ҳар чизе ки бо санъат  ва иродаи инсон эҷод мешавад. 

 2. Ҷисми табиӣ он аст, ки  вуҷудаш ба санъат  ва иродаи инсон  

бастагӣ надорад, монанди  осмон, замин ва он чӣ миёни онҳост – гиёҳ ва 

ҳайвон. 

Абунасри Форобӣ дар идомаи масъалагузорӣ хусусияти чизҳои  

табииро баррасӣ карда,  мегӯяд, ки ҳар як ҷисм барои ғараз ва натиҷае 

эҷод  шудааст ва дар ҳар аҷсоми табиӣ низ ғаразе вуҷуд дорад ва ҳар 

ҷисм ба ғараз дорои фоили  маконе аст, ки аз он эҷод шудааст. 

Шинохти мо аз чизҳо бо ду роҳ сурат мегирад, яке аз роҳи ҳис  

идрок мешавад, монанди тезии шамшер  ва оҳани он. Ҳамзамон 

сохтмони чизҳои  табиӣ  модда ва мавзеъашон  ғайри маҳсус аст, ки 

сатҳи вуҷуди онҳо  танҳо ба василаи қиёс  ва бурҳон  исбот мешавад.  

Вале дар бисёре  аз чизҳои маснӯъӣ  низ хосияти сохтмони онҳо 

маҳсус нест, монанди шароб, ки маснӯъӣ ба даст меояд ва неруе,  ки 

мастӣ ба василаи он пайдо мешавад, ғайримаҳсус аст, ки вуҷуди  он 

танҳо аз роҳи  таъсири шароб шинохта мешавад, ки ин тарзи шинохт аз 

роҳи қиёс бар меояд.1 Аз ин рӯ, аз роҳи қиёс хосияти таркибии аҷсоми 

табиӣ ва маводи онҳо шинохта мешавад, зеро агар онҳо ба ҳис дарк 

нашаванд, бо мавод ва таркиботи  ғайримаҳсуси  аҷсоми маснӯӣ қобили 

қиёс хоҳанд буд. 

Ҳолати ҳар як авзоъи  ҳис, ки ба василаи он олам дарк мешавад, ба 

 
1 Форобӣ Абунаср. Эҳсо ул – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. - Теҳрон, 1364.  - С.  96.  
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назари  Абунасри Форобӣ, наметавонад хосияти таркибии чизҳоро 

муайян намояд, аммо аз роҳи хирад (ақл) хосият ва сохтмони ҷисм 

шинохта мешавад. 1 

Маводи ҷисмҳо, суратҳо ва фоил  ва ғояте, ки ин ҷисмҳо барои 

онҳо эҷод  шудааст, мабодии (принсипҳо ё асосҳои) ҷисмҳо номида 

мешаванд ва агар ҳамин хусусият дар  мавриди  ҷисмҳо бошад, асосҳои 

ғаразҳои мавҷуд дар ҷисмҳо ном дорад. 

Илми табиӣ ба андешаи Абунасри Форобӣ он аст, ки вуҷудаш  

ошкор аст ва ҷойи худро мушаххас месозад ва модда, сурат, иллати 

фоилӣ ва ғояти ҳар ҷисмро, ки ҷисми табиӣ барои он  эҷод шудааст, 

муаррифӣ менамояд. 

Ҳамчунин, ин илм оид ба аърози (сифатҳои) ҷисм аст, ки ба 

таърифи чизе ки қивоми  ин аъроз ба он бастагӣ дорад ва илатҳои 

фоилӣ, ғоятҳо ва мақсадҳое, ки ин аъроз барои  онҳо эҷод шудааст, 

мепардозад. Пас, илми табиӣ мабодии аҷсоми табиӣ ва  мабодии аърози 

онҳоро  меомӯзад.2 

Ба назари инҷониб принсипе, ки дар банду басти миёни илмҳои 

табиӣ аз тарафи Форобӣ истифода шудааст, ин принсипи мантиқии 

чаҳоргонаи сабабият мебошад, ки ҳар ҷисм дар доираи сабабҳои моддӣ, 

суварӣ, фоилӣ ва ғоявӣ  робитаи мутақобил доранд.   

Ҷисмҳои  табиӣ аз назари Форобӣ бархе басит ва бархе  

мураккабанд. Басит он  ҷисмҳое ҳастанд, ки вуҷудашон аз ҷисмҳои 

дигаре, ғайр аз худашон – ташкил нашуда бошанд. Мураккаб он ҷисмҳое 

ҳастанд, ки вуҷудашон  аз  ҷисмҳои дигаре – ғайр аз худашон ташкил 

шудааст, монанди ҳайвон ва гиёҳ. 

 
1 Форобӣ Абунаср. Эҳсо ул – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. - Теҳрон, 1364.  - С.  97.  
2 Ҳамон ҷо, - С.  98.  
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Илми табиӣ  дар таълимоти Форобӣ ба ҳашт бахши бузург  тақсим 

мешавад: 

1. Баррасии  маводҳо ва сифатҳое, ки  вобастаи мабдаи ҳам ҷисмҳои сода  

ва мураккабро дар бар мегирад, ки дар самои табиӣ  сухан меравад.  

2. Баррасии масоили ҷисмҳои сода ва мавҷуд будан ё набудани онҳо? Ин 

баҳсҳо дар ҷузъи аввали мақолаи  аввали «ас-Само ва ал-олам» ва 

табииёти «Шифо», «Наҷот» ва дигар осори Ибни Сино ба низом 

дароварда шудааст. 

Баъд аз ҷисмҳои сода Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино ба баррасии 

ҷисмҳои мураккаб ё унсурҳои моддӣ мерасанд, ки оё ин унсурҳо дар 

ҷисми  содае, ки вуҷуди онҳоро  менамоёнад, мавҷуд аст?  

Масъалаи дигар ин аст, ки оё ин унсурҳо бо чашм қобили дидан аст 

ё дида намешавад, инчунин баррасиҳо марбут ба унсурҳо, ки то охири 

мақолаи аввали  китоби «ас-Самоъ ва ал-олам» -и Абунасри Форобӣ ва 

“Табииёт”-и осори Ибни Сино баррасӣ шудааст. 

Инчунин тамоми унсурҳои сода  дар ҷисмҳо муштараканд, яъне он  

ҷисмҳои содае, ки барои ҷисмҳои мураккаб  унсурҳо ва усул ҳастанд ва 

чи он ҷисмҳое, ки чунин нестанд. Ин пажӯҳиш дар мавриди осмон аст, ки 

аз оғози мақолаи дуюми  китоби «ас-Самоъ ва ал-олам»-и  Абунасри 

Форобӣ то нисфи охир идома ёфтааст. 

Сипас баррасии унсурҳо ва хусусияти онҳо, ки дар охири мақолаи 

дуюм, сеюм ва чаҳоруми китоби «Ас-самоеъ ва ал- олам» шарҳи  

мухтасар дода шудааст. 

3. Масоили дигаре, ки дар ин илм баррасӣ мешавад, кавн 

(пайдоиш) ва фасод (нестшавӣ) -и ҷисмҳо аст. Яъне пайдоиш ва 

нестшавӣ ба вуҷуд меояд? Ин баҳс дар китоби пайдоиш ва нестшавӣ 

омадааст.  
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 4. Баррасии мабодии аъроз ва инфиолоте аст, ки  танҳо маҳсуси 

унсурҳо аст ва ба таркиботи  онҳо иртиботе надорад. Ин мавзӯъ дар се 

мақолаи аввали китоби «Ал- осор ал- улвия» и Абунасри Форобӣ 

омадааст.1  

5. Баррасӣ дар бораи ҷисмҳое аст, ки аз унсурҳое таркиб ёфтанд ва 

бархе аз онҳо дорои хосиятҳое мебошанд ва бархи дигаре аз ҷузъҳои 

мухталиф аст ва онҳое, ки дорои ҷузъҳое ҳастанд, бархе дорои аъзое 

ҳастанд, ки ҷисмҳои мухталифулаҷзо аз онҳо таркиб шудааст, монанди 

гӯшт ва устухон ва бархе аз онҳо ҳаргиз барои  ҷисми табиӣ  аз ҷузъҳои 

мухталиф сохташуда, ҷузъи аслӣ намешаванд, монанди намак ва тилло  

ва нуқра. Он гоҳ баррасии чизҳое аст, ки тамоми ҷисмҳои мураккаб дар  

онҳо муштарак ҳастанд, хоҳ ин таркибот  чизҳои ба ҳам монанди худи 

ҷузъҳое  барои мураккаботи мухталифулаҷзо (ҷузъҳои мухталиф) буда 

бошанд ё чунин набошанд. Ин мавзӯъ дар мақолаи чаҳорум  аз китоби 

«Ал- осор- ал улвия» омадааст. 

 6. Матлабе аст, ки дар китоби «ал- Маъодин»-и Абунасри Форобӣ 

омада ва он баррасии чизҳоест, ки дар онҳо чизҳои мураккаб  ва чизҳои 

ба ҳам монанд, ки худи онҳо ҷузъи  чизҳои  мухталифулаҷзо нестанд, 

балки муштарак ҳастанд ва он ҷисмҳои маъданӣ аст, монанди анвои 

сонеъ ва дигар чизҳои маъданӣ ва он чи ба ҳар навъи онҳо ихтисос 

дорад. 

7. Матлабе аст,  ки дар «Китоб-ан-набот»-и Абунасри Форобӣ 

омадааст, яъне баррасии чизҳое аст, ки анвои гиёҳон дар он муштарак 

ҳастанд ва баррасии хусусиёти ҳар навъ аз онҳост. Ва ин яке аз ду бахши 

он пажӯҳише аст, ки дар мавриди чизҳои мураккаби мухталифулаҷзо 

анҷом дода мешавад. 

 
1 Форобӣ Абунаср. Эҳсо ул – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. - Теҳрон, 1364.  - С.  100.  
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  8. Матлабе аст, ки дар “Китоб ал-ҳайвон” ва “Китоб- ан-нафс” 

омадааст, яъне баррасии чизҳое, ки дар он анвои ҳайвонот  муштарак 

ҳастанд ва баррасӣ дар хусусияти  ҳар навъе аз онҳо. Ва ин бахши дуюм  

аз он пажӯҳише аст, ки дар мавриди ҷисмҳои мураккаби  

мухталифулаҷзо анҷом дода мешавад. Бинобар ин илми  табиӣ дар ҳар 

навъ аз ин чизҳо асосҳои чаҳоргуна (об, оташ, хок, ҳаво)  ва сифати 

тобеъи  он асосҳоро ташкил медиҳад. Ин буд хулосае дар бораи  илми 

табиӣ ва шохаҳои мухталифи он ва гузидаи матолибе, ки дар тавсифи 

ҳар як аз ин шохаҳо дар китоби «Иҳсо ал-улум»-и Абунасри Форобӣ 

баён гардидаанд.  

Чихеле ки аз таҳлилу баррасии мухтасари илмҳои табиӣ дар осори 

Абунасри Форобӣ бармеояд, усули интегратсионию дифференсатсионӣ 

дар ин матнҳои иқтибосшуда ба таври сода ташаккул ёфта, меъёрҳои 

субординатсионӣ ва координатсионӣ риоя мегардад. Асл ва принсипи 

робитаи байни ин илмҳо мафҳумҳои ҷисм, модда, ҳаюло, сурат, ҳаракат, 

замон, макон, иллатҳо ва дигар мафҳумҳои илмҳои табиӣ ташкил 

медиҳад. 

Баҳси ҳикмати табиӣ дар осори фалсафии Ибни Сино муфассалтар 

буда, дар доираи масъалаҳост, ки ҳудуди вуҷудашон  мутааллиқ ба 

моддаи  ҷисмонӣ ва ҳаракат аст. Монанди ҷисмҳои фалакӣ ва унсурҳои 

чаҳоргона (об, хок, бод, оташ) ва он чи ки аз инҳо падид меояд ва таквин 

мешавад, баҳс мекунад. Ичунин аз аҳволи мухтасари онҳо монанди  

ҳаракату сукут, тағйиру истиҳола ва кавну фасод, нашъу намо  ва 

фарсудагӣ ва кайфияте, ки ин ҳолат  аз онҳо содир мешавад ва аз умуре, 

ки вуҷуди онҳо мутааллиқ  ба моддаю ҳаракат  надорад, монанди 

чоркунҷа, доира,  конус  ва  монанди  адади ҳавоси  ӯ, ки ин илми 

риёзист, мавриди таҳилу баррасӣ қарор мегирад.  
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Дар бештари осораш  Ибни Сино илмҳои табииро ҳамчун асоси 

илмҳои метафизикӣ баррасӣ кардааст. Махсусан, дар китоби  «Ишорот 

ва танбеҳот» илми табиӣ ва илми илоҳиро, ки илми мақсуд биззот ва 

арази аслӣ ҳастанд, ба «намат» таъбир кардааст. Намат дар луғат 

маънои дастурхони  густурда ва дар истилоҳи Ибн Сино  назму таълиф  

ва барои равиши таълим додан ва таълим гирифтан, омода шудан барои 

баҳси илоҳиёт, ки муқаддам аст, пешкаш мешавад. Яъне, дар илмҳои 

табиӣ он масоиле  матраҳ мешавад, ки ҳамчун асосҳои улуми илоҳӣ  

шинохта шудаанд.  Ин илм аз се намат иборат буда, намати аввал дар 

моҳияти аҷсом ва намати дуюм дар баёни ҷиҳати  аҷсом ва тафсили  

аҷсоми нахустин  ва аҷсоми дуюмин мебошад, намати сеюм дар бораи  

нуфуси аразӣ  ва самовӣ  аст.1 

Аҷсоми табиӣ аз моддае, маҳалле ва сурате, ки ҳолати он бошад, 

таркиб ёфтааст. Модда, маҳал ва сурат дорои  андоза  мебошанд. Дар 

идома Ибни Сино дар бораи аз моддаи ҷисми табиат, ки суратҳои 

дигареро дорост, ғайри суратҳои ҷисмие, ки аз боби «кайфа» (чигунагӣ, 

сифат)  ва «айна» (куҷоӣ, макон) бошад, мекунад. 

Аз боби асосҳои ҷисмҳои табиӣ сифатҳое ҳастанд, ки ба андешаи 

Ибни Сино аз нуҳ категория иборатанд. Фарқ байни сурат ва аразҳо он 

аст, ки сурат ҳолати моддаест, ки аз рӯи табиати навъи худ зотан ба 

вуҷуд намеояд. Ва аразҳо ҳолати ҷисми табииеанд, ки аз модда ва сурат 

сарчашма мегиранд ва навъҳоаш ҳосил мегардад. Сифатҳо табиатан 

баъд аз моддаанд. Сурат аз рӯи иллият пеш аз модда аст. Моддаву сурат 

аз рӯи табиат ва иллият пеш аз араз ё сифатанд. 

Аз назари мо усул ё принсипи мавзӯъҳои илми табииро инҷо 

категорияҳои даҳгонаи арастуӣ низ ташкил медиҳад, ки таркиби асосии 

 
1 Ҳасани  Маликшоҳӣ. Тарҷума  ва шарҳи  Ишорот ва табеҳоти Ибни Сино. Ҷилди I.- Теҳрон, 1388.- С.  22.  
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илмҳоро таъйин менамояд. 

Аҷсоми табиӣ бо ёрии мабда (асос) - и муфориқ (берунаи) - и зот 

камолоти худро нигоҳ медоранд. Камолотро Ибни Сино ба ду бахш 

тақсим кардааст. Камолоти аввалиро ҷисм аз мабдаи беруна мегирад. 

Камолоти аввал асосест, ки аз онҳо камолоти дуюмӣ ташкил шуда, 

афъоли он содир мешавад.1 Ҳеҷ як ҷисми мавҷуд худ ба худ на ҳаракат 

мекунад, на фосид мегардад, на соҳиби шакл мешавад ва на чизи 

дигареро меофарад.  

Асоси ба вуҷудоии ҳаракат аз назари Ибни Сино қувва мебошад. 

Қувваҳо табиатан ба ҷисмҳо хос буда се навъ  мебошанд:  

1) қувваҳои дар ҷисм амалкунанда, ки бо ёрии шаклҳо, маконҳои 

табиӣ ва афъолашон зуҳур мекунанд камолоташон маҳфуз мемонад. Ин 

қувваҳо, қувваҳои табиӣ ном доранд, ки он мабдаи ҳаракат,  фосид ва 

дигар камолоти бо онҳо зотӣ мебошад; 

2) навъи дуюм қувваҳое ҳастанд, ки дар ҷисмҳо феъле аз қабили 

таҳрик, таскин, ҳифзи навъ ва дигар камолотро тавассути олот ва 

ваҷҳҳои мухталиф мегузаронанд. Баъзеашон чунин амалро ҳамеша аз 

роҳи ихтиёр ва бе маърифат иҷро мекунанд, ки он нафси наботист. 

Баъзеи дигарашонро қудратест бар феъл ва тарки он ва идроки чизи 

муносиб ва мухталиф, ки он нафси ҳайвонист. Баъзеашон иҳотаест дар 

бораи ҳаракати мавҷудот бо роҳи фикр ва баҳс, ки он нафси инсонист. 

Нафс умуман камолоти аввали ҷисми табиӣ мебошад, ки бо олот, бо 

қувва дорои ҳаёт аст; 

3) Навъи сеюм қувваҳое ҳастанд, ки ин феълро на бо олот ва на бо 

ҷиҳатҳои гуногун, балки бо иродае адо кунанд, ки ба як равиш, на 

бештар аз он равона шудааст, ки он нафси фалакӣ номида шавад. Ин 

 
1 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷилди сеюм. Наҷот. - Душанбе, Дониш. 2007.   - С. 109.  
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қувваҳои мазкур сурати ҷисмҳои табииянд.1 

Гоҳо моддаҳо метавонанд бе сурат бошанд ва гоҳо сурати бемодда, 

ки ин ҳолатро Ибни Сино ҳолати гузариш, истиҳола ё инкишоф ё ғайри 

он гуяд, ки яке ҷои дигареро мегирад, дигаре ҷойи онро. 

Асосҳои қаринаи табииёти  офаридашуда аз назари Ибни Сино 

сетоянд: суратҳо, модда ва адам (нестӣ). Адам ҳамчун асос, сурат 

атокунандаи вуҷуд, модда мавзӯъ аст. Пас аз ин материя аст, ки вуҷудаш 

ба сурат вобаста аст. Адами таквинӣ имкони пайдоиши чизҳо аст. Агар 

моддаро ин адам бошад, пас он материя аст. Ва агар дар он сурат бошад, 

пас он мавзӯъ аст. 

Ашёи  пайдошавандаро ду сабаби хориҷӣ бошад, ки  онҳо фоил ва 

ғоятанд. Ғоят чизест, ки аз баҳри он ашё пайдо гардад. Ҳамаи ашёи 

табиӣ дар пайдоиш ба сӯи ғоят ва хайр равонаанд ва дар он чизе бекор 

ва бефоида набошад, ки тартиби хос  ё ҳукмӣ доранд.  

Масъалаҳои илмҳои табиие, ки дар нимаи аввали ин асари Ибни 

Сино баррасӣ шудаанд, шиносоии ҳақиқати ҷисмҳо  ё  ҷавҳари ҷисмҳо 

аст. Ҷавҳар  дар фалсафа ба ду маъно фаҳмида мешавад: 

1. Моҳияте, ки дар мавзӯъ падид ояд. 

 2. Ҳақиқат ва зоти чиз. 

Дар маънои аввал тамоми  олами воҷиб ва мумкинро фаро 

мегирад, дар маънои дуюм ҷавҳар хоси  мавҷудоти мумкинро 

мефаҳмонад. Дар улуми табиӣ ҷавҳар ба маънои дуюм буда, ҳақиқат ва 

ҷавҳари ҳар чизро  мефаҳмонад, яъне зот ва ҷавҳари онҳоро  барои мо 

баён менамояд. Оё чизҳои тақсимпазир фароҳам  шудаанд ё ҷисмҳои 

дорои пайвастагӣ буда  ва ҳар қисмате аз он ки фарз шавад боз  аз 

лиҳози аҷсом миқдоре қисматпазир аст?   Дигар он ки оё ҷисмҳо дорои 

 
1 Ҳамон ҷо. - С. 109 - 110.  
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ду ҷузъи маъноии  модда ва сурат аст, чунон ки ҳукамои  машшоӣ ақида 

доранд ё он ки ҷисм сода аст, он тавре ки Шаҳобуддини Суҳравардӣ  

баъд аз Ибни Сино дар асараш «Ҳикмат- ал-ишроқ» овардааст.  

Дар ин намат, ба гуфтаи  Ҳасани Маликшоҳӣ, бархе масалаҳоро, 

монанди гуфтугӯ дар бораи таркиби ҷисм  ва ҷузъҳои тақсимнопазири 

он, беҳудудии абъод (масофаҳо) ва шарҳи лозими шакл барои сурат, 

ботил будани хало (холигӣ), фарқ миёни буъди хало ва баёни исботи  

хосиятҳо ва тафсири  моҳияти хосиятҳо ва ғайра мебошад.  Ва баъзе аз 

он фалсафаи уло ё ҳикмати илоҳиро дар бар мегирад, монанди гуфтугӯ 

дар бораи таркиби  ҷисм аз ду ҷузъи  маънавии ҳаюло  ва сурат ва 

робитаи зарурии ҳаюло ва сурат бо дигар аҳком.1 

Насириддини Тӯсӣ низ дар шарҳи худ масоили материя ва суратро 

мавзӯи  илми илоҳӣ  дониста мегӯяд, ки Ибн Сино аз Арасту пайравӣ 

карда, масоили ҳикмати табииро, ки ба ҳис наздиктар аст ва фаро 

гирифтани қонунҳои он барои навомӯзон  осонтар мебошад, бар мабнои 

ҳикмати илоҳие, ки аз ҷиҳати ҳастӣ болотар мебошад, муқаддам  

донистааст, то моро аз асосҳои ҳиссӣ ба ҳисҳо ва онгоҳ аз ҳисҳо ба 

мафҳуму категорияҳо раҳнамоӣ кунад. Ин ҳалқаи пайвастагӣ ва ҷудоии 

байни  илми табиӣ ва илоҳист. Яъне дар илмҳои табиӣ мазӯъҳое баҳс 

мешаванд, ки ба ҳис наздик мебошанд ва дар илмҳои фалсафӣ баҳс аз 

мафҳуму категорияҳо мебошад ва ҳамзамон робитаи байни илмҳо ва 

субординатсияю координатсияи онҳо муайян карда мешавад. 

Дар қисми аввали асари Ибни Сино “Ишорот ва танбеҳот” дар 

бораи ду  паҳлуи ин мавзӯъ гуфтугӯ мекунад: яке масъалаҳои марбут ба 

фалсафаи уло ва дигаре  масъалаҳое, ки ба ҳикмати табиӣ марбут аст. 

 
1 Ҳасани  Маликшоҳӣ. Тарҷума  ва шарҳи Ишорот ва табеҳот-и Ибни Сино. Ҷилди аввал. Теҳрон- Суруш. 

1388.  - С.   40. 
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Мафҳуми аввалине, ки ин ду илмро ба ҳам меорад, ҷисм аст. 

Ҷисми табиӣ  дар таърифи Ибни Сино  ҷавҳарест, ки дорои 

ҷанбаҳои сегона (дарозӣ, паҳноӣ ва умқ) ва ба манзалаи  ҷинси олӣ 

шомили  анвои  панҷгонаи ақл, нафс, ҳаюло, сурат ва ҷисм мебошад. Дар 

фасли аввал Ибни Сино мегӯяд: “Ҳар ҷисме дорои пайвандҳоест, ки он 

ақсоми ҷисм намебошанд ва аз онҳо  аҷсом фароҳам мегардад…. ва 

қисматпазир нест на ба шикастан ва на ба ҷудо шудан ва на ба қисмат 

кардан дар ваҳм ва фарз”.1 Таҳти мафҳум Ибн Сино таъриферо аз номи 

«бархе аз мардумон» оварда, чизҳоеро медонад, ки ҷисмҳоро ба ҳам 

мепайвандад ва берун аз ҷисманд.   

Ибни Сино баҳс аз «ҷамоате аз мардум» мекунад, ки  «ҷисм аз 

аҷзои лоятаҷаззои номутаноҳӣ иборат аст». Ба назари Мусо Диноршоев 

ин Демокрит мебошад.2 Ин ақидаро нақд  карда мегӯяд, ки ин ҷамоат 

намедонанд, ки ҳар касрате  (аз ҷисм) хоҳ мутаноҳӣ (ҳудуди ҷисм) ё 

номутаноҳӣ  - воҳид ва мутаноҳӣ дар ӯ мавҷуд аст. Бинобар ин ҳар 

касрати мутаноҳӣ аз оҳод (ададҳо) фароҳам  шудааст, ки ҳаҷми он аз 

ҳаҷми воҳид бештар набошад.3  Пас аҷзои лоятаҷаззо (ҷудонопазир) 

интиҳо доранд ва беинтиҳо нестанд. 

Дар идомаи баҳс дар бахши дигар Ибни Сино биниши Демокрит ва 

мутакаллимонро дар мавриди ҷудоипазирии зарраҳои ҷисм нақд карда 

мегӯяд, ки «табиати имтидоди  (давомдори) ҷисмонӣ як табиати навъии 

беш нест ва ин қонуни инфисол ва иттисоли феълӣ, ки асос бар бурҳони 

таркибшудаи ҷисм аз ҳаюло ва сурат аст, дар тамоми ҷисмҳои хос асирӣ  

(эфири) ё унсурӣ, куллият дошта ва дар тамоми маворид ҷорӣ ва сорӣ 

 
1 Ҳасани  Маликшоҳӣ. Тарҷума  ва шарҳи Ишорот ва табеҳоти Ибни Сино. Ҷилди I. – Теҳрон, 1388. - С . 46.  
2 Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины. Душанбе, 1980. - С 80.; Диноршоев М. Ҷусторҳо дар фалсафаи 

Ибни Сино. - Душанбе, 2017.   
3 Ҳасани  Маликшоҳӣ. Тарҷума  ва шарҳи Ишорот ва табеҳоти Ибни Сино. Ҷилди I. – Теҳрон, 1388. - С.  49.  
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аст». 1 

Ё худ: «Ҳар гоҳе ба воситаи монеъе, ки лозими табиати як навъ аст, 

инфисол ва ҷудоӣ дар он билфеъл мумкин набошад, дугонагӣ дар кор 

нест ва миёни афроди он навъ инфисол ва тааддуде ҳам нахоҳад буд ва 

навъи  чунин табиате дар фард мунфасил аст».2 

Ибни Сино дар фасли ёздаҳум ба бурҳони дигаре, ки ба таркиби 

ҷисм аз ҳаюло ва сурат аст, ишора намуда, мехоҳад гӯяд: «Ҳаюлои 

нахустин на дорои миқдори муайян аст ва на сурати ҷисмияи хос дорад 

ва дар айни ҳол боиси сидқи ҳамли эҷобӣ ва қазияи ин - ҳамонӣ аст ва 

номи онро ҳаюлои нахустин ( ё нахустасос) ниҳодааст. Чи ҳар ҷисме 

мураккаб аз ҳаюло ва сурат аст, метавонад модда ва ҳаюло барои сурати 

дигар шавад, валекин он ҷисми мураккаб ҳаюлои аввалӣ нахоҳад буд».3 

Баъзе аз ҷисмҳо, ба назари Ибни Сино,  аз лиҳози ҳаҷм  ва миқдор 

кам ва зиёд намешавад ва тахалхул ва такосуфи  ҳақиқӣ дар онҳо роҳ 

надорад. Бинобар ин, ҳаюлои чунин аҷсом миқдори муайяне аз бузургӣ 

ва хурдиро  қабул менамояд, ки дигаргунӣ ва тағйир дар он роҳ надорад 

ва мақсуди Ибн Сино аз ин аҷсом ҷирми фалакист, яъне он нахустасос, 

ки файласуфони Юнони қадим мегуфтанд. 

Ба ақидаи  Ҳасани  Маликшоҳӣ Шаҳобуддини Суҳравардӣ таркиби 

ҷисмро аз ҳаюло ва сурат инкор намуда гуфтааст, ки  тахалхул ва 

такосуфи ҳақиқӣ дар ҷисм имконпазир  нест ва танҳо  вуҷуду маънои  

маҷозии онро эътироф доранд. 

Масоили дигаре, ки дар фасли ёздаҳуми “Ишорот ва танбеҳот” 

матраҳ аст,  «ҳаргиз ҳаюло аз сурат ҷудо нест ва исботи  ин амр ба 

 
1 Ҳамон ҷо. - С. 58.  
2 Ҳасани  Маликшоҳӣ. Тарҷума  ва шарҳи Ишорот ва табеҳоти Ибни Сино. Ҷилди I. – Теҳрон, 1388. - С. 59.  
3 Ҳамон ҷо. - С. 60. 
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исботи  ниҳоӣ доштани ҳудуди  муайяни ҷисм бастагӣ дорад».1 

Дар исботи ин нукта Ибни Сино мегӯяд, ки зарур аст ҳаюло ва 

сурати аз ҳам ҷудои ҳар ҷисме  интиҳоёбанда бошанд ва ҳар 

интиҳоёбандае дорои шакл аст, пас ҳар ҷисме дорои шакл аст ва шакл 

ҳам  бе модда  ва ҳаюло таҳқиқ намеёбад, пас сурати ҷисмия аз он ҷудо 

нест. 

Масъалаи дигаре, ки таркиби илмҳои табиатшиносӣ ташкил 

медиҳад, ҳаюло мебошад. Ҳаюло аз назари Ибни Сино: “фақат ба 

воситаи  ҳамроҳ  будан бо сурати ҷисмия  дорои вазъ ( ҳолат) аст  ва дар 

натиҷа ҳаюло  дар ташхис эҳтиёҷ  ба сурат дорад ва сурати ҷисмия аз 

ҳаюло ҷудонашаванда аст.  Ҳаюло дар доштани вазъ  муҳтоҷ ба сурати 

ҷисмия аст”…Хулоса, соҳиби вазъ будани ҳаюло фақт  ба сабаби сурати 

ҷисм  аст ва ҳаюло  дар мушаххас кардан  ва ишора кадан бад-он муҳтоҷ 

аст.2 Яъне ҳамагуна чизҳо ҳамон вақт дорои ҳолат мешаванд, ки дорои 

сурати ҷисмӣ бошанд. Ибни Сино хулоса карда мегӯяд, ки: «Яқин кун, 

ки ҳаюло наметавонад аз сурати ҷисмия  муҷаррад бошад».3 

Масъалаи дигар дар фалсафаи табиати Ибни Сино он аст, ки 

ҳаюло  аз суратҳо холӣ  набуда ё ба суратест, ки ҷудоӣ ва ба ҳам  

пайвастан ва пазируфтани шакл дар он муяссар аст ва ё ин сифатҳоро  ба 

душворӣ мепазиранд ва ё он ки  бо суръатест, ки  пазируфтан ва қабул 

кардани  ин умурро муҳол мекунад.4  

Ҳаюло, инчунин бо яке аз суратҳо якҷоя мешавад, ки ин суратҳоро 

«сувари навъия» мегуянд. Ҳаюло ғайр аз сурати ҷисм,  дорои сувари 

дигаре аст, ки сабабҳои  ихтилофи авзоъ ва маконҳо ва сабаби ихтилофи 

сифатҳои  дигари онҳост.  

 
1 Ҳамон ҷо. - С. 62.  
2 Ҳасани  Маликшоҳӣ. Тарҷума  ва шарҳи Ишорот ва табеҳоти Ибни Сино. Ҷилди I. – Теҳрон, 1388. - С. 70.  
3 Ҳамон ҷо. - С. 73.  
4 Ҳамон ҷо. - С. 74.  
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Хоҷа Насириддини Тӯсӣ  дар шарҳи ин нукта илатҳо ва омилҳоеро, 

ки дар вуҷуди сурати  ҷисм дахл  доранд, ба чор гурӯҳ  дастабандӣ 

кардааст ва мегӯяд сабаби фоилӣ  барои воқеият бахшидани  сурати ҷисм   

иборат аст аз: “1. қувваи осмонӣ, 2. сувари собиқ, (шакли аввалия) 3.  

тағйири табиат, 4. қавосир ва мавонеъи хориҷӣ».1 Ҳамзамон ҳар ҷисме, 

ки аз ҳолати адам ба ҳолати вуҷуд меояд, аз роҳи ҳаюло ба худ сурат 

мегирад.2 

Ибни Сино оид ба ин масъала мегӯяд: «Ҳукм накардаем, ки сурат 

дар вуҷуди худ  ба ҳаюло муҳтоҷ аст, балки ин тавр ҳукм кардем, ки 

вуҷуди ҳаюло  боиси таҳаққуқи  чизе аст, ки ба  сабаби он ё  бо ҳамроҳи 

он сурат  мавҷуд мешавад».3 Ҳаюло бо мадхалияти сурат феълият ёфта, 

сипас ба сурат ташаххус ва  муайян мешавад. Бад-ин тартиб сурат  ба 

ҳасби зот  ё ба ҳасби замон  бар ҳаюло муқаддам аст.4 

  Робита миёни ҳаюло  ва суратро Ибни Сино чунин баён мекунад, 

ки: «Бо омадани  суратҳо ба думболи ҳам  ҳаюло аз як сабаби  аслӣ ва 

муайяни дигаре  мавҷуд гардад. Вақте ин ду  бо якдигар ҷамъ шаванд 

вуҷуди ҳаюло комил шавад ва сурат ба ҳаюло ва ҳаюло ба сурат  

ташаххус ёбад». 5 

Хулосаи баҳс дар он ифода меёбад, ки ҷисм аз ҳаюло ва сурат 

иборат буда, онҳо ҳамеша дар робитаи бевоста мебошанд ва ҳолати 

ҷирмҳои  фалакӣ ва унсуриро  (об, бод, хок, оташ) Ибни Сино яке 

медонад. 

Масъалаи дигаре, ки  дар мавзӯи табииёт  матраҳ аст, ин  ҷисм ва 

сатҳи он аст. Ҷисм ба василаи сатҳ  поён меёбад ва сатҳ поёни ҷисм аст. 

 
1 Ҳасани  Маликшоҳӣ. Тарҷума  ва шарҳи Ишорот ва табеҳоти Ибни Сино. Ҷилди I. – Теҳрон, 1388. - С. 76.  
2 Ҳамон ҷо. - С. 76-77.  
3 Ҳамон ҷо. - С. 81.  
4 Ҳамон ҷо. - С. 83.  
5 Ҳамон ҷо. - С. 84. 
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Сатҳ ба воситаи хат поён мепазирад ва хат поёни сатҳ аст ва хат ба нуқта 

поён меёбад  ва нуқта поён аст. Сатҳ лозими ҷисм аст, на аз он ҷиҳат ки 

муҷиби вуҷудияти  ҷисм аст, балки  баъд аз ҷисм шудан, интиҳо лозим 

аст. 

Аз назари Ибни Сино вуҷуди ҷисм  пеш аз вуҷуди сатҳ  ва вуҷуди 

сатҳ пеш аз вуҷуди хат   ва вуҷуди хат пеш аз вуҷуди нуқта аст. Баръакс 

низ метавон тасаввур кард, ки нуқта ба  ҳаракати худ  хатро ба вуҷуд 

меоварад  ва пас аз он хат сатҳро  феълият медиҳад  ва сатҳ муҷиби 

пайдоиши  ҷисм мегардад. 

Дар бахши дигари табииёти «Наҷот» андар умури табиӣ ва 

ғайритабии ҷисмҳо баҳс мешавад. Ҷисмҳои табиӣ басит ва мураккаб 

мешаванд. Мураккаб бо мушоҳида исбот шаваду басит тавассути 

мураккаб. Зеро ҳар як мураккаб аз баситҳо таркиб ёфтааст. Ҳамаи 

ҷисмҳоро ҳайизҳои зарурие аст, ки бо ёрии он ҷисмҳо дар ҷиҳатҳо бо 

вазъҳои хеш фарқ кунанд. 

Дар баробари ин ҳар як ҷисмро ҳайиз ва макони табиӣ аст, зеро 

ҳар як макон ё барои ҷисм табиист ва ё ба табиати он зид аст ё худ ҳар як 

макон онро аз рӯи табиаташ на табиӣ бошад, на зид.1 

 Ҳайиз ва макон аз назари Ибни Сино як маъно дошта, ҳар як 

макон наметавонанд барои ҷисм  табиӣ бошад. Пас бармеояд, ки ҳар як 

макон аз ӯ ҷудо ва берун аз табиати он аст. Равиши ҷисм сӯи ҳар 

маконест, ки табиаташ ба он мувофиқ бошад ва гоҳо метавонад хилофи 

он бошад. Инчунин ҳайизҳо аз рӯи маънои он ки дар онҳо ҷисмҳо пайдо 

шавад, мувофиқ нестанд, зеро ҷисмҳо баланд ва паст ҳастанд ва ба самте 

ҳаракат мекунанд. 

Дар ин фасл масъалаҳои болоро хулоса намуда, Ибни Сино зикр 

 
1 Ҳасани  Маликшоҳӣ. Тарҷума  ва шарҳи Ишорот ва табеҳоти Ибни Сино. Ҷилди I. – Теҳрон, 1388. - С. 146.  
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мекунад, ки ҳар ҷисмро шаклест табиӣ, зеро ҳар як ҷисм мутаноҳист ва 

ҳар як мутаноҳиро ҳадде ё ҳудудест, ки онро иҳота кунад. Ҳар он чиро 

ҳадде ё ҳудуде иҳота кунад, он шаклдор аст, ки  ё табиист ё қасрӣ. Агар 

қасрӣ ё то аз тасаввурот (таваҳҳум) рафъ шавад, табиӣ боқӣ мемонад, ки 

он барои басит даврист. 

Аммо мураккаботро шакли табиӣ куравӣ нест. Ҷисми мураккабот 

басит аст. Аҷсом азбаски аҷсом ҳастанд, онҳо дар иттисол нестанд, зеро, 

суратҳои онҳо монеи иттиҳоди ҳамдигар мешванд. Пас байни онҳо 

зиддият дар тобеъ аст.1 

Ибни Сино дар фасли андар он, ки фалак шомили мабдаи ҳаракати 

мустадир аст, мегӯяд: «Ҳар он чи қобили таҳрик аст, ба табъ дорои 

мабдаи майл ба ягон ҷиҳатест. Зеро дар ин ҷисми қобили таҳрик буда, 

мабдаи майл на сӯи ҳаракати рост, балки сӯи ҳаракати даврӣ бошад. 

Пас, ӯ табиатан ҳаракати даврӣ кунад». 2 

Дар фасли дигар баҳс дар мавриди ҳаракати ибтидоӣ меравад, ки 

якто ва даврӣ аст. «Чун собит гардад, ки ибтидоиро ибтидои замонӣ 

нест, пас натавонад, ки суботи он ба навъ бошад. Зеро агар суботаш ба 

паси ҳам омадани воҳидҳо бошад, муҳол нест, ки гузаштааш ба ояндааш 

пайваст нагардад. Мумтанеъ бошад, ки чунин ҳаракат завол ёбад. Пас ин 

ҳаракат бо адад яктост ва натавонад, ки мустақим бошад ва натавонад, 

ки аз чанд ҳаракати мустақим таркиб ёфта бошад».3 

Дар фасли дигар аз ҷисмҳои таквиншуда баҳс мегардад, ки «аз 

онҳо коиноти мураккаб таквин ёфтаанд ва агар ба ҳам шуда оянд, бо 

роҳи пайваст шудан муттаҳид гардад».4 

  Фасли дигар роҷеъ ба гуфтор андар суратҳои ин аҷсом ва 

 
1 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷилди сеюм. Наҷот. - Душанбе,  Дониш. 2007. - С. 150.  
2 Ҳамон ҷо. - С. 152.  
3 Ҳамон ҷо. - С. 152.  
4 Ҳамон ҷо. - С. 154.  
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кайфиёташон ва баёни фарқияти онҳо мебошад. «Бояд баҳсе дар бораи 

ин кайфиёт кушоем, ки оё онҳо сурати ин аҷсоманд, чун фаслҳои 

муқаввими онҳо ё лавозим ва ё лавоҳиқ (изофа)-анд. Ҳақ он аст, ки ин 

лавозим суратҳои онҳоянд. Зеро чунон ки зоҳир гардад, инҳо тавонанд 

шиддат ёбанд ё суст шаванд ва ё бо феъл аз онҳо ботил гарданд, масалан 

як оташ аз оташи дигар гармтар ва як об аз оби дигар хунуктар бошад, 

лек бо феъл хунук набошад. Бо вуҷуди ин ҳақиқати оташӣ ва обӣ собит 

ва ғайра қобили каму зиёдшавист. Пас бояд ин кайфият лавозим ва 

тобеи сувари қивомбахш бошанд. Ва ин суратҳоро ин кайфиёт табиатан 

лозим оянд, яъне агар онҳо бо табиати худ боқӣ монанд ва монеъе аз 

хориҷ онҳоро боз надорад, аз онҳо дар аҷсомашон гармӣ ё хунукӣ ё 

рутубату хушкӣ пайдо гардад».1 

 Бахши дигар ё мақола андар ишора ба аҷсоми нахустин ва сухани 

шомил дар бораи қувваҳоямон мебошад. Ибни Сино мегӯяд, ки «собит 

гардид, ки дар ҳайизи (макон) мо ҷисмҳоеанд, ки ҷисмҳои мураккаб аз 

онҳо пайдо шаванд ва ночор ҷисми оташ аз ҷумлаи онҳост. Ин аз он 

ҷиҳат аст, ки аз ҳарорат баситтар чизе вуҷуд надорад ва он ҷисмест дар 

ғояти ҳарорат».2 

Дар ин муҳокима Ибни Сино оташро мисли Гераклит яке аз 

асосҳои пайдоиши ҷисм дониста, дар қисмати боло хушкӣ, баъдан 

хунукӣ мебошад, ки аз онҳо ҷисми гармии рутубатнок, яъне замин, ки 

хунук ба табъ аст, пайдо мешавад. 

Ибни Сино мегӯяд: «Ҷавҳари чизи мураккаб аз ҷисми латиф ва 

ҷисми касиф таркиб ёфтааст, ки бо он субот гардад ва аз он ҷумлаи 

касиф чизи хушки печ дар печ ва аз ҷумлаи он чизи моеъ бошад. Хушки 

 
1 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷилди сеюм. Наҷот. - Душанбе,  Дониш. 2007. - С. 156.  
2 Ҳамон ҷо. - С. 157.  
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касиф аз ҷавҳари хок ва моеъ аз ҷавҳари об бувад. Аммо латиф, чунон ки 

пайдост, аз он ҷиҳат аст, ки ҳарораташ ба дараҷае зиёд бигардад, ки агар 

ҷудо шавад, бисӯзонад ва он оташ бошад  ва агар ҳарораташ суст гардад, 

ҳаво бошад». 1 

Ба назари мо таъсири бештари ақидаҳои файласуфони Юнонӣ, 

масусан чаҳор унсури Эпидокл ва нахустмабдаъҳои мактаби Милет ва 

Элей дар низоми ақидавиии Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино дар бахши 

илмҳои табиатшиносӣ  ба таври эҷодкорона дарҷ гардида, хулосаҳои нав  

ҳосил гардидааст, ки мисоли онро дар иқтибоси боло зикр кардем. 

Дар фасли дигар андар ҳайизҳои аҷсоми коин (макони ҷисмҳои 

пайдошуда) ва ибдоӣ Ибни Сино мегӯяд, ки мавзеъҳои табиии аҷсоми 

қобили кавну фасод  бо баситҳо (ҷисм) ва мураккаботашон ба охир 

расад, зеро макони мураккаб дар ҳайизи баситҳо, чунон ки зикр рафт ва 

интиҳои онҳо дар оташ бошад, барои он ки кавн дар оташ интиҳо ёбад. 

Бинобар ин аз хоки замин, то фалаки Қамар ҳайизи ибтидоиёти 

доимҳаракат бошад. Ҳеҷ ҳайизе берун аз ин ду ҳайзаш нест.  

Масъалаи дигар он аст, ки абъод (нуқтаи ба ҳам пайваст) - и 

ҷисмонӣ наметавонанд дар якдигар дохил шаванд ва ҷисме, ки дар ҷойи 

худ истода ва аз он дур нест, ҷисми дигар дар он нуфуз намекунад ва 

ҳамоно ин имтинои тадохул дар аҷсом барои буъдҳои  онҳост  ва ҳаюло 

ва суратҳо ва аърози ҷисмро дар он мадхалият нест.2 Яъне буъдҳо 

канори ҳар ҷисмро ташкил медиҳад. 

Масъалаи дигар ин дар бораи вазъу  ҳолати ҷисм аст, ки Ибни 

Сино мегӯяд авзои аҷсомро як бор часпида бо замоне ва дур аз ҳам ва 

бори дигар наздик ба ҳам меёбӣ. Пас маълум шуд, ки аҷсоми начаспида 

 
1 Ҳамон ҷо. - С. 157-158.  
2 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷилди сеюм. Наҷот. - Душанбе,  Дониш. 2007. - С. 91.  
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ба ҳам  ҳамон гуна, ки дорои авзои гуногуне мебошанд, ки ҳамчунин дар 

миёни онҳо абъоди мухталифе вуҷуд дорад, ки ҳам ба мулоҳизаи андозаи 

худ ва ҳам эътибори андоза, ҳам чизҳое ки дар онҳо воқеъ мешавад, аз 

ҷиҳати миқдор  мутафовитанд. Пас агар миёни аҷсом хало (бе ҷисм)  

таҳаққуқ ёбад ва имкони вуҷуди он бошад, ночор он ҳам  буъди миқдорӣ 

аст ва чунон  ки гӯянд,  халои маҳз нест, гарчи он ҷисм  ҳам  набошад. 

Дар ин фасл мавҷудияти халоро Ибни Сино ботил медонад. Дар 

таърихи фалсафа ду фаҳмиши хало вуҷуд дорад. Яке хало нобудии ҷисм 

ва набудани ашёст, дигаре хало ҷоест, ки  тамоми ҷисмҳо дар он ҷой 

доранд. Ақидаи аввалро  ботил дониста, ақидаи дуюмро Ибни Сино низ  

дар бахши дигар  ботил месозад, ки ба ин тарз исбот  шудааст: хало 

буъди муттасил аст (муқаддимаи суғро) ва ҳар буъди муттасиле  соҳиби 

модда аст (кубро), пас хало соҳиби модда аст (натиҷа). Пайдост, ки ҳар 

соҳиби моддае  ҷисм аст. Бинобар ин, хало буъди сирф аст  ва маҳал 

барои аҷсом нест.1  Хулоса, вуҷуди хало ба ҳар маъное, ки бошад, муҳол  

ва номумкин аст. 

Дар идомаи баҳс оид ба илми табиат Ибни Сино аз ҷиҳат  ёд 

мекунад. Ҷиҳат мақсади мутаҳҳарик аст (суғро)  ва мақсади мутаҳаррик  

номавҷуд нест (кубро), пас ҷиҳат номавҷуд нест. Ҳамаи ин муҳокимаҳо 

гувоҳи он аст, ки Ибни Сино дар таҳлили масъалаҳои табиатшиносӣ аз 

роҳи усулҳои мантқӣ кор гирифта, барои ба даст овардани натиҷаи 

дуруст ба муҳокима мепардозад. 

Ҷиҳат дорои вазъ аст, зеро метавон ба он ишора кард. Ҳар ҷиҳате, 

ки метавон ба он ишора кард, дорои имтидод аст, сипас ҷиҳат дар он ё 

қисматпазир аст ё қисматнопазир будани он матраҳ аст. 2 Хулоса, Ибни 

Сино доштани  ҷиҳат ин мавҷудияти  ҳаракат ва ҳудудро дар ҷисм 

 
1 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷилди сеюм. Наҷот. - Душанбе,  Дониш. 2007. - С. 93.  
2 Ҳамон ҷо, - С. 91-92.  
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медонад. 

Ҷиҳатро Ибн Сино  ба ду гуна тақсим мекунад. 1. Ҷиҳате, ки ҳеҷ 

гуна  дигаргунӣ дар он нест, мисли муҳити фалак, боло ва поин. 2. 

Ҷиҳате, ки дигаргун мешавад ва он чор навъ аст, рост, чап, пеш, пас. 

Хулоса,  шаш ҷиҳат  барои ҷисм аст, боло, поин, чап,  рост, пеш ва пас, 

яъне аз онҳо ду ҷиҳоти тӯлӣ  аст (боло, поин). 1 

Масоили дигари табиатшиносие, ки дар китоби  «Наҷот» матраҳ 

мешавад ва онро Ибни Сино лавоҳиқи аҷсоми табиӣ гӯяд, «инҳо 

ҳаракат, замон, макон, хало, мутаноҳӣ, номутаноҳӣ, тамос, якҷояшавӣ, 

иттисол ва пайдарҳамист».2 

Ҳаракатро Ибни Сино чунин таъриф ва баррасӣ мекунад:  «Ҳаракат 

оҳиста – оҳиста табдилёбии ҳолати устувори ҷисм бо роҳи равона шудан 

сӯи чизе ва расидан ба он қувва, на бо феъл гуфта шавад. Аз ин ҷо бояд 

ночор ҳаракат аз ҳол муфориқ (яъне ҳолати оромӣ) бошад ва бояд, ки он 

ҳол камию зиёдиро қабул кунад, зеро чизе, ки оҳиста – оҳиста бо роҳи 

сӯи чиз равона шудан аз ҷисм барояд, он то вақте боқӣ монад, ки 

хориҷшавӣ аз он пурра ба охир нарасад».3 

  Ба ҳамин сабаб ҷисме, ки дар ягон макони дигар бо қувва бошад, 

модоме ки дар макони аввалӣ сокин аст, он ба қувва мутаҳаррик ва бо 

қувва пайваст аст. Ҳар гоҳ агар ҳаракат кунад, онро камол ва феъли 

аввал ҳосил ояд ва бо он ба камол ва феъли сонӣ расад, ки он васлшавӣ 

бошад. Пас ҳаракати камоли аввалӣ чизест, ки ба қувва аз ҷиҳати он чи 

ба қувва бошад. Ҳаракат ӯро аз он ҷиҳат аст, ки ба қувва дар макон аст 

ва қасди онро дорад. Агар ин тавр бошад, пас вуҷудияти ҳаракати он дар 

замонест, байни қувваи маҳз ва феъли маҳз ва он ҳаракат аз қабили он 

 
1 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷилди сеюм. Наҷот. Душанбе, Дониш. 2007. - С. 101.  
2 Ҳамон ҷо, - С. 114.  
3 Ҳамон ҷо, - С. 114.  
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ашёе нест, ки ба феъл ба таври мукаммалу пойдор ҳосил гардад. 

Аз ин бармеояд, ки ҳар ҳаракат дар чизест, ки он қобили камшавӣ 

ва зиёдшавӣ бошад ва ҳеҷ ҷавҳар чунин нест, бинобар ин ҳеҷ ҳаракате 

дар ҷавҳар нест. Пас «кавн» ва «фасоди» ҷавҳар ба ҳаракат вобаста нест, 

балки он амрест, ки якбора ба вуқӯъ ояд. Аммо «каммиятро» аз ҷиҳати 

он ки қобили камшавӣ ва зиёдшавист, бояд ҳаракате бошад, чун нуму, 

хазоншавӣ, тахалхул ва такосуфе, ки дар он пайвастагии ҷисм зоил 

нагардад. Яъне ҳаракат сифат ё арази ҷисм буда, ҷавҳари ҷисмро ташкил 

намедиҳад. Дар ҳоле, ки аз назари илмҳои табиатшиносии муосир 

ҳаракат атрибути асосии ҷисм ба ҳисоб меравад. 

Сифат ё ба истилоҳи синоӣ «кайфият» бошад, «дар он чи ки қобили 

камшавӣ ва шиддатёбӣ аст», сурат мегирад, мисли сафедшавӣ ва 

сиёҳшавӣ. Музоф бошад, араз аст, ки дар қабули камию зиёдӣ тобеият 

дорад, агар ба он ҳаракате изофа гардад ва он ҳақиқатан дар ин 

категория аст. 

Аммо дар «айна»  (куҷоӣ, макон) ҳаракат хеле зоҳир аст. Аммо дар 

«мато» (кай, замон) бошад, вуҷуди он дар ҷисм ба тавассути ҳаракат аст. 

Дар худи «мато» ҳаракат нест, зеро агар дар он ҳаракате мебуд, он гоҳ 

«мато»-ро «мато»-и дигаре мебуд ва ин хилоф аст. Аммо дар вазъ 

ҳаракати хосе аст, чун ҳаракати ҷисме ба гирди худ чарх занад. 

Дар мавзӯи дигар баҳс он аст, ки ҳар як мутаҳаррикро иллати 

муҳаррикест, ғайри он.1 Дар идомаи фасл баҳс он аст, ки чиз ба табиат 

дар ҳолати табиияш ҷоиз нест, ҳаракат кунад ва андар он ки ҳеҷ ҳаракат 

мувофиқи зоти худ нест.  

Масъалаи дигар баҳси он ки натавонад ҳаракати маконии 

таҷзиянопазир, чи тавре ки пайравони ҷузъи  таҷзиянопазир пиндоранд, 

 
1 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷилди сеюм. Наҷот. - Душанбе,  Дониш. 2007. - С. 117.  
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дар ғояти оҳистагӣ вуҷуд надорад. Мавзӯи дигар, ин ҳаракати воҳид аст, 

ки «эҳтимол ба ҷинс ва ба навъ ва шояд ба шахси воҳид бошад. Ҳаракати 

воҳид дар ҷинс он аст, ки дар мақулаи воҳид ё дар яке аз ҷинсҳои он 

мақула  қарор гирифта воқеъ гардад, чун нуму ва пажмурда, ки онҳо ба 

ҷинс, яъне дар миқдор воҳиданд, чун гармшавӣ ва сафедшавӣ, ки онҳо ба 

ҷинс, яъне дар «кайф»  (сифат) воҳиданд. Ва гармкунӣ ва хунуккунӣ ба 

ҷинси наздиктари воҳиданд, зеро онҳо дар «кайфият»-и инфиолианд». 1  

Ҳаракати изофӣ фасли дигари китоби «Наҷот» аст, ки он чунин 

таъриф дода шудааст: ҳаракатест, ки дар бораи онҳо гуфтан равост, ки 

баъзеашон аз баъзе тезтар ё сусттаранд ё бо ҳам дар суръат  баробаранд.2  

Ҳамин тавр ҳаракат ҳамагуна тағйирот, ки ҳам категорияи миқдору 

ҳам сифатро фаро мегирад, номида мешавад. Ба назар Сироҷов Ф. 

категорияи ҳаракат инчунин имконияти ашё мебошад. 3 Дар ҳоле, ки 

метавон ҳаракатро моҳияти ашё низ номид. Ба назари Диноршоев М. 

Ибни Сино ҳаракати ҷавҳарию дафъиро эътироф надорад, ки ин дарки 

ғайридиалектикии ҳаракат мебошад.4 

    Маъалаи дигаре, ки дар доираи илмҳои табиатшиносии 

Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино матраҳ аст, ин масъалаи сукун ё оромӣ 

мебошад. «Сукун бошад,  адами ҳаракатро дар он чи ки хосияташ 

мутаҳаррикест, дар назар дорем».5 Ё худ: «Ҳар ҳаракате, ки дар ягон 

масофа бар миқдоре аз суръат фарз шавад ва ҳаракати дигар бо ӯ ҳамон 

миқдор суръатро дошта бошад ва бо ҳам оғоз ёбад, пас онҳо он 

масофаро ҳамроҳ тай кунанд», ки оромӣ мебошад. 6 

   Яъне ҳолати оромиро ба назари Ибни Сино замон ё фазо муайян 

 
1 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷилди сеюм. Наҷот. Душанбе,  - Дониш. 2007.  - С. 121.  
2 Ҳамон ҷо, - С. 122.  
3 Сироҷов Ф. Масъалаҳои фалсафаи ҳастӣ дар китоби “ Наҷот” – и Ибни Сино. - Душанбе, 1980.  – С. 89. 
4 Диноршоев М. Ҷусторҳо дар фалсафаи Ибни Сино. - Душанбе, 2017. - С. 65.   
5 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷилди сеюм. Наҷот. - Душанбе,  Дониш. 2007. - С. 125.  
6 Ҳамон ҷо, - С. 128. 
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мекунад. Ҳар ҷисми баробарҳаракат оромиро ифода месозад, ки бештари 

муҳаққиқон ба ин масъала таваҷҷуҳ накардаанд ва оромиро нестӣ 

номидаанд.1 

  Масъалаи дигаре, ки дар муҳтавои ин илм аст, фасл андар 

«макон» ё ба истилоҳи имрӯза фазо мебошад. «Макон» барои чизе гуфта 

шавад, ки дар он ҷисм бошад ва онро иҳота кунад ва ҷисм бар он 

эътимод кунад ва қарор гирад. Яъне макон ҷойи ҷойгиршавии ҷисм 

мебошад, ки бе ҷисм ва вақт буда наметавонад. 

Масъалаи дигари фалсафӣ дар мавриди ҳолати табдилёбии чор 

унсур баҳс матраҳ мешавад, ки хосияти ин унсурҳо баъзе аз баъзе таквин 

ёфта ва баъзе ба воситаи баъзеи дигар фосид мешаванд, онҳо то даме ки 

дар кайфияти худ тағйир ёбанд, табдилёбандаанд. Ин натиҷгирии Ибни 

Сино аз Эмпедокл фарқ дошта, Ибни Сино бештар оид ба хусусиятҳову 

феълияти ҷисмҳо, ки сабаби пайдоиш ва фосидшавии ҷисмҳо мебошанд, 

баҳс мекунад. 

Мавзӯи дигар ин тахалхул (аз ҳам ҷудо шудан) ва такосуф  

(вайроншавӣ ё нестшавӣ) аст. «Аҷсом тавре қобили такосуф ва 

тахалхуланд, ки ҷисм бе ҷудошавии ҷузъе аз он аз будаш хурдтар 

бигардад ва ё бе пайвастани ҷузъе ба он аз будаш калонтар бишавад».2  

Масъалаи дигар дар мавриди он аст, ки самовиёт кайфиётеро файз 

кунад, ки ғайри кайфиёти баситҳои унсурианд, яъне сардӣ ва гармӣ аз 

қувваҳои фалакӣ файз шавад.  

Дар матнҳои таҳлилшуда дар масъалаи пайдоиши ҷисмҳо ғайр аз 

манбаи моддии ҷисмҳо Ибни Сино манбаи ғайриҷисмонии ҷисмҳоро 

 
1 Сагадеев А. В. Ибн – Сина. Москва, 1980. - С. 112. 
2 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷилди сеюм. Наҷот. - Душанбе,  Дониш. 2007. - С. 126. 
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хориҷ аз олам аз роҳи файзбахшии неруи ғайб ё илоҳӣ медонад, ки ба 

ақидаи Арасту ва пайравонаш мувофиқат намекунад. 

Фасли дигар дар баёни таъсири сардӣ ва гармӣ дар ҷисмҳо 

мебошад. Бояд бидонӣ, ки ҳарорат ки аз тарӣ  ва хушкӣ омезиш ёфтааст, 

он гоҳ тариро дар он ҳал кунад. Пас ҷисм ҳадди тариро бештар қабул 

кунад, то ки агар онро бо роҳи бухоркунӣ аз он дур созад, хушкӣ дар он 

ҷамъ ояд ва сахтӣ шавад ва аз он пеш аз ҳама намӣ ҳосил шавад. 

Масъалаи дигар андар мураккаботи ноқис ва маъданҳост. Шояд 

мегӯяд, - Ибни Сино “тамоми унсурҳои чоргона ба таври сирфу холис 

мавҷуд нашаванд, пас ночор дар онҳо омезише ҳаст. Оташ дар мавзеи 

худ баситтарини унсурҳо бошад, баъди он хок аст. Аммо ҳар он чи ба 

оташ дар ҳайизи худ омезиш ёбад, бо қувваи иҳотакунандаи худ бо он 

табдил ёбад». 1 

Аз назари Ибни Сино унсурҳо чанд табақа бошанд. Табақаи поёнӣ, 

хокӣ ба баситӣ наздик ва табақаи дуюм – лой, табақаи сеюми баъзеаш об 

ва баъзеи дигараш лоест, ки вайро офтоб хушк кардааст ва он хушкист. 

Сипас хушкию баҳрро ҳавоӣ - бухорӣ иҳота кунад, ки худ дорои ду 

табақа бошад, ки яке аз онҳо ба кураи замин наздик шуда, аз шуои 

офтобии заминро гармкунанда  чизи ба худ наздикро гармӣ диҳад. Ва 

баъзеи дигарашон аз он дур шавад ва онро табиати дар ҷавҳари об буда, 

ки сардист, фаро гирад. Аз ин ҷост, ки қуллаи кӯҳҳо ва мавзеъҳои 

пайвастшавии абрҳо сардтар бошад. Сипас, болои ин табақа, табақаи 

ҳавоест ба баситӣ наздиктар. Сипас, болои ин табақа ҳавои дудшакл ояд, 

зеро дуд хушктар, тезҳаракаттар ва дар кайфият шабеҳтар ба оташ 

бошад ва агар дар мобайн гарм нагардад, аз бухор ва ҳаво боло ҷо гирад 

ва ба шамол табдил шуда, ба поён фарояд ва агар сард нагардад, аз ҳаво 

 
1 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷилди сеюм. Наҷот. - Душанбе,  Дониш. 2007. - С. 166 -167.  
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боло рафта, хомӯш шавад.1 Ҳамаи унсурҳои чоргона ба табақоташон 

аҷсоми баланди фалакиро тобеанд, коиноти фосид аз таъсири онҳо ва 

тоати инҳо тавлид меёбанд. 

Баъдан Ибни Сино дар мавриди ҳолатҳои табдилшавии чор унсур 

баҳс карда, пайдоиши жола, барф, борон, об, абр, тӯфон ва дигар 

ҳодисаҳои табииро шарҳу тавсиф мекунад ва баҳси табиётро анҷом 

медиҳад. 

Масъалаҳои илмҳои табиӣ дар таълимоти Форобӣ ва Ибни Сино 

аз роҳи муҳокимаҳои мантиқӣ сурат гирифта, зимни натиҷагирӣ ва 

ҳалли масъалаҳои табиат ба хулосаҳое расидаанд, ки гузаштагонашон ба 

даст наоварда буданд.  

Чи хеле ки аз таснифоти илми Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино 

бармеояд, нафс низ бахши илми табиист. Нафсро Ибни Сино аз унсурҳое 

медонад, ки ба сабаби қувваҳои фалакӣ ба таври муътадил омезиш ёфта, 

пайдо гардидааст.2 

  Таърифи умумии нафс «камоли аввал барои ҷисми табиии олӣ» 

аст.3 Зеро тавлид ва тағзия мекунад (нафси наботӣ) ё мудрики ҷузъиёт ва 

бо ирода ҳаракат мекунад, (нафси ҳайвонӣ). Ё худ, нафс мудрики куллиёт 

ва фоили бомақсад аст (нафси инсонӣ). 

Аз ҷанбаи маърифатии ин назария дармеёбем, ки чӣ гуна ақл дар 

садри қувваҳои нафс қарор мегирад, аз вазифаҳои наботӣ оғоз ва 

тадриҷан аз қувваҳои ҳис ба мутахайила ва ҳофиза боло меравад ва дар 

ниҳоят ба қувваи нотиқа анҷом мепазирад. 

Ибни Сино эътидоле бо назарияи Арасту дар қувваи ломиса аз 

ҳавоси фаръии чаҳоргона, ки ба дарк ё тасаввури том мерасад, мувофиқ 

 
1 Ҳамон ҷо. - С. 167.  
2 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷилди сеюм. Наҷот. - Душанбе, «Дониш». 2007. 528с. - С. 174.  
3 Тайсир Шайх-ул-арз. Ал-Мадхал-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967.;  Ибни Сино. Ан-Наҷот. 

Қоҳира, 1337. - С. 150.  
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аст. Ломиса гармӣ ва сардӣ, тарӣ ва хушкӣ, сахтӣ ва нармӣ, ғашӣ ва 

софиро эҳсос мекунад. Арасту агарчи бад-ин амр ишорае дошт, аммо 

Форобӣ ва Ибни Сино ба таври возеҳтар ин масъаларо баён кардаанд. 

Мавриди дигари эътидол эҷод ва иртиботи наздик аст, миёни ҳисси 

муштарак ва қувваи мутахайила ва изофа кардани қувваи дарунии 

мустақиле, ки Ибни Сино онро воҳима меномад ва ҳайвон ба василаи он 

қодир мегардад, ки ба таври ғаризӣ миёни он чи барои ӯ матлуб ва он чи 

барои  у номатлуб аст, тамйиз  (фарқ) диҳад. Ин идрокҳо дар қувва ҷой 

мегирад ва аз ин ҳайс бо қувваи мутахайила, ки идрокоти махсусан ҷузъӣ 

дар он ҷойгузин мешавад, қобили муқоиса аст. 

Қувваи оқила  ба ду бахши асосӣ тақсим мешавад: амалӣ ва назарӣ. 

Ақли амалӣ – дар  он даста аз афъоле, ки анҷом додани он зарурати 

тааммул аст, мабдаи ҳаракат ва амал аст ва ба қувваи шавқия ва низ 

мутахайила ва ваҳмия ба зоти худ робита дорад. 

 Бо мушоракати ақли назарӣ қавоиди куллии ахлоқро бино 

мекунанд ва ба қувваи ҷисмонӣ эътидол мебахшад, ки ҳамоҳангии онҳо 

бо усули фазлият (бартарият) таъмин мешавад. 1 Аз сӯйи дигар, мавзӯҳои 

қувваи назарӣ суратҳои куллиянд, ки ё ба сурати муҷаррад, билфеъл 

мавҷуданд ё тавассути худи қувваҳои ақл аз аразҳои моддӣ таҷрид (ҷудо) 

мегарданд. Дар ҳолати нахуст онҳо билфеъл маъқуланд ва дар ҳолати 

ахир фақат билқувва чунинанд. Қувваи назарӣ нисбат ба сувар ё билфеъл 

қобили идрок аст, ё билқувва қувва ба се маънии  мухталиф ифода 

мешавад:  

1. Ин вожа гоҳе  ба имкон  ё истеъдоди мутлақ далолат дорад, 

мисли тифл барои навиштан пеш аз таҳсил имкони навистанро дорад. 

 
1 Тайсир Шайх-ул-арз. Ал-Мадхал-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967.  Ибни Сино. Ан-Наҷот. - 

Қоҳира, 1337.  - С. 164.  
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2.  Истеъдод – он  чи аз иҷрои як амал малака пайдо мекунад, яъне 

он чи тифл ба ҳуруфи алифбо ошно шудааст.    

3. Он чи  далолат бар камоли он истеъдод ба наҳви том       мекунад 

ё  ба истилоҳи имрӯза маҳорат ном дорад. Тифл  китобатро хуб аз худ 

карда, ҳар вақт хоҳад  менависад.  

Ибни Сино истеъдод ва маънои нахустинро қувваи мутлақа ё 

ҳаюлония, маънои дувумиро қувваи мумкина ва севумиро билмалака ё 

камоли қувва ном ниҳодааст. Дар баробари маънои сегонаи қувва, ақл 

низ ба ин се маънӣ ба кор ояд, ҳаюлонӣ, мумкин ва билмалака. 

Ақли ҳаюлонӣ ҳамонанди ҳаюлои аввалӣ ё нахусмабдаъест, ки дар 

зоташ ҳеҷ сурат надорад, вале мавзӯъ барои ҳамаи суратҳои мумкина 

аст, яъне маҳал аст барои «маъқулоти аввалӣ». Ақли билмалака 

метавонад ҳам билфеъл бошад ва ҳам билқувва. Ақли билфеъл нисбат ба 

мартабаҳои олие, ки аз тариқи идроки куллиёт ва низ дарки ҳамин идрок 

касб мешавад, мулоҳиза мегардад. 

Агар  феълияти он нисбат ба мартабаи мутлақаи фаъолият 

мулоҳиза гардад, ки идроки он аз куллиёт сарчашма гирифта, бар 

ҷараёни табиӣ нест, балки аз омили муфориқа (ғайритабиӣ) гирифта 

шудааст ва ҳоким бар тамоми ҷараёнҳои кавну фасод, аз ҷумла   

марҳилаҳои идрок ва маърифат аст, ақли фаъол ё ақли мустафод (амалӣ) 

номида мешавад. 

Бо расидан ба ақли мустафод метавон гуфт башар ба камоли 

матлуби ӯ (Аллоҳ) ва он чи ӯро ба мавҷудоти улувии он чи боло аз 

мофавқи ҷаҳони табиӣ аст, ноил мегардонад.1 

Аз назари Ибни Сино, ин «иттисол» ба ақли фаъол на танҳо калиди 

рози таҳаввули инсон аст, балки мушкилкушои кулли ҷараёни маърифат 
 

1  Тайсир Шайх-ул-арз. Ал-Мадхал-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967.; Ибни Сино. Ан-Наҷот. - 

Қоҳира, 1337.  - С. 166 
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низ маҳсуб мегардад, зеро ки ақли фаъол файзбахши ҷомеи маъқулот ё 

куллиёт аст. Бо вусули одамӣ ба мартабаи  истеъдод, ки онро ақли 

мустафод меномем, ақли фаъол сувари муктасабаеро (суратҳое, ки дар 

натиҷаи истеъдод аз худ шудаанд), ки мазмуни маърифати ӯро ташкил 

медиҳад, ба вай ато мекунад. Вале ин иктисоб (касб кардан) дар ҳамаи 

инсонҳо яксон нест. Истеъдоди идрок  дар баъзе он чунон зиёд аст, ки 

чандон муҳтоҷ ба фарогирӣ нестанд, зеро онон куллиётро бидуни 

муқаддима дарк мекунанд, ин қувваро «ақли қудсӣ» меноманд. 

Ибни Сино назми ҳоким бар қувваи нафсро бо таъбирҳои тасхир ва 

хидмат тасвир намудааст. Ақли билфеъл мусаххари ақли қудсӣ аст, ки 

дар сари силсилатулмаротиб қарор гирифта, дар мартабаи нозилаи ақли 

билфеъл, ақли билмалака ва сипас ақли ҳаюлонӣ, ақли амалӣ, қувваи 

воҳима, ҳофиза, мутахайила аст, то он ки билохира ба поинтарин қувваи 

нафс, қувваи ғозия, мерасем.1 

Ба назари мо ба ҳалли масъалаи ақли қудсӣ  масъалаи нубувват низ 

таъсир гузоштааст. Абунасри Форобӣ нубувватро ба мартабаи истиснои 

камоли қувваи мутахайила баланд бардоштааст. Ибни Сино бошад, 

нубувватро ба ақли қудсӣ нисбат медиҳад ва онро  ба унвони олитарин 

дараҷае, ки барои ақли башарӣ қобили дастёбӣ аст, тавсиф мекунад. 

Инсон аз ҳаракати нуфуси фалакӣ огаҳӣ пайдо карда наметавонад, 

чун ин ҳаракат тобеи силсилаи иллатҳои  мушаххас аст. Нуфуси фалакия 

нисбат ба ҳамаи ҳодисаҳое, ки  дар оянда  мумкин аст, рух диҳад, огоҳ 

мебошад. Гарчи ин ҳаводис ба лиҳози муҳаррики улвии  онҳо 

мутааллиқи ба илми азалианд (аз пеш эҷод шудаанд), инчунин ҳаргиз 

барои мо қобили дастёбӣ нестанд, зеро қувваи оқилаи мо ҳамвора 

 
1 Тайсир Шайх-ул-арз. Ал-Мадхал-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967.; Ибни Сино. Ан-Наҷот. - 

Қоҳира, 1337.  - С. 167. 



182 

 

 

 

дучори нуқс ва нотавонӣ аст. Бинобар ин «иттисол» ба онҳо мумкин 

нахоҳад буд, на ба ақли амалӣ ва на ба ақли назарӣ.1 

Қувваи назарӣ вобаста ба дараҷаҳои қувваи ҳадсӣ мартабаҳои  

камолро дорост ва ин мартабаҳои идрок  дар асл  мутафовит аст. 

Мумкин аст қувваи ҳадс дар баъзе афрод ончунон заиф бошад, ки гӯё 

аслан мавҷуд нест, дар ҳоле ки дар баъзеи дигар мумкин аст дар ҳадди 

фавқулода вуҷуд дошта бошад. «Нафси шахс метавонад, ки аз тариқи 

илҳом ба пеш ҷаҳад, яъне  воҷиди истеъдоди дастёбӣ ба ишроқи ақли 

фаъол дар ҳама чиз бошад.»2 

Вақте нафс ба ин дараҷа расад, сувари маъқул, ки дар хазинаи ақли 

фаъол маҳфуз аст, фавран барои вай зоҳир мегардад, ба ин васила 

матолибе, ки дигарон танҳо аз роҳи далелҳо ва таълими муаллимон ба 

онҳо даст меёбанд, вай бе ҳеҷ гуна саъй ва талош фаро мегирад. 

Ибни Сино инсонҳоро дар партави ин бардошт аз нубувват ва 

эъҷоз ба 4 даста тақсим мекунад:  

1. Қувваи назарие, ки дар онҳо ба ҳадде аз сафо расида, ба василаи 

қувваи  мутахайила мустақиман бо воқеаҳои ҳол ва оянда илм пайдо 

мекунад ва чунин инсонҳо қодиранд, ки  афъоли муъҷизаомез дар ҷаҳони 

табиат анҷом диҳанд. 

2. Инсонҳое, ки ба камоли қувваи ҳадс даст ёфта, вале ба камоли 

қувваи мутахайила восил нагаштаанд. 

3. Онон, ки дорои қувваи назарии комиланд, вале аз қувваи амалии 

комил бебаҳраанд. 

4. Одамоне, ки бар ҳамнавъони хеш танҳо дар сояи қувваи амалии 

 
1 Ҳамон ҷо - С. 161.  

 

2 Тайсир Шайх-ул-Ард. Ал-Мадхал-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967.; Ибни Сино. Ан-Наҷот. - 

Қоҳира, 1337.  С. 117. 
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хеш афзалият доранд. 

Фармонравоӣ ба дастаи нахуст тааллуқ дорад, зеро чунин инсонҳо 

ба воситаи  ақлашон дар олами ақлҳо мезиянд ва тавассути нафсашон 

дар олами нуфус ва низ дар олами табиат, василаи  он ки онон 

шоистагии тасаллут ва тадбири онро доранд. Роҳбарии қудрати сиёсӣ ба 

дастаи дувум тааллуқ дорад. Дастаи  севум ба табиат марбут  гардад. 

Вале онон, ки аз ҳеҷ як аз қувваи фавқулода бархурдор нестанд,  барои 

касби фазоили амалӣ талош мекунанд, ҳарчанд аз табақаи афроди одӣ 

фарқ мекунанд, вале бо ин ҳол  шоистаи он нестанд, ки ба дастаҳои 

сегонаи олия вобаста бошанд.1 Чихеле ки аз ин матн меояд, аз назари 

Ибни Сино инсонҳо аз рӯи истеъдодҳои худ ба табақаҳо тақсим 

мешаванд, на аз рӯи табақоти иҷтимоӣ. 

Афкори Ибни Сино дар мавриди масъалаи муҳимми зиндагии пас 

аз марг чандон аз фоида холӣ нест. Ҳашри бадан пас аз марг ва саодат ё 

шақовати он дар ҳаёти ухравӣ амрест, ки дар китоби Аллоҳ «Қуръон» 

муайян  карда шудааст. Бо ин далел файласуф наметавонад онро 

мавриди чуну чаро қарор диҳад. Аммо маоди рӯҳонӣ ва сарнавишти 

нафс дар ҳаёти ухравӣ дар қаламрави фалсафа  аст ва бо он ки дар 

китоби “Қуръон” ба он ишора шудааст, то ҳадде мавриди мавзӯи 

баҳсҳои машшоиён ва мутакаллимон мебошад. 

«Ҳукамои илоҳӣ» ҳамвора ба саодати рӯҳонӣ дар ҳаёти ухравӣ 

рағбат доранд ва агар ба чизе аз лаззоти ҷисмонӣ даст меёбанд, бар 

хилофи майли онон аст. Зеро саодате, ки  дар ҷустуҷӯйи  онанд, «қурб ва 

наздикӣ ба Ҳаққи Аввал», ки муҷиби озодии нуфуси онон, бахусус дар 

ҷанбаи ақлонии он аз ҳар ҷиҳат тааллуқ ба бадан мегардад. Ин саодат аз 

такомули олитарин қувваи нафс, яъне қувваи оқила ба табиати ҳол 

 
1 Тайсир Шайх-ул-Ард. Ал-Мадхал-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967. Ибни Сино.  Аҳвол-ун-нафс.  

- С. 125.  
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нисбат ба лаззат ва камоли қувваи ҷисмонӣ мақоми волотаре хоҳад 

дошт. «Камоли хоси нафс  он аст, ки айни олами ақлия  бишавад, ки дар 

он сурати кулл ва низоми маъқули он ва хайри файзбахш аз он муртасим 

(инъикос) дар он гардад».2 

Дар ибтидои олам мабдаи нахустини ашё қарор дорад ва дар 

рутбаи нозилаи он ҷавоҳири муфорақа ва сипас ҷавоҳири рӯҳоние, ки 

навъе тааллуқ ба модда доранд. Билохира аҷсоми улвия, ҳангоме ки нафс 

ба ин камол ноил шуд, нусхаи олами ақлӣ ва муттаҳид бо хайри мутлақ 

ва ҷамоли мутлақ мегардад, ки олитарин дараҷоти саодат аст. Вале 

модом ки ба далели  тааллуқ ва иттиҳод ба бадан  аз чунин иттиҳоде 

маҳрум аст, танҳо дар мавридҳои истисноӣ аз ин саодат дар мавқеи 

иҷтиноб аз амёл ва шаҳвати шавқдиҳандаи лаззатҳои ақлонӣ мегардад 

ва он гоҳ ба ин саодати қусво (ҳадди ниҳоӣ) хоҳад расид, ки танҳо 

василаи  марг аз қайди бадан раҳоӣ ёбад. Нафсҳое, ки аз вусули шавқияи 

«камоли ақлонӣ» дасткӯтоҳанд, аз бадбахтии ношӣ аз муфориқати қаҳрӣ 

аз ҷасад ранҷ хоҳанд бурд. Ин ҳолат ё ба далели кам дар роҳи хайр 

қадам бардоштан аст ва ё раъйу ақоиди ботинаро пайравӣ кардан 

мебошад. 

Аз назари Ибни Сино марҳилае, ки нафс метавонад аз ҳадди 

фосилаи байни ҳолати шақовати дунявӣ ва саодати ухравӣ убур намояд, 

танҳо аз роҳи ҳадс мебошад. Ба назар мерасад, ки ин марҳила вобаста ба 

идроки том аз олами ақл ҳамроҳ бо низому ҷамол такя ба мудаббири 

қодир аст. Ва ҳар чи ин идрок  дар ҳаёти дунё зиёдтар бошад, истеъдоди 

нафс барои дарки саодати ухравӣ бештар хоҳад буд. Бинобар ин инсон 

то замоне, ки иштиёқи ӯ ба олами ақлӣ  ба авҷи «ишқ» нарасидааст, аз 

тааллуқ ба олами моддӣ раҳоӣ  нахоҳад ёфт. 

 
2 Ҳамон ҷо. - С. 293.  
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Барои нафс раҳоӣ аз бадан ва тааллуқоти он ҳатто пас аз марг ҳам 

агар ғайримумкин набошад, чандон осон нахоҳад буд. Зеро нафсе, ки пур 

аз иштиёқ  ба бадан ва лаззоти он аст, пас аз марг низ барои гирифтани 

лаззатҳои моддӣ, ҳамонанди  замони ҳаёт идома хоҳад дод. Вале ба 

иллати пучӣ ва бемаъноӣ ин иштиёқ бо машаққатҳои  афзуне рӯ ба рӯ 

мегардад. На ин иштиёқ ва на ранҷҳои онҳо бардавом нестанд. Вақте ин 

робитаи қатъи нафс аз ҳама гуна ҳамшарикӣ бо бадан пок мегардад, 

инсон ба саодате, ки барои ӯ аслан муқаддар аст, ворид хоҳад шуд.  

Хулоса, манзури Ибни Сино аз назарияи нафс ва қувваҳои 

мухталифи он ҷанбаи равоншинохтӣ надорад. Бахши бузурге аз ин 

назария мустақиман ба масоили маърифатӣ марбут аст ва саранҷом, 

фаротар аз он, ба мавзӯоти ҷаҳоншинохтӣ ва «мобаъдуттабиа» анҷом 

мепазирад. Ин падида бахше аз нақши печида ва ҷудогонае аст, ки 

фалсафаи навафлотунии  исломӣ умуман барои нафс ва махсусан баҳри 

ақл қоил шудааст. 

Масъалаи нафс робитаи илмҳои табиатшиносиро ба фалсафа ё 

мобаъд – ут – табиа ифода месозад, ки нафс аз як ҷониб ба илмҳои 

табиат робита барқарор мекунад ва аз ҷониби дигар ҳамчун асос барои 

фалсафа мебошад. 

Илми илоҳӣ ё мобаъд- ут-табиа ба гуфтаи Абунасри Форобӣ ва 

Ибни Сино дар китоби «Мобаъд- ут-табиа» матраҳ мешавад, ки ба се 

бахш тақсим мешавад: 

1. Дар ин бахш аз мавҷудот ва аз чизҳое, ки бар мавҷудот танҳо аз 

он ҷиҳат ки мавҷуд  ҳастанд, ориз мешавад, баҳс мешавад. 

2. Бахши дигар аз асосҳои бурҳон, дар илмҳои назарии ҷузъӣ сухан 

гуфта мешавад. Ва улуми ҷузъӣ он аст, ки ҳар як дар мавҷуди хосе  баҳс 

мекунад, монанди мантиқ, ҳандаса ва ҳисоб ва улуми ҷузъии дигаре, ки 
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бо ин улум  шабоҳат доранд.  

3. Бахши сеюм аз  мавҷудоте, ки ҷисмият надоранд ва дар аҷсом 

нестанд, баҳс мекунад.  

Зимни баҳс Абунасри Форобӣ ба натиҷае  мерасад, ки мумкин нест 

пеш аз Худо мавҷуди болотаре бошад. Ё ба қадиме мерасад, ки мумкин 

нест вуҷуди худро аз ҳеҷ чизи дигар гирифта бошад. Ва ин мавҷуд ҳамон 

мавҷуди азалии  қадим ва воҳиди мутлақ аст. Ва баён мекунад, ки дигар 

мавҷудот  дар вуҷуд аз ӯ поинтаранд  ва собит мекунад, ки ӯ мавҷуди  

улост, ки ба ҳар  мавҷуде сӯи худ вуҷуд бахшидааст ва ин ки ӯ воҳиди 

улост, ки ваҳдати ҳар чизро  ӯ додааст ва ин ки ӯ ҳаққе аст, ки ба ҳар 

чизи ҳақиқӣ танҳо ӯ ҳақиқат бахшидааст ва ин ки ҳаргиз мумкин нест, ки 

дар ӯ ба ваҷҳе  аз вуҷӯҳ – касрат эҷод шавад. Яъне воқеияти аслӣ ба 

назари Форобӣ мисли реалистони асримиёнагии аврупоӣ ин олами 

мафҳумҳо ва идеяҳо мебошад. 

Он гоҳ баён мекунад, ки мавҷуде, ки дорои ин сифат аст, ҳамон 

касе аст, ки шоистаи худост ва номҳои ӯ азза ва ҷалла муқаддас  аст ва 

сифоти ӯ дақиқ мешавад, то ҳаққи матлаб комилан адо шавад. 

Абунасри Форобӣ, ба назари мо, дар ин матлаби худ Ақли аввали 

Плотинро бо худои ислом омезиш дода, таълимоти машшоиёнро 

сохтааст. Аз ҷониби дигар Абунасри Форобӣ ба Худо ва сифатҳои ӯ дар 

таълимоти исломӣ маҳдуд нашуда, балки бештар аз роҳи далелҳои 

мантиқӣ робитаи Худоро ба олам асоснок мекунад. 

Баҳси дигар он аст, ки мавҷудот чӣ гуна аз ӯ эҷод шудаанд ва ин ки  

вуҷуди хешро чӣ гуна аз ӯ гирифтаанд. Сипас дар маротиби мавҷудот  ба 

баҳс мепардозад, ки ин маротиб барои онҳо чӣ гуна падид омада  ва ҳар 

кадоме аз онҳо бо доштани чӣ хусусияте шоистагӣ пайдо мекунад, то дар 

мартабае, ки қарор гирифтааст, боқӣ бимонад ва иртибот ва интизоми 
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бархе аз онҳо бо бархеи дигар чӣ гуна аст ва ин иртибот  ва интизом бо 

чӣ чизҳое барқарор мешавад. 

Он гоҳ  ба шумори дигари афъоли Худои азза ва ҷалла  мепардозад 

ва баён мекунад, ки дар ҳеҷ як аз афъоли ӯ ҷавру ситам ва халал ва 

бенизомиву  сӯитаърифӣ (таърифи зиёд)  роҳ надорад ва ба таври куллӣ 

дар ҳеҷ кораш асаре аз нуқс ва шар дида намешавад. 

Пас аз он Форобӣ ба ботил сохтани пиндорҳои нодурусте, ки дар 

бораи Худои азза ва ҷалла  ва афъоли ӯ  аст, мепардозад ва аз чизҳое, ки 

дар ӯ ва дар афъолаш  ва дар мавҷудоте, ки офаридаи ӯст  ва нуқс ворид 

мекунад, баҳс менамояд, сипас бо бурҳонҳо онро  ботил месозад, ки 

дониши яқин эҷод мешавад, ба тавре ки мумкин нест инсоне дар онҳо 

дучори шак ва тардид шавад ва ҳаргиз имкон надорад, ки имони худро 

нисбат ба ӯ аз даст диҳад.  

Қадимтарин анъанаи фалсафӣ ин анъанаи метафизикӣ мебошад, ки 

аз даврони Афлотун ва Арасту то ба фалсафаи Фридрих Нитшеро 

дарбар мегирад. Яке аз шахсиятҳои таъсиргузори ин анъана дар Шарқи 

исломӣ Ибни Сино мебошад, ки бевосита дар доираи низоми муайян 

гирифтани метафизика саҳм  гузоштааст. Пас аз Арасту маҳз дар 

фалсафаи Ибни Сино метафизика ҳамчун методи асосии дарки ҳақиқат 

мавриди бознигарии бунёдӣ қарор мегирад.  

Яке аз назарҳои ҷолиб оид ба саҳми Ибни Сино дар таҳаввули 

метафизика ба Тео Кобуш, файласуфи олмонӣ, таааллуқ дорад, ки ба 

андешаи ӯ дар умум Ибни Сино ду навгонии бунёдиро вориди анъанаи 

метафизикӣ гардонидааст: 1. Онтологигардонии метафизика 

(Ontologisierung der Metaphysik) ва ё аз нав эҳёсозии метафизикаи 

(Rehabilitierung der Metaphysik) Арасту ҳамчун онтология 

(ҳастишиносӣ). Ба андешаи ӯ навафлотуниҳо ва файлсауфони аҳди 
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бостонӣ метафизикаро ҳамчун илоҳиёти фалсафӣ муаррифӣ мекарданд, 

ки дар он Худо ҳамчун сабаби аввалӣ мавзӯи асосии метафизика 

шинохта мешуд. Дар ин марҳала ҳанӯз мавзӯи метафизика на ҳастӣ 

ҳамчун ҳастӣ ва ё ҳастии мутлақ, балки «ҳастиҳои алоҳида» (autoon) ба 

маънии идеяҳои Афлотун дониста мешуд. Ибни Сино возеҳ сохт, ки 

Худо ҳамчун «маънии мутлақ» мавзӯи асосии метафизика намебошад, 

балки мавзӯи асосӣ чизест, ки дар бунёди ҳама чизҳо қарор дорад. Ба 

андешаи ӯ мавзӯи асосии метафизика на Худо, балки ҳастӣ ҳамчун ҳастӣ 

мебошад. «Мавзӯи метафизика метавонад беш аз ҳама он чизе бошад, ки 

дар ҳини ҷустуҷӯ барои ҳама чиз умумӣ бошад ва дар бунёди онҳо қарор 

гирифта бошад. Ин вуҷуд аст ва аз ин рӯ ҳастӣ чунон ҳастӣ мавзӯи 

метафизика мебошад».1 

Бояд қайд намуд, ки аслан на Ибни Сино, балки Абунасри Форобӣ 

буд, ки ба метафизика тағйироти бунёди дохил намуд. Аммо маҳз 

тавассути Ибни Сино Абунасри Форобӣ чун файласуфи асил шинохта 

гардид, зеро Абунасри Форобӣ дорои зиндагии хоксоронае буд ва гумон 

аст, ки бидуни муаррифии ӯ аз ҷониби Ибни Сино ба зудӣ шинохта 

мегардид ва  навгониҳои воридкардаи ӯ дорои вазн ва арзише 

мегардиданд. 2 

Аз назари Ибни Сино мисли Арасту фалсафа ё мобаъд-ут-табиа 

илми куллӣ ном дошта, мавзӯи баҳси он чунин масъалаҳоро дар бар 

мегирад, ки мавзӯъҳои ҳастишиносӣ мебошад.  

Мавзӯи омӯзиши ҳамаи илмҳо ин омӯзиши мавҷуд ё ҳастӣ  аст. Бо 

вуҷуди ихтилофи байни илмҳо мавзӯи баҳси ҳамаи онҳо дар атрофи 

мавҷудот ва аҳволу лавоҳиқ (изофа) ва асосҳои он (мавҷудот) давр 

 
1 Шаҳобуддинов Нуриддин. Фаҳмиши метафизика ва ҳастӣ ҳамчун масъалаи бунёдӣ дар фалсафаи Ибни 

Сино. Рӯзномаи Самак.  2013. - С. 3. 
2 Ҳамон ҷо. - С. 3-4. 
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мезанад.1 Ҳамзамон он илмҳое, ки дар атрофи мавҷудот ва аҳволу 

лавоҳиқ ва асоси он давр мезананд, ин илмҳои ҷузъӣ мебошанд. Боз 

илми дигаре ҳаст, ки дар амри мавҷудоти мутлақ ва аҳволу лавоҳиқу 

асосҳои онҳо баҳс мекунад. Ин илм илми куллӣ (фалсафа) аст. Ин илмро 

Ибни Сино дар китоби «Наҷот» илми илоҳӣ низ гуфтааст. Ин таснифоти 

илм ба тақсимбандие, ки дар аввали умраш илмҳоро карда буд, такя 

менамояд. 2 Валекин ба назари мо, Ибни Сино он таснифоти илмро, ки 

дар охири умраш дар китоби «Мантиқ-ул-машриқийин» карда буд ва 

илми илоҳӣ асосҳояшро аз илми куллӣ мегирад, ба дурустӣ тарҳрезӣ 

намудааст.  

Ин илм аз мавҷуди мутлақ баҳс карда, ҳамаи илмҳо аз он ибтидо 

мегиранд. Ин илм ҳамчун асосҳои ҳамаи илмҳои ҷузъӣ мебошад.   

Мавҷудот  ё ҳастӣ гуфта, Ибни Сино чиро дар назар дорад?  Ба андешаи 

ӯ «мавҷудотро ба ягон номи дигар шарҳ дода намешавад, зеро мабдаи 

аввалӣ барои ҳама аст. Мумкин нест, ки ӯро ба таври дигар шарҳ дод, 

балки дар зикри номаш сурати ошкорои ӯ дар нафс (равон) бевосита 

инъикос меёбад». 2 Яъне мавҷудот ин ҳастӣ аст, ки дар эҳсосоти инсон 

инъикос меёбад. Он чунин принсипҳо дорад: 

1. Қисмҳои мавҷуд. Ибни Сино ба он назар аст, ки мавҷуд ба 

ҷавҳар ва араз тақсим мешавад. Ҷавҳар чӣ ҳаст ва араз чӣ ҳаст? Он чи 

дар ин мавзӯъ Ибни Сино қоил аст, мегӯяд: Ҳамаи зоте, ки  дар мавзӯъ 

нест, ҷавҳар аст ва ҳамаи зоти дар мавзӯъ буда, араз аст. 3  

 
1 Тайсир Шайх-ул-Ард. Ал-Мадхал-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967.; Ибни Сино. ан-Наҷот. - 

Қоҳира, 1337. - С. 198.  

2 Диноршоев М. Ҷусторҳо дар фалсафаи Ибни Сино. - Душанбе, 2017. - С. 453, с 467.; Тайсир Шайх-ул-Ард. 

Ал-мадхалу-ила фалсафати Ибн Сина. - Димашқ. 1967.; Ибни Сино. Ан-Наҷот.  Қоҳира, 1337. - С. 173.; 

Диноршоев М. Ҷусторҳо дар фалсафаи Ибни Сино. - Душанбе, 2017. - С. 453. 

2 Тайсир Шайх-ул-Ард. Ал-Мадхал-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967.; Ибни Сино. Ан-Наҷот.  - 

Қоҳира, 1337. - С. 198.  

3 Ҳамон ҷо. - С. 198. 
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2. Ҷавҳар ва навъҳои он: Ҷавҳар дар ҳақиқат мавҷудест, ки дар 

мавзӯъ нест, зеро дар зоти худ пойдор ва устувор аст ва ӯро ҳоҷате ба 

мавзӯе нест, ки ҷавҳар дар он пойдор бимонад, лекин дар ҷавҳар маҳалле 

метавонад макон гирад. 

Маънии ин гуфта он аст, ки чиз (ашё) дар маҳал аст, бе он ки 

ҷавҳар бошад, яъне дар мавзӯъ низ нест, балки ҳамзамон бо маҳалли 

наздик  ба мавзӯъ, ки он дар ин ҷо ҷой мегирад (муқаввима аст), бо ӯ 

пойдор ва устувор  мешавад, аммо дар зоти худаш устувор нест. Пас бо 

будани ӯ (чиз) дар макон устувор мегардад, ки онро сурат меномем. 

Ба ин гуфтаҳо метавон илова намуд, ки «маҳал ба сурат устувор 

мегардад ва мумкин нест бе вуҷудияти сурат чизе устувор гардад ва номи 

онро сурати моддӣ ном гузорем».  

Ҳамзамон ҷавҳар мураккаб ва ғайримураккаб мешавад. Дар ҳолате 

ки мураккаб аст, аз ҷисми мураккаб, яъне аз модда ва сурати ҷисмӣ 

ташкил ёфтааст, мисли ду чизе, ки ду ҷисм дорад. Аммо  дар ҳолате ки 

мураккаб нест, ҷавҳари муфориқ, яъне аз ҳам ҷудо ва фарқкунанда аст, 

ки аз нафс ва ақл иборат аст ва мо онро  сурати муфориқа меномем. 1 

Ибни Сино аз назари фалсафӣ нисбат ба Афлотун ба Арасту 

наздиктар буд, зеро назари ӯ ба вуҷудияти Худо бештар нисбат ба 

назари Абунасри Форобӣ вобастагии моддӣ дорад. 

Дар фаҳмиши уламои динӣ ва файласуфон ду тарзи биниш нисбат 

ба шинохти мавзӯъи илоҳиёт ё метафизика вуҷуд дорад: 

1) Дар дин ё фаҳмиши уламои динӣ  –Воҷибулвуҷуд ин Худои ягона  

аст.  Мумкинулвуҷуд – ҳамаи чизҳои (ғайри Аллоҳ) феълан вуҷуддошта, 

ки  вуҷудияти баъдӣ надорад. 

 
1 Тайсир Шайх-ул-Ард. Ал-Мадхал-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967.; Ибни Сино. Ан-Наҷот.  - 

Қоҳира, 1337. - С. 200-201.  
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Дар дин ҳамаи мавҷудот мумкинулвуҷуданд, зеро агар Худо ба 

имконияташ ирода кунад, он чиз вуҷудият  пайдо менамояд, пас боз ба 

имконияташ хотима (адам) мебахшад, баъд аз он ки иродаи вуҷудияташ 

ба итмом расад. 

2) Дар фалсафа бошад, вуҷуд ба воҷиб ва имкон ҷудо мешавад. 

Воҷибулвуҷуд дар зоташ ин Аллоҳ аст, чи хеле дар илоҳиётшиносӣ 

мегӯянд. Воҷибулвуҷуд ба ғайраш ин ҳамаи мавҷудоти дар олами мо 

вуҷуд доштааст, чун вуҷудияти писар ба сабаби падар. Мумкинулвуҷуд – 

ин ҳамаи чизе, ки баъдан вуҷуд  пайдо карданд. Мисол: инсоне, ки 

таваллуд хоҳад шуд. 

Назарияи файз, ин назарияест, ки оламро ба Худо ё 

воҷибалвуҷудро бо имконалвуҷуд мепайвандад. Назарияи файз аз 

назари Ибни Сино дорои се сарчашма мебошад: 

1. Тақсим кардани вуҷуд ба мумкин ва воҷиб. Олам дар зоташ 

мумкин ва воҷиб ба ғайраш аст ва Худо ягона буда, воҷибулвуҷуд ба 

зоташ аст. 

2. Ин қавл, ки Худо ягона аз ҳайси он мебошад, ки Вай ягона аст, 

аз Ӯ ба ҷуз ягона чизи дигар содир намегардад ва Худо бо тамоми ваҷҳҳо 

ягона аст, аз ақидаи Плотин сарчашма мегирад. Пас вақте ки аз Вай чизе 

содир мешавад, ин чиз дар адад воҷиб ва ягона аст ва ин монанд ба 

гуфтаи Плотин аст, ки дар китоби «ат-Тосуъот» омадааст: «Аз воҳид ҷуз 

сонӣ судур нагардад, ки вай ақл аст, зеро воҳид муайян нест, аммо чун ду  

шинохта шуд, пас ӯ ақл ва мавҷуд ва маъқул бо ҳам аст». 1 Чи тавре ки аз 

ин иқтибос бар меояд, ягонагии Худо дар фаҳмиши машшоиёни шарқӣ  

асоси риёзӣ ё арифметикӣ дорад ва нуқтаи иртиботӣ миёни илми риёзӣ ва 

метафизикӣ дорад. 

 
1 Диноршоев М. Ҷусторҳо дар фалсафаи Ибни Сино. - Душанбе, 2017. - С. 426. 
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3. Баёни ин ки тааққули ибдоӣ (офаринандагӣ) вуҷуд дорад, пас 

тааққули Худо иллат аст, барои он чи вуҷуд бо он тааққул мекунад. Пас 

вақте чиз дониста мешавад, ки сурати он шинохта шавад. 

Он чизе ки дар судури мавҷудаш Абунасри Форобӣ зикр кардааст, 

бе ягон изофа бо такя ба Муаллими Сонӣ онро Ибни Сино меорад, танҳо 

бо тавзеҳ, тафсил, тафсир ва таъвил  аст. 

Хулосаи мо аз ин се сарчашмае, ки зикр кардем чунин аст; 1) олам 

аз Аллоҳ фаязон мекунад, зеро Аллоҳ воҷибулвуҷуд ба зоташ аст; 2) вай 

ақл аст дар зоти худаш, тааққул мекунад; 3) агар ба зоташ воҷиб бошад, 

иллати аввал аст ба ҳамаи мавҷудоти мумкин ба зоти худ ва воҷиб ба 

ғайрашон. Агар яке бошад, аз Ӯ ба ҷуз як дигар чиз содир намешавад. 

Ҳар вақт ақл дар зоти худаш тааққул мекунад, сарчашмаи мавҷудот 

буда, мавҷудотро тааққул менамояд. 

Пас, аз зоти Худо ё воҷибулвуҷуд ба андешаи Ибни Сино се чиз 

содир мешавад.  Муқаддам ақли аввал баъдан ақли сонист ва сабаби 

фалаки ақсост ва сураташ, ки нафс аст он чи ки дар бораи ақли аввал 

гуфта шуд, инчунин дар бораи ақли сонӣ низ гуфта мешавад. Таҳти 

ҳамаи ақли сегона чизҳое дар вуҷуд аст ва вуҷуди ин сегонагӣ аз ақл аст, 

ки ба хотири ин сегонагист ва вай аз афзалтарини афзалиятҳост. Ақлҳои 

муфорақа бисёр ҳастанд ва ҳамаи онҳо бо Худо нестанд, балки воҷиб 

аст, ки аълотаринаш ақли аввал бошад. Пас ақли дуюм ва сеюм судур 

меёбад, то ба ақли даҳум, ки вай ақли фаъол аст ва мудаббири олами 

кавну фасод аст. Ибни Сино мегӯяд: «Ақли аввал дар зоташ 

мумкинулвуҷуд ва ба аввал воҷибулвуҷуд ва воҷибияти вуҷудаш, ки ӯ 

ақл аст ва вай тааққул ба зоташ мекунад ва аввалӣ бо зарурият тааққул 

мекунад. Пас бисёр маъниҳо дар вай воҷиб бошад, ки ба зоташ 

мумкинулвуҷуд дар ҳадди нафсаш шинохта шавад. Воҷибияти вуҷудаш 
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аввалан маъқул ба зоташ аст ва аввалро тааққул мекунад. Касрат дар 

ақли аввалӣ вуҷуд надорад. Пас имкони вуҷудаш амрест дар зоташ, на 

ба сабаби аввал, балки аввал воҷибияти вуҷудаш аст, пас касрат, ки 

аввалро тааққул мекунад, зоташро тааққул мекунад, касрат лозим аст 

барои воҷибияти ҳудусаш аз иллати аввал сарчашма мегирад.»  1 

Чи хеле ки мебинем, ақли аввал зарурат барои тавлиди касрат аз 

ваҳдат дорад ва имкон аз воҷибияти ӯст, зеро Аллоҳ воҳид ва воҷиб аст, 

яъне ӯ аз тамоми касрат ва имкон пок аст. Агар ақли аввал восита 

намешуд, барои зуҳури имкон касрат пайдо намегардид. Ин имкон, 

имкони вуҷудиест шабеҳ бо модда, ки аз ӯ Афлотун низ ёд кардааст ва Ӯ 

имкони қадим барои табиати ақли аввал аст. Агар имкон қадим аст, 

заруриюлвуҷуд бошад, зеро имкони азалии вай вуҷуди зарурист. Ин 

моро ба фикри монавия низ наздик месозад, ки мабдаи вуҷудро ба ду 

бунёд тақсим мекунад: нур ва зулмат, зеро Аллоҳ нур аст ва имкон 

зулмат. Ақли аввал ақлест, ки нури илоҳӣ аз ӯ фаязон мегирад. Аз ҳайси 

ин ки вай воҷиб ба Аллоҳ аст ва эҳтиёҷ дорад, ки дар зоти хеш мумкин 

бошад. Маънии ин гуфта он аст, ки вуҷуди имкон дар табиати ақли 

аввал, дарҷ гардидааст, ки зарурат барои иҷрои судуроти фаязон аст. 

Барои ҳамаи фалакҳо дар назари Ибни Сино нафсест, ки онҳоро ба 

ҳаракат меорад ва ақлест, ки тадбир меҷӯяд. Нафс ин муҳаррики наздик 

аст ва ақл муҳаррики дур. Фаязони мавҷудот аз мабдаи аввал, на ба 

тариқи қасд ва на ба тариқи табъ судур мешавад, балки аз роҳи файзи 

зарурии маъқул фаязон мегардад.  

Чи хеле ки дар боло зикр кардем, байни таълимоти Ибни Сино ва 

Абунасри Форобӣ дар ин масъала чандон ихтилофи бузурге нест, зеро 

сарчашмаи асосӣ барои ҳар ду мутафаккир китоби «ат–Тосуъот»-и 

 
1 Диноршоев М. Ҷусторҳо дар фалсафаи Ибни Сино. - Душанбе, 2017. - С. 453 – 454. 
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Плотин аст. Дар ин китоб омадааст, ки ақл ягона аст, мисли Офтоб, ки 

аз ӯ нур судур мегардад ва ҳақиқати маъқула нур аст ва воҳид аз болои 

ҳамаи маъқулот аст. Вай паҳн ва пинҳон дар худ аст ва ҳамаи мавҷудот 

аз ӯ таркиб мешаванд ва вай дар зоти худ ҳулул намегардад, балки аз ӯ 

вуҷуди дигаре файз меёбад ва вай хайр ва камоли хайр буда, дар файзаш 

қазоват мекунад. Ҳар вақте хайр аз вуҷуд фаязон мешавад,  ӯ устувор 

мегардад. Ин андешаҳо дар китоби «ат–Тосуъот» омада, сарчашмаи 

фикрии Ибни Сино ва Абунасри Форобӣ мебошанд. Ин ду донишманд 

аз гуфтаи Арасту, ки мегӯяд Худо муҳаррики олам буда, ҳамроҳи чизҳо 

бо Худо дар ҳаракат нест, иқтибос мекунанд. Ва аз Плотин ин фикрро 

мегиранд, ки ақл аз воҳид содир карда мешавад ва Худо дар зоташ 

тааққул ва чизҳоро бошад, ба таври куллӣ тааққул мекунад. Ибни Сино 

баъзеи мавҷудоти ин оламро ба болои баъзеяш мураттаб месозад ва вай 

ҷавҳари муфориқа ва сурат, ҷисм, ҳаюло ва араз аст. Мартабаи аввал 

дар вуҷуд мартабаи ҷавҳари муфориқа аст ва мартабаи дувумӣ - 

мартабаи сурат ва мартабаи сеюм - мартабаи ҷисм ва мартабаи чорум - 

модда, мартабаи панҷум араз. Дар ҳамаи табақае аз ин табақаҳо 

мавҷудот аз ҳам ҷудо ҳастанд ва дар вай низоми пойдорест, ки хайр ба 

болои шар ғолиб меояд. 

Назарияи файз ин назарияи офариниши олам аст. Дар бораи 

офариниши олам раъйи Ибни Сино ба Абунасри Форобӣ наздикӣ дорад. 

Аллоҳ таъоло, ба гуфтаи Ибни Сино, Воҷибулвуҷуд дар нафсаш хайри 

аввал, аввал дар вуҷуд, мавҷуди аввал, ҳаққи аввал, иллати аввал буда, 

ягона ва ақли маҳз аст, сурат, модда ва ҷисм надорад. Воҷиб ва лозим 

аст, ки Ӯ (Аллоҳ) вуҷуди куллиро, яъне вуҷуди ин оламро тааққул кунад, 

зеро ки Ӯ мабдаъ бар низоми хайр дар ин олам аст. Монеияте вуҷуд 

надорад, то аз Ӯ ин вуҷуд (олам) судур гардад ва кароҳияте дар он нест. 
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Аллоҳ воҳид, қадим, қодир ба ин олами пурҳикмат аст ва воҷиб аст, ки Ӯ 

(Аллоҳ) қудрат, илм, ҳикмат ва вуҷудашро зуҳур кунад. Ба илова аз ин, 

Аллоҳ инчунин иллати аввал аст ва зарурати маълул пеш меояд, то ки 

вуҷудияти Ӯро собит созад.  

  Фаязон пайдарпай ошкор мегардад ва шумораи фаязон ҳамааш ба 

даҳ  адад мерасад; 

1. Ақли муфориқи аввал, ки маълули аввал аст. 

2. Ақли муфориқаи сонӣ, ин фалаки ақсо, ки оламро ба ҳаракат 

меорад. 

3. Ақли муфориқаи севум, ин фалаки ситорагони пойдор аст. 

4. Ақли муфориқаи чорум – фалаки  Зуҳал. 

5. Ақли муфориқаи панҷум – фалаки  Муштарӣ. 

6. Ақли муфориқаи шашум – фалаки  Миррих. 

7. Ақли муфориқаи ҳафтум – фалаки  Шамс. 

8. Ақли муфориқаи ҳаштум – фалаки  Зуҳра. 

9. Ақли муфориқаи нуҳум – фалаки Аторуд. 

 10. Ақли муфориқаи даҳум – фалаки  Моҳтоб (ақли фаъол). 

Ин ҷо ба назари Ибни Сино фаязони ақлҳо хотима меёбад, валекин 

аз ақли фаъол олами Қамар (ё таҳти олами Қамар) фаязон мекунад. Ин 

олам аст, ки дар он мо зиндагонӣ мекунем. Ин олами кавну фасод  аст, 

ки дар ӯ ҷисмҳо бо ҳам меоянд ва аз ҳам ҷудо мегарданд. Аз ақли фаъол 

унсури чаҳоргона (об, бод, хок, оташ ) фаязон мегирад. 

Пас аз ҷузъҳои аносири чаҳоргона нисбат ба эътидолашон ҷисмҳо 

таркиб меёбанд. Ин ҷисмҳо аз ҷамод ба набот ва пас аз он ҳайвон ва 

инсон судур карда, инкишоф меёбад. Аллоҳ ризоият надорад, то аз Ӯ  ба 

ҷуз хайре фаязон гардад. Лекин шар мавҷуди олам аст, ки дар араз 

(сифат) файз меёбад. 
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Воҷибулвуҷуд дар фалсафаи Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино яке 

аз мафҳумҳои асосиест, ки тамоми фалсафаи машшоиёнро дар худ 

мутаҳид месозад ё ба мафҳуми имрӯза интегратсия менамояд. Дар 

мутаҳидсозии тамоми вуҷуд силсиламаротиб ё субординатсия ва 

координатсияи илмҳо дар низоми фалсафӣ  вуҷуд дорад. 

1. Мумкин ва воҷиб. Вуҷудро ба ду тақсим карданд, яке мумкин ва 

дигаре воҷиб. Мабдаи асосии ин тақсимотро Ибни Сино аз Абунасри 

Форобӣ гирифта, рукни фалсафаи худ қарор додааст. Ибни Сино дар 

китоби «Наҷот» мегуяд: “Шак нест дар ин ҷо ки вуҷуде ҳаст. Ин вуҷуд ба 

воҷиб ва мумкин тақсим мешавад. Воҷиб вуҷудест, ки мавҷудияташ 

вобастагӣ ба дигаре надорад, яъне вуҷудаш бо ғайр муҳол аст”.1 Ё худ: 

“Пас воҷибулвуҷуд ё воҷиб ба зоташ аст, ё воҷиб ба ғайри зоти худ. Пас 

воҷибулвуҷуд ба зоташ он аст, ки нестии ӯ тасаввурнопазир аст. Аммо 

воҷибулвуҷуд ба ғайраш он аст, ки вуҷудияташ аз омиле ва ё  мабдаи 

беруна вобастагӣ дорад”2 Масалан, Аллоҳ, воҷибулвуҷуд ба зоташ аст, 

ки ба чизи дигаре эҳтиёҷ надорад. Чаро ки вуҷудияти воҷибияш ба ғайри 

худ тааллуқ дорад, аз ҷузъҳо ё якҳо таълиф гардидааст. Ин тақсимот 

назди Ибни Сино на танҳо маънии ақлиро дорад, балки маънии ҳақиқии 

он дар мавзӯъ вуҷуд дорад ва араз барои мавзӯъ аст. Чунончи Ибни 

Сино мегӯяд: «Мумкинулвуҷуд дар назар дорад вуҷудияти билқувваро, 

яъне лафзи мумкин бо тамоми маънӣ аз вуҷуд гирифта шудааст”.3 Далел 

ба ин гуфтаи худаш аст, ки дар боби мантиқ мегӯяд, “мумкинро ду 

маънист, яке он ки мумтанеъ нест, дигаре он ки на  воҷиб аст, на 

мумтанеъ”. 1 

Дар илми мобаъдуттабиа маънии мумкин, ба тарзе ки Ибни Сино 

 
1 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷилди сеюм. Наҷот. - Душанбе, 2007. - С. 248. 
2 Ҳамон ҷо. - С. 249.  
3 Ҳамон ҷо. - С. 249. 
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ихтиёр кардааст, маънии ом дорад. Ба ин далел, ки воҷибулвуҷуд ду 

қисм аст: воҷибулвуҷуд дар зоташ ва воҷибулвуҷуд ба ғайраш. Воҷиб ба 

ғайр мумкинулвуҷуд ба зоташ аст, зеро агар мумкинулвуҷуд ба зоташ 

набошад, пас мумтанеъулвуҷуд аст.1 

Аз ин рӯ вуҷудро се мартаба аст. Мартабаи пойинаш мартабаи 

мумкин дар зоташ, мартабаи болояш мартабаи воҷиб дар зоташ. Ҳар 

вақте ки мавҷуд ба сабаби аввал наздиктар аст, воҷибияташ волост. 

Ҳамаи ин ба он далолат мекунад, ки олам ба эътибори зоташ 

мумкинулвуҷуд аст ва ба эътибори изофааш ба Офаридагори хеш 

воҷибулвуҷуд ба ғайр аст. 

Моҳият ва вуҷуд масъалаест, ки дар фалсафаи Ибни Сино ва 

баъдан мутакаллимон мавриди баҳс қарор гирифтааст. Чизҳое ҳастанд, 

ки воқеан берун аз ақл ё сурати вуҷудашон дар ақл аст. Валекин вақте ки 

дар чиз ҳад мегузорем, эҳтиёҷ ба он дорем, ки вуҷудро дар муқаввимоти 

моҳияташ дохил кунем. Мисол: ҳудуди секунҷаи баробартараф. Аммо 

вақте ки ҳадди онро дар фикр тасаввур мекунем, сурати онро бо 

воқеияти он мутобиқ месозем, яъне сурати секунҷа дар фикр. Оид ба ин 

масъала Ибни Сино мегӯяд: «Сифатҳои тасвиршуда бе вуҷуд маъние 

надоранд, мисли бисёре аз шаклҳо ва маъниҳое, ки дар китоби ҳандаса 

омадааст. Агар вуҷуди чизҳо дар ҳайизи имкон бошанд, мисли бисёре аз 

мафҳумоти лафзҳо вуҷуди ин маъниҳо мумкин нест». 2  

Аразҳо низ яке аз масъалаҳои асосии метафизикаи Форобӣ ва Ибни 

Сино буда, дар шинохти ҳастӣ ва хусусиятҳои он нақши муҳим дорад.  

Ба ақидаи ин мутафаккирон ҷавҳарҳову аразҳо ба ҳам наздикӣ доранд. 

Ихтилофи байни ҷавҳар ва араз бошад,  дар он аст, ки зоти араз дар 

 
1 Ҳамон ҷо. - С. 248. 
2 Абӯалӣ ибни Сино. Осор. Ҷилди сеюм. Наҷот. - Душанбе, 2007. - С. 249. 
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мавзӯъ аст. Агар ҷавҳар дар зоташ қоим бошад, дар мавзӯъ нест. Аз ин 

маънӣ мегирем, ки ҳар як чизе ки дар ҷавҳар нест, пас вай араз аст. Аз ин 

ҷо, аввалан, маънои дигаре аз араз берун меояд ва аз ҷиҳати дигар, ин 

аразҳо ба якчанд қисм тасниф мешаванд. Араз ҳамчун мақулот 

(категория) мебошад. Ибни Сино ба мо аразро бо якчанд таърифҳо 

мешиносонад. Араз исми муштарак аст. Араз аз воқеияти чиз гирифта 

нашуда, балки аз ҳамаи ашё, ки байни онҳо сифате аз сифатҳост, 

мушаххас карда мешавад. Ин ҷо баъзе таърифҳои мухталифро иқтибос 

меоварем. 

1. Ҳар як мавҷудеро, ки дар маҳал аст, «араз» мегӯяд, мисли сурат 

дар маҳал ва ҳаракати замин пойин ё ба боло. 

2. Ҳар мавҷудеро, ки дар мавзӯъ аст, «араз» меноманд, мисли араз 

ба пойин ва ба боло. 

3. Араз ба маънои муфради куллие гуфта мешавад, ки нисбат ба 

афроди бисёр ҳамли ғайри қоимсоз мегардад, мисли сафедие, ки дар 

нафс ва ях ҳаст,  мисли ҳаракати Замин ба пойин ва ба боло. 

4. Араз маънои мавҷудеро гӯянд, ки берун аз табиати чиз аст, 

мисли ҳаракати Замин ба боло ва мисли марде берун аз киштӣ. 

5. Араз ба ҳамаи чиз таҳмил (бор) карда мешавад ва байни 

ҳамдигар аз лиҳози вуҷудияташон наздикӣ доранд, мисли ҳаракати 

Замин ба боло. 

6. Араз маъниеро мегӯянд, ки дар ибтидои амр вуҷуд надошт, 

мисли ҳаракати Замин ба боло, ҳаракати мард дар киштӣ.1 

Ин маъниҳо байни ҳамдигар муштарак буда,  ба ҳамаи ашёҳо 

тааллуқият дошта, аммо дар чиз воқият надорад ва хусусияти ашё 

мебошад. Воқияти ҳар чиз ҷавҳари он аст. 

 
1 Тайсир Шайх-ул-Ард. Ал-мадхалу-ила фалсафати Ибн Сина. Ибни Сино. Рисолатун фи-л-ҳудуд. Димашқ. 

1967  - С. 88-89.  
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Араз ҳамчун исми муштарак ба бисёре аз чизҳо тааллуқият дорад, 

яъне ин ашёҳо ба як чанд бахшҳо дохил карда мешаванд. Ин бахшҳоро 

мақулоти арастуӣ ташкил медиҳад, ки Ибни Сино онҳоро иқтибос 

гирифтааст. Ин мақулоти даҳгона мебошанд, ки аз онҳо якеаш ҷавҳар ва 

нуҳтои боқимондааш аразанд. 

1. Каммӣ (миқдор), мисли дарозӣ ва кӯтоҳӣ, мисли калон ва хурд. 

2. Кайфӣ (сифат), мисли ранг ва намуд. 

3. Изофа, мисли писар ба падар ва нисф ба чаҳоряк. 

4. Айна (куҷойӣ, макон ё фазо), мисли хона ва бозор. 

5. Мато (кайӣ, вақт), мисли дирӯз ва пагоҳ. 

6. Вазъ, мисли нишаста ва истода. 

7. Мулк (соҳибият), мисли дорандаи силоҳ. 

8. Феъл-мисли навиштан ва хондан. 

9. Инфиъол (кори иҷрошуда), мисли мактуб ва мақрӯъ (хондашуда).1 

Агар инсонро ҷавҳар ҳисобем, ба андешаи Ибни Сино аразҳои ӯ аз 

ҷиҳати  миқдорӣ (каммӣ)  вазни  ӯ, аз ҷиҳати сифатӣ (кайфӣ) ороиши 

шакли ӯ, аз ҷиҳати изофа ба падар тааллуқ доштани писар ва аз ҷиҳати 

айнӣ (куҷой) дар хона ё дар бозор буданаш, аз ҷиҳати матоӣ (кайӣ) ба 

хоб рафтани ӯ ё бархостани аз хоб дар пагоҳӣ аст, аз ҷиҳати вазъ ё 

истодааст ё нишаста, аз ҷиҳати  мулкӣ (соҳибиятӣ) доштани силоҳ ва 

либос, аз ҷиҳати феъл хондани китоб ё мактуб, аз ҷиҳати инфиолӣ 

кӯфташуда ё сӯхташуда будани инсон. Ба ҳамин монанд ҳамаи аразҳо ба 

ҷавҳар тааллуқият доранд.  

Доир ба ин масъала Ибни Сино баъзе саволҳо мегузорад: Тартиби 

ҷавҳар ва аразҳо дар вуҷуд чӣ гуна аст? Оё ҳамаи ҷавҳарҳо дар мартабаи 

ягона ҳастанд? Оё ҳамаи аразҳо низ мартабаи ягона доранд? Ҷавобҳо 
 

1 Тайсир Шайх-ул-Ард. Ал-мадхалу-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967. Ибни Сино. Ан-Наҷот.  

Қоҳира, 1337. - С. 106-107.  



200 

 

 

 

бошад, чунинанд: мартабаи ҷавҳарҳо дар вуҷуд мартабаи аразҳоро 

дорад ва аразҳо ба ҷавҳарҳо вобастагӣ доранд, дар ин вақт ҷавҳарҳо 

қоим ба зот ҳастанд. Зинаи пойинтарини ҷавҳар дар тартиби вуҷуд 

мартабаи аъло (баланд) -ро соҳиб аст, нисбат ба мартабаи аълои  аразӣ 

дар аразҳо. 

Дар мавзӯи ҷавҳарҳо сухан гуфта, Ибни Сино ду навъи ҷавҳарҳоро  

ишора мекунад: ҷавҳарҳои дар ҷисмҳо буда ва ҷавҳарҳои дар ҷисм 

набуда. Ҷавҳарҳое, ки дар ҷисм нестанд, аз лиҳози вуҷуд болотаранд аз 

ҷавҳарҳое, ки дар ҷавҳар ҳастанд. Чи хеле ки ҳаюло дар мартабаи 

наздиктар ба ҷисм аст.1 Ин аст, ки мартабаҳои  ҷавҳар ба қарори зайл 

ҳастанд: 

1.Ҷавҳарҳои муфориқа. Ҷавҳарҳои муфориқа қимати вуҷудро 

доранд, чи хеле ки Ибни Сино мегӯяд: «Мавҷудоти аввал ҳаққи аввалро 

соҳибанд».2 Ин ҷавҳарҳои мувофиқа на ҷисм ва на ҷузъе дар ҷисмҳо 

ҳастанд, ба ин хотир зарур аст, аз вуҷудаш аҷсом ва аҷзо маълули 

(натиҷаи) ҷавҳар бошад. Ҳар як маълул (натиҷа)-ро иллатест (сабабест). 

Ба ин сабаб зарур аст, ки барои ҳар як аҷсом ва аҷзо дар асбоби вуҷуд 

сабабе дар интиҳо бошад, ки ин илал (сабабҳо) ғайри муфориқа аст ва ин 

илал ҷавҳарҳои муфориқа ҳастанд.3 

Ҳамзамон, ҷавҳарҳои муфориқа қимати вуҷудро доранд, вале ин 

маънии онро надорад, ки ҳамаи ин ҷавҳарҳо мартабаи ягонаро соҳибанд, 

балки баъзеаш аз баъзеи дигар дар тартиби вуҷуд дорои мартабаи аъло 

мебошад. Ба ин сабаб ақлҳои муфориқа  дар мартабаҳои мутафовит 

 
1 Тайсир Шайх-ул-Ард. Ал-мадхалу-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967. Ибни Сино, Ан-Наҷот.  

Қоҳира, 1337. - С. 208. 
2 Ҳамон ҷо. - С. 208.  
3 Ҳамон ҷо. - С. 208. 
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(гуногун) -и  вуҷуд ҳастанд ва баъзеаш иллати баъзеи дигараш маҳсуб 

мегардад. 

2. Суратҳо. Суратҳо мартабаи дувумро баъди ҷавҳари муфориқа 

соҳибанд. Нисбат ба ҷисм суратҳо мартабаи баландтаре доранд, зеро 

иллати (сабаби) вуҷуди ҷисмро соҳибанд ва вуҷуди сурат ҷузъе  аз аҷзои 

ҷисм нест, балки вуҷуди  нигоҳдоранда (муқаввим)-и ҷисм аст ва вуҷуди 

ҷисм бе сурат дуруст нест, ба кадом наҳве, ки бошад. Чи хеле ки 

ҷавҳарҳои муфорақа мартабаи ягона надоранд, суратҳо низ соҳиби 

мартабаи баробар нестанд, балки баъзеаш аз баъзеи дигар дар тартиби 

вуҷуд мартабаи аъло (баланд) -ро доранд. 3 

3.Ҷисмҳо. Ҷисмҳо дар мартабаи сеюманд, баъд аз ҷавҳарҳои 

муфорақа ва суратҳо. Ҷисмҳо аз ҳаюло мартабаи пештарро доранд. 

Ҳаюло бе ҷисм вуҷуд надорад ва ҷисм бе ҳаюло, яъне вуҷуди сурати ҷисм 

бо ҳаюло шакл мегирад. Сурат аз ҳаюло комилтар аст.  Ҷисмҳо ба 

ҷавҳарҳои муфорақа ва суратҳо монандӣ доранд, гарчанде ки ҳамаашон 

дар тартиби вуҷуд мартабаи ягонаро соҳиб нестанд, балки баъзеаш аз 

баъзеи дигар  дорои мартабаи  аъло мебошад. 

4. Ҳаюло. Ҳаюло мартабаи чаҳорумро баъди ҷавҳарҳои муфорақа 

ва суратҳову ҷисмҳо дорад. Ва ҳаюло сабабе аз барои ҷисм аст, аммо дар 

ҳақиқат сабабе барои вуҷуд нест. Ҳаюло сабаби сурат мебошад ва ҳаюло 

маҳалле барои расидан ба вуҷуд аст. Вуҷуди ҳаюло билфеъл барои 

қабули сурати ҷисм аст ва ин (ҳаюло) қувваи қобилаест барои 

шаклгирии сурати ҷисм. Аммо дар зоташ сурат нест, ба ҷуз қуввае (ё 

имконе). 

Ҳамзамон, ба ақидаи Ибни Сино ҳаюло ба навъҳои ҷавҳар тааллуқ 

дошта, ин навъҳо мисли ҷавҳари муфориқа, сурат ва ҷисмҳо мебошанд 

 
3 Тайсир Шайх-ул-Ард. Ал-мадхалу-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967. Ибни Сино, Ан-Наҷот.  

Қоҳира, 1337. - С. 208. 
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ва онҳо дар вуҷуд соҳиби  мартабаи ягона нестанд, балки баъзе аз баъзеи 

дигараш мартабаи аъло (баландтаре) -ро дорад.  

Аразҳо низ дар фалсафаи Ибни Сино мартаба доранд. Ӯ зикр 

мекунад, ки агар аз олами ҷавҳарҳо ба олами аразҳо фуруд оем, рӯй ба 

олами табиат мекунем. Аразҳо  ҳамчун ҷисмҳои мутаҳайиза ва сурати 

ғайримуфориқа аз мавҷудот буда, аҳволи онҳо ба каммӣ, кайфӣ, куҷоӣ, 

вазъӣ, феълию инфиолӣ тағйир меёбад. 

Ба ақидаи Ибни Сино замон дар мавзӯъ вуҷуд дорад ва дар араз 

вуҷуд надорад. Мумкин аст изофаҳо ва авзоъ ва феъл ва инфиол ва 

кӯшиш ва кавн дар замон сухан гӯем. Ин аразҳо вуҷудашон дар мавзӯъ 

буда, агар аз мавзӯъ дур бошанд, вуҷуд надоранд. Инчунин шак дар 

мақулаи камм (миқдор) ва кайф (сифат) воқеъ мешавад.  

Дар бораи иллатҳо (сабабҳо) ва маълулҳо (натиҷаҳо) бошад, 

мутафаккир таъкид мекунад, вақте аз ҷавҳарҳо ва аразҳо сухан мегӯем, 

бо мафҳуми иллат ва маълул рӯбарӯ мешавем, то зарурати тағйири 

номуайян ва ногаҳонии мавҷудотро фаҳмем. Ҳамзамон мо ба қадри 

тавоноиямон кӯшиш мекунем дар ин маврид мақоми онро ба таври 

равшан баррасӣ намоем. Инчунин дар мавриди ин ду мафҳум зарур аст 

аҳаммияти  онро дар фалсафаи Ибни Сино муайян созем, ки то чи андоза 

Ибни Сино ҳудуди онҳоро мушаххас кардааст. 

Дар бораи иллатҳо (сабабҳо) ва шумораи онҳо андешаронӣ намуда, 

Ибни Сино аз илали чаҳоргона дар китоби мантиқи  «Наҷот» ёд карда, 

ҳамзамон дар бахши илоҳиёти «Наҷот» низ ду иллати дигареро илова 

менамояд, ки дар маҷмӯъ шашто мешаванд. Ин ду иллат, иллати асосӣ 

набуда, балки иллати иловашуда (фаръӣ) мебошанд. 1 

 
1  Тайсир Шайх-ул-Ард. Ал-мадхалу-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967. Ибни Сино, Ан-Наҷот.  

Қоҳира, 1337. - С. 83-84.  
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Иллати чаҳоргонае, ки дар қисмати мантиқи «Наҷот» оварда 

шудааст, аз назар Ибни Сино инҳоянд: 

1. Иллати фоила, иллатест, ки вай иҷрокунандае дорад ва мабдаи 

(оғози) ҳаракате мебошад. Мисли устои чӯбкор сабаби дуруст кардани 

курсӣ аст, падар сабаби бавуҷудоии писар мебошад. 

2. Иллати моддӣ, иллатест, ки фоил ба ӯ муроҷиат мекунад, то  дар 

ӯ (модда) кореро анҷом диҳад, бе он ягон амал иҷро намешавад ва фоил 

ба ӯ моҳияте мебахшад. Монанди чӯб дар дасти усто, то аз он курсие 

бисозад. 

3. Иллати суварӣ (шаклӣ). Иллати суварӣ, иллатест, ки ба чиз 

шакле ба сурати моддӣ мебахшад, ки ӯ иллате барои сохтани чиз аст. 

Монанди сурати курсӣ дар зеҳни усто (наҷҷор). Ин иллат, иллатест, ки 

вақти анҷоми корро дар чӯб нишон медиҳад, ки сурати курсиро ба худ 

мегирад.  

4. Иллати ғоят (ҳадаф). Ғоят низ иллати дигари чиз аст, ки ашё 

барои он ҳадаф (ғоят) нигаронида шуда, сурати муайянеро ба худ касб 

мекунад. Монанди ҳадаф аз сохтани курсӣ барои нишастан аст. Ин ғоят 

фоилро ба он водор менамояд, то ба ин шакл ё ба шакли дигаре созад. 

Мисли хона. 

Чуноне, ки болотар ҳам зикр гардид, ин иллати чоргона дар 

«Илоҳиёти Наҷот» ба шаш қисм тасниф шудаанд: 

1) ҳаюлои таркибёфта; 2) сурати таркибёфта; 3) мавзӯе барои араз. 

4) сурати ҳаюлоӣ; 5) фоил; 6) ғоят. 1 

Вобаста ба ин тасниф бояд, зикр кард, ки гуфтаи дигаре низ ҳаст, 

ки ҳаюлои таркибёфта ва мавзӯи араз ба ҳам муштарак буда, ки маълул 

(натиҷа) -и мавҷуде аз феъл аст ва он фарқкунанда нест.  

 
1 Абӯалӣ ибн Сино. Наҷот. Ҷилди сеюм. - Душанбе, 2007.  – С. 231. 
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Мо дар боло алоқаи байни иллат ва маълулро нишон додем ва 

дидем, ки иллатҳо шашгона ҳастанд. Ҳамзамон дидем, ки ин иллатҳоро 

мумкин аст ба чор қисмат низ тақсим кунанд.  

Ҳамзамон иллатҳо дар мартабаҳои гуногун ҷойгиранд, аз ҳайси 

наздикӣ доштан ба сабабҳо ва баъди он чи ки аз сабабҳо ба феъл меояд, 

яъне аз ҳайси низдикӣ ва натиҷаи он дар ҷисмҳои табиӣ. 

Чи хеле ки мебинем, дар фалсафаи Ибни Сино ҳаюло ва сурат 

сабабе барои ба вуҷуд омадани ҷисмҳои табиӣ мебошанд. Аммо иллати 

фоилӣ аз ҳайси мартаба баъди иллати моддӣ ва суварӣ меояд. Яъне, 

фоил ё иллате барои ягонагии сурат аст, ё худ иллате барои сурат ва 

модда мебошад. Дар ин ҳол зарур аст, ки иллати фоилӣ иллате барои 

таркиб ёфтани ҷисмҳои табиӣ бошад, то тавассути иллати фоилӣ, иллати 

моддӣ ва иллати суварӣ ба ҳам омада, сабаби таквини ҷисм гарданд. 

Иллати ғоят (ҳадафманд) бошад, дар фалсафаи Ибни Сино дар 

мартабаи аз ҳама пойин меояд. Лекин иллати ғоят аз чиз ба вуҷуд омада, 

иллате барои таквини феъли фоиле мешавад. Пас феъл ба фоил 

мегузарад, то иллат ё барои ягонагии сурат бошад ё сурат бо модда якҷо 

мебошанд ва аз иллати моддӣ ва суварӣ таркиб ёфтаанд. 

Робитаҳои сабабие, ки Ибни Сино баён кардааст, ифодакунандаи 

хусусиятҳои доимӣ, зарурӣ ва куллии ҷисм буда, таъсири мутақобилаи 

байни ҷисмҳоро муайян месозанд. Маҳз аз ин сабаб ба назари Мусо 

Диноршоев “моҳияти ҷаҳоншиносии назарияи сабабияти Ибни Синоро 

худогаройии табиъӣ (деизм) ташкил медиҳад.”1 Аммо зимни таҳлили мо 

муайян гардид, ки Ибни Сино дар ҳеҷ матни фалсафиаш худро ба ягон 

мактаби фалсафие нисбат намедиҳад.  

 
1 Тайсир Шайх-ул-Ард. Ал-мадхал-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967. Ибни Сино.  Ан-Наҷот. 

Қоҳира, 1337. - С.  213., Диноршоев М. Ҷусторҳо дар фалсафаи Ибни Сино. - Душанбе, 2017. - С. 156. 
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Ҳангоми таҳлили масъалаи иллат ва маълул мо баъзе аз 

маълулҳоро билқувва ва баъзеи дигарашро билфеъл дарёфтем. Чи хеле 

ки дидем, иллатҳои моддӣ, суварӣ ва фоилӣ ҳамон вақт ба феъл (амал) 

меоянд, ки аз барои ғояте (ҳадафе) нигаронида шуда бошанд. Ин иллат 

(ғоят) иллати иллатҳост. 

Вобаста ба ин таҳлил худро болои ду мафҳум, қувва ва феъл маҳдуд 

месозем, ки дар фалсафаи Ибни Сино аҳаммияти бештареро қоил аст ва 

ин баҳси фалсафии Ибни Сино мутобиқат ба мазҳаби Муаллими аввалро 

дорад. Андешаи Ибни Сино оид ба ин масъала чунин аст: 

1.Маънии қувваи омма Ибни Сино бар он назар аст, ки лафзи 

қувва ҳангоми истифода ба хатоие дучор мешавад, зеро инсон ду 

маъниро ба ҳам омехта мекунад. Яке маънии қувваи феълия ва дигаре 

қувваи инфиолия аст. 

1. Қувваи феълӣ.  Маънии аввали қувва ин қуввваи феълӣ мебошад, 

ки ба маънои қудрат ва имконияту қобилият фаҳмида мешавад. Мисли 

инсон дар болои кӯҳ аст, яъне қодир шудааст, ки дар болои кӯҳ баромада 

истад. 

2. Қувваи инфиолӣ. Маънии баъдӣ (сонӣ) он аст, ки қувва ба 

маънии баръакси маънии аввалӣ буда, қувва бо он чи ки равона 

мешавад, муқобала ба феъл мекунад,1 ки дар худ имконият дорад, пеш аз 

он ки ба феъл (амал) биёяд. Мисли вуҷуди дарахт дар тухми дарахт 

билқувва (дар ҳоли имкон) нуҳуфта аст, чун ба замини пурбор афтад, 

билфеъл (амалан) дарахт хоҳад шуд.  

Инҷо  мафҳумҳои қувва, феъл ва инфиол низ муҳиманд. Ба ақидаи 

Ибни Сино ҳар вақте ки аз тухмаи дарахт, дарахт ба вуҷуд меояд, ин 

 
1 Тайсир Шайх-ул-Ард. Ал-мадхал-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967.;  Ибни Сино.  Ан-Наҷот.  

Қоҳира, 1337. - С.  214.  
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интиқоли қувва ба феъл мебошад. Маънӣ ин аст, ки қувва дар зоти 

худаш таҳмилшуда ба тағйир аст. Дар ҳақиқат қувва сарчашмаи 

тағйироти феъл аст, аз ҳайси ин ки дар охир бошад. Мабдаи (сарчашмаи) 

тағйирот бошад, аз ду роҳ анҷом меёбад. Яке аз роҳи мунфаил ва дигаре 

аз роҳи фоил. 

1. Қувваи инфиолӣ. Ин қувваест, ки  ё маҳдуд ба чизи воҳид 

мебошад ва ба ду чиз ё ҳамаи чизҳо ё зидди як чиз бо чизи дигар аст:  

мисли қувваи об мебошад, ки шакли обиро ба худ қабул карда, дар 

шакли об мавқеъ гирифтааст. Ҳамзамон об, вақте ки қабули шаклеро 

мекунад, пас вай ин шаклро ҳифз намесозад. 1 

2. Қувваи феълия (амалӣ). Қувваи фоил, аз назари Ибни Сино 

қувваи феълия (иҷрокунанда) низ ҳаст. Ин қувва маҳдуд ба як чиз аст, ё 

ба чизҳои бисёр ва ё ба тамоми чизҳо, инчунин бар хилофи ду чиз 

мебошад. 

Қувва ва исботи вай чунин сурат мегирад: ҳамаи ҷисмҳо аз худ 

феъле аз афъолро содир мекунанд. Ин феъл ё ба қувваи зотияи ӯ аст, ё аз 

ӯ маҷбур ба қуввае, ки дар ӯ нест, содир мешавад. Феъле, ки дар ӯ қуввае 

аст, ки феълро содир кардааст, ин феъл қувваро пойдор месозад. Ва агар 

феъл аз қувваи ҷисми дигар содир гардад, ин аст ки ба воситаи ин қувва 

аз он феъл ба қувваи дар ӯ буда содир мешавад. Ва маънии ин гуфта он 

аст, ки судури феъл аз афъол барои қувваи содиршудаи ҷисм, ки  аз 

ҷисмҳо интиҳо меёбад, зарур аст. 

Ба ақидаи Ибни Сино ҳар вақте ки аз ҷисмҳо афъоле содир 

мешавад, ин на аз роҳи араз аст ва на аз роҳи қасд, балки ё аз роҳи ирода 

ва ихтиёр аст ё ба ғайри ирода ва ихтиёр сурат мегирад. Маънии ин 

 
1 Тайсир Шайх-ул-Ард. Ал-мадхалу-ила фалсафати Ибн Сина. Ибни Сино. Ан-Наҷот, - Димашқ, 1967. - С.  

214.  
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гуфта он аст, ки барои мо зарур аст исбот кунем, ки қуввае, ки аз ӯ феъле 

содир мешавад, аз ин ҷисм аст ё аз ҷисми дигар.  

Фаълро Ибни Сино ба ду намуд ҷудо мекунад: 

1. Феъле, ки беирода ва беихтиёр содир мешавад. 

Агар феъл (амал) аз ҷисм бе ирода ва бе ихтиёр ба судур (иҷро) ояд 

ё аз зоти ҷисм судур кунад ё аз ҷисми дигар ё аз чизи дигари мухолиф.  

2. Феъле, ки бо ирода ва ихтиёр судур мешавад. Аммо исботи қувва 

дар афъоли содиршуда аз ирода ва ихтиёр амри маъмурист дар ин 

афъол.1 Кифоя аст, ки яке аз мо ба худ баргардад ва дар нафси худ 

мулоҳиза кунем, вақте ки феълеро аз афъол ихтиёр намоем, пас иқдом 

кунем дар иҷрои ин амал, то ин ки исбот шавад қуввае, ки аз он пас ба 

амал омаданаш номумкин буд. Қувва, феъл ва инфиол ифодакунандаи 

моҳияти ҷисм мебошад, ки атрибути асосии мавҷудро нишон медиҳад.   

Мавзуи қидам ва ҳудус (офариниш) низ яке аз мавзӯъҳои аҳволи 

мавҷудот дар фалсафаи Ибни Сино буда, аз як тараф алоқаи байни иллат 

ва маълул, аз тарафи дигар, алоқаи байни қувва ва феълро нишон 

медиҳад. Илова ба ин ду ҷиҳат мавзӯи қидам ва ҳудус низ аз мавзӯъҳои 

аҳволи мавҷудот маҳсуб мешавад.1 

Аллоҳ, аз нигоҳи Ибни Сино сабаби вуҷуди олам аст, пас олам 

офарида шудааст (зеро Аллоҳ иллати собиқ барои олам аст). Лекин олам 

дар вақти худаш қидам аст, зеро олам аз Худо дар азал фаязон 

гардидааст.2 

Вақте оид ба робитаи қидам ва муҳдас гӯем, баҳси иллият ва 

замонро илова мекунем. Аз ин рӯ зарур аст ба мо ин ду мафҳумро таъриф 

кунем: 

 
1 Тайсир Шайх-ул-ард. Ал-мадхалу-ила фалсафати Ибн Сина. - Димашқ, 1967. - С.  215-216.  

 
2 Умар Фаррух. Таърих ал-фикр ал-арабӣ. Ибни Сино. Рисолаҳо. - Бейрут, 1966. - С. 407.  
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а) Эҳдос ду ҷиҳат дорад: 

1. Ҷиҳати замонӣ, 2. Ҷиҳати ғайризамонӣ. 

1. Маънои эҳдоси замонӣ эҷоди чизест, ки дар замони гузашта 

вуҷуд надошт. Масалан, сохтани курсӣ аз чӯб. Ин курсӣ вуҷудияти 

замонӣ дошта, пеш аз ин вуҷудият надошт, яъне собиқияти замонӣ 

надорад. 

2. Эҳдоси ғайризамонӣ бошад, аз он бармеояд, ки вуҷудияти чиз на 

дар зоти худи чиз ва на ба ҳасби замон вуҷуд дорад, балки дар тамоми 

замон (ҳамеша) вуҷуд дорад. Мисли вуҷуди олам аз зоти Бори таъоло. 

Ин маънии онро надорад, ки дар ин ҷо зот замоне вуҷуд дошта бошад, 

ки дар ин замон олам вуҷуд дошта бошад, зеро замон ҳаракати 

мутаҳаррикест, ки дар вай олам тақдир шудааст. Замон ё вақт бо эҷоди 

олам пайдо шудааст. Валекин Бори таъоло дар зот аз олам мутақаддам 

(пеш) аст, мисли тақдими иллат бар маълул.1 

б) Маънои қидам бошад, маънии муқобил ба маънии эҳдос аст, ки 

бо ду ваҷҳ гуфта мешавад. Яке ба ҳасби замон ва дигаре ба ҳасби зот. Аз 

назари замонӣ гуфта, Ибни Сино чизеро дар назар дорад, ки дар замони 

гузаштаи бениҳоят ёфт мешавад. Мисли вуҷуди олам, ки дар замони  

гузаштаи бениҳоят вуҷуд доштааст. Ин маънои онро надорад, ки оламро 

Худованд халқ накардааст. 

2. Қидам аз назари зотӣ бошад, ин чизест ки барои вуҷудияти 

зотиаш мабдае (сароғозе) баҳри вуҷудияти чиз нест. Ба ин маъние, ки 

Аллоҳ қидам аз назари зотӣ буда ва Ӯ ба  мабдае вобастагӣ  надорад ва 

Вай ягона ҳақ мебошад.  

2. Вуҷуд ва замон низ масъалаҳои муҳими таълимоти фалсафии 

Ибни Сино мебошад. Аз он чи дар боло зикр шуд, мо метавонем ду 

 
1 Умар Фаррух. Таърих ал-фикр ал-арабӣ. Ибни Сино. Рисолаҳо. - Бейрут, 1966. - С. 408. 
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навъи вуҷудро дарёбем, яке вуҷуди ҳодис дар замон ва дигаре вуҷуди 

ҳодис берун аз замон. 

а) вуҷуди ҳодис дар замон ин ибтидои ҳамаи вуҷуд дар замон аст ва 

замоне буд, ки мавҷуде набуд ва дар ин пешӣ (қаблӣ) адам (нестӣ) вуҷуд 

дошт. Маънии ин гуфта он аст, ки замон дар нестӣ буд, зеро ҳар мавҷуде, 

ки дар замон аст, бо замон вуҷудаш сароғози замонӣ дорад. Ин бидоят 

(сароғоз)-аш ибдоъӣ (эҷодшуда) нест. Ва ҳамаи он чи ки бидояти замонӣ 

дорад, зарур аст, ки дар замон собиқият (пешӣ) дошта бошад ва ин 

собиқияташ низ моддӣ мебошад, зеро адамаш муҳол нест.1 

б) вуҷуди ҳодиси хориҷ аз замон. Ҳар вақте вуҷуди маҳдусӣ аз 

назари замон собиқият дошта, дар замоне  вуҷудият надошт, дар ин вақт 

вуҷуди маҳдус ба зот буд ва ҳудусияти хориҷ аз замонро дошт, зеро 

ҳудусаш, на дар вақте аз вақтҳои замон буд, балки дар тамоми замон ва 

даҳр (олам) вуҷудият дошт. 2 

Инчунин Ибни Сино ақида дорад, ки чиз ба зоташ вуҷуд дорад ва 

бе зот вуҷудият надорад. Ҳар вақте ки вуҷудаш аз иллаташ ба вуҷуд 

меояд, ин чиз маҳдус (офаридашуда) мебошад, яъне аз вуҷуди беруна 

истифода бурдааст, баъди он ки дар зоташ мавҷуде набуд. Ин маънои 

онро дорад, ки ҳамаи маълул (натиҷа)-ҳо дар зоти худ муҳдасанд 

(офаридашуда). Ҳамзамон мавҷудияташ низ муҳдас аст, ба он маъние, ки 

муҳдас дар замон, яъне мавҷуд дар ҳамаи замон бо истифода аз 

вуҷудияташ аз мавҷуд (вуҷудбахш, Аллоҳ)   муҳдас аст, бе  он ки дар 

замон собиқият дошта ва дар ӯ адам (нестӣ) бошад. Ва вай собиқият дар 

зоте дорад, ки ӯ вуҷудитар мебошад ва ӯ дар тамоми замон ва даҳр вуҷуд 

 
1 Тайсир Шайх-ул-Ард. Ал-мадхалу-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967. Ибни Сино. ан-Наҷот. - 

Қоҳира, 1337. - С. 218.; Диноршоев М. Ҷусторҳо дар фалсафаи Ибни Сино. - Душанбе, 2017. - С. 162. 
2 Ҳамон ҷо, - С. 223.  
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дорад. 3 

Масалаи дигари муҳим дар фалсафаи Ибни Сино вуҷуди ҳодис ва 

модда мебошад. Оё баробар аст вуҷуди муҳдас дар замон ё хориҷи 

замон, зеро вуҷуди  замон бо модда пешӣ (собиқият) дошта, муҳол нест. 

Ин масъала ду ҷанба дорад: 

а) ҳодис дар замон ва дар модда. Ҳар вақте ки мавҷуди ҳодис 

маъдум (нобуд) дар вақте аз вақтҳо бошад, пас дар вақте ки он таъин 

шудааст, пайдо мегардад. Ин маънои онро дорад, ки бо имкони 

вуҷудияташ собиқият (пешӣ) дорад. Ҳар вақте ки имконулвуҷуд бошад, 

дар ин вақт изофа ба он имкони вуҷуде ҳаст. Маъниаш ин аст, ки вуҷуди 

модда дар қоимият (пойдори) - и мавзӯъ буда, дар мавзӯъ араз мебошад. 

Ҳар вақте ки имконулвуҷуд бошад, вай қувваи вуҷуд мебошад ва модда 

ҳомили қувваи вуҷуд аст ва ҳар як чизи ҳодис пешӣ (муқаддам) дар 

модда дошта, муҳол нест; 1 

б) ҳодиси хориҷ аз замон ва аз модда аст. Инчунин ҳодис хориҷ аз 

замон ба модда низ собиқият дорад. Ҳақиқат он аст, ки таквини ҳодис 

берун аз замон буда, собиқият ба зот дорад ва иллате барои 

офаринишаш аст. Яъне аввал нобуд (маъдум) буд, пас ба иллате офарида 

шуд, ки барои ӯ офариниш бахшида ва вуҷуд аз ғайраш истифода кард, 

баъди он ки вуҷуд дар зоташ набуд. 

Ҳамзамон, ба назари Ибни Сино ҳамеша мавҷуд барои 

мавҷудияташ дар тамоми замон истифода аз вуҷуд кардааст, бе он ки 

фақат вуҷуди офаридашудааш дар оне (вақти андак) дар тамоми замон 

ва даҳр бошад. Ин офаридашудаи вуҷудаш, зарур аст пешӣ ба модда 

дошта, то ҳодис шавад, зеро мумкин нест, ки ҳодис бошад ва дар замон 

 
3 Ҳамон ҷо, - С. 223.  
1 Тайсир Шайх-ул-Ард. Ал-мадхал-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967. Ибни Сино. ан-Наҷот. Қоҳира, 

1337. - С. 219-220.  
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набошад, ҷуз он ки бо модда пешӣ дошта ва аз ӯ модда офарида 

шудааст. 2 

Мафҳуми дигаре, ки дар фалсафаи Ибни Сино бисёр муҳим ва 

ҷамъбасткунандаи метфизикаи ӯ ба ҳисоб меравад, маънии кул мебошад. 

1. Аз назари Ибни Сино «куллӣ» ба ду тарз фаҳмида мешавад: 

1. Куллие, ки он ба маънии табиат аст ва аз ҳақиқати мавҷуд, ки ӯ 

мавҷуд аст (бимо ҳува мавҷуд), баҳс мекунад. Мисол: дар таҳқиқи инсон, 

ки ӯ инсон аст ё дар таҳқиқи инсоният, ки ӯ ҳамон инсоният  аст, ки ӯ 

инсоният аст, бе ягон шарти дигар. Инсоният, ки ӯ инсоният аст, дар ин 

маънӣ на маънии ом, на хос, на билқувва ва билфеъл, балки ин ё он 

ҳолатҳое, ки ба вай мегузарад, маънои куллро ифода мекунад. 1 

2. Куллие, ки он ҷумлаи аҳволро ифода кунад. Вақте ки куллӣ 

ҷумлаи аҳволро ифода мекунад, ба ҳақиқати мавҷуд, ки он воқияти 

мавҷуд аст, бо иловаи аҳволе, ки ба ӯ марбут аст, роҳ меёбад. Аз ин рӯ  ӯ 

ом аст ё хос ё воҳид ё бисёр ба эътибори он ки ӯ умумӣ ё хусусӣ ё воҳид ё 

касир, ки ҳамаи  ин ҳолатҳо иловагӣ ба  ин мавҷуди «бимо ҳува мавҷуд» 

аст. Ҳақиқат он аст ки ҳолати умумӣ шарти иловагӣ аст, бо он ки ӯ инсон 

аст ба ҳамин маънӣ, хусусӣ, бисёр, ваҳдат. Ин ба он маънӣ нест, ки мо ин 

аҳволро фақат билфеъл фарз кунем, балки мешавад ин аҳволро билқувва 

низ фарз намуд. 

Агар мо ба мисолҳои дар боло зикргардида назар кунем ва 

инсониятро ҳамчун билқувва шиносем, дар ин ҷо нигоҳе  ба таҳқиқи 

билфеъли (амали) инсоният карда мешавад. Ҳангоми таҳқиқ зарур аст, 

ки ин аҳвол ба мавҷуд изофа гардад, мисли аҳволи ом ё хос ва воҳид ё 

касрат. Ҳамзамон мавриди таҳқиқи мавҷудот дуруст нест, ки он чи дар 

 
2 Ҳамон ҷо. - С. 233.  
1 Тайсир Шайх-ул-Ард. Ал-мадхалу-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967. Ибни Сино. ан-Наҷот. 

Қоҳира, 1337. - С. 220.  
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ақл дар назар дошта мешавад, ба эътибор нагирем. 

Аз он чи  дар боло матраҳ шуд, дар фалсафаи Ибни Сино метавон 

ду маънии куллиро дарёфт кард: 1. Вуҷудияташ билфеъл, ки аз аҳволи 

вуҷуд сарфи назар карда мешавад. Ибни Сино инро исми куллии бешарт 

номидааст. 

2. Мавҷуди билқувва, ки онро исми куллии ба шарт меноманд, ки 

ба ҳама ваҷҳе аз ваҷҳҳои умумияш гуфта мешавад. Инро мавҷуди 

билқувва меноманд. Ва ё ба эътибори қувва дар вуҷуд назар карда 

мешавад ё ба эътибори қувва сурати маъқула изофа мегардад. Аммо он 

мавҷуде, ки ба эътибори қувва дар вуҷуд аст, мавҷуд ҳисоб нест. Пас ду 

навъи дигар аз маънои куллӣ мемонад: Куллии билфеъл ва куллии 

билқувва бо изофаи сурати маъқулаи ӯ мебошад. 1 

Маънои аввалро куллии мавҷуд ва маънии дувумро куллии маъқул 

меномад. а) куллии мавҷуд: куллии билфеъл дар ашё буда ва маҳмул ба 

ҳар яке аз ашё мебошад, на ба ин ки дар зот ягона ва на ба ин ки касрат 

бошад. Дар ҳақиқат, ашё ё ягона ё ба касрат таквин ёфта, дар бимо ҳува 

мавҷуд (он чи мавҷуд аст) нест, балки дар аҳволи бимо ҳува мавҷуд 

вуҷудияташ пайваст меояд. 

Масалан, ҳар вақте ки аз инсоният мегӯем, мисоли равшане аст, ки 

мехоҳем бигӯем: инсоният ин мавҷуди куллӣ аст, мавҷуди билфеъл дар 

ҳамаи фард аз бани инсон, бо он ки метавонем ба ҳар яке аз фарди инсон 

ин маъниро таҳмил кард. Мисли ин ки мегӯем: Зайд инсон ва Муҳаммад 

инсон. 

Ҳамзамон, аз назар Ибни Сино ин ҳамл ба он ки ягона аст, ба бисёр 

таҳмил намешавад, зеро таквинаш гарчанде ба ягона ё бисёр ё чизи 

 
1 Тайсир Шайх-ул-Ард. Ал-мадхалу-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967. Ибни Сино. ан-Наҷот. 

Қоҳира, 1337. - С. 220 - 221.  
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дигаре нигарон бошад, ки ғайри инсонӣ аст, метавон ба ӯ ин сифатро 

таҳмил кард. 

б) куллии маъқул (ақлӣ): куллии маъқул низ мавҷуд аст, аммо 

вуҷудияташ дар мавҷудот нест, балки дар ақл мебошад. Ақл мавҷудотро 

аз тариқи таҷрид (абстрактӣ) инъикос мекунад. Ин сурати маъқула 

(ақлӣ) аз мавҷудот гирифта шуда, сурати ягона дорад, бо он ки имконе 

(билқуввае) аз ин ё он мавҷудот гирифта шуда бошад. 

Ин таъсир аз назар Ибни Сино ба нафс дар биниши ин ё он 

мавҷудот боқӣ монда ва таъсири ягонаи бетағйир дорад. Ба маънии 

дигар, агар ин сурат (аз диди аввал) дар нафси мо инъикос ёбад, пас 

мавҷуди дигаре аз навъаш аз диди баъдӣ дар нафси мо чизе зиёда 

намешавад, яъне ба сурати аввал бетағйир боқӣ мемонад. 

Ҳамзамон, Ибни Сино таъкид мекунад, ки сурати баъдӣ агар дар 

нафси мо пеш аз сурати аввал инъикос ёбад, ин сурати пайдогардида 

(сурати баъдӣ) худи суратест, ки аз сурати мавҷудоти аввал ҳосил 

гардида ва ҳар дуи онҳо дар нафс аз гузашта таъсир пазируфтаанд, зарур 

аст, ки ин таъсир асаре дар нафс нагузорад, ба ҳайси он ки агар давоми 

дигаре надошта бошад ва ҳеҷ таъсири чизи дигаре баъди ӯ таъсиргузор 

нест. 

 Ҳамин тариқ, он чи дар боло зикр гардид, куллӣ ё мавҷуд дар ашё 

ба ҳар яке аз мавҷудот бе он ки ӯ воҳид ё касир бошад, таҳмил мешавад ё 

ин ки ба таври ом билфеъл дар ақл мавҷуд аст. Аммо агар ба таври ом 

дар вуҷуд мавҷуд бошад, ин ғайримавҷуд аст, зеро он сифати умумии 

вобаста ба куллии аразист. Мисли ҳоле аз аҳвол. Аз ин рӯ,  дар ин ҷо 

куллии ом дар вуҷуд нест, балки вуҷуди куллии ом билфеъл аст. Ҳар 

вақте ки сурате дар ақл инъикос мегардад, ин сурати ягонаест ё билфеъл 
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ё билқувва нисбат ба ҳамаи мавҷуд.1 

Хулоса, Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино дар шинохти улуми 

назарӣ чунин асосҳо, мавзӯъҳо ва масоилро баррасӣ кардаанд: 

- тартиби ҷойгиршавии илмҳои назарӣ матраҳ шуд, ки иборат аз 

илмҳои риёзӣ, табиӣ ва илоҳӣ ё фалсафаро дар бар мегирад. 

- моҳияти илмҳои риёзӣ, ки ададҳо ва шаклҳои гуногуни ҳандасиро 

дар бар мегирад, дар робита ба масъалаҳои мантиқ ва физика буда, 

абстраксияҳои чизҳоеанд, ки шаклан дар зеҳн инъикос меёбад. 

- илмҳои табиӣ ифодакунандаи ҷисмҳо ва ҳолату хусусияти онҳо 

буда, дар дохили худ ба тартиби мавзӯии худ яке паси дигаре ҷойгир 

ҳастанд. Дар низоми илмҳои табиӣ бо фарқ аз Афлоун ва Арасту  

Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино ҳандаса, нуҷум ва мусиқиро шомили 

илмҳои табиӣ кардаанд. 

 - Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино дар илмҳои фалсафа ё илоҳиёт 

аз мавҷудот ва аз чизҳое, ки бар мавҷудот танҳо аз он ҷиҳат ки мавҷуд  

ҳастанд ва ҷисмият надоранд ва дар аҷсом нестанд, баҳс мекунад.  

- баҳси фалсафаи Форобӣ ва Ибни Сино дар бораи он аст, ки 

мавҷудот чӣ гуна аз ӯ эҷод шудаанд ва ин ки  вуҷуди хешро чӣ гуна аз ӯ 

гирифтаанд. 

 

 2.3. Илмҳои амалӣ, сохтор ва унсурҳои он дар фалсафаи 

машшоиёни шарқӣ 

 

Илмҳои амалии мактаби машшоиёни шарқӣ, аз ҷумла фалсафаи 

 
1 Тайсир Шайх-ул-Ард. Ал-мадхалу-ила фалсафати Ибн Сина. – Димашқ, 1967. Ибни Сино. ан-Наҷот. 

Қоҳира, 1337. - С. 221.  
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Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино аз тарафи муҳаққиқони ватанӣ1 ва 

хориҷӣ2 мавриди таҳлилу баррасӣ қарор гирифтааст. Масусан Сагадеев 

А. В., Диноршоев М., Диноршоева З. Д. ва дигарон таҳқиқотҳои 

арзишманде анҷом дода, дар мавриди таснифоти илм изҳори назар 

кардаанд, ки манбаи асосӣ барои таҳқиқоти мо мебошанд. Аммо дар 

таҳқиқотҳои зикршуда,  масъалаи таснифоти илм ба таври умумӣ 

мавриди баҳс ќарор гирифта, принсипҳои тақсим ва ҳамгироии робитаи 

байни илмҳо, мавзӯъ, масъалагузории илмҳо камтар баҳс шудааст. Аз ин 

сабаб  кушиш ба харҷ додем, ки зимни омӯзиши масъалаи таснифоти илм 

субординатсия ва координатсияи сохтор ва унсурҳои илмҳои амалии 

машшоиёни шарқӣ, аз ҷумла Абунасри Форобӣ ва Ибни Синоро   

таҳлилу баррасӣ намоем.  

Абунасри Форобӣ дар улуми амалӣ низ пеш аз Ибни Сино ба 

тафсил илмҳои амалиро баррасӣ карда, ҳам дар «Иҳсо ал-улум» ва ҳам 

дар дигар рисолаҳояш ин масъалаҳоро матраҳ мекунад. Мо дар ин ҷо ба 

таври мухтасар аз «Иҳсо ал-улум» ёдоварӣ карда, таъсири бевоситаи 

онро дар эҷоди рисолаҳо дар мавриди   бахшҳои илмҳои амалии Ибни 

Сино мавриди таҳқиқ қарор медиҳем.  

Илмҳои амалӣ, тибқи таълимоти Форобӣ  ба се бахш тақсим 

мешаванд, ки ахлоқ, тадбири манзил ва сиёсати мудун мебошад. Ахлоқ 

аз анвои феълҳо  ва рафтори иродавӣ, аз он малакаҳо, характер ва 

одотҳое, ки феълҳо  ва рафтори иродавие аз онҳо сарчашма мегиранд, 

баҳс мекунад. Ин илм ба ҳадафҳое, ки ин феълҳо  ва рафторҳо барои 

расидан ба онҳо анҷом медиҳад, ёд мекунад ва баён медорад, ки чи 

 
1 Диноршоев М. Матолиби фалсафаи Ибни Сино. – Душанбе, 2011; Диноршоева З. Гражданская философия 

Аль – Фараби. Диссертация на соискание учёной степени доктора философских наук. - Душанбе, 2006. 311с. 

- С 74-86. 
2 Сагадеев А. В. Ибн – Сина. - Москва, 1980; Касымжанов А.Х. Абу-наср ал-Фарабӣ. – Москва. 1982;  

Хайруллоев М.М. Форобӣ, эпоха  и учение. - Ташкент. 1975; Забеҳулло Сафо. Таърихи улуми ақлӣ дар 

тамаддуни исломӣ. - Теҳрон, 1371. 



216 

 

 

 

малакаҳое  барои инсон шоиста аст ва аз чи роҳе метавон заминаи 

пазиро  шудани ин малакаҳоро  дар инсон фароҳам кард, то ба гунаи 

шоиста дар вуҷуди ӯ бунёд гирад. Ва чи роҳеро бояд дунбол кунад, то ин 

малакаҳо дар вуҷуди  одамӣ пойдор гардад.  

Инчунин ахлоқ табақабандии натиҷаҳое, ки аз ин феълҳо ва рафтор  

барои эҷоди онҳо аз инсон  сар мезанад, баҳс кунад. Абунасри Форобӣ 

“баён дорад, ки бархе аз ин натиҷаҳо саодати ҳақиқӣ аст ва бархеи дигар 

пиндоре ва гумон”.1 Даст ёфтан  ба саодати ҳақиқӣ  дар зиндагии 

зудгузари ин ҷаҳон ғайримумкин аст. Балки расидан ба чунин саодате 

танҳо дар зиндагии ҷовидонаи дигар саройе имконпазир аст. Дар ин 

росто Абунасри Форобӣ саодатро  ба чунин қисматҳо ҷудо карда, 

таъриф медиҳад: 

Саодати пиндорӣ аз сарват, иззат ва хушгузарониҳо. Роҳи эҷоди 

фазилат  дар вуҷуди инсон он аст, ки феълҳо, фаъолиятро  мушаххас 

мекунад ва баён медорад, ки корҳое, ки ба василаи онҳо метавон ба 

саодати ҳақиқӣ расид, хайр, некукорӣ ва фазилатҳо аст ва дар баробари 

онҳо бадӣ, зишткорӣ  ва нуқсонҳост. Роҳи эҷоди фазилат  дар вуҷуди 

инсон он аст, ки феъл ва фаъолияти  фазоили пайваста дар шаҳрҳо  ва 

миёни умматҳо роиҷ ҳаст ва паҳн шудааст ва амалан онҳоро ба кор 

банданд.2  

Роиҷ кардани ин феълҳои хайр ба назари Абунасри Форобӣ  танҳо 

аз роҳи ҳукумат  имконпазир аст ё аз роҳи сиёсат ва ҳукумат. Ва ба 

василаи ҳукумат ин феълҳо ва суннатҳо, одатҳо, малакот  ва ахлоқ дар 

шаҳрҳо ва миёни  мардум ривоҷ ёбад ва ин ҳукумат бояд дар алоқаманд 

кардани мардум  ба ҳифзи ин малакаҳо мувофиқ бошад, то аз миён 

 
1 Форобӣ Абунаср. Эҳсо ул – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. - Теҳрон, 1364. - С. 106. 
2 Форобӣ Абунаср. Эҳсо ул – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. - Теҳрон, 1364. - С. 106. 
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нараванд. 1 

Ба назари Форобӣ ҳар як ҳукумат бояд хидмати фазилат ва 

некукориро роҳандозӣ созад ва хӯйи фармонравоиро дар дили мардум 

пойдор кунад. Ин хидматро ҳар касе анҷом  диҳад, хоҳ шоҳ ё 

фармонраво бошад, хоҳ ё ҳар номи дигаре, ки мардум барояш интихоб 

мекунанд, меноманд ва ҳосили ин хидматро сиёсат мегӯянд. Ҳукумат ду 

навъ аст: 

1. ҳукумате, ки битавонад феъл  ва атвор ва малакаҳои  иродавиро, 

ки дар партави  онҳо метавон  ба саодати ҳақиқӣ  расид, дар мардум 

ҷойгузин ё тарбия кунанд. Чунин  ҳукуматеро ҳукумат ё раёсати фозила 

гӯянд. Шаҳрҳо ва мардуме, ки тобеи чунин ҳукумате бошанд, мадинаҳои 

фозила  ва умматҳои фозила номида мешаванд. 

2. ҳукумате ҳаст,  ки дар шаҳрҳо  ва миёни мардум «феъл ва 

ахлоқе»-ро  ривоҷ медиҳад, ки мояи саодати пиндорӣ аст, яъне дар 

ҳақиқат саодат нест. Номи ин навъ ҳукумат, раёсати ҷоҳилӣ ва ҳукумати 

ҷоҳилият аст.2 Ин навъ ҳукумат вобаста ба ҳадафҳо ва ғаразҳои онҳо 

шакл мегирад ва ба ғаразҳову  ҳадафҳояшон вобаста аст: а) агар 

ҳукумате дар садади моландӯзӣ бошад, онро ҳукумати хасисӣ   

меноманд. б) агар ҳукумат дар талаби бузургӣ ва сарафрозӣ  гом 

бардорад, ҳукумати каромат (бузургманишӣ) номида мешавад. 

Форобӣ бар ин ақида мебошад, ки ҳукумати фозила дар асоси ду 

неру имконпазир аст: 1. неруе, ки бар қонунҳои куллӣ устувор аст. 2. 

неруе, ки бар асари тамрини  зиёд ва таҷриба  дар корҳои кишвардорӣ ба 

даст меояд, яъне таҷриба ва варзидагии  фармонраво сабаб мешавад, ки 

ҳудуди мушкилотро  ташхис диҳад, то ба таносуби ҳар пешомаде  ва ҳар 

ҳолате ва дар ҳар ҳангоме  бо ин неру ва ин таҷриба  битавонад умури 

 
1 Ҳамон ҷо. - С. 107. 
2 Форобӣ Абунаср. Эҳсо ул – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. - Теҳрон, 1364. - С. 108. 
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мардумро сомон бахшад. 

Фалсафаи амалӣ, аз нигоҳи Форобӣ   баррасии рафтор,  суннатҳо 

ва малакаҳои  иродавӣ ва дигар  масъалаҳое, ки ба он робита дорад 

мебошад, ки  қонунҳои  куллиеро ба даст меорад ва нишон медиҳад, ки 

роҳи андозагирии  онҳоро бар ҳасби  қавл ва вақтҳои  мухталиф ва чӣ 

гуна  ва бо чӣ чиз бояд ин андозагирӣ сурат гирад. 1  

Форобӣ зимни таърифи  саодат шинохтани саодати ҳақиқиро аз 

саодати пиндорӣ низ мушаххас мекунад ва ба шумориши феъл  ва 

рафтор, ахлоқ  ва одатҳои идоравии куллие, ки лозим аст, дар шаҳрҳо ва 

миёни миллатҳо ривоҷ пайдо кунанд, мепардозад. Ӯ инчунин суннатҳои 

фозила ва ғайрифозиларо аз ҳам ҷудо мекунад. 

Форобӣ зимни тавсифи эҷоди  заминаи муносиб барои ривоҷи 

одатҳо ва  суннатҳои фозила дар шаҳрҳо  ва миёни миллатҳо  мепардозад 

ва низ тамоми  таърифҳое, ки ба василаи он метавон феълҳо ва 

суннатҳои фозиларо дар мардум ба вуҷуд овард ва ҳифз кард таҳлилу 

баррасӣ мекунад. Навъҳои корҳои ҳукумати  ғайрифозиларо шумурда, 

мутафаккир мегӯяд, ки чанд навъ аст ва ҳар як  аз онҳо чӣ гуна аст ва 

феълҳое, ки ҳар як  аз  ин ҳукуматҳо анҷом медиҳад, оварда мешавад. 

Форобӣ мегӯяд, ки ҳар як  аз ин ҳукуматҳо ҳадафи  он дорад, ки дар 

кишвар ва миёни мардумоне, ки  зери фармони ӯ ҳастанд, чи суннатҳоро 

ҷойгузин кунад. Ин мавзӯъро  бештар аз китоби  “Ҷумҳурият”-и 

Афлотун ва «Сиёсат»-и Арасту метавон пайгирӣ кард. Ин илм баён 

мекунад, ки  феълу рафтор ва малакоти  ҳукумати ғайрифозила барои 

«мудуни фозила» монанди беморист. 2  

Дар осори худ Абунасри Форобӣ инчунин он қоидаҳоеро баррасӣ 

месозад, ки сабаби  пойдории  мадинаи  фозилаанд ва анвоъи  
 

1 Ҳамон ҷо. - С. 109. 
2 Форобӣ Абунаср. Эҳсо ул – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. - Теҳрон, 1364. - С. 110. 
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рафторҳоеро  мешуморад, ки бар асари  онҳо  шаҳрҳо ва ҳукуматҳои 

фозила  аз фасод барканор мешаванд ва табдили онҳо ба ғайри  фозила 

номумкин  мешавад. Ӯ роҳҳои  тадбир ва чораандешӣ ва дигар чизҳоро  

таъкид мекунад, ки агар ҳукумати фозилае ба ҷоҳилия табдил шавад, чӣ 

гуна бояд онҳоро ба ҳоли  аввал бозгардонид.  

Форобӣ таъкид мекунад, ки иродаи  ҳукумати  фозила  бо чанд чиз 

сомон мепазирад  ва ин ки бархе   амалӣ ҳастанд ва неруи ҳосили аз 

таҷриба  бадастомадаро, ки бар асари варзидагии  бисёр дар кори 

идораи  шаҳрҳо ва мардумон барои  ҳукумат пайдо шудааст, барои онҳо  

меафзояд. Ин неру  иборат аст аз ташхиси саҳеҳи  шароите, ки бо 

муқоисаи  онҳо метавон кирдору рафтор ва малакотро ба таносуби ҳар 

иҷтимоъ, ё ҳар шаҳр ё ҳар миллат, бар ҳасби  ҳар ҳол ва рӯйдод  танзим 

кард. 

Мадинаи фозила, аз назари Форобӣ, ҳангоме пойдор мемонад, ки 

фармонравоёнаш дар тӯли  замон ва шароити якхела пайравӣ кунанд ва 

ҷонишинҳое, ки баъдан низ  меоянд, муҳофиз ва нигаҳбони ҳамон аҳвол 

ва шароите буда бошанд, ки дар  рӯзгори пеш аз ӯ расм будааст ва дар 

тартиб ва идомабахшиашон  набояд қатъшавӣ  ва фосила эҷод шавад. 

Инчунин мутафаккир нишон  медиҳад, ки чӣ гуна бояд амал шавад, то 

дар тӯли фармонравоён қатъи фаолият  пеш наояд.1 

Инчунин Форобӣ баён мекунад, ки кадом шариат  ва аҳволи табиие 

аст, ки бояд дар фарзандони подшоҳон ва дигар  мардум ҷустуҷӯ шавад, 

то маълум гардад, ки  чӣ гуна касе шаҳрвандӣ  дорад, ки пас аз 

фармонравоии  кунунӣ ҷонишини ӯ шавад. Он касе, ки ин шароити 

табиӣ дар ӯ мавҷуд аст, чӣ гуна бояд тарбият шавад, то ҳирфаи 

фармонравоиро  нек фаро гирад ва фармонравои комил шавад. 

 
1 Форобӣ Абунаср. Эҳсо ул – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. - Теҳрон, 1364. - С. 111. 
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Тибқи таълимоти муаллими сонӣ касе ки ба ойини ҷоҳилият 

фармонравоӣ мекунад, ҳаргиз шоистагии  подшоҳиро надорад, зеро 

онон дар  ҳеҷ як аҳвол   ва кирдор ва сиёсати  худ ба фалсафаи  назарӣ ё 

ба фалсафаи амалӣ ниёзе пайдо намекунад, балки ҳар яке аз онҳо ба 

неруи таҷрибае, ки бар асари гузашти замон ва варзидагӣ дар корҳои 

ҳукуматӣ  бар эшон ҳосил шуда, тавониста дар шаҳрҳо  ва миёни 

мардуме, ки зери  фармони ӯ қарор доранд, ҳадафҳои хешро дунбол 

кунанд. Чунин фармонраво ҳангоме ба хостаҳои худ мерасад, ки ба 

ташхиси он афъоле қодир  бошад, ки дар сояи онҳо метавон ба ҳадафҳои  

мавриди назар, монанди  аз ҳаёт лаззат бурдан, ташаккули шахсият, ё 

ғайри он даст ёфт.1 

     Хулоса, масоили асосие, ки Абунасри Форобӣ дар асари худ 

“Эҳсо ал улум” матраҳ кардааст, заминаи асосии илми  ҷомеашиносӣ ва 

сиёсатшиносӣ дар фарҳанги мо  шудааст ва аввалин касе, ки баъди 

Абунасри Форобӣ ин таълимотро пайгирӣ карда, ҳамчун вазир дар 

амалия таҷриба кард ва рисолаҳо навишт, Ибни Сино буд.     

Он тақсимоти  илмҳои амалие, ки Абунасри Форобӣ карда буд, 

Ибни Сино аз он пайгирӣ кардааст. Донишманди мисрӣ Аҳмад Фуод ал-

Аҳвонӣ мегӯяд: «Ҳар вақтҳо, ки ёде аз Ибн Сино меравад ва некбахтиву 

хушбахтӣ ва иқболи баланди ҳаётии ӯ зикр мегардад, майли бедории 

сиёсии ӯ дар умури сиёсию давлатӣ низ ба назар мерасад”. 2 

Ибни Сино дар рӯз ба корҳои  умури давлатӣ машғул мегардид ва 

дар шаб ба тадрис ва таълиф саргарм мегашт, ки ӯ ҳамчун як нобиға ба 

 
1  Ҳамон ҷо. - С. 113. 
2  Аҳмад Фуод ал-Аҳвонӣ. Назари Ибни Сино ба сиёсат. Мазмунан тарҷума шуда аз китоби ал- Китоб аз-

заҳабийи лил- меҳраҷонин ал-алфийи ли-зикро Ибни Сино. Ҷомеату ад-дувал ал-арабия.1952. - С. 203-204. 

Рӯзномаи «Зиндагӣ» 9-октябри соли 2008. - С. 12. Ин мақолаи муҳаққиқи арабро Ниёзов Ё.Б. аз забони 

арабӣ ба тоҷикӣ тарҷума ва чоп намудааст.  
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камол расонид. Чи хеле ки медонем, файласуфи бузург адешаҳои сиёсиро 

риштае аз фалсафаи Юнони қадим ва риштаи дигареро аз шариати 

исломӣ гирифтааст ва инчунин изофа ба ин ӯ вазири варзида ва табиби 

ҳозиқ буд, ки дар аъмоли худ ҳамеша ба мулоҳиза буд ва ҳар маслиҳате, 

ки медод, кӯшиш мекард дарди воқеияти рӯзро шифо намояд ва тавонад 

воқеияти мадинаи одиларо тарҳрезӣ ва васф намояд. 

Ибни Сино, ба гуфтаи М.Диноршоев аз овони ҷавониаш (дар 

синни 21 солагиаш), китоберо бо номи «ал- Маҷмӯъ» таълиф карда буд, 

ки дар он ба гуфтаи худи ӯ ба ҷуз риёзиёт  ҳама улуми дигар  аз ҷумла 

фалсафаи амалӣ баён шуда будаанд, ки масоили ҳукумат,  шаклҳои он ва 

тарзҳои мулкдориро фаро мегирифт. Дар ҳамин давра ӯ китоби «ал-

Ҳосил ва-л- маҳсул»-ро қариб дар 20 ҷилд таълиф кардааст, ки дар он 

ҳам   масоили фалсафаи амалӣ, аз ҷумла фиқҳ баён шуда буданд. 

Масалаҳои илмҳои амалӣ бошад, дар асари дуҷилдаи ӯ  «ал-Бирр 

ва–л-исм» таҳлилу баррасӣ шуда буд. Дар ин замина  метавон гуфт, ки 

чунин масоили улуми амалӣ дар ин осор  ба таври муфассал баён шуда 

будаанд, бинобар ин раво надидааст, ки дар осори баъдиаш ба таҳлили  

муфассали онҳо бипардозад. Аз ҳамин сабаб аст, ки мутафаккир дар 

осори  баъдии худ, чун «Шифо», «Наҷот» ва «Донишнома» ва ҳам дар 

рисолаҳои «Андар саодат», «Таҳсил ус-саодат», «Андар сиёсати илоҳия», 

«Тадбир-л-ҷунд ва ал- мамолик ва ал-аскар ва арзоқуҳум ва хироҷ–л-

мамолик», «Тадбири манзил»,  “Рисола фӣ-исбот ан-нубувват», «Рисола 

фӣ ал-ахлоқ» масоили умулӣ - амалӣ (иҷтимоӣ)-и замони худро муҷаз ва 

басе пурмазмун таҳлил кардааст. 1 

Масоили улуми амалиро М. Диноршоев аз омӯзиши моҳияти  

инсон оғоз мекунад. Чунин масъалагузорӣ гарчанде дар осори Ибни 

 
1 Диноршоев М. Матолиби фалсафаи Ибни Сино. –Душанбе, 2011. - С. 408,  251. 



222 

 

 

 

Сино пайгирӣ нашудааст, аммо дидгоҳи таҳқиқии М. Диноршоев чунин 

назари илмиро дар омӯзиши  илмҳои амалӣ зарур медонад. 

Ибни Сино масоили таносуби «ҷомеа-инсон»-ро  таҳлил намуда, ба 

хулосаи  комилан диалектикӣ расидааст: «Чунонки ҷамъият бе низоми 

кулии корӣ барои тарафайн судбахш ва иттиҳоди фардҳои алоҳидаи 

одамон дар ҷомеаи ягона имконпазир нест, ҳамчунин зиндагии одамони 

алоҳида  бе ҳамкорӣ ва ёрии тарафайн аз имкон берун мебошад. Чунин 

тарҳи масъала  ба мо имкон медиҳад, то бигуем, ки Ибни Сино дар 

шахси инсон вуҷуди  иҷтимоиеро низ медид, ки неруҳои худашро фақат 

дар ҷомеа метавонист пиёда кунад. Ӯ якчанд аломати иҷтимоии инсонро 

таъкид месозад». 1 

Оид ҳадафнокӣ ва фаъолияти дастҷамъии барои тарафайн судбахш 

Ибни Сино мегӯяд: «Аввалин хосияти инсон ин аст, ки вай дорои мақсад 

аст. Дар бақои худ аз мушорикат (ба анвои навъаш) бениёз нест ва 

наметавонад чун ҳайвонҳои дигар танҳо зиндагӣ карда, фақат ба чизҳое, 

ки дар табиат аст, иқтиноъ кунад” 2  

Сифати дигари инсонӣ аз нигоҳи Ибни Сино доштани забон аст, ки 

ҳусни тафоҳумро дар ҷомеа ба вуҷуд меорад. Дигар хислате, ки  инсонро 

аз ҳайвон ҷудо месозад, ин эҷодкорӣ аст: «Вале саноате, ки аз ҳавоси 

инсон аст, бештар барои зарурати шахсӣ  ва салоҳи кори ҳамон шахси 

санъатгар аст». 3 

Инсон ҳамчун мавҷуди иҷтимоӣ дорои меъёрҳои рафторист. Ибни 

Сино дар «Китоб ун-нафс» мегӯяд: «Инсон низ дорои ин хосият аст, ки 

баъзе аз корҳоеро, ки метавонад бикунад, корҳое ҳастанд, ки  иҷрои онҳо 

 
1 Ҳамон ҷо. - С. 252. 
2 Диноршоев М. Матолиби фалсафаи Ибни Сино. – Душанбе, 2011.  - С. 253.; Ибни Сино.  аш- Шифо. ал- 

Табиат. ан-Нафс. - С. 181. ал-Фан-ас-содис мин Китоб-иш- Шифо. Тарҷумаи равоншиносии Шифо. - С. 209-

210.  
3 Ҳамон ҷо. - С. 182-183. 
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барои ӯ  сазовор нест. Ӯ дар хурдсолӣ таълим мегирад, ки ин корҳоро 

накунад ва ҳамин тавр бузург мешавад. Чун дар кӯдакӣ ёд гирифта, ки 

ин корҳоро накунад, ин эътиқоди  ғаризии ӯ мешавад. Дар муқобили 

феълҳое, ки набояд бикунад, дастаи дигаре аз феълу кирдор аст, ки ба ӯ 

таълим дода  мешавад, ки бояд онҳоро анҷом бидиҳад. Дастаи аввалро  

феъли қабеҳ ва дастаи дуюмро феъли ҷамил меноманд. Ин хосият дар 

ҳайвонҳои дигар  вуҷуд надорад». 1 

Сифати дигари иҷтимоии инсон ин оянданигарии ӯст. 

Оянданигариро Ибни Сино дар он мебинад, ки аз миёни қобилияти  

омода будан барои  оянда фақат як хосияти  фикрӣ вуҷуд дорад ва ин 

эҳсоси он аст, ки оё ин амал барояш судманд аст ё зараровар. Яъне, 

инсон бо ин қобилияташ дар бораи оқибатҳои рафтори худ, ҳалли 

вазоифи пешбинишуда ва амалӣ сохтани  ҳадафҳои дилхоҳ, кадом 

амалро анҷом додан  ва аз кадом амал ва рафторҳо даст боздоштан фикр 

мекунад. 

Бузургтарин хусусияти инсон аз дидгоҳи Ибни Сино ин дарки 

маъниҳои куллист. «Бузургтарин хасисаи  инсон донистани куллиёт ва 

муҷаррад мебошад, ки ҳатто олитарин навъи ҳайвон дар ин хасиса ба ӯ 

шарик ва ҳамбоз нест». 2 Ёдовар мешавем, ки тафсилоти ин масоил 

бештар дар мантиқ ва илоҳиёт мавриди пажӯҳиш ва таҳлил қарор 

гирифтааст. 

Ахлоқ, ки қисмати аввали улуми амалист, пеш аз ҳама масъалаи  

камолоти нафси фардии инсонро таҳлил мекунад. Оид ба ин масъала 

Ибни Сино дар рисолаи «Тадбири манзил» мегӯяд: “Нахустин сиёсате, 

ки сазовор аст инсон ба он оғоз кунад, ҳамоно сиёсати нафси худи ӯст. 

Яъне, аввал бояд дар ислоҳи нафси худ бикӯшад, сиёсату тадбирашро 
 

1 Ҳамон ҷо. - С. 255. 
2 Диноршоев М. Матолиби фалсафаи Ибни Сино. – Душанбе, 2011.  - С. 190 -191. 
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дар ин кору кӯшиш ба кор бурда, хештанро солеҳу наку бинамояд…» 1 

Ва агар касе  аз уҳдаи сиёсати  наку ва ислоҳи  нафси  худ барояд, он гоҳ  

боке бар  вай  нест, ки ба болотар аз он  иқдом карда, ба сиёсати кишвар 

бипардозад. Яъне, касе худро ислоҳ карда  бошад, метавонад  ба сиёсату  

тадбири умури мардум машғул шавад. 

Ин мазмунро  Ибни Сино дар «Рисолаи ахлоқ» низ оварда, 

шинохти разилатҳои  инсонро низ дар такмили  нафси хеш муҳим 

медонад. Дар ин бобат М. Диноршоев масоили ахлоқии нафси инсонро 

аз назари Ибни Сино дар чанд нукта хулоса карда  мегӯяд: «Инсон  бояд 

тамоми айбу нақси  нафсу ахлоқи худро бидонад ва тамоми  амалиёт ва 

рафтори  худро таҳти  назорати аҳли худ қарор диҳад, маслиҳати  

дӯстони зираки худро  сарфи назар накунад, одат ва рафторҳои худро бо 

одату рафтори  дигарон қиёс кунад, ҷиҳатҳои хуби ахлоқи  дигаронро 

бипазирад ва дар худ рушд диҳад ва инчунин сифатҳои бади ахлоқи худ 

ва дигаронро рад кунад ва бо мақсади такмили  нафс ва ахлоқ инсон 

бояд худаш барои  нафси худ сазо ва ҷазо муайян кунад. Яъне хоҳишҳои 

разилонаи худро саркӯб кунад  ва  хоҳишҳои некуро рушду таҳким 

бахшад». 2 

Такомули нафс ба андешаи Ибни Сино имкон медиҳад, ки инсон 

дар худ чунин сифатҳои парҳезкорӣ, шуҷоат, заковат ва адолатро соҳиб 

шавад ва аз чунин сифатҳо мисли ҳарисӣ, ифроткорӣ дурӣ ҷуяд. 

Парҳезкорӣ аз сифатҳои зишт аъмолест, ки инсонро ба худшиносӣ 

мерасонад. 

  2)  Бахши дигари улуми  амалӣ дар осори Ибни Сино ин илми 

тадбири манзил аст. Тадбири манзил пеш аз ҳама бунёди хонавода 

мебошад. Хонавода ё оила, яъне аз унсурҳои асосии ҷомеа буда, дар  

 
1 Абӯалӣ ибни Сино. Осори мунтахаб. Ҷ. II. – Душанбе, 1983. - С. 16. 
2 Диноршоев М. Матолиби фалсафаи Ибни Сино. – Душанбе, 2011. - С. 257-258. 
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фалсафаи амалии Ибни Сино «Тадбири манзил» ном дорад. Ибни Сино 

зимни  баррасии ин масоил ҳадафи ташкили оиларо пайдо кардани  

василаи ҳаёт ва инчунин ҳифз ва идомабахши насли инсонӣ медонад. 

Таҳти ин мафҳум ӯ ҳавзаи хурди мулкдорӣ ва иқтисоддориро  низ 

мефаҳманд. 

Барои ташкили оила Ибни Сино масъулияти нафарони асосии 

оила- зан ва шавҳарро ҷудо кардааст. Барои он ки муносибати онҳо  

халалдор набошад, ҳар яки онҳо  вазифаҳои худро доранд. Мард, ки 

сардори оила аст, бояд нисбат ба зан чунин сиёсатро пеш гирад: 

1. Зан бояд тарс ва эҳтиром нисбат ба шавҳар дошта бошад, то 

амри  шавҳарро рад карда натавонад. Ин муносибат дар ҳоле  натиҷа 

медиҳад, ки мард шараф, номус ва имон дошта бошад, то ба ваъдаҳои 

худ бечуну чаро вафо кунад. 

 2. Нисбат ба зан иззат ва эҳтиром нигоҳ дорад ва беҳтарин 

шароити зиндагиро барояш муҳайё созад, аз рашк нисбат ба ӯ даст 

бидорад. 

3. Ғамхорӣ дар ҳаққи зан, то ки фикри ӯ ба масъалаҳои муҳимми 

манзил банд бошад ва хаёли мардони бегона  ва хиёнат ба дилаш роҳ 

наёбад. Ҷойгоҳи занро Ибни Сино  чунин нишон медиҳад:  «Зани шоиста 

ва неку  шарики мард аст дар мулкаш, нигаҳдорандаи ӯст дар молаш  ва 

ҷонишини вай аст дар хонааш ва амини вай аст дар парваришу тарбияи 

фарзандонаш». 1 

Беҳтарин зан аз назари Ибни Сино  он аст, ки чунин сифатҳоро  

дорост: хирадмандӣ, диндорӣ, бошармӣ, зиракӣ, дӯстдорию муҳаббат, 

итоаткорӣ, покдилую беғашӣ, дар пушти сари мард ва дар  ҳоли ғайби ӯ 

амин бошад, вазнину сангин бошад, бовиқор ва бо ҳайбат бошад, дар 

 
1 Абӯалӣ Ибни Сино. Осори мунтахаб.Ҷ. II. – Душанбе, 1983. - С. 22. 
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мақоми  хидмат ба шавҳараш такаббур наварзад, балки фурӯтан бошад, 

тадбири  кору кирдорашро хубу неку бинамояд, андакӣ шавҳарашро бо 

сарфаҷӯӣ зиёд кунад, гарду ғубори ҳузуну андӯҳро аз дили шавҳараш ба 

василаи ахлоқи неку аз забонаш пок кунад ва ҳукми  шавҳарашро бо 

лутфи мудорои худ тасалият диҳад. 

Ин авсофест, ки Ибни Сино инчунин барои ташаккули шахсияти 

зан зарур  медонад, то ба камолоти хеш бирасад, ки заминаи  он аз 

шариат ва ҳикмати замони Ибни Сино сарчашма мегирад. 

Барои таҳкими оиладорӣ Ибни Сино зарур медонад, ки  аз 

зинокорӣ, лаввота, ҳамҷинсгароӣ, фисқу фуҷур ва аз ҳаргуна  бадахлоқӣ 

парҳез карда шавад, то насли инсонӣ  солим ба дунё ояд ва тарбият ёбад 

ва ақди никоҳи шаръӣ  халалдор нашавад, зеро дар муносибати заношӯӣ 

зарари ҷуброннопазир ворид гашта, сабаби ҷудошавии оила мегардад. 

Ибни Сино, ба гуфтаи М.Диноршоев, бар хилофи Афлотун  таъкид 

мекунад, ки никоҳ аввалин чизест, ки онро бояд қонуни шаръ муайян 

кунад, «то ки дар нисбати меросхӯрон ҳеҷ гуна шак  ва гумон ба вуҷуд 

наояд ва ба ин сабаб тақсими мерос дар асоси моликият бошад, зеро ҳар 

гуна зиндагӣ бе моликият аз имкон берун нест». 1 

Муҳаббат, ки аз нигоҳ Ибни Сино заминаи  ташкили  оила аст, аз 

роҳи унс, одат ва муошират ба вуҷуд  меояд. Аммо аз ҳам ҷудо шудан ва 

талоқ гирифтан бошад, бештар ба табиати зану  мард вобастагӣ дорад, 

зеро «баъзе табиатҳо ба табиатҳои дигар мувофиқ намеоянд ва ҳар гуна 

кӯшиши омезиши онҳо  мояи афзоиши бадӣ ва ҷудоӣ ва ифрот 

мегардад».2 Мавриди дигари талоқ  ин бебисот  будани зан ё ноқобил 

будани зану шӯ барои тавлиди насл аст. Дар бораи муносибат бо зан  

 
1 Диноршоев М. Матолиби фалсафаи Ибни Сино. – Душанбе, 2011.  Ибни Сино.  аш- Шифо. ал- Илоҳиёт (2). 

-  С. 448 - 449, 262. 
2 Ҳамон ҷо.  - С. 262 - 263. 
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Ибни Сино бисёр тавачҷуҳ карда мегӯяд, ки беҳтарин роҳ оиладор 

шудан аст ва аммо агар носозгорӣ ба вуҷуд ояд, бояд аз тарафи мард 

тадбирҷӯӣ шавад ва талоқ дар назди маҳкама аз тарафи мард дода 

шавад, зеро зан ба шитобкорӣ роҳ дода, дар умури ҳаёт ба заифии ақл ва 

дар тоати ҳавову ҳавас ва ба ғазаб гирифтор аст. Зан ҳаққи худро аз 

мард соҳиб мегардад ва ӯ ин моликиятро нигоҳ медорад.  

     Аз нигоҳи Ибни Сино бисёри занҳо фирефта мешаванд ва каме 

аз онҳо ба ақл итоат мекунанд.  Инчунин мардум аз ҷиҳати мизоҷ ва 

табиату хӯ ба ҳам мувофиқ намеоянд, зеро якеаш дар иқлими шимолӣ ва 

дигараш дар иқлими ҷанубӣ ба камол мерасанд ва аз ин рӯ бо табиат 

мувофиқат намекунанд. Аз ин рӯ беҳтарин мизоҷ он аст, ки дар 

иқлимҳои муътадили шарифа камол ёбад. 

    Ибни Сино ин раъйро дар бобати зан ва тафовути табиату хӯи 

мардум аз як тараф аз Арасту гирифтааст  ва аз тарафи дигар таҳти 

таъсири муҳити иҷтимоии худаш, яъне таълимоти исломӣ мондааст. Бо 

ин раъйҳо аҳли замонаи ӯ мухолиф набудаанд, зеро дар бораи низоми 

иҷтимоии фарогиранда фикр намекарданд. 1 

Он масоиле, ки Ибни Сино дар мавриди ташкили оиладорӣ ё 

манзилдорӣ матраҳ мекунад, ба андешаи мо, асосан, дар заминаи аҳкоми  

исломӣ ва ҳикмати  замони худаш пешниҳод шудаанд. Баъзе аз ин 

масоил низ то ба ҳол дар заминаи бавуҷудоии оилаҳо дар Тоҷикистони 

имрӯз низ нақш бозида, барои ҳувиятсозии имрӯзи миллӣ аз чунин 

унсурҳои  динӣ низ мавриди  истифода  қарор  доранд. 

Ибни Сино ба тарбияи фарзанд  диққати махсус дода, таъкид 

мекунад, ки падар уҳдадор аст, ки барои фарзанд интихоби  номи нек ва 

 
1 Аҳмад Фуод ал-Аҳвонӣ. Назари Ибни Сино ба сиёсат. Мазмунан тарҷимашуда аз китоби ал- Китоб аз-

заҳабийи лил- меҳраҷонин ал-алфийи ли-зикро Ибни Сино. Ҷомеату ад-дувал ал-арабия,1952. - С. 215. 
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дояи  солим барои тарбияи фарзанд кунад, тарбияи сифатҳои ҳамида  ва 

некӯахлоқӣ, омӯзонидани илму ҳунар ва раҳнамоӣ барои ҳаёти  

мустақилона аз овони хурдӣ ё дар  батни модар будан  дар тарбияти 

фарзанд машғул бошад, то фарзанди ӯ солим ба дунё ояд ва тарбият 

ёбад.1 

Масъалаи дигаре, ки  оид ба манзилдорӣ Ибни Сино таъкид  

кардааст, ин доштани хидматгор аст. Хидматгорони инсон ба манзалаи 

узвҳои  бадани ӯянд, аз ин рӯ месазад, ки «онҳоро  ба худат наздик кунӣ 

ва аз худат дур накунӣ  ва пайваста назорат намоӣ ва хору залил нагзорӣ 

ва бо меҳрбонӣ рафтор кунӣ ва танг нагирӣ, зеро ки онҳо ҳам  башаранд, 

хаставу малул  мешаванд ва сустиву пирӣ ба онҳо намоён мегардад, 

ҳавоиҷу хоҳишҳое, ки дар табиати башар ҳаст, барои онҳо ҳам ҳаст». 2 

Инҳо масоиле, ки дар бахши манзилдорӣ Ибни Сино муҳим 

мешуморид, то ба имрӯз муҳиммияти худро аз даст надодаанд ва саршор 

аз рӯҳияи  баланди инсониянд. 

Бахши охирини  илмҳои амалӣ дар фалсафаи Ибни Сино сиёсати 

мадина (шаҳрдорӣ, ҷомеадорӣ) ё мадинаи одила ном дорад. Дар ин  

қисмати фалсафаи амалӣ Ибни Сино сабабҳои пайдоиш ва моҳияти 

ҷомеа, сохтори сиёсӣ ва ҳокимияти  сиёсиву ахлоқи сиёсиро баён 

медорад. 

Мадинаи одила аз дидгоҳи мутаффакир давлати соҳибҳуқуқест, ки 

раиси қонунбарор дошта, барои беҳбудии мардум ва риоя кардани қонун 

тадбирҳо меандешад. Дар таърифи Шайхурраис чунин омадааст: «Шоҳ 

мардест сонеъ, воҳид, қодир ва олими сирру асрор ва моро зарур аст, ки 

онро итоат кунем ва ҳар касе, ки хоҳад саодатманд дар охират гардад, 

итоати  ӯ кунад ва ҳар кас хоҳад шақоват ва осӣ гардад ва бар зидди ӯ 

 
1 Абӯалӣ ибни Сино. Осори мунтахаб. Ҷ.II. - Душанбе, 2007.  - С.  40. 
2 Ҳамон ҷо, - С. 26. 
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(шоҳ) исён кунад.  Шоистаи мадинаи фозила ба раиси самеҳу дурусткори 

ӯст, ки қонунро ба адл пойдор кунад ва аз аҳволи мардум хабардор 

бошад ва ба он чи ки танзими асбоби  ҳаётии онҳо зарур аст, махсусан 

талаботи ғизои бадани онҳоро таъмин кунад.» 1 Дар ҳақиқат инсон, чи 

хеле ки Арасту мегӯяд, наметавонад танҳо зиндагӣ кунад ва дар заруриёт 

ва эҳтиёҷоти байниҳамдигарӣ бо якдигар ёрӣ нарасонад.  

Тибқи таълимоти Ибни Сино мавҷудияти инсон  ва пойбарҷо 

будани он аз мушорикат, яъне шарик будан дар аъмоли ҳаётӣ ва 

муомила кардан дар асоси қонун ва адл аст ва зарур аст, ки ин қонунҳо 

аз тарафи раиси солеҳ ба роҳ монда шавад, то ки дар корҳои худ мардум 

аз амрҳои ислоҳкорӣ дар ҳаёти ҳаррӯза дархур бошанд. Вуҷуди ин раиси 

солеҳ, инояти илоҳист, зеро ки иноят чи хеле ки Ибни Сино мегӯяд: 

«Иҳотаи илм ба тамом бошад, зеро тавонад, ки як низоми аҳсане ба 

вуҷуд оварад, то дар ин низом инояти илоҳӣ вуҷуд дошта бошад ва ба 

монанди набӣ, ки барои мардум дар вақташ як низоми одилеро ба вуҷуд 

оварда буд. Чи хеле ки ба ҳамаи коинот ақли мудаббирест, ки амраш ба 

он чи ки ваҳй шавад, ба амри ӯ коинот пайдо шавад. Яъне, зарур аст, ки 

ҷойгузини ақли кул набӣ бошад ва ҷойгузини набӣ халифа бошад, то ки 

суннати набиро баъди ӯ давом диҳад. Ҳар вақтҳо, ки инсон комёб ба 

хосияти набавӣ дошта бошад, монанди рабби инсонҳост, ки ибодати ӯ 

дар назди Худованд қабул бошад». 2 

Халифа, аз диди Ибни Сино дар замин шабеҳи ақли аввал аст, 

ҳамчун Худованд, ки холиқи кулли мавҷудот аст. Мадинаи одилаи Ибни 

Сино низоми воқеияти иҷтимоӣ аст, на ҳамчун мадинаи фозилае, ки 

Абунасри Форобӣ тасвир кардааст. Мадинаи фозилаи Абунасри Форобӣ 
 

1 Аҳмад Фуод ал-Аҳвонӣ. Назари Ибни Сино ба сиёсат. Мазмунан тарҷимашуда аз китоби ал- Китоб аз-

заҳабийи лил- меҳраҷонин ал-алфийи ли-зикро Ибни Сино. Ҷомеату ад - дувал ал - арабия.1952. - С. 203-204.  
2 Аҳмад Фуод ал-Аҳвонӣ. Назари Ибни Сино ба сиёсат. Мазмунан тарҷимашуда аз китоби ал- Китоб аз-

заҳабийи лил- меҳраҷонин ал-алфийи ли-зикро Ибни Сино. - Ҷомеату ад - дувал ал – арабия,1952. – С. 205. 
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ба қонуниятҳои ҳаёти воқеияти иҷтимоӣ созгор нест, зеро як орзуи 

дастнорас ва хаёлӣ буда, нафси инсониро шомил нест. 

Сабаби пайдоиши ҷомеа  аз назари  Ибни Сино таъмини  шароит 

барои ҳаёти мардум, ҳифз ва идомоти ҳастии  насли инсонӣ мебошад. 

«Маълум аст, ки инсон аз ҳамаи ҳайвонот бо он тафовут дорад, ки агар 

аз ҷомеа ҷудо шавад, худ ба танҳоӣ  наметавонад зиндагии матлубе 

дошта бошад ва ниёзҳои зарурии  худро бе ҳамкорӣ  ва мушорикати 

дигарон  анҷом диҳад. Бинобар ин, ӯ бояд аз афроди дигаре  кумак 

бигирад ва худ низ бо онҳо ҳамкорӣ кунад. Масалан, чунин бошад, ки 

яке барои дигар коре ҳам кунад ва дигаре барои ӯ абзор   ва василаи 

дӯзандагӣ  бисозад, то ниёзи  ҳама бароварда шавад. Аз ин рӯ, инсон  ба 

зиндагии дастаҷамъӣ гардан ниҳода ва ба эҷоди шаҳр  ва ҷомеа пардохт. 

Пас агар яке аз инсонҳо дар эҷоди зиндагии иҷтимоӣ ба шароити 

лозимаи ҷомеа пойбанд набошанд, танҳо ба ҳамзистӣ бо афроди 

ҳамонанди худ басанда мекунад. Дар натиҷа ба навъе  зиндагии бисёр 

ноҳамгун  ба зиндагии инсон, ки дур аз камолоти инсонӣ аст, даст хоҳад 

ёфт. Бо ин ҳама ин афрод ҳам ночоранд, ки ба навъе зиндагии ҷамъӣ 

гардан ниҳанд ва худро  ба мардумони иҷтимоӣ ва мутамаддин  ҳамсон 

созанд.1 

Дар ин росто Ибни Сино зарурати зиндагӣ ва кори дастаҷамъиро  

муҳим шуморида, инсонеро, ки аз ҷомеа канор меравад, ноқис ва дур аз 

камолот мешносад. Ҳар инсон  бояд худро дар ҷомеа  камолот бахшад, 

то мутамаддин шавад. Дар ҳоле ки орифон баръакси ин гуфтаҳои Ибни 

Сино ташаккул ва камолоти онро дар канорагирӣ ва гушанишиӣ 

медонанд.  

 
1 Аҳмад Фуод ал-Аҳвонӣ. Назари Ибни Сино ба сиёсат. Мазмунан тарҷима шуда аз китоби ал- Китоб аз-

заҳабийи лил- меҳраҷонин ал-алфийи ли-зикро Ибни Сино. Ҷомеату ад-дувал ал-арабия.1952. (И. 

Сино.ан.Наҷот. ал- Қоҳира,1337.-303.265). - С. 203-204. 



231 

 

 

 

Ибни Сино дар мавриди  сохтори ҷомеа аз Афлотун  ва Арасту  

пайравӣ карда, онро  ба мудаббирон  (подшоҳон, аҳли дарбор ва 

лашкаркашон), ҳунармандон ва посбонон тақсим мекунад. 1 

Масоили дигаре, ки Ибни Сино матраҳ месозад, оид ба ҳокимияти 

сиёсист. Барои он ки  мардум ҳамкориҳо ва муносибатҳои иҷтимоии 

худро  ба танзим оварад ва мардумро барои риояи қонун уҳдадор  кунад, 

то нифоқ дар байни онҳо роҳ наёбад, мутафаккир асосҳои  ҳуқуқии 

ҳокимияти сиёсиро нишон медиҳад.  

Чунон ки маълум аст, Афлотун ҷомеаро аз се табақа иборат 

медонад: мудаббирон, муҳофизон ва аҳли саноат. Дар баробари ин 

тақсимот Ибни Сино нафси инсониро ба се қисм тақсим мекунад. 1. 

Нафси оқила, 2. Нафси ҳайвонӣ, 3. Нафси наботӣ. 

Фарқ байни назари Ибни Сино  аз низоми давлатие, ки Абунасри 

Форобӣ пешниҳод мекунад, ин аст ки мадинаи фозилаи ӯ як мадинаи 

мисолӣ аст ва аммо мадинаи фозилаи Ибни Сино, то ҷое ки мо дарёфтем 

ва болотар ҳам зикр гардид, мадинаи вуҷудӣ ва воқеӣ аст. 

Шариат ва ҳикмат аз назари Ибни Сино ду роҳи расидан ба 

саодати инсонӣ аст. Бо давомот хондани ибодат ва ба ҷо овардани аҳком 

ва аркони шариат инсон ба саодати динӣ мерасад ва файласуф бо фикр 

ба саодати рӯҳӣ мерасад. Ҳар вақте ба файласуфон иҷозат дода мешавад, 

ки аз баъзе қайдҳои иҷтимоӣ озод шаванд, аммо ба ҳамаи мардум иҷозат 

дода намешавад, зеро дар низоми динӣ ихтилоф ва нооромӣ ба вуҷуд 

меоваранд ва мухолифат кардан низ ба онҳо зарурат надорад. 

Вале, аз нигоҳи Ибни Сино агар ин қоидаҳо ба қоидаҳое, ки аз 

ҷониби Худованд нозил гардида мутобиқат накунанд, дар ин вақт баёни 

яке зарур гардад ва ин талаботи мадинаи ҳасана аст, ки аз қонуни 

 
1 Диноршоев М. Матолиби фалсафаи Ибни Сино. – Душанбе, 2011.  - С. 304. 
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маҳмуда ва неку хуб пайравӣ карда,  ҳаққи шаҳрвандон дар  давлат 

ҳимоят карда шавад. Агар дар ин вақт қоидаҳои иҷтимоӣ бо қоидаҳои 

шариат мухолифат мекунад, аҳли мадина  мухолифат кунанд, то ки 

ҳаққи онҳо баробар карда шавад ва ин яке аз қоидаҳои хубест, ки аз 

тарафи мардум риоя мешавад. 

Шаҳрҳо ё мадинаҳо ба назари Ибни Сино 3 хел мешаванд: 1. 

Мадинаи бекорон; 2. Мадинае, ки суннатҳояш мухолиф аст ва дар воқеъ 

дурӯғ ҳаст, лекин ба ваҷҳи карима нишон дода мешавад; 3. Мадинае, ки 

зоташ аз қонунҳое, ки Худованд нозил кардааст, ороста шудааст ва ин 

мадинаи одила аст, ки Ибни Сино тарафдорӣ он аст. 

Ибни Сино барои  инсон дар ин мадина барномаи муфассале  

пешниҳод мекунад, ки барпо кардани нафс  ва қувваи фикрии худро 

такомул додан ба иқтисоди маърифат аст, то инсон онҳоро шиносад он 

чӣ аз ӯ болотар аст, яъне ба ақли фаъол пайваст гардида, донандаи ақли 

муҷаррад шавад. Яъне инсон ба такмили қувваи илмӣ ба фазилатҳо ва ба 

тоати шариате, ки Худои таоло онро нозил кардааст, комёб гардад. 

Савоб дар охират  бо он дараҷае, ки нафси инсон дар маърифат такомул 

карда буд ва ба сафои ҷавҳарӣ дастрас буданд, қудрати табиатро пок 

карда, подош карда мешавад. 

Дар боби ахлоқи ҷомеа Ибни Сино мегӯяд: «Ба омма аз тарафи 

уламо тарзи ахлоқи ҳамида пешниҳод карда шавад, ки онро такрор ба 

такрор иҷро намояд, то ки аз ахлоқи ношоиста ва мухолифатомез 

барканор шаванд». Инчунин файласуф ҳақ дорад, ки барои мардум роҳи 

маърифатомӯзӣ ва донишомӯзии дурустро нишон диҳад ва байни илмҳои 

назарӣ  ва амалӣ фарқ гузорад ва роҳи мувофиқат ба низоми воқеияти 

иҷтимоиро ба танзим дарорад. Агар файласуф хамре аз шарбатҳо тайёр 

намуда нӯшад, барои шифо ва даво аст, на аз роҳи ҳавасбозӣ. Агар аз 
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ҳад гузарад ва вуҷуди инсон бардошти онро надошта бошад, нуқсон ва 

зиёни  ӯ дар вуҷуд зоҳир гардад ва ба касалӣ рӯ ба рӯ шавад. Зарур аст 

асҳоби сиёсат аҳли мадинаро ба роҳи хайр даъват кунанд ва онҳоро аз 

афъоли бад баргардонанд ва файласуфон роҳи неку бадро муайян созанд 

ва тарзи роҳи мардумро аз роҳи шар боздоштанро  ба сиёсатмадорон  

пешниҳод намоянд». 1 

     Шарти халифагӣ дар мадинаи одила дар таълимоти Ибни Сино 

он аст, ки асилзода бошад, мустақил дар сиёсат, шуҷоъ, покдоман, 

тадбири нек ҷӯяд, олим дар шариат бошад, овози бурро ва қироати хуби 

матнхонӣ дошта бошад. Ибни Сино барномаи сиёсие барои халифа 

таъйин мекунад ва халифаро ба тааммул дар корҳояш ва тадбири дуруст 

ҷустан ва ба ҳусни иттифоқи сиёсӣ ва бузург доштани ибодат ва иҷтимои 

оммаро ба он даъват менамояд ва иштирок дар муомилоте, ки ба вай  

аркони мадина бино мегардад, пешниҳод месозад. Дар муомила бояд  ба 

назар гирифт, ки дар кадом вақт туҳфа медиҳад ва дар кадом вақт туҳфа 

қабул менамояд ва мардумро ба ёрии якдигарӣ даъват мекунад ва ҳар як 

кас ҳимоят аз молу ҷони худ дар муқобили душмани худ кунад. Ва 

инчунин зарур аст, ки он чи ки ба фасоди низоми иҷтимоии мадина моро 

мебарад ва боиси осӣ гардидан мешавад, мисоли зино, дуздӣ, душмани 

ноҳақ ва ноҳаққӣ дар ҳаққи касе ва ғайра роҳ дода нашавад, парҳез ва 

роҳҳои ботадбире биҷӯяд. Дар мадина  одами бекор ва оворагард бояд 

набошад, мақоми онҳоро маҳдуд бояд кард, то ки низоми иҷтимоиро 

халалдор накунанд. Инчунин зарур аст, ки дар мадина моли муштарак 

бошад, то барои нафақахӯрон ва барои муҳофизон, ки ба  саноат машғул 

нестанд ва ба пирону беморон, ки қувваи корӣ надоранд, дода шавад. 

 
1 Аҳмад Фуод ал-Аҳвонӣ. Назари Ибни Сино ба сиёсат. Мазмунан таҷимашуда аз китоби ал- Китоб аз-

заҳабийи лил- меҳраҷонин ал-алфийи ли-зикро Ибни Сино. Ҷомеату ад-дувал ал-арабия, 1952. (И. Сино.ан-

Наҷот. ал- Қоҳира,1337.-303.265). - С. 210-214. 
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Таҳрим ва ҷаримаситонӣ аз касоне, ки бо роҳҳои ғайриқонунӣ даромад 

мекунанд, монанди молҳои давлатиро ба манфиати худ истифода 

мекунанд, дуздӣ, ҳилагарӣ, қиморбозӣ, зинокорӣ ва танфурӯшии занон 

ва дигар роҳҳои ғайриқонунӣ, ки боиси халалдор гаштани низоми ҷомеа 

мегардад, пешниҳод карда мешавад.1 

Чи хеле, ки аз рисолаи «Саргузашт» ба мо маълум аст, Ибн Сино 

вазир ва мудаббири давлатӣ буд, лекин ягон тағйирот ба чунин авзоъ 

даровардан натавонист, бо ин ки ба иҷтимоъ хеле наздик буд. Дар 

тадбири ин низом фикр мекарданд, ки ин низом низоми илоҳии собит 

буд, ки авзоаш ҳамчун тартиби мавҷудот мураттаб мебошад. 

Аз нигоҳи Ибни Сино аввалин камолоти инсон ин аст, ки ӯ бояд 

илм омӯзад, зеро ба вай ақл роҳнамо аст ва нафси аммораи ӯ ба 

бадгумониву айбҳои бисёр роҳнамост. Ҳар вақте ки аҳли ҷомеа 

бомаърифат шуд ва нафси ӯ тарбият ёфт ва итоаткор шуд ва ғояти ӯро 

табдил кард, метавонад саодатманд гардад, валекин агар ба 

лаззатпарастӣ, хасисӣ тобеъ гардад ва дар онҳо ғӯтавар шуда, дар 

идроки саодат нотавон хоҳад гардид. 

   Аммо камолоти зикргардида, ба назари Ибни Сино танҳо ба 

гурӯҳе аз мардум, яъне ба мудаббирон ва муҳофизон ва сипоҳиён хос аст. 

На ба ҳамаи омма зарур аст, дар қудрати сиёсӣ ҳамчун роҳбар таъин 

шаванд, зеро мардуми омма аз раисҳо айбҳояшонро пинҳон мекунанд ва 

ба дурӯғ айбҳои онҳоро мепӯшанд ва ба таърифи беҳуда онҳоро ситоиш 

мекунанд. 

Барои омма маърифати ҳақиқии Худованд дастрас нест. Мардум аз 

ҷиҳати соҳиб гардидани мартабаву манзалат дар низоми мадинаи одила 

 
1 Аҳмад Фуод ал-Аҳвонӣ. Назари Ибни Сино ба сиёсат. Мазмунан таҷимашуда аз китоби ал- Китоб аз-

заҳабийи лил- меҳраҷонин ал-алфийи ли-зикро Ибни Сино. Ҷомеату ад-дувал ал-арабия, 1952. (А.Сино.ан-

Наҷот. ал- Қоҳира,1337.-303 - 265).  - С.  204 - 207. 
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аз назари Ибни Сино мутафовитанд. Чи хеле ки медонем,  фаҳмиш ва 

қазовати маърифати хос ба гурӯҳи муайяне аз мардум, яъне 

баргузидагони соҳибихтиёр дастрас аст, ки барои беҳбудии кулли 

инсоният ҷаҳд мекунанд.1 

   Нажоди башарӣ, аз назари Ибни Сино аз иқлими муътадил, ки 

комилтарин иқлим аст, нашъа мегирад. Нажоде, ки ақолими шимолӣ ва 

ҷанубӣ нашъа мегирад, ба ҳам мувофиқ наоянд ва дар мухолифат қарор 

гиранд. Низоми иҷтимоие, ки қонунаш шариат аст, низоми хайрест, ки 

Худованд амалан онро пирӯз кардааст, то  мардум мухолифат накунанд.2 

   Ба назари Ибни Сино, инсон агар хоҳад хушбахт бошад, ба ин 

низом эътиқод кунад ва сиёсати нафсаш ва сиёсати хонаводааш ва 

фарзандонашро назорат кунад, зеро ин сиёсат сиёсати одила аст. 

   Авлотар аст ба мардум, ки барои  мустаҳкам кардани аркони 

иҷтимои одила ҷаҳд кунанд ва дар асоси ба ҳам омадани фалсафа ва дин 

дар низоми иҷтимоӣ, яъне он чи ки дин дар низоми иҷтимоӣ амр 

мекунад, фалсафа тавзеҳ диҳад ва он чи ки фалсафа бурҳон меорад,  дин 

ба он амр кунад. 

   Ин раъйи Ибни Сино оид ба мадинаи одила, ки идомаи раъйҳои 

Афлотун дар китоби “Ҷумҳурият” ва раъйҳои Абунасри Форобӣ аз 

мадинаи фозила мебошад. Ибни Сино дар ҳақиқат аз Афлотун, ки 

суханаш дарбаргирандаи се табақаи иҷтимоии мудаббирон,  муҳофизон 

ва синоиён аст, илҳом гирифтааст ва мадинаи одилаи ӯ низ бо чунин 

табақоти иҷтимоӣ табақабандӣ шудааст. Ибн Сино ин тақсимотро низ 

ба назар гирифта, назарияи тақсимоти нафси инсониро пешниҳод 

намудааст. 

 
1 Аҳмад Фуод ал-Аҳвонӣ. Назари Ибни Сино ба сиёсат. Мазмунан таҷимашуда аз китоби ал- Китоб аз-

заҳабийи лил- меҳраҷонин ал-алфийи ли-зикро Ибни Сино. Ҷомеату ад-дувал ал-арабия, 1952. (И. Сино.ан-

Наҷот. ал- Қоҳира,1337.-303.265). - С. 205. 
2 Ҳамон ҷо. - С. 206. 
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  Чӣ хеле ки медонем, Ибни Сино табиби ҳозиқ буд, ки медонист чӣ 

хел ҷисмро муҳофизат кард, бо кадом роҳ муваффақ гардид ва  ҳамзамон 

чӣ хел ба кору амал муносибат кард. Агар чунин намебуд, ӯро ҳеҷ вақт 

вазир дар ҳифозати низоми иҷтимоӣ таъйин намекарданд. Аз ин рӯ 

нотавонии Ибни Синоро дар табдил ва тағйири ҷомеаи худ  муқассир 

намедонем, зеро ӯ дар қайди аҳли замонаш низ буд ва агар ба тақлиду  

ҳамкорӣ қарор намегирифт, кор кардан низ наметавонист. Хушахтона 

ин тақлид дар фалсафаи ӯ дида намешавад, зеро ин фалсафа бар пояи ақл 

бино гардида, ба хайр  ва  некӣ пешниҳод шуда,  ба покӣ сазовор аст. Ба  

қавли худи ӯ, чун нафс аз қайдҳои шайтонӣ раҳоӣ ёбад, мулки аълоро 

ҳосил мекунад ва дар лаззати абадӣ абадзинда мегардад. 

Ибни Сино дар «Фалсафаи машриқия»-и худ мисли Абунасари 

Фаробӣ ба сифати  қисми чаҳоруми  фалсафаи амалӣ  фиқҳро  ном 

мебарад. Илми фиқҳ низ аз улуми амалӣ буда, донише аст, ки инсон ба 

василаи он метавонад ҳудуди ҳар чизеро, ки   шариат нишон додааст, бо 

муқоисаи он чизҳое, ки  ҳудуд ва мизони онҳо  ошкоро дар шариат баён 

шудааст, ташхис диҳад. Барои ба даст овардани аҳкоми саҳеҳи  мутобиқ 

ба шариат бояд пайравони ҳамон шариат тибқи талаботи он иҷтиҳод 

кунанд. 

  Ба ҳар сурат, аз диди Ибни Сино, фақеҳ дорои ақоид  ва афъоле 

аст: “Ақоиди фиқҳӣ он андешае аст,  ки Худои бузург ва сифати ӯро  ба 

мардум мешиносонад ва дар бораи олам  ва дигар падидаҳо баҳс 

мекунад. Афъол он корҳое аст, ки  барои сипос ва ситоиши Худои бузург  

анҷом мешавад ё корҳое, ки ба рафтори мардум ва муомилоти  мадании 

он марбут мешавад. Аз ин сабаб илми фиқҳ ба ду бахш тақсим мешавад: 
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яке шомили ақидаҳо  ва раъйҳо ва дигаре шомили афъол.”1 

Санъати калом аз назари Абунасри Форобӣ идомаи илми фиқҳ 

буда, малакаест, ки инсон  ба мадади он метавонад аз роҳи гуфтор ба 

ёрии  раъйҳо  ва андешаҳои маҳдуд  ва муайяне, ки  возеъи шариат 

онҳоро  сареҳан баён кардааст, бипардозад ва ҳар чиро мухолифи он аст, 

ботил намояд. Ин саноат низ ба ду бахш тақсим мешавад, ки яке шомили 

ақидаҳо аст ва дигаре шомили феълҳо ва рафтор. 

Санъати калом ғайри илми фиқҳ буда, бо ақидаҳо ва рафтору 

кирдор сару кор дорад, ки дар шариат  баён шудаанд. Фиқҳ бошад, ин 

масоили  қатъиро асл қарор  медиҳад, то  дигар  аҳкоми лозимро аз онҳо  

иқтибос кунад.  

Вале мутакаллим аз ақоиде  ҷонибдорӣ мекунад, ки фиқҳ онҳоро ба  

унвони асл кор мебандад, бидуни он ки чизҳои дигаре  аз онҳо истинбот 

намояд. Пас, агар шахсе  ду санъатро соҳиб бошад, ӯ фақеҳи  

мутакаллим аст, яъне  чун метавонад аз шариат ҷонибдорӣ кунад, 

муташаккил аст ва чун қодир аст, ба истинботи фурӯъ (шоха)  аз усул 

бипардозад, фақеҳ аст. 

 Роҳҳо ва андешаҳое, ки бояд ба василаи онҳо аз қонуниятҳо 

ҷонибдорӣ шавад, аз назари Фаробӣ  инҳоянд: 

 Гурӯҳе аз мутакаллимон  ақида доранд, ки ҷонибдории онҳо аз 

шариат бояд дар ин гуфта  хулоса шавад.  Тамоми дастурҳои 

шариатмадоронро  наметавон бо ороъ  ва идрок ва ақлҳои инсонӣ  

санҷид, зеро мартаба ва мақоми онҳо бартар аст, чун қоидаҳои шариат   

аз тариқи ваҳйи илоҳӣ ба даст омада, дар онҳо асрори худоӣ нуҳуфтааст. 

Асроре, ки хирадҳои инсонӣ аз идрок ва расидан ба онҳо фурӯ мемонанд 

 
1 Аҳмад Фуод ал-Аҳвонӣ. Назари Ибни Сино ба сиёсат. Мазмунан тарҷимашуда аз китоби ал- Китоб аз-

заҳабийи лил- меҳраҷонин ал-алфийи ли-зикро Ибни Сино. Ҷомеату ад-дувал ал-арабия,1952. - С. 208. 
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ва  мегӯянд, ки барои даст ёфтан ба ин асрор танҳо роҳе, ки дар 

баробари  инсон гушуда мемонад, он аст ки шариат  ба василаи  ваҳй ӯро  

ёрӣ кунад, то аз шинохти чизҳое баҳравар шавад, ки ақл  наметавонад 

онҳоро дарк кунад ва аз роҳи расидан ба ҳақиқати онҳо  фуру мемонад.1 

Ба андешаи Фаробӣ,  агар дар ваҳй низ ҳамон чизҳоеро  қобили 

идрок ҳастанд ва ақл пас  аз тааммул ба онҳо мерасад, ба инсон 

биёмӯзад, фоида ва подошт   нахоҳад дошт. Яъне, агар чунин мебуд, 

мардумро  ба хиради худ вогузошта  буданд ва онҳоро ба нубувват  ва 

ваҳй ниёзе набуд, вале чунин нест. Пас шоиста  аст, ки шариат донишҳое 

ба одамӣ бидиҳад, ки дарёфти онҳо аз тавоноии  хирадҳои мо берун аст. 

Муҳимтар аз ин одамиро  ба чизҳое муътақид кунад, ки хиради ӯ 

мункири онҳост. Ва ҳар чи ин носозгорӣ  бо хирад бештар бошад, 

фоидаи он низ  бештар хоҳад буд. Аз ин рӯст, ки ончи шариат  овардааст 

ва хирадҳо аз дарёфти онҳо фурӯ мемонанд, онҳоро нописанд 

мешуморанд, дар ҳақиқат бошад, нописанд ва муҳол нестанд, балки дар 

баробари хирадҳои худоӣ  саҳеҳанд.  

Агар инсон дар мартабаи  инсоният ба ниҳояти камол бирасад, 

мартабааш дар баробари онон аст, ки  аз хирадҳои худоӣ баҳраваранд. 

Аз ин рӯ кӯдакон  ва навҷавонон  ва мардуми камҳуш  ё  инсонҳое, ки  

тарбият наёфта  ва таҷриба наомӯхтаанд ва чизҳои зиёдеро  мункир шуда 

ё онҳоро беҳуда мешуморанд ва ғайримумкин мепиндоранд. Вале  агар 

инсон чун дониш омӯзад  ва бар асари таҷриба варзида шавад, он 

пиндорҳо аз дилаш зоил мешавад ва чизҳое, ки вуҷудашон дар назари ӯ 

муҳол менамуданд, сурати зарурӣ ба худ мегиранд. 2 

Мутакаллимон, аз назари Фаробӣ, бар ин назаранд, ки шариатҳо 

 
1 Форобӣ Аунаср. Иҳсо ал – улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам. - Теҳрон, 1364. - С. 112. 
2 Форобӣ А. Иҳсо ал - улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам, - Теҳрон. 1364. - С. 116. 
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ниёзе ба тасҳеҳ (дуруст кардан) ва таъйид (тасдиқ кардан) надоранд, зеро 

касе, ки аз ҷониби Худои   бузург,  барои мо ваҳй овард, ростгӯ аст, ки  

дар суханонаш имкони дурӯғ нест. 1 

Дурустии ин суханон  аз ду роҳ равшан мешавад: яке ба василаи 

муъҷизоте, ки дар вуҷуди паямбар аст ё  ба дасти  ӯ ошкор мешавад, 

дигаре гувоҳиҳои  мардумони  ростгӯ, ки дар гузашта  бар ростгӯии 

паямбар ва дар  мақомаш  дар пешгоҳи Худо  гувоҳӣ додаанд ва ё бар 

ҳар дуи онҳо. 

Фаробӣ чунин меҳисобад, ки гурӯҳи дигаре аз мутакаллимон бар 

онанд, ки барои таъйиди  шариат бояд нахуст бо алфози худи возеъи 

шариат ба таҷассуми сурате аз он  бипардозанд, сипас  ба маҳсусот ва 

машҳурот  ва маъқулот  таваҷҷуҳ кунанд.  Агар дар онҳо ё ҳатто дар 

вобастагиҳои даврии онҳо, чизҳое биёбанд, ки дар ёрии шариат судманд 

бошад, аз онҳо баҳра гиранд ва агар чизҳое  биёбанд, ки  зид бо шариат 

бошад, битавонанд лафзи возеъи  шариатро чунон таҳлил кунанд, ки ин 

таноқуз  аз миён биравад. Мутакаллимон чунон  мекунанд, ки  ҳатто 

агар  таъвил  бисёр дур бошад ва агар ин  кор мумкин нашавад ва 

имкони он бошад, ки ба навъе ин таноқуз шаръро  ботил кунад ё онро 

бар ваҷҳе ҳамл созад, ки бо шариат созгор  бошад.  Агар чи ҳам дар ин 

ҳолат  машҳурот  ва маҳсусот ба таври саҳеҳ  ва ошкоро дар тазод бо 

якдигар қарор гирифта  бошанд. Масалан, вақте ки махсусан  маҳсусот ё 

лавозими онҳо муҷиби чизе  ва машҳурот  ё лавозими онҳо муҷиби амре 

зидди он бошад, дар ин сурат бинигаранд ва бибинанд кадом як аз инҳо 

барои таъйиди он чи дар шариат аст, нерумандтар ҳастанд, ҳамонро 

бигиранд ва они дигарро раҳо кунанд ва ботил донанд.2 Яъне ба назари 

 
1  Ҳамон ҷо. - С. 117. 
2 Форобӣ А. Иҳсо ал - улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам, - Теҳрон. 1364. - С. 117. 
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мо ҳарчи ба воқеият созгору мутобиқ аст, ҳамон қадар дар амал бояд 

такя ба он намуд. 

Ин гурӯҳи мутакаллимон, аз диди Фаробӣ, дар ин гуна  мавридҳо 

ҳамон матлаберо мегӯянд, ки гурӯҳи  пешин дар тамоми мавридҳо ва 

мабонии шариат мегуфтаанд. Ин гурӯҳ инчунин ақида доранд, ки танҳо 

аз ин роҳ  метавон бо ёрии шариат пардохт. Чунин баҳсҳо дар таълимоти 

ҷараёнҳои муосири исломӣ низ мавриди баҳсу мунозира мебошад. 

 Дар баробари ин, Фаробӣ зикр мекунад, ки гурӯҳи дигар аз 

мутакаллимон  ақида доранд, ки ҳар интиқодеро бояд бо назири он 

посух гуфт. Инҷо дар назар аст, ки мутакаллим  вазифа дорад, ки  роҳҳои 

дигарро   пажӯҳиш кунад ва мавриди ошуфта ва  нодурусти онҳоро 

баргузинад, то ҳар гоҳ яке аз пайравони шариат бихоҳад мавриде аз 

шариати инсонро  нодуруст ҷилва диҳад, онон қодир бошанд, ки бо 

пешниҳоди нуқтаҳои заъфи мушобеҳи он ки дар шариати хасм мавҷуд 

аст, ба муқобила  бархезад ва аз ин  роҳгузар ба дифоъ аз шариати  хеш 

бипардозанд.  

Ба ақидаи Фаробӣ гурӯҳи дигар аз мутакаллимон ҳангоме, ки 

мутаваҷҷеҳ  шудан, далелҳояшон барои ҷонибдорӣ  аз мабонии шариат 

кофӣ нест  ва наметавонанд комилан мавзӯъро   собит кунанд, то ки 

хасмро  ба сукут водоранд  ва сукуташ нишонаи эътирофаш бошад,  на 

нотавонии  ӯ дар идомаи баҳс. Дар чунин мавридҳо  ночоранд  даст ба 

корҳое бизананд, то вай аз муқовимат бозистад. Яъне ё шармандааш 

кунанд   ва дар тангнояш қарор диҳанд, ё бо таҳдид ӯро битарсонанд. 1 

Гурӯҳи дигаре аз мутакаллимон бошад, аз назари Фаробӣ ақида 

доранд, ки чун шариати онон  дар назарашон саҳеҳ аст  ва дар дурустии 

он тардиде надоранд, бояд дар баробари дигарон дар ин гуна дифоъ аз 

 
1 Форобӣ А. Иҳсо ал - улум. Мутарҷим  Ҳусайни Хидевҷам, - Теҳрон. 1364. - С. 118. 
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шариати худ  бархезанд, ки онро нек ҷилва диҳанд ва шубаҳҳоро аз 

доманаш бизудоянд ва хасмро бо ҳар василаи мумкин  саркӯб кунанд. 

Ин гурӯҳ   аз ба кор бурдани дурӯғ  ва муғолата ва буҳтон  ва ситезаҷӯӣ  

бок надоранд, ки ду дастаанд: Яке душман аст. Дар ин сурат ба кор 

бурдани дурӯғ  ва муғолата барои  шикаст ва саркӯб кардани  ӯ ҷоиз аст, 

ҳамчуноне ки ин мавзӯъро  дар ҷиҳод ва ҷанг донистаанд. 1 Дигаре 

душман нест, вале нодоне аст, ки ба воситаи камхирадӣ  ва надоштани 

неруи ташхис саодати шинохти ин шариат  насибаи у нашудааст, пас 

ҷоиз аст, ки чунин инсонро ба дурӯғ ва муғолата  алоқаманд кард ва ба 

ин саодат расонид, ҳамчуноне ки бо занон ва кӯдакон чунин рафтор 

мешавад. 2 

Дар бораи  асарҳои  фиқҳии  Ибни Сино   сухан  гуфта, бояд таъкид  

намуд, ки ӯ дар рисолаҳои худ дар мавриди  тафсири «оятҳои  Қуръон», 

«Илми ладунӣ», «Андар сирри салот», «Каромот», «Муъҷизаҳо», 

«Чизҳои аҷибу ғариб», «Андар сирри қадар», «Дуо ва зиёрат», «Рисолаи 

қадр» ва ғайра  масоили фикҳро  ба таври пароканда зикр кардааст. 3 

Хулоса, Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино дар баробари масоили 

назарии фалсафа ба масоили амалии он низ таваљљуњ карда, рисолаҳо 

эҷод кардаанд, ки аз се бахш - ахлоқ, тадбири манзил ва сиёсати мудун 

иборат мебошад. Ибни Сино зимни эҷоди китобу рисолаҳо бо такя ба  

таҷрибаҳои шахсии худ ӯ тавонистааст, андешаҳои наверо нисбат ба 

Афлотун, Арасту ва Форобӣ матраҳ созад. 

Фарқ байни Ибни Сино ва Афлотун,чунон ки болотар зикр гардид, 

дар  моликият аст, ки Ибни Сино моликияти умумимолӣ ва моликияти 

умумӣ будани занро эътироф намекунад, балки оиладор шуданро рукне 

 
1 Ҳамон ҷо. - С. 118. 
2 Ҳамон ҷо. - С. 114-119.  
3 Абӯалӣ ибни Сино.Осор. Ҷ. IV.  - Душанбе: Дониш, 2002. - С. 922.  
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аз рукнҳои асосии мадинаи одила мехонад, инчунин моликияти фардиро, 

ки дар асоси моли меросӣ ё истеъдоди соҳиб гардидани  мол ва касби худ 

аст, пешкаш менамояд. 

Фарқи дигаре байни Ибни Сино ва Абунасри Форобӣ дар он аст, 

ки Ибни Сино мадинаи фозилаеро, ки Абунасри Форобӣ дар ҳаёт тасвир 

намудааст, тасаввур карда наметавонад, балки мадинаи воқеиро 

пешниҳод менамояд, ки ба қонунҳое, ки барои такомули инсон ва беҳтар 

намудани муносибати байниҳамдигарии онҳо зарур аст ва тобеъ будан 

ба ибодат ва амалӣ гардонидан ва масъул будан ба ҳамаи қонунҳои 

муваззафгардидаи мадинаи одила аст, такя мекунад. Ва ин аҳкоми 

амалие аст, ки ба онҳо Ибни Сино дар муомилот, ҷазодиҳӣ ва оиладорӣ, 

талоқ ва таҳрими баъзе синоат ва вилояти халифа, ки ба қонунҳои 

шариати исломӣ танзим карда мешавад, сарчашма мегирад. 

 Тавре, ки ба Афлотун, Арасту ва Абунасри Форобӣ вазъияти 

замонааш таъсир карда буд, Ибн Сино низ аз замонааш таъсир 

пазируфта буд, лекин Ибни Сино нисбат ба Афлотун  ва Арасту, ки 

барои манфиатҷӯӣ ва ёрӣ аз давлат ҳукм ба куштани ҳамшаҳрии худ 

айбдор карда будаанд, истиқлолияти фикрӣ дорад. Шояд аср ва ё ҳолати 

иҷтимоии замонааш бошад, ки ӯ мадинаи бекорон  ва мадинаи 

мухолифонро пешниҳод мекунад, ки воқеияти замонаш бошад ва ӯ дар 

муқобили ин вазъияти бекорон ва мухолифони мадинаи мутавасситеро 

пешниҳод мекунад, ки  замонаашро аз рӯи ин мадинаи мутавассита 

тағйир бахшад. Чунин тақсимбандӣ ба Ибни Сино хос буда, дар 

Афлотун, Арасту ва Форобӣ дида намешавад. 

Ҳамин тариқ илми амалӣ ё донишҳои амалии мактаби машшоиёни 

шарқӣ, гарчанде аз як тараф сарчашма аз донишҳои амалии 

файласуфони Юнонӣ дошта бошад, аз тарафи дигар аз таълимотҳои 
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маъмулии замонааш таъсир пазируфта, назарияҳои наверо дар ҳалли 

мушкилоти иҷтимоӣ пешниҳод мекунад. 

Сохтор ва унсурҳои илм ё донишҳои амалии мактаби машшоиёни 

шарқӣ аз се қисмат иборат мебошад, ки қисмати аввал ахлоқ ё камолоти 

шахс ва шахсият мебошад, қисмати дуюм-тадбири манзил ё танзими 

муносибатҳои оиладорӣ ва қисмати сеюм-сиёсати мадина ё сабабҳои 

пайдоиш ва моҳияти ҷомеа,  ки сохтори сиёсӣ ва ҳокимияти  сиёсиву 

ахлоқи сиёсиро  низ фаро мегирад. 

Зимни таҳлилҳои мо  муайян карда шуд, ки вазифаи илмҳои амалӣ 

ба танзими муносибатҳои ҷомеа равона гардидааст, то инсонҳо аз 

адолати иҷтимоӣ бархурдор шаванд ва мудирияти иҷтимоӣ ба таври 

мутавозин барои рушду тараққии инсон хидмат намояд. 

Гарчанде дар танзими муносибатҳои иҷтимоӣ қоидаҳои шаръи 

исломӣ муҳим шуморида шудаанд, лекин Форобӣ ва Ибни Сино 

меъёрҳоеро оид ба  сохтор ва унсурҳои ҷомеа пешниҳод кардаанд, ки 

новобаста аз ислом буда, сарчашма аз таҷрибаҳои шахсӣ ва  донишҳои 

андухтаи замонаашон мебошанд. 

Хулоса, ин боб асоси илмии рисоларо ташкил дода, оид ба 

масъалаҳои риёзӣ, табиатшиносӣ ва мобаъ - ут - табиаи таълимоти 

фалсафии Ибни Сино ва Абунасри Форобӣ баҳс мекунад. Дар умум ин 

донишҳои асримиёнагии фалсафии мутафаккирони тоҷик, аз роҳи 

мантиқ принсипҳо ё асоси илмҳои зикршударо муайян карда, аз як тараф 

пайвастагии байни мавзӯъҳоро нишон медиҳанд, аз тарафи дигар 

пайдарҳамӣ ё равиши субординатсиониро матраҳ месозанд ва дар 

ниҳоят бо муҳокимаҳои зиёд (полемика) зиддияти ақидаҳои пешиниёнро 

аз байн мебаранд, то мо ба ҳақиқати воқеӣ даст пайдо кунем. 
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Илмҳои риёзӣ донишҳои мантиқиро тавсеа бахшида, дар робитаҳои 

рамзӣ муштаракоти бештаре доранд ва ифодакунандаи  миқдору масоҳати 

ашё мебошанд, ки арифметика, ҳандаса, нуҷум, мусиқӣ ва механикаро фаро 

мегиранд.  

Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино баъди илмҳои таълимие, ки дар 

асоси илми риёзӣ бунёд мегардад, ба тақсими  илмҳои  табиӣ 

мепардозанд. Таснифоти мавзӯии илмҳои табатшиносӣ, гарчанде бо 

пайравии осори файласуфони Юнонӣ ташаккул ёфтааст, аммо дар осори 

машшоиёни шарқӣ, махсусан дар фалсафаи Ибни Сино таҷзия ва таҳлил 

шуда, хулосаҳои нави илмӣ ба даст оварда шудааст. Ин хулосаҳои илмӣ 

дар асоси омӯзиши ҳаматарафаи илмҳои замонаи худи донишмандон 

ташаккул ёфта, аз тарафи Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино ба низоми 

муайяни илмӣ дароварда шудааст. 

Ҳамзамон, илми фалсафа ё мобаъдуттабиа  дар мавриди ҳастӣ 

(вуҷуд), ҷисмият, теъдоди ҷисмият, камолот ва мартабаҳои ҳастӣ ва 

фарқиятҳои он, азалияту абадияти мавҷуд, тақсимоти мавҷуд ба ҷавҳар 

ва араз, маҳалли мавҷуд, мавзӯи мавҷуд, навъҳои ҷавҳар ва араз, 

таснифи аразҳо, воҷибулвуҷуд ва мумкинулвуҷуд, назарияи файз, 

офариниши олам, мумкин ва воҷиб, моҳият ва вуҷуд, исботи 

воҷибулвуҷуд ва сифатҳои он, тартиби мавҷудот, суратҳо, ҷисмҳо, 

ҳаюло, мартабаи аразҳо, иллатҳо ва маълулҳо ва навъҳои он, қувва, феъл 

ва инфиъол, қидам ва ҳудус, мавҷуд ва маъқул, кулл ва ҷузъ баҳс 

мекунад. 

Баррасии масъалаҳои фалсафии метафизикаи Абунасри Форобӣ ва 

Ибни Сино маълум менамояд, ки дар таълимоти онҳо ҷаҳоншиносӣ ва 

ҷанбаҳои гуногуни масъалаи ҳастӣ фаро гирифта шудааст. 

Инчунин њангоми баррасии ақидаҳои фалсафии ин ду нобиғаи 
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Шарқ ба чунин натиҷа расидем, ки мактаби машшоиёни шарқӣ аввалин 

мактаби ақлию интиқодӣ дар асрҳои миёна мебошад, ки ҳастӣ ва 

маърифати оламро аз роҳи ақл донисташаванда меҳисобад. Абунасри 

Форобӣ ва Ибни Сино дар барорбари донишҳои ақлӣ донишҳои ҳадсиро 

низ манбаи аслии ба даст овардани донишҳои нав шумурдаанд, ки аз ин 

роҳ пайғамбарон ва орифон донишҳои худро ба даст меоварданд. 

Ибни Сино ҳамчун файласуфи ориф тавонист дар тӯли умри худ 

дар тасвири куллии олам аз нигоҳи мантиқӣ, табиӣ, фалсафӣ, тамсил, 

рамзу истиора истифода карда, мавқеи инсонро дар шинохти олам 

нишон диҳад. 

Дар таълимоти фалсафии машшоиёни шарқӣ, махсусан дар илмҳои 

назарӣ низ усули силсиламаротиб ё субординатсия ва координатсия риоя 

шуда, низоми дохилӣ ва низоми берунии илмҳои замони мутафаккирони 

асримиёнагии тоҷик ба илм ворид шуда, чунин пайдарҳамӣ ва низоми 

муташаккил то замони нави Аврупо ва интишори фалсафаи маркисистӣ 

дар Осиёи Миёна идома дошт. 
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Боби III. Аҳаммияти илмӣ ва методологии таснифоти илм дар 

ташаккули ва таҳаввули  минбаъдаи фалсафаи асримиёнагии тоҷик 

 

§ 3.1. Таҳаввули минбаъдаи таснифоти илм дар таълимоти фалсафии 

пайравони мактаби машшоиёни асримиёнагии тоҷик 

 

Масъалаи таснифоти илм дар фалсафаи асримиёнагиии тоҷик аз 

роҳи таъсири илмҳои ақлӣ ва мантиқӣ аз Юнон ба олами Ислом 

мавриди таваҷҷуҳи донишмандони асри миёна қарор гирифтааст. 

   Дар мантиқи   суварие (шаклие), ки маҳсули тафаккури ҳакимони 

Юнони қадим аст, нахуст масъалаи маърифат ва  ҳудуди он мавриди 

баҳс қарор мегирад  ва сипас табақабандии масъалаҳо, қазияҳо  ва 

тасаввуроту тасдиқот  ва билохира қиёсҳо  сурат мегирад, ки ба таври 

куллӣ бо таваҷҷуҳ  ба мафҳумҳои куллӣ навъе аз тақсимбандии  илмҳои 

башарӣ ба ҳикмати амалӣ ва назарӣ мебошад.1  

Гарчанде фалсафаи Юнон татбиқи амалии  худро дар фалсафаи 

асримиёнагии тоҷик пайдо кард, аммо ба таври куллӣ он  натавонист 

афкори куллӣ ва мафҳумҳои  фалсафиро  ҳатто дар табииёт мавриди 

баҳрабардории амалӣ қарор бидиҳад. Бештари донишмандони асрҳои 

миёна маҳдуд ба шинохти  Худо ва табиат дар фаҳмиши  илоҳиётшиносӣ 

боқӣ монданд ва фалсафа чун илм густариши васеъ наёфт.  

Агарчанде дар ибтидои таърихи  асрҳои миёна  таваҷҷуҳи хос ба 

илмҳои фалсафӣ дода шуд, аммо дар бисёри масъалаҳо такя ба аҳкоми 

мазҳабӣ ва каломӣ идома ёфт. Ҳамзамон китобҳои фиқҳӣ, усулӣ  ва 

адабии исломӣ низ аз масоили ақлӣ ва мантиқӣ истифода мешуданд, ки 

ин як таҳаввули бузург дар асрҳои миёна мебошад. 

 
1 Саидмуҳаммади  Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. – Теҳрон, 1360. - С. 182. 
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Бояд тазаккур дод, ки Абурайҳони Берунӣ ҳамчун риёзидон, 

ҷомеашинос ва ҷуғрофидон таснифоти илмро нисбат ба файласуфони 

машшоияи шарқи исломӣ ба тарзи дигар пешниҳод месозад. Ӯ 

донишманде аст, ки қонуни илми ҷуғрофияро бунёд ниҳод, усули 

мантиқи риёзиро ба даст овард ва дар роҳи илмҳои таҷрибӣ гом 

гузошта, саъй кардааст илмро дар хидмати башар қарор диҳад. Берунӣ, 

гарчанде мунаҷҷими моҳир буд, дар илми нуҷум ва тақвим эътиқоде 

надошт ва ин амр аз тафаккури амиқи илмии ӯ бозгӯст.1 

Тафаккури мантиқии ӯ дар табақабандии илмҳо аз феҳрасте, ки 

барои китобҳои Закариёи Розӣ ва китобҳои худ навиштааст, ба хубӣ 

равшан аст. Вай пас аз ин ки китоби Закариёи Розиро бар ҳасби 

мавзӯъҳо табақабандӣ кардааст, табақабандии худро ба чунин тарз 

пешниҳод мекунад.  

Берунӣ нахуст он чиро марбут ба илми ҳисоб ва риёзиёт аст, 

меоварад ва сипас улуми марбут ба физика, манозир ва мароё ва он чи 

марбут ба олот ва амал, замон ва вақтшиносӣ, нуҷум ва ҳайат, калом ва 

ақоид аст, тасниф мекунад. 

Ӯ дар феҳрасти китобҳои Закариёи Розӣ навъе аз силсиламаротиб ё 

субординатсияро риоя мекунад. Берунӣ илмҳои табиӣ ва тиббиро як ҷо 

ном мебарад ва улуми фалсафӣ ва каломро таҳти унвони ҷудогона 

баррасӣ мекунад. 2 

Дар боби маърифат Берунӣ низ назариёти хосе дорад ва мантиқи 

арастуиро усулан муфид надониста, бо таъна аз он ном мебарад ва 

тафаккури риёзиро муқаддам дониста, онро ягона роҳ барои расидан ба 

ҳақиқат медонад. Ӯ бар ин ақида аст, ки аз роҳи мантиқи арастуӣ, на ба 

 
1 Сайд Ҳусайни Наср. Таърихи улуми ақлӣ. Ҷ.I., - Теҳрон, 1327.  - С. 153. 
2 Ҳамон ҷо. - С. 149. 
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дин метавон расид ва на ба дунё. Роҳи расидан ба дунё илмҳои риёзӣ ва 

таҷрибист ва роҳи расидан ба уқбо (охират) кашф ва шуҳуди ишроқист. 

Фалсафаи уло на инсонҳоро ба ҳақиқати мутлақ мерасонад ва на ба 

ҳақиқати нисбӣ. 

Мантиқи арастуӣ аз назари Абурайҳони Берунӣ як буъде (гиреҳе) 

аст, ки инсонро дар долони торик ва борик ба сӯи зулмот роҳнамоӣ 

мекунад. Ин зулмот на ибтидо дорад ва на интиҳо. Абурайҳон Берунӣ 

Закариёи Розиро танқид карда мегӯяд, ки тибби ӯ мардумро хароб ва 

зоеъ кардааст ва ҳам дини мардумро. Агар Закариёи Розӣ танҳо ба тиб 

машғул мешуд, хидмати беҳтаре метавонист ба ҷомеа намояд. Фалсафаи 

Закариёи Розӣ аз диди Берунӣ ақоиди монавиён аст, ки сардаргум ва 

печидаанд.1 

Баъд аз нақду маҳдудияти донишмандони мактабҳои динию 

ирфонӣ, хусусан аз ҷониби Муҳаммади Ғазолӣ аз илмҳои фалсафӣ дар 

доираи илмҳои динӣ Насириддини Тӯсӣ нафаре буд, ки таснифи илмҳоро 

он тарзе ки Арасту ва машшоиёни шарқӣ, махсусан, Абунасри Форобӣ 

ва Ибни Сино табақабандӣ карда буданд, идома дод. Меъёри таснифоти 

илм аз назари Насириддини Тӯсӣ мисли устодонаш Абунасри Форобӣ ва 

Ибни Сино воқеияти объективиест, ки инсон онро бевосита дарк 

мекунад. Насриддини Тусӣ низ илмҳоро мисли Ибни Сино ба назарӣ ва 

амалӣ тақсим кардааст. Улуми назарӣ дар таълимоти ӯ ба се бахш 

тақсим мешавад, ки мобаъдаттабиъа, риёзиёт ва табииёт мебошад.   

Метафизика аз назари Насириддини Тусӣ илмест, ки мавҷуди 

муназзаҳ аз моддиётро меомӯзад, ки аз ҳар гуна мавҷудоти моддӣ пок 

аст. Ин илм ду асос дорад: яке  маърифати Худо, дигаре маърифати 

 
1 Саидмуҳаммади  Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. - Теҳрон, 1360. - С. 174 - 

176. 
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чизҳои куллӣ. Чи хеле ки дар бахши дуюми рисола зикр гардид, дар 

нисбати мобаъдаттабиъа аз ҷониби Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино низ 

чунин таъриф оварда шудааст. 

Риёзиёт бошад, ба ақидаи Тусӣ, илм дар бораи миқдор, шакл ва 

шумора, ки аз чунин бахшҳо иборат аст: ҳандаса, ҳисоб, илми нуҷум, 

ситорашиносӣ, мусиқӣ, басариёт ва механика. 

Табииёт дар фалсафаи Тусӣ таълимот дар бораи тамоми мавҷудот 

буда, моддаро меомӯзад. Сифат ва ҳолатҳои модда бошад, ин ҳаракат, 

замон, макон, оромӣ, ҳудуд, беҳудудӣ ва ғайраҳост. 

Улумӣ амалӣ бошад, ки бештар ба амали инсон вобастаанд, дар 

навбати худ, аз ҷониби Тусӣ ба се бахш тақсим мешаванд: 1. Ахлоқ, 2. 

Тадбири манзил, 3. Шаҳрдорӣ. Насириддини Тӯсӣ мисли Абунасри 

Форобӣ фиқҳро илм шуморида, онро ба бахши улуми амалӣ ворид 

кардааст.1 

Насириддини Тӯсӣ бо пайравӣ аз Ибни Сино танҳо он илмҳоеро 

илм меҳисобад, ки бевосита мавзӯи омӯзиши онҳо воқеияти объективист. 

Дар таснифоти пеш аз ӯ ва баъд аз ӯ олимони зиёде буданд, ки 

мавзӯъҳое, ки асоси воқеӣ надоштанд, мисли илми сеҳр, ҷоду, фолбинӣ 

ва дигар мавзӯъҳои ҷузъиро илм меҳисобиданд. Дар ҳоле ки мавзӯъҳо 

ҳамон вақт хусусияти илмӣ пайдо мекунанд, ки инсон онҳоро дарк кунад 

ва барои инсоният манфиатбахш бошад. Таснифоти илми Насириддин 

Тусӣ асоси воқеӣ дошта, дар асоси воқеият мавзӯъбандӣ мешавад. 

Мавзӯъҳо дар асоси робитаҳои безиддият илмеро ташкил медиҳанд ва 

дар асоси зиддияти мавзӯӣ байни ҳамдигар фарқият дошта, аз ҳам ҷудо 

мешаванд. Дар таснифоти илми Тусӣ усули силсиламаротиб ё 

субординатсионию координатсионӣ риоя карда шуда ва мавзӯъҳои илм 

 
1 Диноршоев М. Философия Насириддин Туси. - Душанбе, 2012.  - С. 146. 
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аз роҳи муҳокимаҳои мантиқӣ хулосагирӣ шудааст. 

 

Таснифоти  илм аз назари Насриддини Тусӣ 
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Яке аз таснифоти дигари бисёр ҷомеъ ва ҷолибе, ки бо таъсири 

таълимоти исломӣ ташаккул ёфт, ин дар қарни 8 ҳ. ( = XV м) аз тарафи 

Муҳаммад ибни Маҳмуди Омулӣ сурат гирифтааст. Ӯ тамоми илмҳои 

замонаи худро аз ду роҳ табақабандӣ кардааст: яке табақабандие, ки 

улумро ба ҳукмӣ ва  ғайриҳукмӣ тақсим мекунад ва дигаре илмҳоро аз 

ҷиҳати пайдоиш, мабдаъ ва шурӯъ дар ҷавомеи исломӣ табақабандӣ 

мекунад. 

Дар китоби «Нафоис ал-фунун» Маҳмуди Омулӣ илмҳоро бар ду 

қисм: улуми ҳукмӣ ва ғайриҳукмӣ тақсим мекунад. Улуми ҳукмӣ, ин 

назарӣ ва амалист. Илмҳои назарӣ бар мобаъдуттабиа, риёзиёт, табииёт 

тақсим мешаванд. Мобаъдуттабиа низ бар улуми илоҳӣ ва куллӣ тақсим 

гардидааст.1 

Мантиқро дар як фаҳмиши худ  Маҳмуди Омулӣ ба бахши илмҳои 

илоҳӣ дохил мекунад ва дар бахши дигар дар илмҳои куллӣ. Ҳикмати 

амалӣ бар таҳзиби ахлоқ, тадбири манзил ва сиёсати мудун тақсим 

шудааст. 

Он чи вобаста ба амали неки навъи башар аст ё ба табъ ё ба вазъ 

мебошад, агар ба табъ бошад, ақсоми ҳикмати амалист ва дигар ба вазъ 

бошад, бар ду қисмат аст: 

1. Одоб ва русум 

2. Навомиси илоҳӣ (қонунҳои илоҳӣ), ки бар ду қисматанд: 

а) иборат ва аҳком, ки марбут ба ҳар нафсе аст. 

б) муомилот ва мунокаҳот (издивоҷ, хонадорӣ), ки роҷеъ ба аҳли 

манзил аст. 

 
1 Саидмуҳаммади  Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. - Теҳрон,1360. - С. 185. 
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в) ҳудуд ва сиёсате (фиқҳе), ки роҷеъ ба аҳли мамлакат аст. 

Дар таълимоти илмҳои ғайриҳукмӣ бар ду қисм аст: илмҳои 

ғайридинӣ ва диние, ки худ бар се қисм аст: ақлӣ, нақлӣ ва ақлию  нақлӣ. 
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Инҷо зикр бояд, ки он чи исботи онро ба далели ақл тавон кард, 

ҳол ба нақл низ бишавад ё нашавад, онро илми усули дин гӯянд ва он чи 

исботи онро ҷуз ба нақл натавон кард, онро фуруъи дин гӯянд.  

Усули дин ба назари Омулӣ бар чаҳор қисм аст: 1) маърифати зоти 

Худованд, 2) маърифати сифоти Ӯ, 3) маърифати афъоли ӯ, 4) нубувват 

ва имомат. Фурӯъи дин бошад, ду қисм аст: илми китоб, ахбор, усули 

фиқҳ ва фурӯъи фиқҳ. 

Ақсоми табъ, дар фалсафаи Омулӣ иборат аз олот (улуми адабӣ), 

мумтаниҳот, муҳсанот (бақияи улуми шаръӣ ва тасаввуф) ва дар охир 

улуми ғайридинӣ, монанди улуми муҳовара мебошад. 

Муаллифи «Нафоис ул-фунун» илмҳоро аз ҷиҳати пайдоиш ба ду 

даста тақсим кардааст: 1) илмҳои авоил, 2) илмҳои авохир. Улуми авохир  

шомили нуҳ илм дар 36 фан ва мураттаб бар 4 мақола аст: мақолаи аввал 

дар адабиёт, ки муштамил ба 9 фан, илми хат, луғат, иштиқоқ, таъриф, 

наҳв, маонӣ, бадеъ, арӯз, илми қавофӣ, шеър, давовин (девондорӣ) 

амсол, иншо ва истифоъ мебошад.  

Мақолаи дуюм дар шаръиёт буда, ки иборат аз  9 фан аст:  

1. Илми калом, ки бар 4 қисм аст: илм ба зоти Худованд, илм ба 

сифоти Ӯ, илм ба афъол ва маснуоти Ӯ ва чаҳорум илм ба нубувват ва 

имомат. 

2. Илми тафсир, ки аз илмҳои луғати Қуръон, қироат, вуқуф, эъроб, 

асбоби нузул, носиху мансух, таъвил, қисас, истинбот, илми маъонии 

баён ва илми иршод ва мавоъиз иборат мебошад. 

3. Илми ахбор. 

4. Илми усули фиқҳ. 

Ҳисоб ҳандасӣ 
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5. Илми фурӯъи фиқҳ, ки 4 қисм аст: 1) илми охират; 2) илми аҳком; 

3) илми васиятҳо; 4) илми фароиз; 5). илми хилоф; 6). илми шурут; 7). 

илми қироат; 8). илми давот. 

Мақолаи сеюм дар илмҳои тасаввуф ва тавобеъ буда, ки иборат аз 

панҷ фан: 

Фанни якум илми сулук, ки нуҳ қисм аст:  

1. Илм ба эътиқод; 2. Тазкия ва тахлия; 3. Шароити сулук; 4. 

Мақомоти солик; 5. Ҳолоти солик; 6. Истилоҳоти арбоби сулук; 7. 

Мустаҳсинот (талаби некуӣ кардан); 8. Симоъ ва талқин; 9. Зикр, либос, 

хирқа ва ғайра. 

Фанни дуюм, илми ҳақиқат, ки иборат аз чаҳордаҳ қисм аст: 1. 

Маърифати ашё;  2.Илм ба кайфияти эҷоди муфрадот; 3.Илми ҳусули 

адад; 4. Илми ҷамъу тафриқ байни мухталифот; 5. Илми мушоҳадот; 

6.Илми мукошафот; 7. Илми таҷаллии сифот; 8. Илми анвор; 9.Илми 

асвор; 10. Илми тасхири коинот; 11. Илми сурати замон ва макон; 12. 

Илми асомии (номҳои) ҳақ; 13.Илми мабдаъ ва маъод; 14. Илми усул. 

Фанни сеюм: илми маросид (тилисм, бозубанд) буда, 12 қисм аст: 

илми қиёми ҳол, завоҳир, зарурат, яқин, сиёсат, ғайбӣ, ладунӣ, мувозана, 

илми ҳуруф, илми футут. 

Мақолаи чорум дар улуми муҳовара, ки бар 8 қисм аст: 

1. Илми муҳовара; 2. илми таворих; 3. илми сайр; 4. илми мақолот; 

5. илми аҳли олам; 6. илми ансоб; 7. илми мавоқиф;  8. илми аҳоҷӣ. 

Илмҳои авоил бошад 75 илм ва иборат бар 39 ва мураттаб ба 5-

мақола аст: 

Мақолаи аввал дар ҳикмати амалӣ бар се фан аст: таҳзиби ахлоқ, 

тадбири манзил, сиёсати мудун. 

Мақолаи дуюм дар ҳикмати назарӣ, ки иборат аз 4 фан аст. 
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1. Илми мантиқ, ки бар 9 қисм аст: 1. Мадхали мантиқ; 2. Мақулот; 

3. Иборат; 4. Қиёс; 5. Бурҳон; 6. Ҷадал; 7. Муғолата; 8. Хитоба; 9. Шеър, 

ки бевосита тақсимоти машшоиёни шарқӣ мебошад. 

2. Илми фалсафаи уло, ки аз қисмҳои зерин иборат аст: а) умури 

омма; б) илми ҷавоҳир ва аърози вуҷудӣ ва эътиборӣ. 

3. илми илоҳиёт, ки иборат аст аз: а) илм ба воҷибулвуҷуд; б) илми 

нуъути ҷалол ва кайфияти судури осор ва инояти ӯ; в) илми уқул; г) илми 

нуфус. 

4. Илми аҷсоми табиӣ ва муқаддимоти аҷсом, ки бар: самои табиӣ, 

само ва олам, кавн ва фасод, осори улвӣ, илми ҳайвон, набот, маъодин 

тақсим мешавад.  

Мақолаи сеюм дар усули риёзиёт, ки тақсим мешавад бар адад, 

ҳандаса, нуҷум, ҳайат, мусиқӣ, таълиф. 

Мақолаи чаҳорум дар фурӯъи табиӣ буда, ки иборат аз илмҳои 

зерин аст: 

1. Илми тиб ва ақсоми он, ки иборат аз илм ба умури табиъӣ, илми 

ташреҳ, илм ба сиҳҳат ва мараз, илм ба аломот ва далоил, илми ҳифзи 

сиҳҳат, илми муолаҷат, илми сайдана (дорусозӣ); 2. Илми кимиё; 3. Илми 

фаросат; 4. Илми аҳкоми нуҷум; 5. Илми ҳавос; 6. Илми ҳирафи табиӣ; 7. 

Илми дум; 8. Илми ваҳм. 

Мақолаи панҷум аз нигоҳи Омулӣ дар фуруъи илми риёзие, ки 

иборат аз ҳайат, манозир ва мароё, мутавасситот, ҳисоб, ки худ бар  

ҳисоби ҳандасӣ ва ҳисоби тахминӣ тақсим мешавад. 

Дигар қисматҳои илмҳои риёзӣ, ҷабру муқобала, масоҳат, сувари 

кавокиб, маърифати тақвим ва зиҷоту устурлоб, масолик ва мамолик, 

рамл ва ҳиял буда, ки бар се қисм аст: Илми нақли миёҳ, ҷарри асқол ва 

олоти ҳарбӣ. 
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Бахши охири риёзиёт, илми малоиб мебошад, ки бар се қисм аст: 

илми шатранҷ, нард ва шуъбада.1  

Чи хеле ки аз ин таснифоти илм бармеояд, муаллиф кӯшиш 

мекунад, то илмҳои замони худро на аз дидгоҳи таснифи илмҳои нақлӣ, 

балки аз  методологияи таснифоти илмҳои мактаби машшоӣ кор 

гирифта, тамоми илмҳои замони худро фаро мегирад. Ҳамзамон дар ин 

таснифот, мо таҳаввул ва тавсеаи илмҳои ақлию нақлиро мушоҳида 

мекунем. 

Таснифоти илмҳои асримиёнагии тоҷик дар асрҳои минбаъаи 

асримиёнагӣ аз тарафи Ибни Халдун пайравӣ шуда, ки ӯ дар қисмати 

ғарбии хилофати исломӣ (Испания-Андалус), дар хонаводаи ҳокими 

Андалус Валийиддин Абдураҳмон ибни Халдун таваллуд шуда, аз овони 

хурдӣ ба омӯзиш завқи баланд дошта, илмҳои замонаи худро фаро 

гирифтааст. Ибни Халдун низ аз зумраи он донишмандон аст, ки дар 

пайравӣ бо машшоиёни асримиёнагии тоҷик илмҳои замонаи худро 

тасниф кардааст. 

Илмҳоро Ибни Халдун ба таври куллӣ ба илмҳои ақлӣ ва нақлӣ 

тақсим намудааст. Донишҳое, ки барои инсон аст, ки ба ёрии андешаи 

худ бад-онҳо роҳбарӣ мешавад, донишҳои табиӣ ё ақлианд. Гунаи 

дигаре нақлӣ аст, ки онҳоро аз касоне, ки ривоят кардаанд, фаро 

мегирад. Гунаи нухустин иборат аз донишҳои ҳикмат ва масоили 

фалсафие аст, ки инсон метавонад бар ҳасби табиати андешаи худ бад-

онҳо пай барад ва бо ёрии тафаккури башарии хеш ба мавзӯот ва масоил 

ва ақсоми бароҳин ва роҳҳои (вуҷӯҳи) таълими онҳо дарк намояд ва ӯро 

ба роҳи савоб аз хато дар масоил барангезад. 

Дуюм, улуми нақлӣ вазъе ё ривояте аст, ки ҳамаи онҳо иқтибос ба 

 
1 Саидмуҳаммади  Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. - Теҳрон, 1360. - С.185-189. 
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хабар аз воизони шаръӣ гиранд ва “ақлро дар онҳо маҷоле нест, магар 

дар пайванд додани фурӯъи (шохаи) онҳо ба усул, зеро ҷузъиёти ҳодисаи 

мутаоқиба ба муҷарради вазъ дар таҳти нақли куллӣ мундариҷ 

намешавад, балки ба ночор бояд он ҷузъиётро ба ваҷҳи қиёсии онҳо 

мулҳақ кард, ҷуз ин ки қиёс аз хабар мунтазиъ (зиддиятнок) мешавад аз 

роҳи савоб  ҳукм дар асл ва он ҳам нақлӣ аст. Пас ин қиёс ба нақл боз 

мегардад, зеро аз он мутафарреъ (ба шоха ҷудо) мешавад ва асли 

куллияи ин улуми нақлӣ иборат аз умури шаръӣ ношӣ аз китоб (Қуръон) 

ва суннат (рафтори пайғамбар) аст, ки барои мо аз ҷониби Худо ва 

пайғамбари ӯ ташреъ шудааст”.1 

Улуми нақлӣ он аст, ки аҳкоме бар ҳар фарди мукаллафе (ба 

балоғатрасида) донистани он, ки маъхуз (гирифташуда) аз китоб ва 

суннат ба нас (матни Қуръон) ё ба иҷмоъ мебошад, ки иборат аз чунин 

илмҳост: 

а) Илми тафсири Қуръон, ки гирифташуда аз аҳкоми мухталиф аз 

Қуръон ва ташреҳи алфози китоб аст. 

б) Илми қироати Қуръон, ки нисбат додани нақлу ривояти Қуръон 

ба Паёмбар аст, ки онҳо аз сӯи Худо расидааст. 

в) Илми ҳадис, ки гуфтугӯ дар бораи нисбат додани суннат аст ба 

соҳиби он. 

г) Илми фиқҳ, ки самара ва натиҷаи шиносоии аҳкоми Худои 

таъоло аст, ки дар кирдорҳои ашхоси мукаллаф ҳосил мешавад. 

ғ) Усули фиқҳ, ки иборат аст, аз андешидан ва таҳқиқ дар далелҳои 

шаръие аз ин назар, ки аҳком ва таклиф аз онҳо гирифта мешавад ва 

усули  адулии шаръӣ иборат аз китобе аст, ки Қуръон бошад ва онгоҳ 

 
1 Ибни Халдун. Ал-Муқаддима. Тарҷимаи Муҳаммад Парвини Гунободӣ. Ҷ. 1-2. –Теҳрон, 1352. - С. 774. 

Саидмуҳаммади  Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. - Теҳрон, 1360.  - С. 142-143. 
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суннат  баёнгари Қуръон аст ва ин бар ду қисм аст: 

1. Хилофиёт (мунозарот), ки иборат аз ихтилофоте, ки уламо дар 

дониши фиқҳ аз истинботи адиллаи шаръӣ ба ҳам расонидаанд. 

2. Ҷадал, ки иборат аст аз шинохтани одоби мунозарае, ки миёни 

пайравони мазҳаби илоҳӣ ва ҷуз онон рӯй медиҳад.1 

Ё инчунин дониши фароиз, ки шинохтани бахшҳои шаръии 

виросат ва дуруст кардани саҳоми мерос аз каммияте аст, ки ба эътибори 

бахшҳои шаръии усули ирс (мерос) дуруст мешавад. 

д) Илми калом, яъне он чи  бастагӣ ва ихтисос ба имон дорад ва ба 

василаи адиллаи ақлӣ ба субут мерасад. 

е) илмҳои марбут ба забон, ки иборатанд аз: а) дониши луғат; б) 

дониши наҳв; в) дониши баён, ки иборат аст аз илми балоғат, илми баён 

ва илми бадеъ: 

ё). Дониши адаб. 

ж). Илми таъбири хоб. Ин илм аз донишҳои шаръӣ аст ва дар 

миёни миллати мусулмон аз ҳангоме, ки илмҳо ба сурати фан ва санъат 

даромад ва мардум дар бораи онҳо ба таълифот пардохтаанд, ин дониш 

мутадовил (ривоҷ) шудааст. 

Илмҳои ақлӣ бошад, бо навъҳои гуногун тақсим мешавад. Илмҳои 

ақлӣ масоиле аст, ки барои инсон табиӣ аст. Аз ин рӯ, вай дорои андеша 

аст. Бинобар ин донишҳои ақлӣ ихтисос ба миллати муайяне надорад ва 

он иборат: 

1. Дониши мантиқ, ки зеҳнро аз хато ва лағзиш дар фаро 

гирифтани матолиби маҷҳул аз умури ҳосил ва маълум муҳофизат 

мекунад ва фоидаи он бозшинохтани хато аз савоб дар умур аст ва 

ақсоми он иборат аз: 

 
1 Саидмуҳаммади  Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. - Теҳрон, 1360.  - С. 142-143. 
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а) Ҷинсҳои олие, ки таҷриди маҳсусот дар зеҳн ба онҳо интиҳо 

мешавад ва он ҷинсе аст, ки бартар аз он ҷинсе ёфт намешавад ва ин 

қисмро мақулот (категория) гӯянд. 

б) Дар қазияҳои тасдиқӣ ва анвои он ва ин қисмро иборат гӯянд.  

в) Дар қиёс ва сурати интоҷи (натиҷагирии) он ва онро қиёс гӯянд. 

г) Бурҳон ва он андешаҳои дар қиёс натиҷагиришуда ба яқин 

расидааст. 

ғ) Ҷадал он қиёсе аст, ки фоидаи он қатъ кардани шуру ғавғо ва 

бастани забони хасм ва он чи аз далоили машҳур аст, ки бояд дар он ба 

кор равад. 

д) Сафсата он қиёсе аст, ки хилофи ҳақро мерасонад ва 

мунозиракунанда бо тарафи худ ба муғолата мепардозад. 

е) Хитоба қиёсе аст, ки барои барангехтани ҷумҳур ва омма ва 

водоштани онҳо ба манзуре, ки доранд, ба кор меравад. 

ё) Шеър он қиёсе аст, ки махсусан ифодаи тамсил ва ташбеҳро 

мекунад. 

2. Табииёт (физика) иборат аст аз умуре, ки марбут ба маҳсусот аст, 

монанди аҷсоми унсурӣ ва маволиди (он чи аз онҳо ба вуҷуд меояд) онҳо 

аз қабили маъданҳо, гиёҳ, ҷонвар ва аҷсоми осмонӣ ва ҳаракати табъӣ ва 

ҷуз инҳо, ки аз ақсоми он дониши пизишкӣ аст. Аз  фуруъи табииёт, 

фалоҳат (деҳқонӣ) аст ва он баҳс ва андешидан дар гиёҳ аз лиҳози 

баҳрабардорӣ ва парвариши он аст. 

3. Дониши илоҳӣ (метафизика) он аст, ки дар умури мовароуттабиа 

чун рӯҳониёт меандешад. 

4. Таъолим он аст, ки дар миқдорҳо меандешад, ки худ муштамил 

ба чаҳор дониш аст: 

а) Улуми ҳандасӣ дар ин дониш аз мақодир гуфтугӯ мешавад, хоҳ 
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мақодире муттасил чун хат, сатҳ, ҷисм, хоҳ мақодири мунфасил монанди 

ададҳо.  

б) Дониши арисмотиқӣ (арифметика ё ҳисоб) ва он шинохти камми 

(миқдори) мунфасил аст, ки адад бошад ва ба даст овардани ҳавос ва 

аворизе, ки бад-он мепайвандад. 

Аз фуруъ (шохаҳо) шуаби (бахшҳо) илми адади санъати ҳисоб аст 

ва он синоате аст, дар ҳисоби аъдод аз роҳи ба ҳам пайвастан ва тафриқ 

кардан. 

Аз фуруъи илми ҳисоб инњоанд: 

1. Ҷабру муқобала ва он санъате аст, ки бад-он адади маҷҳул ба 

василаи адади маълуми мафруз истихроҷ мешавад, ба шарти он ки миёни 

онҳо нисбате, ки муқтазои ин амр бошад, вуҷуд дошта бошад. 

2. Муомалот, яъне ба кор бурдани ҳисоб дар муомалоти шаҳрҳо аз 

қабили колоҳо, масоҳатҳо ва амволи закот ва дигар умури муомалотист. 

3. Ҳисоби фароиз, он санъате аст дар тасҳеҳи саҳоми соҳибони 

фуруз ва виросатҳо ҳангоме ки ворисон мутааддид бошанд ва бархе аз 

онҳо бимиранд ва саҳоми онҳо низ бар бақияи вараса (ворисон) тақсим 

шавад. 

4. Дониши мусиқӣ, ки шинохтани нисбатҳои овозҳо ва нағмаҳои ба 

якдигар ва санҷиши онҳо ба адад аст ва натиҷаи он маърифати оҳангҳои 

ғиност. 

5. Дониши ҳайат, ки муайянкунандаи ашколи афлок ва ҳасри авзоъ 

ва тааддуди онҳо барои ҳар як аз сайёрот ва савобит аст. 

Аз фуруъи дониши ҳайат илми зиҷ аст ва он санъате аст марбут ба 

ҳисоб ва мубтанӣ бар қавонини адад аст, дар он чи ба ҳар ситорае аз 

тариқи ҳаракаташ ихтисос дорад ва ончи бад-он бурҳон, ҳайат дар 

вазъаш мунҷар мегардад, аз қабили сурат, истиқомат ва руҷӯъ ва ҷузъи 
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онҳо. 

Дониши кимиё (шимиё). Дар ин дониш аз моддае гуфтугӯ мешавад, 

ки бад-он зар ва сим ба равиши маснӯъӣ ба вуҷуд меояд ва амале, ки ба 

ин натиҷа интиҳо мегардад, ташреҳ мешавад, чунон ки куллияи 

маволидро пас аз шинохтани таркибот ва қувваҳои онҳо мавриди таҳқиқ  

қарор медиҳанд, то магар бар моддае даст ёбанд, ки барои ин манзур 

мустаид бошад. 

Илмҳои соҳирӣ ва тилисмот огоҳӣ ба чигунагии истеъдодҳое аст, 

ки нуфуси башарӣ ба василаи онҳо таъсир кардан дар олами аносир 

тавоно мешавад, хоҳ мустақим ва бевосита бошад ё ба василаи ёрие аз 

умури осмонӣ. Гунаи аввал соҳирӣ ва гунаи дуюм тилисм аст. 

Хулоса, чи тавре ки дар боло таснифоти илми Ибни Халдун 

баррасӣ гардид, аз нуқтаи назари мавзӯъ ва тартиб бо дигар 

табақабандиҳо фарқ дорад. Ибни Халдун илмҳоро бинобар зарурат 

доштани ҷомеа, ки дар ҷомеаи исломӣ шариат мақоми болоро дорад, 

табақабандии худро аз он шурӯъ мекунад, зеро умури шариат бештар 

умури амалӣ мебошанд. Сипас ба улуми ақлӣ мепардозад, ки хусусияти 

фардӣ доранд. 

Ибни Халдун дар тақсимбандии улуми ақлӣ аз мактаби машшоияи 

шарқӣ пайравӣ мекунад, таърифҳо ва шохаҳои илмҳоро ба тартиб 

дароварда, онҳоро тавзеҳи рушан медиҳад. Аммо аз улуми амалӣ ба 

таври алоҳида ёд накарда, дар баъзе мавридҳо аз таҳзиби нафс, тадбири 

манзил ва сиёсати мудун ёдоварӣ мекунад.   

«Муқаддима»-и Ибни Халдун гарчанде ба таври алоҳида илмҳои 

ақлиро баррасӣ намесозад, вале бештар аз масоили ахлоқ, навъи 

ҳукуматҳо ва тадбири манзил сухан мегуяд.1 

 
1 Ибни Халдун. Ал - Муқаддима. Ҷ. 1-2. - Теҳрон. 1352.  - С. 883 - 887;  
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Таснифоти  илм аз назари Ибни Халдун 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таснифоти илм аз тарафи Аҳмад ибни Мустафо маъруф ба Тош 

Кубризода дар қарни даҳуми ҳиҷрӣ (XVII) идома ёфта, дар китоби 

«Мифтоҳ ус-саодат» илмҳои замонаи худро ӯ чунин тасниф кардааст: 

 

 

 
 

     ИЛМ  

Илмҳои ақлӣ 

 Илми тафсир 

Илмҳои нақлӣ 

  Илми қироат 
 

  Илми фиқҳ 

 Илми калом 

   Илми забон 

Табииёт  

Кимиё  

Соҳирӣ, 
тилисмот 

    Ҳандаса 

Арифметика 

Мусиқӣ 

       Ҳайат 

    Ҳикмат 

Мантиқ  

Мақулот  

Илоҳиётшиноӣ  
   метафизика 

   Риёзӣ,          
таълимӣ       Адабиёт  

  Таъбири хоб 

  Илми ҳадис 
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1. Улуми хаттӣ, ки иборат аз илми адавоти хат, илми қавонини 

китобат, илми таҳсини ҳуруф, илми кайфияти эҷоди хутут ва усули он, 

илми тартиби ҳуруф, илми таркиби ашколи басоити ҳуруф, илми имлои 

хатти арабӣ, хатти мусҳаф, илми хатти арабӣ мебошад. 
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2. Илмҳои вобаста ба алфоз, ки бар ду қисм аст: а) илмҳое, ки 

фикрро аз хато дар интисоб маҳфуз медорад, мантиқ аст; б) улуме, ки 

инсонро аз хато дар мунозара ва дарс боз медорад, ки тақсим ба илми 

одоби дарс, илми назар, илми ҷадал ва илми хилоф. 

3. Илми мутааллиқ ба аъён:  

а) илми илоҳие, ки иборат аст аз маърифати нуфуси инсонӣ, илми 

маърифати одоби маъод, илми иморати нубуват, илми мақолоти фарқ ва 

илми тақосими илмҳо.  

б) илми табиие, ки иборат аст аз: илми тиб, илми байтара, илми 

бизра (ақволи ҷавореҳи бадан), илми наботот, илми ҳайвон, илми 

фалоҳат (деҳқонӣ), илми маодин, илми ҷавоҳир, илми кавн ва фасод, 

илми қавсу қузаҳ (тирукамон), илми фаросат, илми таъбири руъё, илми 

ақсоми нуҷум, илми сеҳр, илми тилисмот, илми симиё (заҳрҳо), илми 

кимиё. 

Фурӯъи илми тиб аз назари Кубризода чунинанд: илми ташреҳ, 

илми каҳолат, илми атъима (хурок), илми сайдала (дорушиносӣ), илми 

табх (пазандагӣ), илми зоил кардани рангҳо ва соири чизҳо аз либос, 

илми таркиби анвои мидод (рангҳо), илми ҷароҳат, илми раг задан ва 

маърифати анвои уруқ ва рагҳо, илми ҳиҷомат, илми мақодир ва авзони 

мустаъмал дар тиб, илми боҳ. 

Дар фалсафаи Кубризода фурӯъи (шохаҳои) илми фаросат иборат 

аст аз илми шомот ва хайлон (аз аҳвол ва аломате, ки далолат бар аҳволи 

ботинӣ ва ахлоқи инсонӣ ба ҳасби фитрат дорад, баҳс мекунад). Илми 

асоир (аз истидлол ба василаи хутути мавҷуд дар кафи дастҳо ва поҳо ва 

дигар ҷойҳо бар аҳволи инсон), илми актоб (он аст ки устухони китфи 

муш ва бузро пас аз кандани гӯшти он дар зери офтоб мегузоранд, то 

хушк шавад ва сипас чаҳор гӯшаи онро ба чаҳор ҷиҳати олам баробар 
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карда ва аз хутути дохилӣ дар он зоҳиран ба ҳаводиси мухталиф пай 

мебаранд). Илми қиёфат-ул-аср (баҳс аз изи поҳо дар роҳҳо мекунад), 

илми қиёфаи инсон, илми роҳёбӣ ва шинохтани ҷойҳо, илми риёфа (илми 

макони обҳоро пайдо кардан), илми ихтилоҷ (ҷустани аъзои бадан), 

илми истинботи маъодин, илми нузули борон ва бод, илми урофа 

(фолбинӣ), ки исбот мекунад баъзе ҳаводиси ҳол бар ҳаводиси оянда аст, 

ба муносибати шабоҳате, ки байни онҳост ва ғайра низ аз қатори 

илмҳоянд. 

Фурӯъи илми аҳкоми нуҷум, ба назари Кубризода, иборат аст аз 

илми ихтиёрот (илмест, ки бад-он авқот ва замонҳои муборак ва 

маймунро барои корҳо муайян ва ихтиёр кунанд), илми рамл, илми фол, 

илми қуръа (он чи ба он фол зананд ва саҳму баҳра ва насиб муайян 

кунанд), илми тайяра ва заҷр (ин илм баръакси фол аст, яъне танҳо 

шурур ва бадиҳоро менамоёнад ва инсонро аз он бар ҳазар медорад). 

Шохаҳои илми сеҳр бошад, дар таълимоти Кубризода инҳоянд: 

илми каҳонат (ҷустани муносибате аст, ки байни арвоҳи башарӣ ва 

арвоҳи муҷаррад аз қабили ҷин ва шайтон вуҷуд дорад ва низ аҳволи 

ҷории ҷузъие дар олами кавну фасод аст), илми найранҷот (ин луғати 

муарраби найранг аст ва он аст, ки қувваи ғарибе аз имтизоҷи қувваи 

фоила ва мунфаила ва ба таври куллӣ қувваи таълифшуда байни олами 

акбар ва олами асғар барои судури осори матлуб ҳосил шавад), илми 

хавос (баҳс аз исмҳои Аллоҳ кунад ва кутуби нозилшуда аз сӯи ӯ), илми 

рақӣ (баҳс аз ҳамроҳии афъоли махсусе, ки осори махсус бар он ба 

тартиб аст), илми азоим (кайфияти тасхири арвоҳ ва истихдоми онҳо дар 

мақсадҳои мухталиф аст), илми истиҳзор (ҳозир шудани рӯҳ аст дар 

қолаби ашбеҳ), илми даъвати кавокиб, илми фалқатирот (расми ҳуруф ва 

хутут ва ашколи мудаввир аст, ки тасаввури мадхалияти дар умури 
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мухталиф меравад ва гурӯҳе таъсироти хос барои он қоиланд), илми 

ахфо (кайфияти пинҳон шудан аст аз гурӯҳе), илми ҳияли сосония 

(илмест ба тариқи ҷалби сарват ва таҳсили амвол), илми шуъбада ва 

тахайюлот, илми тааллуқи қалб ва истионат (ёрмандӣ). 

в) Улуми риёзӣ иборат аз улуми ҳандаса, илми ҳайат, илми адад ва 

илми мусиқӣ. 

4. Ҳикмати амалӣ бошад, иборат аст, аз илми ахлоқ, илми тадбири 

манзил, илми сиёсат. Аз фуруъи илми ҳикмати амалӣ Кубризода, илми 

одоби мулук, илми одоби вузаро, илми иктисоб, илми раҳбарии лашкар 

ва насби афсарон ва фармондеҳонро зикр мекунад.  

5. Дар таълимоти Кубризода, илми шаръия иборат аз илми қироат, 

илми ривояти ҳадис ва илми тафсири Қуръон.1 

Чи хеле ки аз ин таснифот бармеояд, Аҳмад Ибни Мустафо илмҳои 

замони худро бо назардошти илмҳои мавҷудаи замони худ баррасӣ 

карда, аммо таснифи илмҳои мактаби машшоиёнро сарфи назар 

накардааст. Дар баробари таснифи илмҳои замонааш муҳаққиқ ҳеҷ 

меъёреро пешниҳод намекунад, то байни ин илмҳо фарқият ё то чи 

андоза ин илмҳо дар шинохти воқеият наздиктар ҳастанд пешниҳоде ё 

меъёре дошта бошад. 

Муҳаққиқи дигари таснифоти илм Муҳаммад ибни Алии ат-

Таҳонавӣ мебошад, ки илмҳоро аз рӯи тараф, мартаба ва манзалати онҳо 

дар ҷомеа тақсимбандӣ кардааст. Яъне мартабаи илм ё ба шарафи 

мавзӯи илм аст ва ё ба шарафи ғараз ва ҳадафи он ва ё ба шарафи ҳоҷат 

ба он баррасӣ мешавад. Ӯ илмҳоро ба мудавван ва ғайри мудавван 

тақсим мекунад. Онҳо чунинанд: 

 
1 Саидмуҳаммади  Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. - Теҳрон, 1360. - С. 156-159. 
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 1. Улуми арабия, шомили илми сарф, илми наҳв, илми маонӣ, илми 

баён, илми бадеъ, илми арӯз, илми қиёфа. 

2. Улуми шаръия шомил аст бар илми калом, илми тафсир, илми 

қироат, илми истинод, илми ҳадис, илми усули фиқҳ, илми фароиз ва 

илми ҳисоб. 

3. Улуми ҳақиқия, яъне улуме, ки ба тағйири милал ва адён тағйир 

намешаванд ва иборат аз чунин илмҳоянд: 

а) Илми мантиқ, ки усули он аз ин қарор аст: куллиёти хамса, 

таърифот, тасдиқоти қиёс, бурҳон, хитоба,ҷадал, муғолата ва шеър. 

б) Ҳикмат, ки мунқасим аст бар назарӣ ва амалӣ. Ҳикмати амалӣ ё 

ба масолеҳи фард аст, ки таҳзиби ахлоқ ном дорад ва ё илм ба масолеҳи 

ҷамоати муштарак дар манзил аст, ки тадбири манзил ном дорад ва ё 

илм ба масолеҳи ҷамоати муташорик дар мадина аст, ки сиёсати мадина 

ном дорад. 

Ҳикмати назарӣ тақсим бар чунин илмҳост:  

1. Илм ба аҳволи он чизе, ки ҷудоии байни вуҷуди зеҳнӣ ва 

моддааш нест ва ба номи мобаъдуттабиа машҳур аст, ки баъзе онро ба ду 

гурӯҳ - илми куллӣ ва илми илоҳӣ тақсим кардаанд. Ақсоми илми 

мобаъдуттабиа иборат аз умури омма, исботи воҷибулвуҷуд, исботи 

ҷавҳарҳои рӯҳонӣ, баёни иртиботи умури арзӣ (заминӣ) бо қувваҳои 

самовӣ (осмонӣ) ва низоми мумкинот мебошад. Фурӯъи он иборат аст аз 

кайфияти ваҳй ва он ки маъқул низ маҳсуса гардад. Дуюм илм ба 

маодини рӯҳонӣ. 

2. Илми риёзӣ, ки усули он аз ин қарор аст; илми адад, илми 

ҳандаса, илми ҳайат, илми таълиф ё мусиқӣ. 

Фурӯъи риёзӣ ба ақидаи Таҳвонӣ иборат аз илми ҷамъ ва тафриқ, 

илми ҷабру муқобала, илми масоҳат, илми ҷарри исқол, илми зиҷот ва 
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тақвим, илми арғунун ё тарзи сохт ва нигоҳ доштани олоти мусиқӣ. 

Фурӯъи илми ҳандаса бошад, аз илми уқуди абния, илми манозир, илми 

мароё, илми исқол, илми анботи миёҳ, илми олоти ҷарбия, илми олоти 

рӯҳония иборат мебошад. 

3.Илми табиие, ки усули он иборат аст аз илм ба умури аиммаи 

аҷсом. Ин илмҳо ба аркони олам ва ҳаракоти он, яъне илми само ва 

олам, илм ба вуҷуди аркон ва фасоди он, илм ба мураккаботи 

ғайритомма, мисли коинот, илм ба аҳволи маодин, илм ба нафси 

наботия, илм ба нафси ҳайвония ва илм ба нафси нотиқа башида 

шудаанд. Фурӯъи илми табиӣ иборат аз илми тиб, илми нуҷум, илми 

фаросат, илми таъбир, илми тилисмот, илми найранҷот ва илми кимиё 

аст. 

Зимни баррасии ин таснифоти илм ба натиҷае мерасем, ки 

Муҳаммад ибни Алии ат-Таҳонавӣ таснифи илмҳои мактаби машшоиёни 

шарқиро сарфи назар накарда, аммо дар тақсими илмҳои замонаи хеш 

баъзе илмҳоро, ки машшоиён илми амалӣ медонистанд, онҳоро илми 

назарӣ медонад, (ба монанди илми тиб). 

Таснифоти дигаре, ки дар таърихи фалсафаи тоҷик муҳим ва 

хусусиятҳои фарқкунанда дорад, таснифоти илмҳо аз тарафи 

Қутбиддини Шерозист. Дар табақабандии Қутбиддини Шерозӣ тартиби 

хосе риоят шудааст, ки ба назари мо бештар ба тақсимоти Афлотунӣ 

наздикӣ дорад. Дар таснифоти ӯ аввал мантиқиёт қарор дорад, ки ба 

ҳафт бахш тақсим мешавад. 

Баъд аз мантиқиёт фалсафаи уло ҷойгир аст, ки шомили ду бахш 

аст ва ҳар бахш шомили чанд ҷузъ аст, ки ҳама аз аҷзо ва ҷузъиёти 

масоили марбут ба фалсафаи уло аст. Сипас дар таснифоти Қутбиддини 

Шерозӣ илми  асфал ё табииёт қарор дорад. Чи хеле ки медонем, дар 
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табақабандии арастуӣ ва пайравонаш табииёт поин аз илоҳиёт ҷойгир 

буд. 

Таснифоти  илм аз назари Қутбуддини Шерозӣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қутбиддини Шерозӣ бо пайравӣ аз фалсафаи машшоъ зимни 

баррасии улуми табиӣ масоили маъданшиносӣ, гиёҳшиносӣ, 

ҳайвоншиносро низ овардааст ва ҳатто улуми фалакиёт, осори ҷаввӣ 

(ҳавоӣ)-ро дар улуми табиӣ зикр кардааст. 

Дар осори Қутбиддини Шерозӣ илми нафс ва он чи марбут ба ҳаёти 

ҳайвонӣ ва инсонӣ дар ҳадди ҳайвон  ҳис ва идрок аст, ҳамчун ҷузъи 

улуми табиӣ омадааст ва ончи марбут ба ақл ва камолоти инсонист, 

ҷузъи илми илоҳиёт дониста шудааст. Аммо илми нафс ё равоншиносӣ 

дар мартабаи адно (поин) ҷузъи илми табиӣ ва инчунин илми таъбири 

хоб, ваҳй, илҳом, муъҷизот, каромот, мақомоти риёзот, ҷузъи улуми 

табиӣ қарор доранд. Гарчанде дар тақсимоти динию ирфонӣ бахши 

илмҳои нақлӣ мебошанд. 

ИЛМ 

Мантиқиёт Табииёт 

Шеър 

Ҳикматҳои 
амалӣ 

Риёзиёт Фалсафаи уло 
илоҳиёшинос
ӣ-илми аъло 

Калом  

Фиқҳ 

Ибодат 

Ахлоқ 

Ирфониён 

Маъданшиносӣ 
минералогия 

Ботаника -
набототшиносӣ 

Зоология - 
ҳайвоншиносӣ 

Психология- 
рӯҳи инсон 
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Бахши чаҳорум, аз нигоҳи Қутбиддини Шерозӣ илми авсат ё 

риёзиёт аст, ки шомили бахшҳо ва аҷзои онҳост. 

Бахши панҷум илми аълост, ки илми илоҳист. Вале бояд таваҷҷуҳ 

дошт, ки фалсафаи уло илми аъло нест, гарчанде бисёр аз файласуфони 

исломӣ ин дуро яке медонанд, ё ҳамаи масоили ғайримоддӣ ё 

муҷаррадро ба маънои хоси он таҳти унвони илоҳиёт овардаанд. Ба ҳар 

ҳол ба таври куллӣ Қутбиддини Шерозӣ низоми фалсафаи машшоиён ва 

хусусан ҳикмати Ибни Синоро риоя кардааст. 

Қутбиддини Шерозӣ илмҳои шеъриро аз лиҳози фаслбандӣ дар 

хотима қарор додааст, ки шомили илми калом, фиқҳ, ибодат, ахлоқиёт, 

ирфониёт аст, вале барои адабиёт мавқеияти ҷудогона надодааст, зеро 

адабиёт аз назари уламо ва ҳукамои исломӣ муқаддима барои таълим ва 

омӯзандагии илмҳо ва фанҳои дигар аст. 

Чун ба ин таснифот назар кунем, мебинем, ки дар таълимоти 

Қутбиддини Шерозӣ аввалан равиши табақабандии фалсафаи юнонӣ 

риоя шудааст ва то ҳадде мусаннифон хостаанд ҳама илмҳоро таҳти 

фалсафа қарор диҳанд. Сониян, ҷанбаҳои амалии онҳо ба ҷуз аз ибодат 

ва ахлоқиёт камтар мавриди таваҷҷуҳ шудааст. Бештари таваҷҷуҳ ба 

ҷанбаҳои назарӣ шудааст, ки илм барои камол ва фазилат равона 

шудааст, яъне ба донистан ва  надонистани ҳудуди илм файласуфон 

маҳдуд мешаванд, ки аз ҷанбаҳои заифи илмҳои фалсафаи 

асримиёнагист, зеро илмро тобеъи схоластикаи динӣ месозанд ва то ба 

ҳол чунин назарро баъзе аз муҳаққиқон ҷонибдорӣ мекунанд. Ҳатто 

мулоҳаза мешавад, ки тиб ҳамчун илми амалӣ ҷойгоҳи ҷудогона дар 

таснифоти илми асримиёнагӣ надорад. 

Гарчанде Абунасри Форобӣ, Ибни Сино, Закариёи Розӣ ва 

Абурайҳони  Берунӣ таснифотиро ба назарию амалӣ тасниф кардаанд, 
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аммо бисёре аз пайравони онҳо фанҳои дигареро ба таври мустақил 

мавриди баррасӣ қарор додаанд, аз ҷумла сиёсат, ахлоқ ва дигар 

илмҳоро, лекин ҳамчун принсипи муҳим  таснифоти илми машшоиёни 

шарқӣ,  то асри ХХ дар кишварҳои Шарқи Наздик ва Миёна, аз ҷумла 

дар Осиёи Марказӣ будааст. 

Тақсимбандии дигаре, ки таснифоти илмро дар таърих илмҳои 

асримиёнагиро бо китобшиносӣ рабт медиҳад, ин таснифоти илми Исҳоқ 

ибни Надим донишманд ва китобшиноси қарни чорум (XII м) мебошад. 

Ӯ дар шоҳасари худ «Китоб ул-феҳраст» аввалин нафарест, ки дар 

таърихи тамаддуни исломӣ таснифоти илмро ба роҳ мондааст. Шуғли ӯ 

варроқӣ буда, ба тамоми мавзӯоти илмҳои замони худ ошноӣ доштааст 

ва китобҳо ва рисолаҳое, ки дар ҳар фанне вуҷуд доштааст ва ҳатто ба 

китобҳо ва рисолаҳо ва фанҳое, ки марбут ба милал ва адёни мухталифи 

бостонист, ҷамъоварӣ кардааст.  

Ибни Надим китоби худро таҳти унвони даҳ мақола танзим 

кардааст ва ҳар мақоларо ба чанд фан ихтисос додааст. Ӯ мақолаи 

аввалро ихтисос ба китобҳои динӣ, луғат ва забонҳои мухталиф ва 

билохира бо илмҳои қуръонӣ додааст. Мақолаи дуюм ихтисос ба улуми 

адабӣ, арабӣ, наҳв ва луғат дорад. Мақолаи сеюм дар таърихҳо ва одоб 

ва сират аст.  Мақолаи чаҳорум ба маънии хос, яъне шеър ва шоирӣ аст. 

Мақолаи панҷум калом ва таърихи мутакаллимон аст. Мақолаи шашум 

дар боби фиқҳ ва кутуби фиқҳӣ ва фақеҳон аст. Мақолаи ҳафтум ихтисос 

ба илмҳои фалсафӣ дорад. Мақолаи ҳаштум дар илмҳои ғариба аст. 

Мақолаи нуҳум дар милал ва ниҳал ва эътиқодоти таърихист. Мақолаи 

даҳум ихтисос ба кимёгарон, аҳли санъат ва ҳирфат дорад. 
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Таснифоти  илм аз назари Ибни Надим 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ин таснифоти Ибни Надим бештар аз назари имрӯз таснифи 

иттилооти умумии замонааш буда,  дар он тартиби таълимӣ низ ба назар 

мерасад, яъне аз забон ва адабиёт шурӯъ мешавад ва ба ҳирфаву 

санъатҳо поён мепазирад. Баъд аз забон ва адаб улуми қуръонӣ қарор 

дорад, зеро ин равиши маъмулии замонаш буд. 

Усулан ҳадафи аслии донишмандони асрҳои миёна аз омӯзиши 

илмҳо расидан ба саодати абадист. Аз ин сабаб таснифоти илмии онҳо аз 

илмҳои мазҳабӣ ва шаръӣ, ки муҷиби расидан ба саодати абадист, 

сарчашма мегирад. Илмҳои моддӣ ва он чи марбут ба ақли маош 

будааст, барои ин олимон дар мартабаи дуюм қарор дошта,  камтар ба 

Донишҳо 

Китобҳои динӣ, 
луғат, илми қуръонӣ, 
забонҳои мухталиф 

Калом  

Таърих, адаб ва 
сират 

Илмҳои адабӣ, 
арабӣ, наҳв ва луғат 

Шеър ва шоирӣ 

Фиқҳ  

Илмҳои 
фалсафӣ 

Илмҳои 
ғариба 

Милал ва 
ниҳал (миллатҳо ва 

эътиқоди онҳо) 

     Кимиёгарон, 
санъат, касбу корҳо 
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он таваҷҷуҳ мекунанд. 1 Чунин тақсимоти илмҳо, то барпо шудани 

Иттиҳоди Ҷамоҳири Шӯравӣ дар тамоми мадрасаҳои Осиёи Миёна аз он 

ҷумла дар  Бухоро, Самарқанд, Хоразм, Водии Фарғона, Хуҷанд, 

Қуқанд, Тошканд ва дигар минтақаҳои Осиёи Миёна  ва кишварҳои 

Шарқи наздику Миёна роиҷ буд. 

Хулоса, таснифоти илм аз ибтидо ҳамеша дар таърихи илмҳо 

ҳамчун методология барои муайян кардани принсипҳо, мавзӯъҳо, 

масъалаҳо, назарияҳо ва ба низомоварадану қонунмандии ҳар як илм 

муҳим буд ва имрӯз низ он ин муҳиммияти худро аз даст надодааст. 

Агар ба таври куллӣ бар таснифоти илмҳои мухталиф дар тӯли 

тамаддун ва фарҳанги асримиёнагӣ таваҷҷуҳ кунем, риояти 

силсиламаротиби лозим ва мантиқӣ дар ин табақабандӣ риоя нашудааст. 

Он тавре ки имрӯз илмҳоро ба сурати хос, яъне тавассути барқарории 

навъе аз силсиламаротиб ё субординатсияю координатсияи илмҳо дар 

ҷиҳати низомандии онҳо тадриҷан шакл гирифтааст ва ё ба таври 

ҷузиёти мавзӯӣ аз боло табақабандӣ шуда, ба поин омадааст, илмҳо 

тасниф нашудааст. 

Аммо мактаби машшоияи шарқӣ таснифоти илмро бо эҷодкорӣ 

бар асоси мантиқи арастуӣ ва таҷрибаҳои инфиродии Абунасри 

Форобию Ибни Сино, усули субординатсионию координатсиониеро 

риоя карданд, ки то ба имрӯз арзиши худро гум накарда, ҳамчун яке аз 

сарчашмаҳои муҳим дар омӯзиши таърихи таснифоти илмҳои асрҳои 

миёнаи тоҷик мавриди омӯзиш қарор дорад. Чунин таснифот сабаб 

гашт, ки чандин илм аз дохили илмҳои мавҷудаи ҳар марҳила берун омад 

ё дифференсатсия шуд. 

Ин навъ таснифҳо ҳам ҷанбаи мантиқӣ дорад ва ҳам ҷанбаи 

 
1 Саидмуҳаммади  Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. - Теҳрон,1360 . - С. 176-178. 
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таърихӣ, гарчанде дар таснифи илмҳои асри миёна на ҳама вақт ба назар 

гирифта шудааст. Аммо навъе аз силсиламаротиб ва дифференсатсияю  

интегратсияи илмҳо дар дохили илмҳои асримиёнагии тоҷик, ки созгор 

бо тарзи тафаккури хоси донишмандони асримиёнагӣ буд, дар ин 

таснифот пурра риоя шудааст. 

Аз ҷониби дигар дар таснифоти асримиёнагӣ ҳамаи илмҳо ва ҳатто 

адабиёт ва қонун ҷузъи илмҳо ба ҳисоб меояд, аммо ҷанбаи таърихи ҳар 

илм ва тарзи ташаккули он ба ҳисоб гирифта намешавад, танҳо баъди 

асри XV Ибни Халдун  таърихро ҳамчун илм муаррифӣ кард. 

 

§ 3.2. Масъалаи таснифоти илм дар таълимоти мактабҳои фалсафии 

динию ирфонии асримиёнагии тоҷик 

 

Таснифоти илм дар таълимотҳои фалсафию динӣ ва ирфонии  

халқи тоҷик, махсусан баъди ҳуҷуми муғул ба Осиёи Миёна бештар 

ривоҷ ёфт. 

Чунон ки маълум аст, тафаккур дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик 

аз масири содаи динӣ, то ба марҳилаи рушду  тавсеа  бо ду роҳ  ташаккул  

ёфт: яке бо роҳи ақл ва дигаре аз роҳи нақл.  

Онҳое, ки асоси тафаккурро донишҳои ақлӣ қарор додаанд, 

тафаккури нақл барояшон дар ҳошия  буд ва баръакс касоне, ки тафсири 

нақлро асл қарор доданд, тафакурии ақлӣ барои онҳо  дар ҳошия қарор 

дошт. Аммо бештари мусулмонҳо  такя ба тафаккури нақлӣ карда, дар 

масири аҳли ҳадис (ҳанбалия) ва мазҳаби ашъарӣ рафтанд ва ақаллияти  

онҳо, бахусус донишмандон дар масири тафаккури ақлӣ ва омезиш бо 

тафаккури нақлӣ назарияпардозӣ кардаанд. 

Он ихтилофе, ки  дар байни ин ду равия дошт,  дар маърифати 
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Худо ва ҳастӣ   ва усули шинохти он аз роҳи ибодат ва мақулоти динӣ 

мебошад. Мусулмонон аз қарни дуюми ҳиҷрӣ (асри IX мелодӣ)  даргири 

баҳсҳои фалсафӣ – маърифатӣ шудаанд. Баъзе мутафиккирон Худоро на 

аз роҳи Қуръону  суннат, балки  бо истифодаи мантиқ ва фалсафаи 

юнонӣ исбот  мекарданд, ки заминаи таълимоти мутакаллимон ва 

мактаби машшоиёни шарқӣ мебошад. 

Бо сабаби зикршуда дар фалсафаи тоҷик то   дараҷае донишҳои 

ақлии мустақил  ба майдон омад. Дар ин давра фалсафа қудрати зиёде 

гирифт  ва бар асоси  тафаккури илмӣ ва ҳимояҳое, ки аз он сурат 

гирифт, ҷараёнҳои густурдае  аз Абуюсуф Киндӣ, то Абунасри Форобию 

Ибни Сино ва мутакаллимон пайдо шуд.  Инчунин муътазилиҳо ва 

ашъариён низ аз усули фалсафаи юнонӣ ва маърифаи ақлӣ истифода 

намуда, мактаби каломиро тавсеа бахшиданд, агарчи онҳо  мисли 

файласуфони мактаби машшоиёни шарқӣ  наметавонистанд 

муҳокимарониҳо дошта бошанд.  

Дар ин давра аҳли ҳадис  такя ба Қуръон ва ҳадисҳо карда,  дар 

баробари машшоиён  қарор гирифтанд. Мазҳаби ашъария бошад,  аз 

нимаи қарни чоруми   ҳиҷрӣ (қарни XI )  ба унвони як роҳи миёна байни 

муътазила ва аҳодис устувор гашт. 

 Бояд таваҷҷуҳ кард, ки дар баробари  баҳсҳои мутакаллимон ва 

машшоиён тасаввуф ҳам қудрат ёфт, ки роҳи маърифатии он аз дигар 

равияҳои  фарқият дошта,  пайравон ва ҳимоятгарони худро пайдо карда  

ва ба тадриҷ неруманд шуд. Яъне, дар баробари маърифати ақлӣ ва 

маърифати нақлӣ, тасаввуф ҳамчун мактаби дигаре ҷойгоҳ пайдо кард, 

ки асоси онро зуҳд, ибодат  ва қалб ташкил мекард. Дил дар тасаввуф  

ҳамчун воситаи маърифатӣ буда, фасоду нобаробариҳои  даврони 

Аббосиён дар Бағдод сабаби рушди ин ҷараён шуд. Гарчанде тасаввуф 
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дар аввал ҳамчун эътирозе буд, аммо дар кулл парҳез ва дунёбезорӣ, 

тарки молу чиз ва фақирона  зиндагӣ карданро тарғибу ташвиқ  ва 

пешаи худ карда буд. 

Заминаҳои таснифоти илмро назди  аҳли тасаввуф таълимотҳои 

динӣ ташкил медиҳад, ки гарчанде он дар шакл ба таснифоти 

машшоиёни шарқӣ монанд бошад ҳам,  аммо дар моҳият фарқияти 

ҷиддӣ дорад. Монандии шаклии таснифоти илм назди аҳли тасаввуф дар 

тақсимоти илмҳои назарӣ ва амалӣ  ифода меёбад. 

Муҳаққиқи тоҷик академик Олимов К. дар таҳқиқоташ “Тасаввуфи 

Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои Х- ХII” масъалаи таснифоти 

илмро дар осори Мустамлӣ, Ҳуҷвирӣ, Аббадӣ ва Ансорӣ матраҳ карда, 

навъҳои ин таснифоти илмро  аз ҷониби суфиён таҳлилу баррасӣ 

намудааст. 

 Қобили зикр аст, ки суфиён зери мафҳуми “илм”  пеш аз ҳама 

тасаввуфро дар назар дошта,  онро ба илми назарӣ ва амалию 

маърифатӣ ва илми амалию илми ахлоқӣ  тақсим мекунанд.  

Оид ба ин маъсала К. Олимов мегӯяд: “табиист, ки вақте онҳо 

тасаввуфро ҳамчун илм  муайян менамоянд, донишҳои мураттаб ва 

мистикии тамоми ҷиҳатҳои зиндагии сӯфиёни асримиёнагиро дар назар 

доранд.” 1 

Яке аз барҷастатарин сӯфиёни исломӣ  Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ 

дар асари «Табақот-ус-сӯфия» ба таснифоти илм, ки барои тасаввуф 

нисбатан  хос аст, таваҷҷуҳ бештар зоҳир кардааст. Ба ақидаи ӯ 

«....улум анвоъанд: Аввал илми тавҳид аст. Дигар илми фиқҳ аст ва 

илми дин. Сеюм илми ваъз. Чаҳорум илми таъбир. Панҷум илми тиб. 

Шашум илми нуҷум. Ҳафтум илми калом. Ҳаштум илми маош. Нуҳум 

 
1 Олимов К.  Тасаввуфи Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои Х- ХII. - Душанбе, 2019.  – С. 162. 
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илми ҳикмат. Даҳум илми ҳақиқат”. 1 

Чихеле ки аз матни зикршуда бармеояд,  таснифоти илмии аҳли 

ирфон бештар мавзӯъҳои диниро шомил буда, ягон усули махсус дар 

таснифоти илмҳои динӣ матраҳ накардааст ва бештар хусусияти 

нақлию ривоятиро дорост. Аммо инҷо ба таври стихиявӣ аз усулҳои 

субординатсионӣ ва координатсионии машшоиёни шарқӣ дар 

масъалаи таснифоти илм истифода шудааст. 

Таснифоти илм аз назари Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ 

  

  

 

 

 

 

 

 Абдуллоҳи  Ансорӣ моҳияти илмҳои тасаввуфиро  шарҳ дода, 

дар «Табақот ус-сӯфия» мегӯяд: «Аммо илми тавҳид ҳаёт аст ва илми 

фиқҳ доруст. Ва илми иззат ғизост. Ва илми таъбир занн аст. Ва илми 

тиб ҳилат аст. Ва илми нуҷум таҷрубат аст. Ва илми калом ҳалок аст. 

Ва илми маош шуғли оммаи халқ аст. Ва илми ҳикмат оина аст. Ва 

илми ҳақиқат дарёфти вуҷуд аст. Аммо илми тавҳид илми дин аст ва 

он се ваҷҳ аст: тавҳид ул-ихлос бил китоб ва с-сунна ва тавҳид ут-

таҷрид ва ҳува илм ул-ҳаёт би тафрид аз-зикр ва нисён ва ғайра ва 

талаби тасҳеҳ ат-тавҳид би исқот ис-сифот вал калом фи ҷавоҳир вал 

аъроз ва т-тинат вал ҷуссат вал ҳаюло ва ҳува илму л-занодиқат ул- 

аввали. (тавҳиди ихлос дар Қуръон ва Суннат ва тавҳиди таҷрид 

 
1 Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ.Табақот-ус- суфия. - Теҳрон, 1380. - С. 16.   

Илм - тасаввуф 

Илми тавҳид Илми фиқҳ - 
дин 

Илми вазъ Илми 
таъбир 

Илми нуҷум Илми тиб 
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(абстракт), ки як илми зиндагӣ бо тафриди зикр (Худоро ягона зикр 

кардан) ва фаромӯш кардани ғайри Худо мебошад. Ва талаби дурусти 

тавҳиди бесифатҳо. Ва сухан гуфтан дар бораи ҷавҳари ашё, аърозҳо, 

моддаи сохташуда, ҷасад ва ҳаюло, ки ин илми аввалини зиндиқон 

(шаккокон) мебошад).   

Ҳамзамон, ду қисм аст: яке аз они зоҳир аст дуюм ниҳон ва 

ботин. Аммо қисми зоҳир панҷ навъ аст: илми тафсир аст ва илми 

маърифати ҳадис аст ва илми фиқҳ аст ва зуҳд ва илми ваъд асту 

ваъид, тақво ва вараъро, илми сират ва мубтадост эътиборро. Аммо 

қисми ниҳон ду аст: илми ҳикмат аст ва он исобати маърифати Аллоҳ 

таъоло ва мунтаҳои он ва вуқуф бар неъматҳои вай ва шинохтани 

маозири халқ. Ду дигар илми ҳақиқат аст ва он илми ҳаёт аст, илми 

Хизр алайҳиссалом. 1 

Бояд таъкид намуд, ки тақсимоти мавзӯъии донишҳои динӣ бо 

такя аз Қуръон ва суннатҳои Паёмбари ислом дар асоси равишҳои 

тафсирию таъвилӣ сурат гирфта, бештар ҷанбаи амалию ахлоқӣ ва 

равоншинохтӣ дорад, ки муносибатҳои ҷамъиятиро танзим мекунад. 

Намояндагони дигари аҳли тасаввуф Калободӣ ва Мустамлӣ 

илмро ба ду гурӯҳ - илми зоҳир ва илми ботин ҷудо менамоянд, ба таври 

дигар онҳоро илми даросат ва илми варосат меноманд. Илмҳои зоҳир аз 

роҳи ҷаҳд ба даст омада, илмҳои ботин бошанд, ҳадяи илоҳӣ барои 

касест, ки бо ҷидду ҷаҳд илмҳои зоҳирро меомӯзад ва барои ин 

хизматҳо ба вай илмҳои ботин кушода мешаванд. «Илми даросат илми 

зоҳир аст ва илми варосат илми ботин. Ҳар кӣ илми зоҳир биёмӯзад ва 

онро ба ихлос кор набандад, илми ботин наёбад ва илми зоҳир бар ӯ 

вубол гардад. Ва ҳар ки илми зоҳир биёмӯзад ва онро кор бандад, илми 

 
1 Хоҷа Абдуллоҳи Ансорӣ.Табақот-ус- суфия. - Теҳрон, - С. 16.  
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зоҳир ҳуҷҷати ӯ гардад ва ба илми ботин ато ёбад».1  

Бо андешаи мо Хуҷвирӣ - намояндаи дигари мактаби ирфонӣ 

назар ба Мустамлӣ таснифоти нисбатан дигареро медиҳад, вале ақидаи 

онҳо дар асл бо ҳам мувофиқат менамояд. Ба андешаи Хуҷвирӣ, илм 

(дониш) ду навъ аст: яке илми илоҳӣ ва дигаре илм дар бораи одамон. 

Тавассути илми илоҳӣ аз он огоҳӣ меёбанд, ки тамоми мавҷудот ва 

ғайри мавҷудот дар корҳои Ҳақ иштирок намекунанд.2 

Ҳуҷвирӣ зимни саъю кӯшиши худ ҷиҳати бартарӣ додан ба илми 

«ҳақиқӣ», яъне илми ирфонӣ, маҷбур аст онро аз дигар навъҳои 

дониш ҷудо намуда, ҳамин тавр аз ратсионализм дар тафсири як 

қатор проблемаҳои идрок, махсусан алоқаи илм ва амал ҷонибдорӣ 

намояд. Дониш дар бораи илми илоҳӣ чи тавре ки сӯфиён таъкид 

месозанд, барои он аст, ки инсон қудрат ва дониши халлоқонаи 

илоҳиро донад ва ба илҳод дода нашавад, зарур аст.  

Аз омӯзиши амиқи осори ирфонӣ муайян мешавад, ки бинобар 

таъкиди Ҳуҷвирӣ, дониши одамонро ба якчанд шоха ва бахшҳо ҷудо 

мешавад. Ин дониш (илм) асосан ба ду навъ –илм дар бораи усул ва 

илм дар бораи фуруъ тақсим мешавад. Илм дар бораи усул ба ду қисм 

- илм дар бораи зоҳир ва илм дар бораи ботин ҷудо мегардад. Илм 

дар бораи зоҳир шариат номида шуда, илм дар бораи ботин бошад, 

хақиқат ном дорад. Дар ин маврид тасаввуф ҳамчун илми махсуси 

олӣ, ки ба дониши хақиқӣ дар бораи Ҳақ муддаӣ аст, ба улуми динӣ - 

илоҳиёт ва калом муқобил гузошта мешавад. Тариқат, бар хилофи 

улуми зоҳирӣ ва дунявӣ комилан илми ботинӣ (эзотерӣ аст) ва ба 

андешаи Ҳуҷвирӣ, он ба ҳама дастрас набуда, махсуси ашхосест, ки 

 
1 Олимов К.  Тасаввуфи Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои Х- ХII. Душанбе, 2019. - С 163. Шарҳи 

таарруф. Рубъи 1 .- С. 70. 
2 Ҳучвирӣ. Кашф ул-маҳҷуб. – Теҳрон, 1386. - С. 12 . 
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худро ба Ҳақ бахшидаанд. Илм дар бораи маърифати Ҳақ аз се қисм 

иборат аст: илм ба зоти Худо ва ваҳдонияти вай, илм ба сифоти Худо 

ва аҳкоми вай ва илм дар бораи афъол ва ҳикмати Худо.  

Чун сухан дар бораи илми зоҳир меравад, Ҳуҷвирӣ онро ба се 

ҷузъ тақсим мекунад: илм дар бораи китоб (Қуръон); илм дар бораи 

суннат ва илм дар бораи иҷмоъи уммат. 

Таснифоти  илм аз назари Ҳуҷвирӣ (аҳли тасаввуф) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таҳқиқи комили мероси фалсафии Ҳуҷвирӣ гувоҳи он аст, ки 

“Сӯфиёни хуросонӣ нисбат ба дигар сӯфиён, зимни машғулият бо 

проблемаҳои таърихи тасаввуф, таҳияи принсипҳои амалии такомули 

шахсӣ, консепсияи инсони комил ва ғайра, ба масъалаи илм ва дониш, 

ҳамчун восита барои муайян кардани роҳи ноилшавӣ ба ваҳдат бо Ҳақ 

таваҷҷуҳ зоҳир менамуданд. Консепсияи илм ва дониш дар тасаввуф 

комилан ба инкори ақл ва идроки ратсионалӣ равона нагардида, балки 

Илм (дониш) 

Зоти худо 
ва 

ваҳдоният 

Зоҳир  
Афъол ва 

ҳикмати худо 

Илми илоҳӣ – 
дарки ҳақиқат 

Ҳақиқат  

Тариқат  

Илм дар 
бораи усул 

Иҷмои 
уммат 

Илм дар бораи 
одамон 

(антропология) 

Сифатҳо ва 
ҳукмҳои худо 

Ботин   

Шариат  

Илм дар 
бораи 
китоб 

(қуръон) 

Суннат 



281 

 

 

 

ба возеҳ намудани нақши он дар дарки хориқаи асрорангез - табиати 

инсонӣ, ки мабдаъҳои Худовандӣ (нур) ва моддиро (зулмот) ба ҳам 

пайвастааст, нигаронида шудааст”. 1 

 Дар идомаи баҳс муҳаққиқ амалияи фаъолияти суфиёнро баррасӣ 

карда мегӯяд: “Фаъолияти даруннигарии тасаввуф ҳамеша ба ҷустуҷӯ ва 

ошкор намудани асосҳои аз нуқтаи назари сӯфиён ҷавҳарии инсон 

равона шуда аст. Ба таври дигар ифода кунем, онҳо кӯшидаанд хориқаи 

шуур, сарчашмаҳои ирода ва фикрро бифаҳманд, муаммои бо кадом роҳ 

аз зулму бадӣ озод намудани инсонро дарк намоянд. Ин ки ҳалли он 

воқеан ба онҳо муяссар нагардид (ва албатта, наметавонист муяссар 

гардад) ва тамоми кӯшишҳои онҳо дар маҷмӯъ ба даруннигарии 

ғайрифаъол ва ғайрияти худӣ аз олами воқеӣ табдил ёфтанд, ба сабаби 

сатҳи рушди иҷтимоию фарҳангии ҷомеаи Хуросонии ҳамон давра 

марбут буд. Назарияшиносони тасаввуф ҳангоми таснифоти илм 

илмҳои «заминиро», ки ба мантиқ ва далоил асос ёфтаанд, пурра инкор 

карда наметавонанд. Таълимро воситаи муҳими ба даст овардани 

донишҳои илмӣ медонанд ва бар ин ақида ҳастанд, ки танҳо ба воситаи 

касби илмҳои зоҳирӣ (шариатӣ) ва дунявӣ метавон бо эътимод ба роҳи 

камолот рафт”.2 

Ба андешаи мо таснифоти орифон аз консепсияи шариатӣ фарқ 

дошта, ба назария ва амалияи тасаввуф тақсим мешавад. Масалан, 

Абдуллоҳи Ансорӣ, чи тавре ки қаблан гуфтем, таснифоти илмҳоро 

таҳия намуда, дар асарҳои минбаъдаи худ - «Манозил-ус-соирин» ва 

«Сад майдон», ки махсус ба тариқат бахшида шудаанд, ҳар як аз сад 

мақомро ба се марҳила ё бахш ҷудо менамояд. Ӯ дар ин асари худ дар 

системаи камолоти сӯфӣ нақшаи седараҷагиро ҷиддан риоя мекунад. 

 
1 Олимов К.  Тасаввуфи Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои Х- ХII. - Душанбе, 2019. – С. 166. 
2 Ҳамон ҷо. – С. 166. 
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Чунин нақшаи тарҳрезӣ шударо мо дар «Шарҳи таарруф», ки нисбат ба 

асарҳои Ансорӣ пештар мураттаб гардидааст, мебинем. Баъдан нақшаи 

зерини седараҷагиро Муҳаммад Ғаззолӣ қабул намуд. Дар «Эҳё- ул-

улум» мақом бо нақшаи седараҷагӣ, ки се унсури он ба се ҷиҳати ягон 

сифати зарурии сӯфӣ: илм, ҳол ва амал мутобиқ аст, муайян карда 

мешавад». 1 

Маълум аст, ки Ансорӣ илмҳоро ба се гурӯҳи калон тақсим 

менамояд: истидлолӣ, таълимӣ ва ладунӣ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илмҳои истидлолӣ, ба гуфтаи Ансорӣ, самароти ақл ва натиҷаи 

таҷрубот аст. Илмҳои таълимӣ бошад - илмҳоеанд, ки одамон онро аз 

Худо «шунида», аз муаллимони худ омӯхта, ба туфайли онҳо 

донандагон дар «ҳар ду олам» соҳибэҳтиром гардидаанд. 

Илмҳои ладунӣ аз назари Ансорӣ инчунин ба се зергурӯҳи зерин 

тақсим мешаванд: 1) илм дар бораи ҳикмати офариниш, он донише, ки 

тавассути нишонаҳои офариниш ба даст меоранд; 2) илм дар бораи 

 
1 Олимов К.  Тасаввуфи Хуросон ва Мовароуннаҳр дар асрҳои Х- ХII. - Душанбе, 2019. - С 167.  
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Ҳақиқат, ки мавзӯи он муносибат бо Худо мебошад; 3) илм дар бораи 

ҳикмат, ки аз Ҳақиқат бармеояд ва аз асрор ошкор мегардад.  

Ба назари мо моҳияти таснифоти илм ё донишҳо дар таълимоти 

аҳли тасаввуф, чи тавре ки аз ин матнҳо бармеояд, сурат гирифта, аз як 

ҷониб характери динию ахлоқӣ дошта, аз ҷониби дигар  моҳияти 

маърифатию такмили нафси инсонро ифода мекунанд. 

Таснифоти дигаре, ки донишҳои ирфонию диниро табақабандӣ 

кардааст Бурњонуддини Муњаќќиќ мебошад.  

Таснифоти  илм аз назари Бурҳониддини Муҳаққиқ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аз назари ӯ “дониши тавассути аќл њосилшударо ба се навъ таќсим 

мекунад. Аввалї дониши ањком аст, ки масалан, бигўянд, бикун ё накун 

ва ѓайра. Дуюм, дониши иќон, ки он дилро ба яќин мерасонад. Масалан, 

касе аз даруни хона садо мекунад, вале шахс ўро надида, медонад, ки 

кист. Сеюм, дониш ё худ илми таќлид – чуноне ки дар хона касе бошад 

ва ўро надида, аз гуфтаи каси дигаре бидонї, ки ў кист. Вале баъзан 
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мутафаккир навъи чањоруми донишро – илми аёнро, њаќоиќи њадсан 

ќабулшавандаро њам зикр мекунад: «Эй, аз илми таќлид гузашта ва аз 

илми яќин гузашта, ба илми аён бидон».1 Ин тақсимот низ сирф 

таснифоти илми ҳоли суфиёнаро ба қисматҳо ҷудо карда, ҳақиқатро 

ҳадафи асосии маърифати олам медонад. 

Чунин таснифот дар осори дигар пайравони аҳли тасаввуф идома, 

пайдо кардааст, ки яке аз инҳо Абуҳомид Муҳаммади Ғазолӣ мебошад. 

Муҳаммад Ғазолӣ яке аз мунаққидони мактаби машшоияи шарқӣ буд, 

ки бо китоби «Эҳё улум ад-дин» тавонист, дар таснифи улуми динӣ- 

нақлӣ бо тафаккури фалсафию ахлоқӣ ва ирфонӣ илмҳои замонаи 

худашро бори дигар тасниф намояд. 

Муҳаммади Ғазолӣ пас аз тӯфони фикрӣ ва таҳаввулоти рӯҳияш 

чунин мегуяд, ки чун Худо ба фазли хеш маро аз бемории шак наҷот дод, 

аснофи толибони илмро дар чор фирқа ёфтам: 

1. Мутакаллимон, ки иддао доранд, ки аҳли раъй ва назар ҳастанд. 

2. Ботиниён, ки иддао доранд, асҳоби таълим ҳастанд ва 

ҳақиқатҳои илмиро аз имоми маъсум иқтибос менамоянд. 

3. Файласуфон, ки гумон доранд, аҳли мантиқ ва бурҳон ҳастанд. 

4. Сӯфиён, ки иддао доранд, хосони ҳазратанд (Худоянд) ва аҳли 

мушоҳада ва мукошафа. 

Ба фикри мо чунин табақабандиро бештари муҳаққиқони осори 

Муҳаммади Ғазолӣ аз рӯи муҳтавои китобҳои ӯ баррасӣ кардаанд, ки 

таҳаввули минбаъдаи таснифоти илмро дар таърихи фалсафаи 

асримиёнагии тоҷик нишон медиҳад. Аммо, аз муҳаққиқони тоҷик, ки 

бевосита дар мавриди «табақабандии илмҳо аз назари Муҳаммади 

Ғазолӣ»  пажӯҳиш анҷом додааст,  А. Шамолов мебошад. Номбурда 

 
1 Зиёев Х.М. Мавлоно (Њаёт, таълимот ва сайри таърихии андешањои Љалолуддини Румї).- Душанбе, 
«Дониш».- 2007.  – С. 24. 
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андешаҳои худро дар ин замина дар китоби «Ҳуҷҷатулислом Ғазолӣ: 

андешаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ»1  баён кардааст. 

Дар маҷмӯъ, тақсимбандии Муҳаммади Ғазолӣ бештар такя ба 

улуми нақлӣ дошта, сарчашма аз осори илоҳиётшиносии мактаби 

каломи ашъария ва сӯфия мегирад. Муҳаммади Ғазолӣ дар асари худ 

«Эҳё улум ад-дин» дар нахустин бахши «Рубъи ибодат», ки «Китоби 

илм» ном дорад, илмҳоро тақсимбандӣ кардааст. 

Таснифоти илм дар таълимоти худ Муҳаммади Ғазолӣ ба 

тақсимбандии сӯфиён хеле шабоҳат дорад. Аз ин рӯ, арзёбии илмҳо аз 

ҷониби ӯ пеш аз ҳама мақсади тарбиявӣ дошта, илмҳои ҷудогонааш ба 

хотири тазкияи нафс ва сулук равона гардидаанд. 

Яъне, читавре ки дар таснифоти дигар ҳадафи он ба тақсими 

мавзӯъҳо, асосҳо ва масъалаҳо (мисли Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино) 

ё таснифот барои шинохти иҷтимоъ (Ибни Халдун) равона шуда буд, 

аммо таснифоти Муҳаммади Ғазолӣ бештар барои тарбияи ахлоқӣ - 

динӣ ё инсоншиносӣ равона шудааст. 

Ба тақсимбандии Муҳаммади  Ғазолӣ назарияи маъмулие, ки дар 

фарҳанги исломӣ ҷой дошт ва мутобиқи он илм аз як тараф ба имон ва аз 

тарафи дигар ба амал пайваст аст, таъсири амиқе дошт. Яъне фарҳанги 

исломӣ бештар ҷанбаи амалӣ дошта, он илмеро мепазиранд, ки бештар 

ҷанбаи ахлоқӣ - иҷтимоӣ дорад. Пайвастагии устувори илм бо имону 

амал, ки дар тасаввуф мавқеъ ва манзалати хоса дорад ва осори онро 

метавон дар калимаҳои шайхон дарёфт намуд, асоси назарияи ирфониро 

доир ба илмҳо ташкил медиҳад. Меъёри таснифоти илм дар 

табақабандии Муҳаммади Ғазолӣ шариати ислом ва тасаввуф мебошад. 2  

 
1 Шамолов А. А. Ҳуҷҷатулислом Ғаззолӣ: андешаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ. - Душанбе, 1996. - С. 330. 
2 Абуҳомид Муҳаммади Ғазолӣ. Эҳё улум ад-дин. Рубъи ибодот 1 (1) - Душанбе, 2008. - 628 с. 
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Илм 

    Фарзи айн Калом  

Қуръон, 
суннати пайғамбар, 
иҷмои уммат, осор 

саҳоба, қиёс 

 Фарзи кифоя 
 

Таърих 

Маҳмуд 

Шаръӣ 
Илми муомила Илми мукошифа 

- анбиё 

Илми зоҳир – 
амалҳои 
бадани инсон 
ибодат - одат 

Ғайришаръӣ  

Усул  Фуруъ    Муқадамот 

Мутаммимот
т 

Фиқҳ  Аҳволи 
дин 

Луғат  
ва наҳв 

Илми ботин 
– амалҳои 

дил 

Қуръон, ҳадис, 
фиқҳ, забон, 

адаб, фалсафа 

Изофаҳо: он чи ба қуръон 
ва ҳадис иртибот дорад, қироат, 
ҳуруф, тафсир, аҳком, ахбору 
осор, номи бузургон, номҳои 
саҳоба ва сифатҳои он, ривоятҳо 

Маҳмуд  Мазмум Мубоҳ 

Луғат 

Тиб 
ҳиҷомат 
таҷриба  

Фарзи 
кифоя ва 
фазилат 

Ҳисоб 
(ақл) 

Кишоварзӣ 

Бофандагӣ 

Сиёсат 

Шеър  

Ҳандаса  Мантиқ Калом 

Илоҳиёт  

Фалсафа  Куфр  

Табииёт   Тиб  

Мазмум 
(бад) 

Илми 
сеҳру 
ҷоду 

Тилисмот 

Шуъб
ада ва 

фиребгарӣ 
 

Бидъат  
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Дар табақабандии Муҳаммад Ғазолӣ илм  аввалан ба «Фарзи айн» 

ва «Фарзи кифоят» тақсим шудааст ва онро мутафаккир дар боби дувуми 

«Рубъи ибодат» овардааст. Муҳаммади Ғазолӣ дар қисмати «Дар баёне, 

ки фарзи айн аст», бо такя бар ҳадиси пайғамбари ислом «Талабу-л-илми 

фаризатун ала кулли муслимин ва-л-муслимот» (талаби илм барои ҳар 

мард ва зани мусулмон зарурӣ аст) бо овардани мисолҳо аз 

мутакаллимон, фуқаҳо, тафсиргарон, муҳаддисон ва сӯфиён баҳс дар он 

мекунад, ки кадоме аз илмҳо барои мусулмонон фарз, кадоме фарзи айн 

ва кадоме фарзи кифоя аст. 

Муҳаммади Ғазолӣ баъд аз таҳлили ҳамаҷониба ва муқоисаи 

гуфтаҳои ҷонибдорони мактабҳои зикршуда хулосабандӣ мекунад, ки он 

чи воҷиб аст, ки муҳассил бад-он қатъ кунад ва дар он бе райбат 

(бешакку тардид) бошад, он аст, ки дар хутбаи ин боб гуфта шудааст, ки 

илм ду аст: илми муомила ва илми мукошифа. Мурод, аз илми воҷиб 

бошад, илми муомила аст.1 

Аз ин гуфтаҳои Муҳаммади Ғазолӣ чунин бармеояд, ки ӯ илмро ба 

ду қисм, яъне илми «муомила» ва «мукошифа» тақсим намудааст, зеро ба 

қавли мутафаккир, тамоми илмҳое, ки ба ақли инсонҳои маъмулӣ сару 

кор доранд, танҳо ба илми муомила дохил мешаванд, ки аз эътиқод, 

феъл ва тарк иборат аст. “Илми мукошифа (ваҳй) марбут ба анбиё буда, 

«матлуб аз он кашфи маълум бошад фаҳасб» ва «овардани илми 

мукошифа дар кутуб рухсат нест, агарчи алои мақосиди толибон ва 

ашрафи матомиҳи назири сиддиқон он аст ва илми муомила роҳи он аст. 

Валекин анбиё - алайҳи ас-салавоту ва-с-салом бо халқ ҷуз дар баёни роҳ 

 
1 Абуҳомид Муҳаммади Ғазолӣ. Эҳё улум ад-дин. Рубъи ибодот 1 (1) - Душанбе, 2008. - С. 242. 
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ва намудани он бад-эшон сухан нагуфтанд. Ва дар илми мукошифа чизе 

нафармудаанд, магар ба рамзу ишорат бар сабили тамсил ва иҷмол бад -

он чи донистанд, ки афҳоми халқ аз он қосир (кӯтоҳ) аст. Ва чун уламо 

ворисони анбиёанд, эшонро аз манҳаҷи мутобаат ва маслаки иқтидои 

удул нарасад».1 

Илми муомила, дар навбати худ, мувофиқи таснифоти Муҳаммади 

Ғазолӣ ба ду қисм ҷудо мешавад: “илми зоҳир ва илми ботин. Илми 

зоҳир-ин илми амалҳои бадани инсон буда, ё ибодат аст ё одат. Илми 

ботин бошад, илмест, ки марбут ба амалҳои дил буда, «ба ҳукми 

нодидани ҳавос онро аз олами малакут аст» ва ин илм «ё сутуда бувад ё 

накӯҳида». 2 

Дар асоси хуб ва ё бад будани ин илм Муҳаммади Ғазолӣ онро низ 

ба зарурат ба ду қисм тақсим мекунад: зоҳир ва ботин. Мутобиқи ин 

тақсимот илми зоҳир, ки «тааллуқ ба ҷавореҳ дорад», боз ба ду қисм -

ибодат ва одат гурӯҳбандӣ мегардад. Илми ботин, ки «нисбати он ба 

аҳволи дил ва ахлоқи нафс аст, низ ду қисм аст, мазмум ва маҳдуд. Ва 

дар илми муомила назар аз ин чаҳор қисм берун нашавад».3 

Ба ҳамин тариқ, мутобиқ ба гуфтаҳои Муҳаммади Ғазолӣ фақат 

илм ба амалҳо воҷиб мебошад, ки талабаш фарзи айн аст, ба ҷуз аз он 

ҳама фарзи кифоя мебошанд. Манбаи аслӣ ва сарчашмаи илмие, ки 

Муҳаммади Ғазолӣ дар ин қисмати асари хеш истифода намудааст, 

китоби «Қутб ул - қулуб»-и Абутолиби Маккӣ мебошад.4 Абутолиби 

Маккӣ доир ба ин масъалаҳо дар фасле аз асари худ роҷеъ ба ғояҳои 

уламо ва сӯфиёни гузашта, дар ин боб изҳори ақида намудааст. 

Муҳаммад Ғазолӣ бо истифодаи фаровон аз ин манбаи илмӣ бо 

 
1 Абуҳомид Муҳаммади Ғазолӣ. Эҳё улум ад-дин. Рубъи ибодот 1 (1) - Душанбе, 2008. - С. 248. 
2 Ҳамон ҷо. - С. 248. 
3 Ҳамон ҷо. - С 248. 
4 Ҳамон ҷо. - С. 262-267. 
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фарқият аз Абутолиби Маккӣ тавонистааст, ки таснифоти илмии онҳоро 

дар як боб ворид сохта, бо тафсил ва мутобиқ ба замони хеш баён созад. 

Лекин агар моҳияти назарияи Муҳаммади Ғазолиро доир ба илми воҷиб 

бо назарияи Абутолиби Маккӣ муқоиса кунем, чунин дарёфт хоҳем 

намуд, ки дар асосу бунёд як чиз буда, бо усули панҷгонаи Ислом - 

калимаи шаҳодат (шаҳодатайн), намоз, рӯза, закот ва ҳаҷ такя 

намудааст. Муҳаммад Ғазолӣ шахсеро донандаи фарзи айн мешуморад, 

ки “амали воҷиб ва вақти вуҷуби он бидонад, амалеро, ки фарзи айн аст, 

бидонад”.1 

Тамоми илмҳое, ки дар таснифоти Муҳаммад Ғазолӣ ҷузъи илми 

«фарзи кифоят» маҳсуб мегарданд, ба ду даста - шаръӣ ва ғайришаръӣ 

тақсим шудаанд. Ин таснифоти илмҳо ба ду гурӯҳ, яъне шаръӣ ва ғайри 

шаръӣ ихтирои Муҳаммади Ғазолӣ набуда, тақсими пешиниён дар байни 

илмҳои асримиёнагӣ буд. Ҳангоми таснифоти илм дар қарни дувуми 

ҳиҷрӣ (X. м) ба ду дастаи мустақил, ҳам мавқеи илмҳои шаръӣ аз қабили 

илмҳои қуръонӣ, ҳадис ва фиқҳро, ки бо пайдоиши ислом инкишоф ёфта 

буданд ва инчунин илмҳоеро, ки дар фарҳанги пеш аз исломӣ, чун шеъру 

адабу таърих ҷой доштанд ва фалсафаву шохаҳои онро, ки аз забони 

юнонӣ ва суриёнӣ ба арабӣ тарҷума гардида буданд, мадди назар 

гирифтаанд. 2 

Фарқияти ин ду даста илмҳо танҳо дар гуногуншаклии асоси 

пайдоиши онҳо нест. Аксарияти муаллифон аз қабили Хоразмӣ, 

намояндагони «Ихвон ус-сафо», Ибни Ҳазм, Абулҳасани Омирӣ ва 

ғайраҳо, ки ба таснифоти илм дар чаҳорчӯбаи ин ду гурӯҳ даст зада 

буданд, онҳоро на дар якҷоягӣ, балки ба шакли ҷудогона тақсим 

 
1 Абуҳомид Муҳаммади Ғазолӣ. Эҳё улум ад-дин. Рубъи ибодот 1 (1) - Душанбе,  2008. - С. 246-247. 
2 Шамолов А. А. Ҳуҷҷатулислом Ғаззолӣ: андешаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ. – Душанбе, 1996. - С. 135. 
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кардаанд. Ҳангоми таҳлилу муқоисаи таснифоти онҳо, бахусус дар 

номгузорӣ  тағйироти мухталифе ба чашм мерасад.  

Муҳаммади Ғазолӣ дар фарқият аз мутафаккирони зикршуда, баъд 

аз таснифоти илм ба илми шаръӣ ва илми ғайришаръӣ, ҳар яки онҳоро 

дар навбати худ ба қисмҳо ҷудо месозад. Аммо кори Муҳаммад Ғазолӣ 

дар ин ҷо танҳо тақсимбандӣ набуда, балки тамоми ин донишҳоро дар 

иртибот ба меъёрҳои тарбиятии худ арзёбӣ ва арзишгузорӣ менамояд. 

Мутобиқи таснифоти ахлоқии Муҳаммад Ғазолӣ илмҳое, ки шаръӣ 

нестанд, ба се гурӯҳ, яъне «маҳмуд», «мазмум» ва «мубоҳ» ҷудо 

мешаванд. 

Таркиби илмҳои ғайришаръии маҳмуд, яъне хуб, дар баёни 

Муҳаммади Ғазолӣ илмҳое ҳастанд, ки «масолеҳи дунё бад-он бозбаста 

аст», аз қабили тибб ва ҳисоб. Ин илмҳо низ аз ҷониби мутафаккир ба ду 

қисм - фарзи кифоят ва фазилат тасниф гардидаанд. Гурӯҳи фарзи 

кифоят, ба қавли ӯ, «ҳар он илме аст, ки дар қивоми устувории корҳои 

дунё аз он бениёз натвон буд, чун тибб, ки ӯ ба сабаби ҳоҷати бақоӣ 

танҳо зарур аст. Ва ин илмҳое аст, ки агар шаҳре холӣ бошад аз касе, ки 

бад-он қиём намояд, ҷумла аҳли он шаҳр дар ҳарҷу марҷ  бошанд. Ва 

агар як кас бад-он қиём намояд, кофӣ бошад ва фарз аз дигарон соқит 

шавад. Ва аз ин чӣ мегӯем, ки тибб ва ҳисоб аз фарзҳои кифоят аст, 

тааҷҷуб набояд кард, ки усули пешаҳо низ аз фарзҳои кифоят аст, чун 

кишоварзӣ ва ҷулоҳагӣ (бофандагӣ) ва сиёсат бал ҳиҷомат (хунгирӣ). Чи 

агар дар шаҳре ҳаҷҷом набошад, ҳалок ба аҳли он шаҳр мусориат 

намояд. Ва бад-он чи худро дар маърази ҳалок доранд ва аъмоли 

ҳиҷомат, ҳамагон дар ҳарҷу марҷ бошанд. Чи он кас, ки дард 

фиристодааст, дору фиристодааст ва кор бастани он роҳ намуда ва 

асбоби тоатии он сохта. Пас ба аъмоли он асбоб тааррузи (пофишорӣ) 
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ҳалок набояд кард».1 

Муҳаммади Ғазолӣ ба гурӯҳи илмҳои мазмум, илмҳои сеҳру ҷоду, 

тилисмот, шуъбада, фиребгарӣ ва ба илмҳои мубоҳ (иҷозатдодашуда) 

таърих ва шеърро  дохил намудааст. 

Илмҳои шаръӣ ба қавли Муҳаммади Ғазолӣ донишҳое мебошанд, 

ки «аз анбиё истифода шудааст ва чун илми ҳисоб, ақл бад-он роҳ 

нанамояд ва чун илми тибб аз таҷриба маълум нагардад ва чун луғат аз 

шунидан ҳосил нашаванд».2 

Илмҳои шаръӣ мутобиқ ба тақсимбандии Муҳаммади Ғазолӣ ба ду 

қисм  ҷудо шудаанд: хуб (маҳмуд) ва шубҳанок (мазмум). Илмҳои 

шаръии хуб (маҳмуд) чаҳор қисм мебошанд: усул, фурӯъ (шоха), 

муқаддамот (аввал асос), мутаммимот (изофа ва замимаҳо). 

Илми усулро Муҳаммади Ғазолӣ ба чаҳор қисм ҷудо кардааст: 

Китоби Худо (Қуръон), суннати Пайғамбари Худо, иҷтимои уммат ва 

осори саҳоба. Агарчи усул ба чаҳор қисм ҷудо шуда бошад, лекин 

мартабаҳои ин қисмҳо гуногун мебошанд. Китоби Худо ва суннати 

Пайғамбари вай ба мартабаи аввали асл дохил шуда, иҷмоъ ва осори 

саҳоба ба мартабаи дувум тааллуқ доранд. Ба қавли Ғазолӣ «иҷмоъ аз он 

рӯй асл аст, ки бар суннат далолат кунад, пас ӯ дар мартабаи дуюми асл 

тавонад бувад. Ва осор ҳамчунин, чи саҳоба мушоҳиди ваҳй ва танзил 

будаанд ва ба қароини аҳволи чизҳо дарёфтаанд, ки дигарон онро 

муоина накардаанд».3 

Фурӯъ (шоха) илме мебошад, ки на ба воситаи калимаҳо, балки 

тавассути усул фаҳмида мешавад ва он «бал ба маоние, ки ақл бар он 

мутанаббеҳ (огоҳ) шавад ва ба сабаби он фаҳм иттисоъ (вусъат) пазирад, 

 
1 Абуҳомид Муҳаммади Ғазолӣ. Эҳё улум ад-дин. Рубъи ибодот 1 (1) - Душанбе,  2008. - С. 248-249. 
2 Абуҳомид Муҳаммади Ғазолӣ. Эҳё улум ад-дин. Рубъи ибодот 1 (1) - Душанбе,  2008. - С. 249. 
3 Ҳамон ҷо.  - С. 249-250. 



292 

 

 

 

то аз лафзи малфуз ва ғайри он мафҳум шавад». 1 

Фурӯъ ба ду қисм ҷудо мешавад: фиқҳ ва илми аҳволи дил ва 

ахлоқи хуб. Ба ақидаи Муҳаммади Ғазолӣ илми фиқҳ ба ин дунё тааллуқ 

дорад ва фақеҳон кафилу ҷавобгари он буда, аз ҷумлаи «уламои 

дунёанд». Илми аҳволи дил ва ахлоқи хуб, чунин илме мебошад, ки дар 

атрофи чизҳои писандида ва нописандидаи Худо баҳс менамояд ва ба 

охират тааллуқ дорад. 

Муқаддамоти ин илми шаръӣ луғат ва наҳв аст. Бо андешаи 

Ғазолӣ, «гарчанде ки луғат ва наҳв дар нафси худ аз улуми шаръӣ наянд, 

валекин ба сабаби шаръӣ ахз шуда, дар он лозим аст, ки шариат ба 

луғати араб омадааст. Ва ҳеҷ шариате зоҳир намешавад, магар ба луғате, 

пас омӯхтани он луғат дастафзор бувад”. 2 Бо таъбири дигар Қуръон ва 

суннати пайғамбар танҳо тавассути луғат ва наҳв дарк карда мешаванд. 

Агарчи онҳо илми шаръӣ нестанд, вале донистанашон зарур аст. Бо 

андешаи мо Муҳаммади Ғазолӣ онҳоро ҳамчун қисмати муқаддамотӣ ба 

сабаби он дохил кардааст, ки дар аввал ҳар мусалмон ин илмҳоро аз худ 

карда, ба моҳияти аслии оёти Қуръон ва ҳадисҳои пайғамбари ислом 

сарфаҳм равад. Барои тафсир ва таъвили оятҳои Қуръон фаҳмиши 

дурусти калимаю ибора ва ҷумлаҳо, донистани илми забон ҳатмӣ ва 

зарурӣ мебошад. Дар ҳоле ки Абунасри Форобӣ илми забонро низ 

ҳамчун илми муқаддимотӣ медонист. 

Ба қисми чаҳоруми илмҳои хуби шаръӣ Муҳаммади Ғазолӣ илми 

изофаҳо (мутаммимот)-ро дохил намудааст. Ин илми шаръӣ ба гуфтаи 

Ғазолӣ ё дар Қуръон ва ё дар ҳадис мавқеи худро дарёфт намуда, он 

чизҳое, ки дар Қуръон мебошанд, ба қисмҳо ҷудо шудаанд. Аввал, он 

 
1 Ҳамон ҷо. - С. 250. 
2 Абуҳомид Муҳаммади Ғазолӣ. Эҳё улум ад-дин. Рубъи ибодот 1 (1) - Душанбе, 2008. - С. 250. 
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чизҳое, ки ба лафз тааллуқ доранд, чун «улуми қироат ва махориҷи 

ҳуруф». Дувум, он чизҳое, ки ба маъно тааллуқ доранд, яъне тафсир. 

Сеюм, чизҳое, ки ба аҳком тааллуқ доранд, чун шинохтани «носих ва 

мансух», «омму хос», «нассу (матн) зоҳир», ки  ин илмро усули фиқҳ 

меноманд. Инчунин он чизҳое ба илми изофаҳо дохиланд, ки дар ахбору 

осор ва номҳои бузургон, номҳои саҳоба ва сифатҳои онҳо, илм ба 

адолати ровиён ва аҳволи онҳо омадааст.1 

Чи тавр ки таҳлилу баррасии  илмҳои шаръӣ аз назари Муҳаммади 

Ғазолӣ нишон медиҳад, мутафаккир аз илми «Қиёс» дар қатори «Усул» 

ишора мекунад ва «осори саҳоба»-ро, ки маъмулан ҷузъе аз «суннат» ба 

ҳисоб меравад, ба қисмати чаҳоруми «Усул» дохил намудааст. Ба ин 

шакл тасниф кардани илмҳо аз ҷониби Муҳаммади Ғазолӣ сабаби худро 

дошт, зеро чи тавре ки “Голдсиер  таъкид намудааст,2 мутафаккир ба 

мисли гурӯҳе аз шофеимазҳабони Хуросон, аз қабили Абӯҳомиди 

Исфароинӣ ва дигарон бар хилофи Қаффоли Марвазӣ ва ҷонибдорони 

ироқии вай қиёсро баробари Қуръон, суннат ва иҷмоъ намешуморид ва 

мартабаи қиёсро ба ҳеҷ ваҷҳ ба мартабаи онҳо баробар намедонист” 3 

Бояд изҳор намуд, ки муносибати Муҳаммади Ғазолӣ ба илми фиқҳ 

шакли хоса дошт. Ба қавли вай, гарчанде ки «фиқҳ ҳам ба охират 

тааллуқ дорад, валекин на ба нафси худ бал ба воситаи дунё» ва «ҳосили 

фанни фиқҳ шинохтани тариқи сиёсат ва ҳаросат аст». Дар амри ибодот 

бошад, кори фақеҳ танҳо роҳ намудан ва фатво додан аст. Муҳаммади 

Ғазолӣ фақеҳонро аз «сифоти дил ва аҳкоми охират» дур шуморида, 

хориҷ аз ҳавзаи онҳо медонад ва ба қавли ӯ «чунон аст, ки дар тибб ва 

 
1 Абуҳомид Муҳаммади Ғазолӣ. Эҳё улум ад-дин. Рубъи ибодот 1 (1) - Душанбе, 2008. - С. 251. 
2 Шамолов А.А. Ҳуҷҷатулислом Ғазолӣ: андешаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ. – Душанбе, 1996. - С. 139. 

Ниг:Goldziher. The Zahiris Leiden. 1971. С.167. 
3 Шамолов А.А.Ҳуҷҷатулислом Ғазолӣ: андешаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ. – Душанбе, 1996. - С. 139. 
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наҳву ҳисоб сухан гӯяд».1 

 Ба тарзи дигар агар баён созем, Муҳаммади Ғазолӣ илми фиқҳро 

дар муқобили илми сулук ва тасаввуф дунявӣ шумурда, фақеҳонро зери 

танқид мегирад. Пеш аз Муҳаммади Ғазолӣ зоҳидон ва сӯфиён низ ҳанӯз 

аз охирҳои қарни дувум ва аввалҳои қарни севуми ҳиҷрӣ фақеҳони 

дунёталаб ва олимони аср ҳукми ҳокимонро танқид менамуданд. Зеро чи 

тавре ки таърих шаҳодат медиҳад, бо ташаккули созмонҳои гуногуни 

иҷтимоӣ дар асри хилофати Аббосиён аз як тараф ва пешрафту такомули 

илми фиқҳ аз ҷониби дигар, гурӯҳе аз фақеҳон ба мансабу вазифаҳои 

қозӣ, муфтӣ, муҷтаҳид ва ғайраҳо таъин гардиданд. Бар хилофи он ки 

дар замони халифаҳои рошидин ва Умавиён ба мисли дигар мусалмонон 

фақат аз атову бахшишҳои байтулмоли хилофат баҳравар буданд 

фақеҳон, дар замони Аббосиён ба мисли аҳли дарбор аз сиёсатбозиҳои 

маҳдуд ва нопокиҳои корҳои дунявии ҳокимон ҳамаҷониба дастгирӣ 

намуда, соҳиби қудрат ва имтиёзоти хосае дар ҷомеа гаштанд. Аз ин рӯ, 

зоҳидон ва олимони аҳли тасаввуф, ки аз молу мулк ва ҷоҳу мансаб 

ҳамеша дурӣ меҷустанд, ба танқиди муфтиён ва қозиён шурӯъ карда, 

илмро бидуни сулук ва тазкияи нафс бесамар донистанд. Аз ин сабаб 

илми фиқҳро низ дар паҳлуи дигар илмҳо илми дунявӣ шумурда, қозиён, 

муфтиён ва фатвоҷӯёни маснаднишинро олимони дунёӣ ном бурдаанд. 

Асос ва сарчашмаи интиқоди Муҳаммади Ғазолӣ низ аз фиқҳ ва 

фақеҳони ҷоҳталаб ҳамин гуфтаҳои болоӣ аст. Вале як гурӯҳ аз 

муҳаққиқони фалсафаи Муҳаммади Ғаззолӣ, аз ҷумла Монтгомери Уотт, 

бар он ақидаанд, ки гӯё ба ин хулоса мутафаккир дар асоси ҷоҳу 

молталабии фақеҳони замони худ омада бошад.2 Наметавон таъсири ин 

 
1 Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ. Эҳё улум ад-дин. Рубъи ибодот 1 (1) - Душанбе,  2008. - С. 252. 
2 Шамолов А. А. Ҳуҷҷатулислом Ғазолӣ: андешаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ. - Душанбе, 1996. - С. 140. 

Watt.W.M. MuslimIntellectual. Edinburgh. 1971, - С. 115-116 
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гуфтаҳоро низ нодида гирифт. Аз ин лиҳоз, қобил ба ёдоварӣ аст, ки 

интиқодҳои Муҳаммади Ғаззолӣ, албатта, ба олимони асри ӯ ду се қарни 

пеш аз ӯ равона шудааст, зеро каҷравиҳое, ки дар равиши тадриси фиқҳ 

ва фақеҳони қарни вай пеш омада буд, дар асрҳои аввал ва дувуми ҳиҷрӣ 

ҷой надошт. Инро мо дар ҷонибдории Муҳаммади Ғазолӣ аз фақеҳони 

қарни аввал ва дувуми ҳиҷрӣ, имомони чаҳоргона ва ба хусус Имом 

Шофеӣ, ки бо даврони пеш аз инҳирофоти илми фиқҳ тааллуқ доранд, 

бараъло хоҳем дид. Ҳатто Муҳаммади Ғазолӣ дар бисёр ҷойҳои «Китоби 

илм»-и «Эҳёи улум ад-дин» таъкид кардааст, ки илми фиқҳ ба ғаразҳои 

фосид олуда шуда, моҳияти аввалии худро аз даст додааст, чунки «дар он 

ба тахсис тасарруф кардаанд, на ба нақл ва таҳвил. Чи онро ба 

шинохтани фаръҳои (бахшҳо) ғариб аз фатвое донистани дақоиқи илали 

он ба бисёрии сухан дар он ва ҳифзи қавлҳо, ки бад-он мутааллиқ аст, 

махсус гардонидаанд. Ва ҳар ки тааммуқи ӯ дар он қавитар аст ва 

машғули ӯ бад-он бештар, ӯро фақеҳтар мегӯянд. Дар асри аввал 

донистани роҳи охират ва шинохтани офатҳои нуфус ва он чи аъмолро 

табоҳ кунад ва қуввати иҳотат ба ҳақорати дунё ва муболиғат дар чашм 

доштани неъмати охират ва муставлӣ шудани тарс бар дилро «фиқҳ» 

гуфтандӣ».1 

Дар таснифоти худ Муҳаммади Ғазолӣ аз илми калом ҳамчун илми 

шаръии хуб ном набурдааст. Лекин танқиди ҳошиявии вай аз калом дар 

китоби «Эҳё улум ад-дин» ва «Ал-Мунқиз мин аз-залол» ба маънои 

мутлақ нест.  Ин интиқодҳо дар иртибот ба замони инҳирофи илми 

калом аз мақсади аслиаш, ки ҳифзи ақидаи аҳли суннат ва ҳимояи он аз 

бидъат буд, гуфта шудаанд. Дар таҳлили худ Муҳаммади Ғазолӣ ба 

 
1 Шамолов А. А. Ҳуҷҷатулислом Ғазолӣ: андешаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ. – Душанбе, 1996. - С. 141; Абуҳомид 

Муҳаммади Ғаззолӣ. Эҳё улум ад-дин. Рубъи ибодот 1 (1) - Душанбе,  2008.- С. 84. 
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хулосае меояд, ки «маърифати Худо ва сифоту афъоли ӯ ва кулли он чи 

дар илми мукошафа бад-он ишорат кардаем, аз илми калом ҳосил наояд, 

бал наздик аст, ки ҳиҷоби он бошад ва аз он монеъ бувад». 1 

Дар иртибот ба ин суханҳо Муҳаммади Ғазолӣ илми каломро ҷузве 

аз фалсафа дониста, аммо худи фалсафаро дар таснифоти хеш ҳамчун 

илм нишон намедиҳад ва таъкид мекунад, ки «фалсафа ҷудогона илм 

нест».2 Яъне, фалсафа ба маънои илми алоҳида даъвои илм будан карда 

наметавонад, чунки ба қавли Муҳаммади Ғазолӣ вай маҷмӯи ҷузвҳои 

чаҳоргона мебошад: 

Якум - ҳандаса ва ҳисоб, ки ҳардуи онҳо «мубоҳ» мебошанд,  манъ 

нестанд. 

Дуюм - мантиқ ва он «баҳс аст аз далел ва ҳадду шартҳои ҳарду дар 

илми калом дохил аст». 

Сеюм - илоҳиёт ва он «баҳс аст аз зоти худоӣ ва сифоти ӯ. Ва он 

дохили калом аст. Ва фалсафа дар он ба намати (равиш) дигар аз илми 

мунфарид наянд, бал ба мазҳабҳо, ки баъзе аз он куфр аст ва баъзе 

бидъати мунфариданд. Чунон ки эътизол илми ҷудо нест. Бал асҳоби ӯ 

гурӯҳе аз мутакаллимон ва аҳли баҳс ва назаранд, ба мазҳабҳои ботил 

мунфарид, пас фалсафа ҳамчунон аст».3 

Чаҳорум-табииёт буда, «баъзе аз он мухолифи шаръ ва дини ҳақ 

аст ва он ҷаҳл аст, на илм, то дар ақсоми илмҳо оварда шавад. Ва баъзе 

баҳс аст аз сифатҳои аҷсом ва хосиятҳои он ва чигунагии истиҳола  ва 

тағйири он ва он монанди назари табибон аст. Илло он аст, ки назари 

табиб дар тани мардум аст, ба хусус аз он рӯй, ки бемор ва тандуруст 

шавад ва назари кул дар аҷсом аз он рӯй, ки дар ҳаракат ва тағйир аст. 

 
1 Ҳамон ҷо. - С. 85. 
2 Шамолов А. А. Ҳуҷҷатулислом Ғазолӣ: андешаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ. – Душанбе, 1996. - С. 143. 
3 Ҳамон ҷо. - С. 142. 
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Валекин тибро бар он фазл аст, чи бад-он ҳоҷат аст ва ба илмҳои табиӣ 

ҳоҷат нест».1 

Ба андешаи мо ҳадафи Муҳаммади Ғазолӣ аз «табииёт» ин 

«физика» мебошад, ки дар атрофи он машшоиёни шарқӣ, ба хусус 

Абунасри Форобӣ дар «Иҳсо ул-улум» ва Ибни Сино дар «Донишнома», 

«ал-Ишорот» ва «Китоб аш-шифо» агарчи онро «илми поёнӣ» ном 

бурдаанд, лекин зери таъсири табақабандии илмҳои Арасту қарор 

гирифта, мавқеъ ва манзалати физикаро  хеле баланд бардошта буданд. 

Аз он ҷое, ки дар таҳлили ҷонибдорони Арасту физика ба усулҳою 

мафҳумҳои асосии назарӣ доир ба табиат бахшида шудааст ва ин фан 

ҳолатҳоеро меомӯзонад, ки тасаввури онҳо аз модда ҷудонопазир 

мебошад, барои Муҳаммади Ғазолӣ «ҳоҷат» набуд. Зеро, ба гуфтаи ӯ «аз 

он бигзарад ва ба илмҳои накӯҳида расад. Чӣ бештар кушандагон аз 

берун омадаанд ба сӯи бидъатҳо».2  

Ба андешаи мо Муҳаммади Ғазолӣ пурра бар зидди физика нест, 

чунки он баҳсҳое, ки дар ин илм ба «назари табибон» шабоҳат доранд ва 

барои беҳбудии зиндагӣ муфид буда, «мухолифи шаръ ва дини ҳақ» 

нестанд, қобили қабул мебошанд. 

Дар асоси таҳлили ҷузвҳои чаҳоргона фалсафа ва робитаи 

мустақими он бо илми калом Муҳаммади Ғазолӣ ба хулосае меояд, ки 

“Калом аз он санъатҳо шуд, ки фарзи кифоят аст барои нигаҳдоштани 

дилҳои авом аз тахайюлоти мубтадеон ва ба зодани бидъатҳо вуҷуби он 

ҳодис шавад. Пас бояд ки мутакаллим ҳадди хеш аз дин бидонад, ки 

манзалати ӯ дар дин манзалати нигоҳбон аст дар роҳи ҳаҷ. Ва 

мутакаллим агар ба мунозира ва мудофиа инҳисор намояд ва солики 

 
1 Ҳамон ҷо. - С. 139. 
2 Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ. Эҳё улум ад-дин. Рубъи ибодот 1 (1) - Душанбе,  2008. - С. 65.  
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роҳи охират нашавад ва ба тааҳҳуди (ваъда) дил ва ислоҳи он машғул 

нагардад, аслан аз уламои дин набошад. Ва мутакаллимро нест ҷуз 

ақидае, ки авом дар он шарики ваянд ва аз омӣ ба санъати муҷодала ва 

ҳарос мутамайиз аст». 1 

Агар ин гуфтаҳои Муҳаммади Ғазолӣ нисбат ба мутакаллимонро 

ба ақидаҳои қаблан баён кардааш дар китоби «ал-Иқтисод фи эътиқод», 

ки дар он илми каломро дар муқобили мулҳидон истифода кардааст, 

муқоиса намоем, тафовути зиёдеро дарёфт хоҳем намуд. Зеро воқеан ҳам 

ба қавли М.Уотт доир ба Муҳаммади Ғазолӣ, ки худ дар равияи ашъарӣ 

будааст ва далел оид ба даст кашидани вай то поёни умраш аз ин равия  

дар даст нест. Танҳо ҳаминро метавон таъкид намуд, ки Муҳаммад 

Ғазолӣ таснифоти илмро  дар охири умри худ анҷом дода, онро чуноне 

ки қаблан зикр намудем, дар чаҳорчӯбаи таснифоти аҳли тасаввуф ба 

итмом расонидааст. Ва чӣ тавре ки худи ӯ зикр намудааст, ба ҷуз аз 

ҷонибдорони сӯфия дигар уламо ба сӯи бидъатҳо рафтаанд ва аз 

муҷоҳидаи нафси худ даст кашида, улуми худро бо «ҳазиёнот»-е, ки ба 

дин тааллуқ надоранд, олуда сохтаанд. 

Муҳаммади Ғазолӣ оид ба илм фаҳмиши хоси  худро дошт ва 

кӯшиш мекард, то худро бо гироиши  муътадил фарди воқеъбин нишон 

диҳад. Ин ҷо пурсише пеш меояд, ки илм аз назари Муҳаммади Ғазолӣ 

чист ва ба илми илоҳие, ки дар Қуръон  ва ҳадис омадааст чи монандӣ ва 

чи фарқияте дорад. 

   Илм аз назари Муҳаммади Ғазолӣ аз Қуръон  бармеояд, ки 

собиқа аз сафаҳоти Иброҳим ва Мусо аст. Аммо пурсиши дигар дар 

боби маърифат ин арзиши ҳис ва ақл аз дидгоҳи Муҳаммади Ғазолист, 

ки оё метавон аз ин роҳ оламро маърифат кард ва илмро ба даст овард.  
 

1 Шамолов А.А.Ҳуҷҷатулислом Ғазолӣ: андешаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ. – Душанбе, 1996. - С. 144. 
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Ӯ аз ин роҳ рафт, ки ба гуфтаи муҳаққиқон ба шак рӯ ба рӯ шуда, аз ҳиc 

даст кашид ва ба ақл рӯ овард, аммо дарёфт, ки ба он низ наметавон 

эътимод кард. Дар ин ҷо буд, ки ба «кашф» ва «нури илоҳӣ» дар амри 

маърифат ва илм рӯй овард ва ба он эътимод кард, яъне ба назари ӯ аз 

роҳи ҳадс дарки номаълум ва ношинохта дастрас мегардад. 

Муҳаммади Ғазолӣ донишмандест, ки дар тӯли умри хеш 

марҳилаҳои  мухталифро  паси сар карда,  аз ҳиc ба ақлгароӣ  ва аз он 

пас  тасаввуфро таҷриба кардааст. Оид ба ин масъала худаш мегӯяд: 

«Ман дар оғози кор аз осори мутакаллимон баҳраи фаровон бурдам, 

аммо саранҷом  ба тасаввуф пайвастам ва тариқи сӯфиёнро баргузидам... 

он чи маро аз аъмоқи уқёнуси шак ва беқарорӣ ба соҳили итминон ва 

оромиш расонид, назми далел ва тартиби калом набуд, балки нури 

илоҳие буд, ки дар дарунам  дурахшидан гирифт ва ин нур ҳамон калиде  

аст, ки қуфли маъориф ба василаи он гушуда мешавад ва ба  ин тартиб 

касоне, ки кашфи ҳақоиқро  мавсуф ба далел ва вобаста ба бурҳон 

медонанд ва аз вусъати раҳмати Худованд ғофил буда, онро маҳдуд ва 

мутаноҳӣ медонанд».1 

Баҳс аз илм боби нахустини китоби Ғазолӣ «Эҳё ул - улумиддин» -

ро ташкил медиҳад.  Ин боб чунин мавзӯотро дар бар мегирад: Илм, 

тааллум ва таълим. Кадом илм фарзи айн аст ва кадом илм фарзи кифоят 

ва баёни он чи  (фиқҳ ва) калом дар чи мартабаанд аз илми дин ва баёни  

илми охират ва илми дунё;  дар он чи омма онро аз улуми дин шуморанд 

ва аз он ҷумла нест ва дар вай баёни ҷинси илм мазмум ва миқдори он 

аст;  дар офати мунозара ва сабаби машғул шудани мардумон ба хилоф 

ва ҷадал; дар одоби муаллим ва мутааллим; дар илм амал ва аломатҳое, 

ки бад - он миён уламои  дунё ва уламои охират фарқ тавон кард; дар 

 
1 http:www.khabaronline.ir/detail/340062/weblog/jafarian. Улуми  шаръӣ  ва ғайришаръӣ аз дидгоҳи Ғазолӣ. 

(ал-Мунқиз-мин аз залол. - С. 14. аз мантиқ ва маърифат. - С. 66-67). (санаи муроҷиат: 25. 05. 2016). 
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ақл, шарафи  ӯ ва ҳақиқату ақсоми ӯ. 1 

Дар ин мавзӯъ Муҳаммади Ғазолӣ бештар аз оятҳо, ҳадисҳо ва 

ривоятҳои исломӣ иқтибос оварда, ҷойгоҳи хоси илмро дар ислом 

баррасӣ мекунад.  Илм,  аз нигоҳи ӯ дар ислом мақоми баландро дошта, 

ҳеҷ мақоме ҷойгузини он нахоҳад шуд. 

Бо вуҷуди баҳоҳои  зиёд,  Муҳаммади Ғазолӣ мафҳум ва таърифи 

илмро намедиҳад, дар ҳоле ки мафҳум ва таърифи илм дар оғози баҳс 

бисёр аҳаммият дорад. 

 Нуктаи дигаре, ки ҷанбаи зафъи муҳокимаҳои Муҳаммади Ғазолӣ 

дар мавриди илм аст, фазилати илм бар васфи Қуръон аст, на ин ки илм 

зотан амри зурурӣ ва судманд бошад. Яъне илм фазилат ва ахлоқ аст, ки 

инсон аз он лаззат мебарад ва сабаби саодати охират ва василати қурби 

ҳазрати борӣ (Худованд) аст. Дар ин ҷо фоидаи илм барои саодати 

охират ва наздикӣ ба Худованд таъкид  мегардад. Аз ин ҷо суоле 

бармеояд, ки  ин таърифи  кадом илм аст: илми динӣ ё тамоми илмҳои 

дунявӣ. Аз назари Муҳаммади Ғазолӣ илми дунёӣ барои  охират 

нигаронида шуда, ҳамчун як «амали солеҳ» аст барои наздик шудан ба 

Худо. Илм ба таври куллӣ аз назари Муҳаммади Ғазолӣ илми динист, ки 

аз ин роҳ ба илми дунявӣ мерасем, зеро дунё мазраъаи (киштгоҳи) охират 

аст. Бинобар ин мо аз илми динӣ бояд ҳаракат карда,  ба дунё бирасем  

ва онро ислоҳ кунем. 

Ислоҳи олам, ба ақидаи Ғазолӣ, ба таълим аст ва  аз ҳамин ҷост, ки 

таълим ҳам фазилат мебошад. Омӯхтани санъатҳо (касбҳо) низ муҳим 

буда, он  таркибе аз илм ва амал аст, мисли бинокорон, оҳангарон, 

сиёсат, бофандагӣ, барзагарон ва дигар косибон, ки барои ободкории 

 
1 Абуҳомид Муҳаммади Ғазолӣ. Эҳё улум ад-дин. Рубъи ибодот 1 (1) - Душанбе, 2008.  - С. 208. 
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дунё меҳнат мекунанд. 

    Дар байни ин илмҳо дар таълимоти Ғазолӣ  илми сиёсат мавқеъи 

муҳим дорад, зеро анбиё низ сиёсат доштанд ва баъдан хулафо ва 

подшоҳон, олимон, ки сиёсатро дар хидмати дин қарор додаанд. Сиёсати 

воизон низ аз минбарҳо чунин мақсад дорад. 

Баҳси дигаре, ки Муҳаммади Ғазолӣ дар таснифоти илм онро 

матраҳ кардааст, илми фарзи айн ва илми фарзи кифоят аст, ки дар 

ибтидои ин фасл  онро зикр кардем. Илми фарзи айн илмест, ки тааллуқ 

ба шариати ислом дорад, на  ба илм. Фарз ба маънои як воҷиби шаръӣ 

аст, мисли намоз, рӯза ва дигар воҷиботи шаръӣ. 

 Таснифоти илм ба маҳмуд, мазмун ва мубоҳ низ дар фалсафаи 

Ғазолӣ бештар ҷанбаи амалӣ- ахлоқӣ дошта, дар доираи донишҳои динӣ 

маҳдуд аст. Фазилатмандӣ низ дар доираи ахлоқи динӣ ва фармудаҳои 

динӣ маҳдуд мешавад. Муҳаммади Ғазолӣ  дар мавриди илми фарзи айн 

мегӯяд, ки он илмест барои амал.  Илми фарзи кифоят бошад, илмест, ки 

бар  асоси «ниёз» ва ба миқдори «ниёз»  мавриди ниёзмандист ва 

болотар аз ниёзмандӣ нисбати онҳо  фарз ва воҷибияте даркор нест. 

Муҳаммади Ғазолӣ дар таснифоти дигаре илмро ба шаръӣ ва 

ғайришаръӣ, ки зикрашон рафт тақсим кардааст. Улуми шаръӣ он аст, 

ки аз таълимоти пайғамбарон омӯзиш дода  мешавад ва улуми 

ғайришаръӣ ҳисоб, тиб, луғат аст, ки аввалӣ аз ақл, дуюмӣ аз таҷриба ва 

сеюмӣ аз шунидан ба даст меояд. 

   Илмҳо бо фарзи кифоят ва ғайришаръӣ се бахш дорад: ё маҳмуд ё 

мазмун ё мубоҳ. Илми ғайришаръии маҳмуд он аст, ки масолеҳи дунё 

бад-он боз аст, чун тиб ва ҳисоб. Ин ду илм   ба таври куллӣ  «фарзи 

кифоят» нест, балки як қисми он фарзи кифоят,  қисми дуюми он фазилат 

аст, вале фарз нест. Бад - ин тартиб дар  илмҳои дунявие, ки бо таъбири 
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«ғайришаръӣ» баён шудааст,  аввалан «вуҷуб» болои шаръист, сониян 

«воҷиби кифоист», на аслӣ, он ҳам бошад бахше аз он боқимондаи 

«фазилат аст», ки чунин таъриф мешавад. Ин таъриф бар асоси «ниёз» 

аст, ки  илм бо ниёзмандӣ арзишгузорӣ мешавад. 

Дар ин ҳолат низ Муҳаммади  Ғазолӣ илмҳои дунявиро аз диди 

шаръӣ баррасӣ мекунад. Дар таълифоти ӯ  «фарзи кифоят ҳар он илмест, 

ки дар қивоми  корҳои дунё аз он бениёз натавон буд, чун тиб, ки ӯ бо 

сабаби ҳоҷати  бақо танҳо зарурист ва ин он амалҳоест, ки агар шаҳре 

холӣ бошад аз касе, ки бад-он қиём намояд, ҷумлаи аҳли он шаҳр дар 

ҳараҷ бошад. Ва агар як кас бад он қиём намояд, кофӣ бошад ва фарз аз 

дигарон соқит шавад».1 

    Ин таъриф, тибқи таълимоти Ғазоли танҳо шомили илми тиб ва 

ҳисоб, ки ниёзи рӯзмарраи зиндагии мардум аст, наметавонад бошад, 

балки бисёре аз пешаҳои дигар ҳам ҳамин ҳукмро доранд: «аз ин чи 

мегӯем, ки тиб ва ҳисоб аз фарзҳои кифоят аст, тааҷҷубe набояд кард, ки 

усули пешаҳо низ аз фарзҳои кифоят аст, чун кишоварзӣ, косибӣ ва 

сиёсат бал ҳиҷомат».2 

Ниёзмандӣ дар таърифи Ғазолӣ чист ва ниёз то чӣ андоза аст? 

Масалан, дар тиб, ҳалокат меъёр аст, яъне то он ҷо бояд дар тиб пеш 

рафт, ки асбоби ҳалокат аз миён  биравад.  Аммо аз назари Муҳаммади 

Ғазолӣ ниёз марзи мушаххас надорад. Дар ҳисоб чӣ тавр аст; куҷо фарз 

аст, куҷо фазл?  Муҳаммади Ғазолӣ дар таъйини марзи фазл барои  илми 

ҳисоб ва тиб мегуяд: “аммо он чи дар фазоил маҳдуд аст, на дар фароиз, 

тааллуқ ва тавсеъа аст, дар дақоиқи  ҳисоб ва ҳақоиқи  тиб ва ғайри он, 

 
1 http:www.khabaronline.ir/detail/340062/weblog/jafarian. Улуми  шаръӣ  ва ғайришаръӣ аз дидгоҳи Ғазолӣ. 

Эҳё улум ад-дин. Рубъи ибодот. Ҷ. 1. - С. 51. (санаи муроҷиат: 25. 05. 2016). 
2 http:www.khabaronline.ir/detail/340062/weblog/jafarian. (санаи муроҷиат: 25. 05. 2016). Улуми  шаръӣ  ва 

ғайришаръӣ аз дидгоҳи Ғазолӣ. Эҳё улум ад-дин. Рубъи ибодот. Ҷ. 1. - С. 52. 



303 

 

 

 

аз ҷумла он чи аз он бениёз тавон буд, валекин ба сабаби он мазиди  

қуввате ҳосил шавад, дар он миқдор ки бад-он  ҳоҷат буд”1. Яъне ин 

илмҳо дар зарурат  муҳим ҳастанд ва набояд ба онҳо амиқ фуру рафт,  

зеро метавонад бо улуми шаръӣ дар мухолифат қарор гирад. Масалан  

илми сеҳр, тилисмот, шуъбада ва талбисот зидди дин аст. 

Илми  ашъор, аз назари Ғазолӣ агар  сахиф (бемаъно) набошад 

илми мубоҳаст. Илми таърих на танҳо фарз нест, балки фазл ҳам нест ва 

амалан ҳеҷ фоидае надорад. 

 Тибқи  таълимоти Ғазолӣ улуми шаръӣ шинохти Қуръон, ҳадис ва 

осори саҳоба аст ва фуруъи он фиқҳ ва муққадамоти илми шаръ, илми 

луғот, қироат ва мутаммамот, монанди илми риҷол ва ғайра мебошад. 

Дуюм гуруҳи улуми шаръӣ он чи аст, ки ба охират тааллуқ дорад ва он 

илми аҳволи  дил ва ахлоқи сутуда ва накуст. 2  

Ба мақсади омӯхтани ин илмҳо Муҳаммади Ғазолӣ дар «Эҳё улум 

ад-дин» номшумории зиёдеро аз китобҳои худ ва дигар олимон тавсия 

додааст. Аммо дар робита ба он ки Муҳаммади Ғазолӣ бархе аз илмҳоро 

илмҳои бад мешуморад,   А. Шамолов мегӯяд: «Ҳаминро бояд зикр 

намуд, ки сабаби ба ин кор даст задани мутафаккир дар зиёни он илмҳо 

мебошад, ки ба соҳиби илм ва ба дигарон хоҳад расид. Зеро мафҳуми 

«илм» ба мисли «фиқҳ», «тавҳид» ва «ҳикмату калом» дар асри 

Муҳаммади Ғазолӣ аз маънои аслиашон дур гашта буданд.  Ва ба қавли 

вай «ғаразҳои фосид ба онҳо даромехта буданд». Ин ақидаҳои 

Муҳаммади Ғазолӣ доир ба миёнаравии баъзе аз илмҳо аз ҳамон эътиқод 

ба робитаи илм бо имону амал ва фоидае, ки бояд аз он барои фард ё 

уммат аз роҳи илоҳӣ гирифта шавад ва сӯфиёну як қисм аз олимони 

 
1 Ҳамон ҷо. - С 53. 
2 http:www.khabaronline.ir/detail/340062/weblog/jafarian. (санаи муроҷиат: 25. 05. 2016). Улуми  шаръӣ  ва 

ғайришаръӣ аз дидгоҳи Ғазолӣ. Эҳё улум ад-дин. Рубъи ибодот. Ҷ. 1. - С. 53. 
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дигар ба он эътиқод доштаанд, баҳравар шудааст. Лекин дар тафовут аз 

Муҳаммади Ғазолӣ ва мактаби ирфон намояндагони мактаби машшоия 

ва «Ихвон ус-сафо» ҳамеша илмро аз имон ҷудо медонистанд. Ва он 

илми нофеъ ба ақидаи Муҳаммади Ғазолӣ ва аҳли сулук ҳамон «илми 

аҳволи дил» ва тариқати сулук мебошад, ки болотарини илмҳо аст. Дар 

робита ба ин аҳамияти зиёд қоил будани Муҳаммади Ғазолӣ нисбат ба 

илми ботин қисми зиёди мунаққидон, аз қабили Ибн ал-Қоим ва дигарон 

ӯро зери тозиёнаи  танқид гирифтаанд». 1 

Аммо бояд таъкид намуд, ки таъсироти таснифоти илм тавассути 

Муҳаммад Ғазолӣ, мутаасифона, дар низоми тарбиятӣ ва таълимии 

ҷомеаи исломӣ хеле зиёд буда, дар асарҳои баъдӣ ин роҳи пешгирифтаи 

Муҳаммади Ғазолиро сӯфиён ва гурӯҳе аз олимони шофеимазҳаб, мисли 

Муҳиюддин ан-Набавӣ дар «ал-Маҷмӯъ» ва Ҷалолуддин ас-Суютӣ дар 

«Итмом уд-дироятӣ ва Қуръон ан-нақояти», асосу бунёди табақабандии 

илмҳо қарор додаанд.2 

Ба ҳамин тариқ, ҳадафи Муҳаммади Ғазолӣ аз ин табақабандии 

илмҳо фақат омори илмҳо ва тартиби табақабандӣ барои донишҳо 

набуда, балки зикри илмҳое мебошад, ки кадоме аз онҳоро солики 

тариқат бояд биёмӯзад ва ё ин ки аз омӯхтани кадоме аз онҳо даст 

кашад. Дар ҳамин иртибот ӯ илмҳоро чи тавре ки дидем, ба се гуруҳ 

тасниф кардааст: 

- он чи андаку бисёраш бад аст-сеҳру ҷоду; 

- он чи андаку бисёраш хуб-ирфон ва илмҳои сулук; 

- он чи донистани андаке аз вай ба ҳадди зарурат хуб аст, тиб, 

ҳисоб, ҳандаса ва ғайра. 

 
1 Шамолов А. А. Ҳуҷҷатулислом Ғазолӣ: андешаҳои иҷтимоӣ ва сиёсӣ. - Душанбе, 1996. - С. 144. 
2 Ҳамон ҷо. - С. 145. 
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Муҳаммади Ғазолӣ баъдтар либоси тасаввуфро бар сари ашъариён  

кашид ва ҳама чизро дар сояи  он тафсиру  тарҷума кард ва барои онҳо 

роҳеро ба сӯи  тасаввуф боз кард ва уммати  исломиро  ба даруни  он  

ҳидоят кард, ки ин  иқдом  чанд натиҷа дошт: 

а) ташвиқи  зуҳду ибодат  ва эҷоди  тааммулоти сӯфиёна дар оммаи  

мусалмонҳо. 

б)  камтаваҷҷуҳӣ ба асоси зиндагии моддӣ ва парҳез аз он. 

в) дур шудан аз илмҳое, ки ҷанбаи  таҳлиливу таркибӣ ва 

интиқодиро доранд. 

г) ташвиқи гӯшанишинӣ (инзиво) ва  дур шудан аз султон, 

ҳокимият ва давлат.  

д)  костан аз арзиши фиқҳ ба қимати афзоиши  дин ва ахлоқ. Ин 

нуктаҳоро Ғазолӣ дар осораш борҳо таъкид мекунад. 

Хулоса, меъёри таснифоти илм дар таснифоти илми аҳли тасаввуф 

ва Муҳаммади Ғазолӣ воқеияти ҳастӣ, мисли машшоиён набуда, балки 

дар асоси фармудаҳои ислом ва ахлоқи амалии инсон мебошад. Албатта, 

ин зери таъсири Ислом мебошад, ки бештари мусулмонҳо  такя ба нақл 

карда, дар масири аҳли ҳадис ва мазҳаби ашъарӣ рафтанд ва камтари  

онҳо, бахусус донишмандони калом,  ақлро омезиш бо нақл додаанд. 

 

§ 3.3. Таъсири таснифоти илм дар ташаккули донишҳои илмии 

фалсафаи асримиёнагии тоҷик 

Андухтан ё ҷамъоварии донишҳои илмӣ, ки сабаби таснифоти илм 

мешавад, омили асосии дифференсатсия ва интегратсияи илмҳо буда, 

вобаста ба тавсеа ва инкишофи донишҳои илмӣ соҳаҳои гуногуни илмро 

ташкил медиҳад. Дар бобу бахшҳои гузашта, раванди таҳаввули 

илмҳоро дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик мавриди таҳқиқу пажӯҳиш 
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қарор додем.  Дар раванди таҳаввули илмҳо дар асрҳои миёна, ки 

заминаи таснифоти илмии онро мактаби машшоиён ташкил мекард, 

таснифоти гуногун ба вуҷуд омад, ки мавриди таҳқиқу арзёбӣ қарор 

гирифтанд.  Дар ин параграф мо бештар дар атрофи таърифи илм, тавсеа 

ва дастовардҳое, ки дар асрҳои миёна зимни таснифоти илм ба даст 

омадааст, таҳлилу баррасӣ мешаванд. Илм аз тарафи файласуфон ва 

мутакаллимони асримиёнагии тоҷик фаҳмиш ва таърифҳои гуногунро 

дорад. Масалан, мутакаллимон мегӯянд, ки илм иборат аз сифатест, ки 

муҷиби тамйизи ашё аз якдигар мешавад ва илми воҷибулвуҷуд иборат 

аз сифати азалият  аст, ки тааллуқ  бо он муҷиби кашфи ҳақиқатҳост. Чи 

тавре ки аз ин матн бар меояд, дар асрҳои миёна низ мисли имрӯз 

донишмандон ва файласуфон дар ҷустуҷӯи ҳақиқат буданд ва илмро 

сифати субутии Худо медонистанд. 

  Оид ба илм имом Фахри Розӣ мегӯяд: «Ҳарчи ғайри илм аст, ба 

илм шинохта мешавад ва агар бихоҳем илмро таъриф кунем, дур муҳол 

лозим ояд ва ҳар кас ба зарурат  ва виҷдони худ ба вуҷуди худ  олим аст 

ва илми ҳар кас ба вуҷуди худи илм хос бадеҳӣ  аст ва бадоҳати хос 

мусталзими  бадоҳати ом аст».1 Яъне илм пеш аз ҳама шинохти инсон аз 

ҳодисаҳои табиию иҷтимоӣ мебошад, ки хоси ҳар инсон буда, ҳар инсон 

ба таври хос фаҳмиши худро натиҷагирӣ мекунад, ки ин натиҷа қабули 

ом мешавад. Ин фаҳмиши илм албатта аз фаҳмиши имрӯзаи илм фарқият 

дошта, ҷанбаи иҷтимоии он сарфи назар карда шудааст.  

Мунаққиди дигари мактаби машшоиён Муҳаммади Ғазолӣ дар 

боби моҳияти илм мегӯяд: «Илм иборат аз яқини  ақлӣ аст, ки аз ҳиссиёт 

ва бадеҳиёт ва мутавотирот (пайдарпайӣ)  ва ё таҷрибиёт  ва қазияҳои 

фитратулқиёс гирифта шудааст. Ва  ба таври куллӣ ин умур эътимоде 

 
1  Саидмуҳаммади Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. Имом Ғаззолӣ. Меъёр ул-

илм. С. 20., - Теҳрон: Ковиён,1360 . - С. 52.   
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нест, магар он ки ақл дар онҳо ба тадбир ва тафаҳҳус пардозад ва ҳукми 

худро дар мавриди сиҳат ё адами сиҳати онҳо баён дорад».1 Ба назари 

Ғазолӣ низ донишҳое, ки аз роҳи ақл ва мантиқ дар асоси воқеъият ва 

таҷрибаҳои инсонӣ, аз роҳи қиёсу бурҳон ба даст меояд илм номида 

мешавад. Чунин фаҳмиши илм аз назари ӯ ба андешаи мо,  бевосита бо 

таъсири мактаби машшоиёни шарқӣ шакл гирифта, ки дар натиҷаи он 

китобҳои “Мақосид ул - фалосифа” ва  “Таҳофут ал - фалосифа” таълиф 

гардид. 

Зимни таҳқиқи китоби «Кашф аз - зунун» - и Ғазолӣ  дар боби илм 

бо чунин таъриф рӯ ба рӯ мешавем: «Он чи мусаллам аст, он аст, ки 

маънои ҳақиқии лафзи илм «идрок» аст, ки мутааллиқ ба «маълум» ва 

тобеи он дар ҳусули «малака», яъне василаест дар бақои он. Бас  лафзи 

илм ҳам  бар идрок ва ҳам бар малака  итлоқ мегардад ва ин итлоқ  ё 

ҳақиқии ғариба  ва ё истилоҳе  ва ё маҷоз машҳур аст ва бар маҷмӯи 

масоил  ва мабодии тасдиқӣ  ва мавзӯъот итилоқ  мегардад ва аз ин 

ҷиҳат аст: ё ҳадди исмӣ  ё ҳадди ҳақиқӣ». 2 Яъне илм ба назари ӯ идрок ва 

малакаест, ки бо истилоҳҳои илмӣ ва маҷозу истиораҳои адабӣ 

ҳақиқатро ифода мекунад. 

Машҳуртарин таърифи мутафаккирони асримиёнагии тоҷик 

нисбат ба илм он аст, ки «Илм ҳосили сурати чиз дар ақл аст», бинобар 

ин ҳукамо идроки ҷузъӣ, ваҳмӣ, хаёлиро  илм намешуморанд ва фақат  

куллиро илм медонанд. 3 

Дар маҷмӯъ илм аз назари файласуфони асримиёнагии тоҷик 

маърифате аст, ки аз идрок ва ҳофизаи инсон дар шакли хусусӣ ва фардӣ 

ҷамъбаст гашта, чизҳоеро  ёддошт мекунад, ки ҷанбаҳои монандӣ ва 
 

1 Ҳамон ҷо. - С. 50. 

2 Саид Муҳаммади Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. Имом Ғаззолӣ. Меъёр ул-

илм. С. 20., - Теҳрон: Ковиён,1360 . - С. 53.   

3 Ҳамон ҷо. - С. 53-55.  
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фарқияти ашёҳоро  байни чандин фикрҳо дар асоси қиёс ва бурҳон  

натиҷагирӣ кунад, то ҳақиқатро пайдо намояд.  Яъне  илм аз афкори 

куллӣ сохта  шудааст. 

Албатта, ин таърифи ягонаи илмӣ нест. Аз ҷониби дигар таърифи 

илм дар асрҳои миёна ва имрӯз гуногун мебошад. Вобаста ба 

марҳилаҳои таърихӣ, дидгоҳҳои гуногуни ақидавию ҷаҳонбинӣ ва 

заруриятҳои иҷтимоиву иқтисодӣ таърифҳои илмӣ дода шудаанд. 

Маслан яке аз таърифҳои илм дар замони муосир чунин баён медорад: 

“илм ин навъи фаъолияти махсуси маънавии одамон мебошад, ки барои 

истеҳсоли донишҳо дар табиат, ҷомеа ва маърифати ҳақиқат нигаронида 

шуда, ҳадафи бевосита барои маърифати ҳақиқат ва кашфи қонунҳои 

объективиро дар асоси ҷаъбасти далелҳои воқеӣ ва ба ҳам пайвастро 

дорад, то тамоили инкишофи воқеият ва қобилияти тағйири онро ошкор 

кунад.” 1 Яъне чи тавре ки аз муҳтавои ин матн бар меояд, ҳадафи илм ба  

даст овардани ҳақиқат мебошад, ки ҳам дар асри миёна ва имрӯз чунин 

ҳадаф пайгирӣ мешавад. Аммо ҷанбаи ба даст омадни дониш ва илм аз 

роҳи мушоҳидвӣ ва таҷрибавӣ ва татбиқи он дар истеҳсолот 

татбиқшаванда сарфи назар шудааст. 

Аз назари мутафаккирони асри миёна ҳар илме  асосҳо, мавзӯъ, 

масъалаҳо дорад. Мавзӯи ҳар илм он аст, ки аз арзҳои  зотӣ баҳс кунад. 

Камоли инсон маърифат  ба воқеияти мавҷудот аз  тасаввурот ва 

тасдиқот ба аҳволи  воқеии мавҷудот  ба қадри тоқати башарӣ аст, 

мегӯяд Ибни Сино. Агар ин таърифи илмро ба таърифи имрӯзаи илм 

муқоиса кунем, ошкор мешавад, ки хеле наздикӣ ва умумият дар ин 

таърифҳои муосир ва асримиёнагӣ дида мешавад. 

Байни илмҳо чӣ фарқияте ҳаст? Гурӯҳе фарқияти илмҳоро  дар 

 
1 Самиев А.Х. История и философия науки. Душанбе, 2014.  - С. 26. 
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мавзӯъ, гурӯҳе  дар масъалаҳо ва гурӯҳе дар ҳар ду  медонанд. 

Масъалаҳо ин қазияҳое ҳастанд, ки баёни он дар илмҳо буда, бештар ба 

сурати назария мебошанд, то ҳар муҳақиқи роҳи ҳалли ин масъалаҳоро 

пешниҳод намояд. 

Мавзӯъи ҳар илм он аст, ки дар он аз аразҳои зотӣ баҳс мешавад, 

яъне аразҳое, ки ба ҷиҳати зот ё чизи мусовӣ ба зоти ориз баробар аст, 

зеро он чи ориз бар амре мешавад, ё аъам (умумӣ) аз он ё ахас (хос) аз он 

мебошад.1 Яъне мавзӯъ дар мавриди сифатҳои аслии чизҳо мебошад, ки 

омили фарқияти як ашёро аз ашёи дигар муайян месозад. 

Дар асрҳои миёна баъзе олимон саъй кардаанд, ки ҳақиқатҳоро низ 

табақабандӣ карда, байни навъҳо  ва ҷинсҳою фаслҳо  фарқият гузоранд, 

монанди ҳайвон, инсон ва мавҷуд. Инчунин олимон кушидаанд, ки 

ҳолати хоси фарқкунандаи ҳар яке ашёву зуҳуротро  мавриди баррасӣ 

қарор дода, ин корро ба далелҳо  ва бурҳонҳо исбот  созад ва тасодуфан 

дар раванди ин баҳсҳо ба қазияҳое бархурдаанд, ки хусусӣ буда ва  

мавзӯъҳои он аз навъи  ҳақиқати аразҳои зотиашон  берун мебошад, ки 

масъалаҳо номидаанд. Чандин масъалаҳо ба мавзӯъе аз ҳамон 

ҳақиқатҳои воқеӣ мансуб дониста шуда, ҳақиқати масъалаҳое ошкор 

гардидаанд, ки масъалаҳо ё худ мавзӯи он масъалаҳо ва ё ҷузъи мавзӯъ 

ва ё навъе аз он ва ё арази  зотии он мебошанд. 2  

Дар ин иқтибос зикр мешавад, ки масъала ё масалагузорӣ аз кадом 

роҳ ба даст меояд? Масъалагузории илмӣ аз назари мутафаккирони 

асримиёнагии тоҷик он аст, ки аз роҳи пешниҳоди далелҳо ва бурҳонҳо 

шинохтани ҳақиқати ашё ё аразҳо ва сифатҳои зотии ашё хулосагирӣ 

шуда, моҳияти он ошкор мешавад. 

 
1 Саидмуҳаммади Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. - Теҳрон, 1360. - С. 58. 

2 Ҳамон ҷо. - С. 61. 
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 Ба ин тартиб ҳар даста аз масъалаҳо мансуб ба мавзӯъе аз 

мавзӯъҳо ба сурати илми ҷудогона медарояд ва ба сурати фан номгузорӣ 

шуда, мавриди таълим қарор мегирад. 

Ҳамин тариқ, фарқияти илмҳо дар мавзӯъ, ҳадаф ва таърифи он аст. 

Ашёи бисёр аз он ҷиҳат мавзӯи илмӣ мешавад, ки аз ҷиҳати хусусиятҳои 

аслӣ ё  зотӣ ва аразӣ (сифатӣ) ба ҳам монанд  бошанд. Агар баҳс дар он 

масъалаҳои зиёд  ва гуногун аз ҷиҳате зиддият дошта бошад, ки онҳоро 

дар он ҷиҳат ба ҳам пайванд надиҳад, пас  ҳар яке аз ин масъалаҳо 

ҷиҳату хусусияти ҳар як чизро дар бар гирифта, дифференсатсияи 

илмҳоро пеш меорад, яъне дар ин сурат илмҳои зиёде ба вуҷуд меояд. 

Иштирок дар умури аразӣ ё миқдорӣ монанди адад ва миқдор, ки 

дар каммият  муштараканд, мавзӯи илмӣ ҳисоб аст. Мавзӯъ ин модда ва 

ҷинс аст, аворизи зотӣ фасл аст ва дастаи аз мавзӯот  масъалаҳоро 

ташкил медиҳад. Чунин шинохт муҳтавои таснифоти илмро дар асрҳои 

миёна ташкил медиҳад, ки дар он қонуният ба ҳисоб гирифта нашуда, 

танҳо таърифи мафҳумҳои илмӣ дода шудаанд. Дар ҷаҳони муосир 

бошад, таснифоти илм дар асоси монандӣ ва фарқияти мавзӯъ, 

масъалаҳо ва ҳадаф матраҳ шуда, қонунҳо ва назарияҳо муайян карда 

мешаванд.  

Масъалаи таснифоти илм дар асрҳои миёна аз роҳи тарҷума ва 

тафсиру таъвили илмҳои ақлӣ ва мантиқӣ аз Юнони қадим ба олами 

ислом гузашта, мавриди таваҷҷӯҳи донишмандони асримиёнагӣ қарор 

гирифт. Донишмандони асримиёнагӣ илмҳоро дар асоси усулҳои 

субординатсионию координатсионӣ ба тарзҳои гуногун табақабандӣ 

намуда, омили баъзе аз кашфиётҳои нодир дар соҳаҳои мухталиф 

гардиданд. 

   Дар мантиқи суварие (шаклие), ки мероси Юнони қадим аст, 
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нахуст масъалаи маърифат ва  ҳудуди он мавриди баҳс қарор гирифта, 

сипас таснифоти масъалаи қазияҳо, тасаввурот, тасдиқот сурат мегирад 

ва билохира қиёсҳо  тақсимбандӣ мешаванд, ки дастоварди мактаби 

машшоиёни шарқӣ мебошад. Таснифоти илмҳои назарӣ ва амалӣ дар 

асрҳои миёна на танҳо дар доираи фалсафа маҳдуд гардид, балки дар 

таснифоти илмҳои динию ирфонӣ густариш пайдо карда,  то ба имрӯз 

ҳамчун меъёри илмӣ дар ҳар як илм ҷанбаҳои назариявию амалии он 

мавриди пажӯҳиш қарор мегиранд. 

Бояд зикр кард, ки дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик гарчанде 

фалсафаи Юнон татбиқи амалии  худро пайдо карда бошад ҳам, аммо 

фалсафаи асримиёнагӣ ҳеҷ гоҳ натавонист, ки афкори куллӣ ва 

мафҳумҳои  фалсафиро  ҳатто дар табииёт мавриди баҳрабардории 

амалӣ қарор диҳад. Аз ҷониби дигар улуми  назарии фалсафаи ин даврон 

маҳдуд ба шинохти  Худо ва табиат дар фаҳмиши  метафизикӣ боқӣ 

монда, густариш наёфт, ки ин омили ақибмондагии кишварҳои 

мусулмоннишин гардид. Гарчанде дар тӯли таърихи  фарҳанги 

асримиёнагии тоҷик  таваҷҷуҳи хос  ба улуми фалсафӣ дода мешуд, аммо 

дар бисёри масъалаҳо зиёд донишмандон дар доираи масъалаҳои 

мазҳабӣ ва каломӣ маҳдуд монданд. Вале дар китобҳои фиқҳӣ, усулӣ  ва 

адабии асримиёнагӣ  низ аз масоили ақлӣ  ва мантиқӣ истифода 

мешуданд, ки ин як таҳаввули бузург дар тамаддуни асримиёнагии 

тоҷик, нисбат ба мероси гузаштаи пеш аз исломӣ мебошад. 

Ба назари муҳаққиқ Саид Муҳаммади  Содиқи Саҷҷодӣ омезиш 

пайдо кардани масоили  фалсафӣ - мантиқӣ бо масоили  каломӣ хидмати  

амалии фалсафаи машшоиёну мутакаллимон дар  асрҳои миёна аст. 

Ҳамаи илмҳои  мавҷуда, мисли улуми назарӣ, риёзиёт, ҳайат, нуҷум ва 

ҳатто кимиё дар хидмати мазҳаб ва Қуръон қарор гирифтанд ва ҳатто  аз 
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тарафи донишмандони асримиёнагӣ баъзан   саъю   кӯшиш ба харҷ 

мерафт, ки Қуръон ва ахбори  исломиро маншаи ҳамаи улуми фалсафӣ 

ва  мантиқӣ бидонанд, ки чунин вазъ аз ҷумла дар китобҳо ва рисолаҳои  

Муҳаммади Ғазолӣ ва дигарон  дида мешавад.1 

Дар ин росто баҳсҳо дар бораи ҷудоии масъалаҳои динӣ  ва 

фалсафӣ дар таърихи  асри миёнаи тоҷик низ вуҷуд дошт, ки масъалаҳои 

куллӣ  ва мантиқӣ сохта ва пардохтаи  фикрӣ инсонҳо буда, набояд бо  

масоили  динӣ омехта гардад. Ин баҳс ва ҷидол  байни мактаби 

мутакаллимони ашъарӣ  ва муътазила то ба имрӯз идома дорад. 

Чунин баҳсҳо сабаб гашт, ки мутафаккирони асримиёнагии тоҷик  

мисли Абурайҳон Берунӣ, Абунасри Форобӣ, Ибни Сино ва Ибни Рушд 

дар таълимоти фалсафии хеш аз мантиқи юнониён  амалан истифода 

кунанд, то ба донишҳои воқеӣ ва ба даст овардани ҳақиқат комёб 

шаванд. Муҳаммади Ғазолӣ низ зимни омӯзиш ва нақди мантиқу 

фалсафаи Юнони қадим ва пайравони он кӯшиш кардааст, ки як 

мантиқи амалӣ  ва татабиқие ба вуҷуд оварад ва ин мантиқро бо  

масъалаҳои шаръӣ  мутобиқат дода, онро аз баҳси сирф берун намояд 

(Қистос-ал-мустақим ва дигар китобҳои мантиқии Ғазолӣ).2  

Таҳаввулоти дигар дар бархуд бо фалсафаи Юнони қадим ва 

фарҳанги бостонии тоҷик аз тарафи Шаҳобуддин Суҳравардӣ дар илми 

илоҳиёт ва мантиқ идома пайдо кард. (аз ҷумла, дар Ҳикмати ишроқ). 3  

Дар таснифоти илмҳои  асримиёнагии тоҷик, инчунин баъзан дида 

мешавад, ки ба ҳайси меъёри таснифот модда ва ақл қарор гирифтааст. 

Тибқи он илмҳо ба улуми моддӣ ва ақлӣ тақсим шудааст, ки на ба 

 
1 Саидмуҳаммади  Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. – Теҳрон, 1360. - С. 6-7. 
2 Абуҳомид Муҳаммади Ғаззолӣ. Эҳё улум ад-дин. рубъи ибодат 1 (1) - Душанбе,  2008. - С.  628. 
3 Саид Яҳё Ясрибӣ. Ҳикмати ишроқи Суҳравардӣ. Гузориши ҳикмати Ишроқ бо татбиқ ва нақд ҳамроҳ бо 

матни «Ҳикмат-ул-ишроқ». - Теҳрон, 1385. С . 327. - С. 27. 
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маънои улуми назарӣ  ва амалӣ аст,  балки бар асоси дугонагии  вуҷуди 

ақл ва модда такя мекунад. Чунин фаҳмиш хоси касоне аст, ки ҳам ақлро 

асл медонанд ва ҳам моддаро, яъне ин зуҳури дуализми ақидавӣ 

мебошад. Ончи дар хориҷ ва муҳити берун аз  инсон вуҷуд дорад, мавзӯи 

баҳси  илмҳои моддӣ, ки дар назари донишмандони асримиёнагии тоҷик 

беш аз 50 шуъба дорад.1  

Чунонки дар фаслҳои гузашта таъкид гардид, дар таълимоти аҳли 

ирфон илмҳое монанди улуми касбӣ, мавҳибот, виросат, диросат, хаёлӣ, 

айнӣ, ғайб ва шаҳодат вуҷуд дорад, ки мо дар бахши аввали боби сеюм 

баррасӣ намудем. 

Ин бардоштҳо нишон медиҳад, ки мавзӯи  таснифоти илм дар 

таълимотҳои гуногуни донишмандони асримиёнагии тоҷик то он ҷо пеш 

меравад, ки баъзан  ҷанбаи ваҳмӣ (хаёлӣ) ба худ мегирад ва илмҳое чун 

илми ҳавоси ҳуруф, ҷафр, рамл ва устурлоб, инчунин  дар заминаи онҳо  

илми каҳонат, қиёфат падид меояд. 

Марҳилаҳои  мухталифи илм ва хусусиятҳои рушду тамоюли  он бо 

давраҳои мухталифи тамаддун ва фарҳанги  башар иртиботи 

ҷудонопазир дорад. Дар ҳар давра  аз таърихи башар, пайдоиши афкор 

ва ақидаҳои навин, инкишоф ва ихтироъ, ибрози назариёти илмии 

мутобиқ  бо шароити фикрии замон  ва муҳит, пайдоиши илмҳои 

мутафовут, иртиботи мазҳабҳо ва мавзӯи онҳо  нисбат ба илм ва намудҳо  

ва осори он ва ҷустуҷӯи  робитаҳои илмии ҳар давра бо давраҳои собиқ 

ва андозагирии арзишҳоро метавон таърихи илм ҳисоб намуд. 

Яке аз муҳимтарин илмҳо, ки дар тамаддуни асримиёнагӣ нуфузи 

баланд пайдо кард ва  бештари файласуфони  ин давра аз он огоҳӣ 

доштанд, ин илми тиб мебошад. Илми тиб дар ибтидои  зуҳури  ислом 

 
1 Саидмуҳаммади  Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. – Теҳрон, 1360 . - С. 70. 
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чандон нуфуз надошт  ва баъдан бо таъсири  Гунди Шопур ва интиқоли  

улуми пизишкӣ  ба дунёи Ислом  нақши бас муҳимме бозид.1 

Дар ин давра осори тиббии юнонӣ, ҳиндӣ, хитоӣ ва тоҷикӣ ба 

арабӣ тарҷума шуда, ибтикороти тозае низ аз тарафи табибони 

асримиёнагии тоҷик сурат гирифт. Дар ин росто метавон Муҳаммад 

Закариёи Розӣ, табиб ва файласуфи бузург, сад ҷилд китобҳои ӯ, аз 

ҷумла «ал-Ҳовӣ», «ал-Ҷомеъ», «ал-Мадхал», «ат-Тиб ал-Мулукӣ», «ал-

Мадхал ило ат - тиб ва ал-Коф» ва бисёр дигареро ном бурд. Ин пизишк 

дар мавриди табобати сурхак ва обила таҳқиқоти арзанда дошта, дар 

илм ва равишҳои  ташкил ва муайяне ибдоъ кардааст. Идомадиҳандаи 

илми пизишкӣ Ибни Сино аст, ки дар Мағрибзамин то ба ҳол  шуҳрат 

дорад ва  китоби “ал-Қонун” – и ӯ ҳамчун китоби дастурии  табибон дар 

Аврупо, то асри XVI  мавриди истифода қарор дошт. 2 

Донишмандони дигаре чун Ибни Рушд  ва Ибни Ҷалҷал ва дигарон 

низ дар даврони  асримиёнагӣ зуҳур  карда, таҳқиқоти арзандаеро  аз 

ҷумла дар чашмпизишкӣ, чарроҳӣ, домпизишкӣ, дорусозӣ, гиёҳпизишкӣ 

анҷом додаанд. 

Илми химия низ дар ин давра  аз тарафи Ҷобир ибни Ҳайён, 

Абубакри Розӣ, Абурайҳон Берунӣ ва дигарон рушд дода шуда, ба 

комёбиҳои зиёде ноил гардид, ки сабаби  рушди чармсозӣ, коғазсозӣ, 

истихроҷи маъданҳо, таҳияи борут, таҳияи руғанҳо ва пешрафти 

ҳайратангези ин соҳа шуд. 

Рушди илм ва таснифоти илм ба рушди ситорашиносӣ, ҷуғрофия ва 

илмҳои дигар низ мусоидат намуд. Хулафо, ҳукмронон  ва салтанатҳо ба 

донистани толеъи худ олимонро ҷамъоварӣ мекарданд, то ба ин илмҳо 

 
1 Сайд Ҳусайни Наср. Таърихи улуми ақлӣ. Ҷ.1., - Теҳрон, 1327.  - С. 17-18. 
2 Саидмуҳаммади  Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. - Теҳрон, 1360 . - С. 6-7. 

 



315 

 

 

 

машғул шаванд. 1 

Дар натиҷа таҳқиқот ба дараҷае аз тарафи олимони асримиёнагӣ 

пешрафт кард, ки то ба имрӯз  дастовардҳои он  арзиши худро гум 

накардааст. Аз ҷумла метавон баъзеи ин комёбиҳои илмиро номбар кард: 

- таъйини дараҷаи тӯл ва арзи ҷуғрофия аст, ки  аксарият, то ба 

имрӯз бо иттифоқи он таҳққиқот  мутобиқат доранд. 

- кашф ва таъйини ду қутби Замин; 

 - исботи курравияти замин; 

 - муайянсозии иллати торикии шашмоҳаи қутб ва чигунагии 

сарзаминҳои маскун ва ғайримаскун; 

 - таъйин ва кашфи  сайёроти машҳур ва манзумаи шамсӣ ва 

теъдоди каҳкашонҳо; 

 - таъйини ҳудуди ҳавои (атмосфераи) Замин, мадори Замин, 

ихтилофи соатҳои шабу рӯз дар манотиқи  мухталиф ва сабаби он; 

  - тадвини  зиҷҳо  ва тақвимҳо ва ҷадвалҳои  фалакӣ; 

- таъйини ҳаракати вазъии замин; 

 - андозагирии  минтақат ал - бурҷ. 

- кашфи надоштани рушноии мадори сайёрҳо  ва ҳаракати Замин 

ба даври Офтоб ва ғайра. 

  Дар ин росто бояд таъкид намуд, ки ҳанӯз қабл аз Коперник 

Абурайҳон Берунӣ гуфта буд, ки гардиши Замин ба даври Офтоб  тобеъи 

ҳамон ҷадвали  ситорагон аст ва ҷадвале таҳия кард, ки нишон медод, ки 

Замин ва ситорагон дар ҳаракат ва бо Офтоб дар иртиботанд.2 

Кашфиётҳое, ки илми асримиёнагии тоҷик сурат гирифтанд, 

баъдан ҳамчун заминаи Эҳё дар Урупо гаштанд. Ҷаҳонгарди бузурге чун 

 
1  Сайд Ҳусайни Наср. Таърихи улуми ақлӣ. Ҷ.1., - Теҳрон. 1327.  - С. 126-128. 

2 Саидмуҳаммади  Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. – Теҳрон,1360 . - С. 41- 42. 
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Ибни Баттута  ва Носири Хусрав  шарҳи ҳолисет, ки  дар боби  манотиқи 

мухталифе  ва авзои ҷуғрофӣ  ва минтақаҳои  аҳолинишин мебошад. 1 

Абурайҳон Берунӣ дар мавриди Замин, хушкию обӣ ва куҳҳо маълумоти 

дақиқе пешкаш кард. 

Чуноне, ки болотар ҳам таъкид гардид, бештари кашфиётҳо ва 

дастовардони илмӣ дар асрҳои X-XIII асосан баъди тарҷумаи осори 

илмӣ аз Эрону Ҳинд ва Юнону дигар кишварҳое, ки тобеият аз ҳукумати 

исломӣ мекарданд, ба даст омадааст.2 Ин марҳила начандон тӯлонист, 

аммо дар баробари тундгароии мазҳабӣ ва тохту тозҳои муғулу туркҳо 

чунин кашфиёти илмӣ аз тарафи  олимони мусалмон ба даст омад, зеро 

онҳо ба дину мазҳабҳо  мухолифат надоштанд ва баъзан барои муайян 

кардани қибла ва дигар лашкаркашиҳои мусалмонон истифода 

мешуданд. 

Илми физика ва механика низ дар асрҳои миёна ба муваффақиятҳо 

ноил шудааст. Бархе аз ихтироъот  ва дастовардҳои муслимин дар илми 

физика ва механика инҳоянд: 

- сохтани чархҳои осиёб ва васоили обкашӣ аз чоҳҳо; 

- сохтани абзор ва манҷаниқҳои ҷангӣ; 

- нур ва навъҳои гуногуни ойинаҳо; 

 - инкисор ва интишори нур ва зовияҳои инкисор ва тобиш ва 

нисбати муқаррараи байни онҳо; 

 - эҷоди адасия (линза) ва таъсири нур ва зовияҳои он дар муоянати 

мухталиф. 

 - пешниҳоди ақида дар бораи он, ки тасвири ҷисми инъикосшуда 

ба чашм мерасад ва ба василаи пардаи шаффоф, яъне адасӣ мунтақил 

 
1 Носири Хусрав. Сафарнома. - Душанбе, 2014.  - С. 23. 
2 Забеҳулло Сафо. Таърихи улуми ақлӣ дар тамаддуни исломӣ. - Теҳрон, 1371. - С. 126. 
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мешавад ки баъди он андешаҳои нодурусти Эвклид ва Птоломей рад 

карда шуд; 

 - таъсири ҳавои Замин ба афзоиши ҳаҷми Офтобу Моҳ вақте, ки 

дар уфуқи  наздик қарор доранд; 

 - иртиботи вазн ва зичии ҳаво ва таъсири зичии ҳаво ба вазни 

ҷисмҳо, таъйини  формулаҳои печида,  барои таҳққиқоти  асари нур дар 

ойинаҳои  куравӣ, мутақобил ва адасиҳои сузонанда; 

- ченаки умқи дарёҳо ва пастию баландии сатҳи об;   

- сохтани соатҳои обӣ ва осиёи бодӣ; 

 - абзори хоси ҷангӣ ва ихтирои дастгоҳи парвоз; 

 Ин кашфиётҳо бисёр муҳиманд, ки дар ин даврон дастрас 

гаштаанд ба донишмандони  бузурге, мисли Ҳасан ибн Ҳусайни 

Симнонӣ, Камолиддини Форсӣ, Умари Хайём, Абулқосими Ироқӣ ва 

бисёри дигар дар ин боб заҳматҳо  кашида ва осори бузурге  аз худ ба 

ёдгор гузоштаанд.1 Ин марҳиларо мо метавонем ба гуфтаи Томас Кунн 

як давраи инқилоби илмӣ дар таърихи илми башарӣ номид. Зеро зимни 

тавсеаи илмҳо ва таснифоти илм парадигмаҳои илмии наве ба вуҷуд 

омаданд, ки дар шинохти манзараи олам таҳаввули чашмрасро ба миён 

оварданд. 

Риёзиёт низ дар ин даврон бо тарҷумаи китоби «Синди Ҳинд» аз 

санскрит ба дасти Муҳаммад ибни Иброҳими  Фазорӣ ҷойгоҳи хос пайдо 

карда, ба муваффақиятҳои  зиёде комёб гаштааст. Ин раванд инчунин аз 

роҳи тарҷимаи китобҳои  риёзии юнонӣ густариш пайдо кард. Дар ин 

росто Ҳаҷҷоб ибни Юсуф ибни Матар китобҳои «Маҷастӣ»-и 

Питоломей ва усули ҳандасаи Эвклидро ба арабӣ тарҷума кард ва дигар 

мутарҷимон низ дар ин роҳ кӯшишҳои зиёде карда, олимон тавассути 

 
1 Саидмуҳаммади  Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. - Теҳрон, 1360 . - С. 44- 45. 
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онҳо ҷое  ки соҳибназар шуданд, ки назариёту ақидаҳои ҷолиберо кашф 

карданд. 1 

Муҳаммад ибни Хоразмӣ асосгузори илми алҷабр (алгебра ё 

алгоритм) бо номи ин олим гузошта  шудааст. Дар риёзиёт ӯ китоби «Ал 

мухтасар фи ҳисоб ал- ҷабр вал- муқобала» нигоштааст, ки бо забонҳои  

гуногуни Аврупо  тарҷума шудааст. Инчунин саҳми Абурайҳон Берунӣ, 

Абулвафо Бузҷонӣ, Абубакр Фаррухӣ, Умари Хайём, Хоҷа Насируддини 

Тӯсӣ, Ғиёсиддини Ҷамшеди Кошонӣ дар рушду таҳаввули илм на камтар 

аз дигар миллатҳо мебошад. Дастовардҳои донишмандони асримиёнагӣ 

дар риёзиёт инҳоянд: 

 - таъсис ва такомули илми ҷабр ва андозагирии сатҳи ҳамворӣ ва 

куравӣ; 

 - таҳқиқоти арзанда дар муодилоти дараҷаи сеюм, дуюм ва тариқи 

ҳалли онҳо; 

  - таҳқиқот дар ҳолати шашгонаи мусалласи куравии қоим уз-

зоввия (баробаркунҷ) ва кашфи касри даҳӣ (аъшорӣ) ва ададӣ 

(=14R3=P); 

 - таҳқиқ дар мавриди давоири куррот ва нисбати ақтор ва маркази 

онҳо бо якдигар; 

 - ёфтани маҷмӯаи аъдоди табиӣ дар тавони чаҳорум, кашфи 

алгоритм; 

 - пешниҳоди роҳи ҳалҳои  ҳандасӣ барои муодилоти дараҷаи 

дуюм. 

- ба кор гирифтани мусалласот ба ҷойи мураббаот дар ҳалли 

масоил ва ғайра.2 

Дастовардҳо ва комёбиҳои олимони асримиёнагии Шарқи наздик 

 
1 Забеҳулло Сафо. Таърихи улуми ақлӣ дар тамаддуни исломӣ. - Теҳрон, 1371.  - С. 37-38, 40. 

2 Саидмуҳаммади  Содиқи Саҷҷодӣ. Табақабандии улум дар тамаддуни  исломӣ. - Теҳрон, 1360 . - С. 47- 49. 
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ва Миёна  ва Осиёи Марказӣ, то замони мо гарчанде ба пуррагӣ 

нарасида бошанд ҳам, лекин ҳамагӣ назаррасанд.  Мутафаккирони 

асримиёнагӣ дар соҳаҳои гуногуни илми замони хеш бо вуҷуди ҷаҳлу 

торикии мутаассибон ва тахрибкорони сиёсиву мазҳабӣ,  дар соҳаҳои 

гуногуни илми замони худ тавзеҳи бисёр масъалаҳои норӯшан аз 

гузаштагон ба мерос мондаро тафсирҳо карда, дар заминаи ин тафсирҳо 

ба кашфиётҳои назаррас низ ноил гаштаанд. Онҳо махсусан дар “соҳаи 

илми риёзиёт ва ситорашиносӣ ба авҷи тараққиёт расида буданд. Дар 

воқеъ, сардафтари алгебра олими барҷастаи тоҷик Муҳаммади Хоразмӣ 

(асри IX) буд. Аз транскрипсияи лотинии номи олим бошад (алгоритмс), 

истилоҳи ҳозираи илмӣ алгоритм ба вуҷуд омадааст, ки аз мафҳумҳои 

асосии риёзиёти ҳисоббарори асри мо ба шумор меравад. Математикҳои 

машриқӣ низ асосгузори тригонометрия буданд, ки он илми мусалласот 

ном дошт. Аз тарафи онҳо бештар аз 100 ҷадвали дақиқи тригонометрӣ 

мураттаб сохта шудааст. Ҷадвалҳои аз ҳама аниқ бошад дар расадхонаи 

Самарқанд тартиб дода шудаанд. Аз силсилаи кашфиётҳои риёзидонони 

тоҷик махсусан сетояш дар таърихи математика нақши равшан 

гузоштааст.  

Дигаре кашфи касрҳои даҳист, ки низ ба Ғиёсуддини   Кошонӣ 

муяссар гардидааст. Сеюмӣ - исботи постулати V - и Уқлидус мебошад, 

ки ба назарияи хатҳои мувозӣ (параллелӣ) бахшида шудааст. Маҳз 

ҳамин исбот, ки дар асари писари Насируддини Тӯсӣ Садриддин 

“Таҳрири Уқлидус” баён шуда буду тавассути тарҷумаи лотинӣ дастраси 

аҳли илми Европаи асри XVI гардида, ба кашфиётҳои инқилобии ояндаи 

ихтирои ҳандасаи ғайриевклидӣ замима шуд.”1  

Комёбиҳои илми ҳайъат - астраномия бошад, дар  асрҳои IX-XV 

 
1 Энсиклопедияи советии тоҷик. Ҷ.II. - Душанбе, 1980. - С. 1653- 1654. 
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моли бештар аз 100 нафар мунаҷҷимони заковатманди тоҷик буданд, ки  

қариб 20 расадгоҳ ташкил карда  буданд, ки ҳар яке асбобу афзори 

пуриқтидор ва дақиқкоре дошт ва барои анҷом додани тадқиқоти 

мухталиф мусоидат мекарданд. “Чунончи, Абурайҳони Берунӣ дар 

Хоразм, Муҳаммади Хоразмӣ дар Бағдод, Умари Хайём дар Исфаҳон, 

Насируддини Тӯсӣ дар Мароға ва ниҳоят як зумра ахтаршиносони 

маъруфи самарқандӣ дар расадхонаи Улуғбек дар муддати чандин сол 

мушоҳидаҳои пурарзиши ситорашиносиро ба амал бароварда ба 

инкишофи илми ҳайъат ҳиссаи калон гузоштаанд”. 1 

Ибни Сино дар баробари дигар комёбиҳои илмии худ  ба 

ҳайъатшиносӣ низ машғул шуда, дар ин бобат асарҳои мухталиф таълиф 

кардааст. “Дар феҳристи осори илмии Шайхурраис Ҳуҷҷатулҳақ, ки бо 

саъю эҳтимоми шогирди ӯ Абуубайди Фақеҳи Ҷузҷонӣ мураттаб сохта 

шудааст, ҳафт рисолаи Аллома ба назар расид, ки дар онҳо масъалаҳои 

гуногуни назарӣ ва амалии илми ҳайъат мавриди тадқиқ қарор 

гирифтааст. Ба ғайр аз ин, масъалаҳои мухталифи ситорашиносӣ дар 

асарҳои энциклопедии Ибни Сино, аз қабили “Донишнома” ва “Шифо”, 

инчунин дар тафсирномаву тавзеҳоти навиштаҳои муҳаққиқони дигар, 

аз ҷумла “Ал-маҷастӣ”-и Птоломей ва “Усул”-и Эвклид зикр ёфтааст. 

Дар ин бора дар хотироти Абуубайди Ҷузчонӣ чунин гуфта шудааст: 

“Дар Маҷастӣ”даҳ шакл аз ихтилофи манзар овард, дар охири 

“Маҷастӣ” дар илми ҳайъат чизҳое овард, ки пеш аз ӯ набуд. 

Сониян, Ибни Сино нуқтаҳои норасо, бебурҳон ё нотамоми 

пешиниёнро мукаммал кардааст ва ё хатоҳои илмии ононро ислоҳ 

намудааст. Абӯалии Сино на фақат оид ба масъалаҳои умумии илми 

ҳайъат (хусусиятҳои ҳаракати ҷирмҳои фалак, ашколи Замину Осмон, 

 
1 Энсиклопедияи советии тоҷик. Ҷ.2. - Душанбе, 1980. - С. 1654. 
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чигунагии расад ва мутобиқати он бо табиатшиносӣ ва монанди инҳо) 

рисолаҳо иншо кардааст, балки ҷояш ояду шароит мусоидат кунад, худ 

ба мушоҳида ва расадбандӣ пардохтааст.1 

Комёбиҳои намоёни олимони тоҷики асримиёнагӣ дар “омӯзиши 

ҳаракати Моҳу сайёраҳо, муайян намудани шаклу андозаҳои Замин, 

ҳисобу китоби протсесси нуқтаи эътидоли баҳорию тирамоҳӣ, чен 

кардани кунҷи моилии эклиптика ба экватор (ба истилоҳи асл: зовияи 

тамоили минтақатулбуруҷ ба муаддилуннаҳор), дар мураттаб сохтани 

тақвимҳои аниқ ва дар ихтироъу такмил додани асбобу афзорҳои 

мушоҳида ва андозагирии нуҷумӣ, дар мураттабсозии зиҷҳо (ҷадвалҳои 

ситораҳои собита) , мисли, “Зиҷи Маликшоҳӣ”-и Умари Хайём, “Зиҷи 

Элхонӣ”-и Насириддини Тӯсӣ, “Зиҷи Хоқонӣ”-и Ғиёсуддини Кошонӣ ва 

ниҳоят “Зиҷи ҷадиди Кӯрагонӣ”-и мунаҷҷимони самарқандӣ, ки маъруф 

ба номи “Зиҷи Улуғбек” аст, аз ҷумлаи ҷадвалҳои машҳури 

ситорашиносиянд, ки дар расадхонаҳои Эрону Осиёи Миёна таҳия шуда, 

бо мурури замон нуфузи байналмилалӣ пайдо кардаанд. Зиҷҳо як навъ 

донишномаи илми нуҷуми амалӣ буданд; онҳо на фақат ҷадвалҳои 

мусалласӣ ва ҷуғрофӣ, балки инчунин маълумотҳоеро низ дарбар 

мегирифтанд, ки ба тақвимҳо ва қонуниятҳои ҳаракати Моҳу Офтоб ва 

сайёраҳоро муайян мекарданд”.2 

Дар соҳаи ситорашиносии амалӣ бошад, тадқиқоти олимони 

расадхонаи Мароғаро зикр кардан ба маврид мебошад. Онҳо  шабакаи 

офтобмарказии оламро бунёди ҷаҳонбинӣ қарор дода, дар асоси 

тадқиқоти худ тағйироте дароварданд, ки барои дар оянда боздиди 

назар кардани мабодии кайҳоншиносии Арастую Батлимус (Птолемей) 

 
1  Ҳамон ҷо. - С. 1655. 
2  Энсиклопедияи советии тоҷик. Ҷ.2. - Душанбе, 1980. - С. 1656. 
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таҳкурсӣ ва шароити мусоид фароҳам овард. Ин нуқта алалхусус ба 

назарияҳои сайёраҳо тааллуқ дорад, ки аз ҳама бештар мавриди ислоҳу 

такмил қарор гирифтаанд. Сараввал Насируддини Тӯсӣ ва шогирди ӯ 

Қутбуддини Шерозӣ ба тасҳеҳи қолиби Батлимус пардохтанд. Ибни 

Шотир бошад, аз қолиби Батлимус умуман даст кашида, қолиби 

комилан нави ҳаракати кинематикии Моҳу Офтоб ва сайёраҳоро таҳия 

кард. Аҷаб нест, ки Н. Коперник ҳангоми шабакаи офтобмарказии 

оламро офаридан маҳз аз тадқиқоти Ибни Шотир илҳом гирифта бошад, 

зеро равишҳои риёзии ҳар ду олим ба ҳам хеле монанданд.1 

Инчунин олимони Осиёи Маказӣ ва Шарқи Наздику Миёна, дар 

илмҳои тиб, ҷарри асқол (механика), манозир ва мароё (оптика), 

табақотуларз (геология), ҷуғрофия (география) ва кайҳоншиносӣ 

(космология) низ ба кашфиётҳои муҳим комёб шудаанд, вале ба гуфтаи 

Фредерик Старр 2 ҳануз ношинохта боқӣ мондаанд. 

     Аз ҷумла ақидаи Ибни Сино дар бораи сабаби ҳаракати табиъӣ 

“майл” дар таърихи илми механика бунёди мафҳуми ҳозираи илми 

табиъи инерция буд. Лекин таърихан ақидаи Ибни Сино ба ташаккули 

мафҳуми дигар – импульс (набз) оварда расонид, ки низ аз ҷузъҳои 

асосии тасаввуроти илми механика аст. Ғояи Абӯалӣ Сино ба воситаи 

шарҳ ва таъбироти Ибни Боҷа ва ал - Бетруҷӣ (асрҳои XI - XII) дар 

Аврупо интишор гардид ва баъд аз тарафи файласуфи франсавӣ Жан 

Буридан такмил дода шуд.  Саромади механикаи физикӣ Галилей маҳз 

истилоҳи ӯ “импетус”-ро ба сифати мафҳуми миқдори ҳаракат– импулс 

истифода бурдааст. 3 

Мутафаккирони гузаштаи мо дар инкишофи мафҳумҳои статика ва 

 
1  Энсиклопедияи советии тоҷик. Ҷ.2. - Душанбе, 1980. - С. 1656. 
2 Старр Ф. Маърифати гумшуда.  Душанбе, 2016. – C. 9. 
3  Энсиклопедияи советии тоҷик. Ҷ.2. - Душанбе, 1980. - С. 1657. 
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кинематика ҳиссаи арзанда гузоштаанд.  Чунончи, Абурайҳони Берунӣ 

ва Умари Хайём дар ташаккули мафҳумҳои вазн ва вазни қиёсӣ ва 

услубҳои муайян кардани онҳо саҳми калон доранд. Собит ибни Қурра 

ва ал -  Ҷазорӣ бошанд дар коркарди назарияи механикии фишангҳо ва 

ташаккули мафҳуми лаҳзаи статикӣ хизмати босазое кардаанд.  Ғайр аз 

ин Собит ибни Қурра ва Абӯрайҳони Берунӣ бо таърифи ҳозираи суръат 

ва тезшавии якбора ва инчунин суръати ҳаракати нобаробари нуқта бар 

ин мафҳумҳои асосии кинематика хеле наздик омада буданд.  Ақидаҳои 

пешқадами ин олимон, фақат пас аз садсолае чанд дар Аврупо эҳё шуда, 

мавриди баррасии муҳаққиқон қарор гирифтанд. 1 

Дар соҳаи оптика низ мутафаккирони Шарқи Наздику Миёна  ва 

Осиё Марказӣ сухани тоза гуфтаанд.  Чунончи, ал-Киндӣ бори нахуст 

назарияи Уқлидусро оид ба табиати физикии биниш танқид карда, дар 

бораи ин ҳодиса чанд фикри бикрро байён намудааст.  Вай чунин ақидаи 

дурусти физикиро собит кардааст, ки ҳар як нуқтаи ҷисми мунир манбаи 

афканишот аст, ки аз он шуъоҳо ба ҳама тараф баробар ва аз рӯи хатти 

рост паҳн мешаванд.  Сонитар ғояҳои ал - Кандӣ аз тарафи Ибни Ҳайсам 

(асри X - XII) такмил дода шуданд.  Ин олими нуктасанҷ таълим медод, 

ки рӯшноӣ мисоли гармӣ як навъи энергия аст.  Бар замми ин, вай 

ҳодисоти шикастани нурро маънидод карда, қайд кадааст, ки ин натиҷаи 

дар муҳитҳои гуногун бо суръатҳои гуногун паҳн шудани рӯшноӣ аст.  

Аз кашфиётҳои Ибни Ҳайсам махсусан тахмини ӯ дар бораи бо як 

суръати муайян паҳн шудани нур ҷолиби диққат аст.  Ин ақида фақат 

пас аз ҳазор сол дар амалия исбот ва дар чаҳорчӯбаи назарияи физикӣ 

асоснок карда шуд.  Гуфтан кофист, ки ақидаи бо суръати муайян паҳн 

шудани нур яке аз пояҳои асосии назарияи нисбияти Эйнштейн 

 
1  Энсиклопедияи советии тоҷик. Ҷ.2. - Душанбе, 1980. - С. 1657. 
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мебошад.1   

Масъалаҳои мухталифи илми табиатшиносӣ дар асарҳои олими 

барҷастаи тоҷик Қутбуддини Шерозӣ (асрҳои XIII - XIV) низ зикр 

шудаанд.  Аз ҷумла таълимоти ӯ оид ба табиати физикии фазои Замин 

ниҳоят арзиши муҳими илмӣ дорад.  Ба қавли ӯ, ин фазо аз омехтаи 

газҳои гуногун ва зарраҳои чангу гарди заминӣ таркиб ёфта, аз ду қабат 

– поёнӣ ва болоӣ (он дар баландии 95 км сар шуда, то баландии 300 км 

тӯл мекашад) иборат аст, ки баъдан И. Кант низ дар назарияи худ дар 

бораи пайдоиши коинот зикр кардааст. Қутбуддини Шерозӣ дар бораи 

сабаби физикии тобиши кабудранги осмон фикреро баён кардааст, ки ба 

ақидаҳои ҳозираи илмӣ наздик аст. 2  

Тадқиқоте, ки олимони асримиёнагии тоҷик дар соҳаи геодезия ва 

геология гузаронидаанд, басо муҳим ва арзишманд мебошанд. 

Абурайҳони Берунӣ ба гуфтаи муаррихи маъруфи фалсафаи илм Ҷ. 

Сартон, “яке аз бузургтарин уламои кулли замонҳо, ки рӯҳи танқидӣ, 

пурсабрӣ, дӯстдории ҳақиқат ва ҷасорати ақлии ӯ дар асрҳои миёна 

ҳамто надошт”,  асосгузори илми геодезия мебошад. Асари ӯ дар ин 

маврид “Китоб таҳдид ниҳоят л - масокин” мебошад, ки шӯҳрати ҷаҳонӣ 

пайдо кардааст. Абӯрайҳони Берунӣ аввалин касест, ки ақидаи 

ҷойивазкунии уфуқии қисматҳои рубъи маскунро баён намудааст. Бо 

мурури замон “хушкӣ ҷойи баҳр ва баҳр ҷои хушкиро гирифтааст” – 

мегӯяд олим ва биёбони Арабистонро мисол меорад, ки аз рӯи тахмини ӯ 

пеш он ҷо баҳр мавҷ мезад ва ҳоло регзорест. Ба қавли Абӯрайҳони 

Берунӣ маҳз дар натиҷаи чунин ҷойивазкуниҳо ҷарию дарраҳои азим ва 

кӯҳҳои сар ба фалак ба вуҷуд омадаанд. Ақидаи таҳаввули қишри 

 
1 Зиёӣ Х. Рушди тафаккури техникї њамчун омили муњимми бадастории њадафњои миллии стратегї// 

Љомеа ва масъалањои иљтимоию сиёсї (маљмўаи маќолањо). – Душанбе, 2021. - 273 с. – С. 54 – 58.;  

Энсиклопедияи советии тоҷик. Ҷ.2. - Душанбе, 1980.,- С. 1657. 
2  Энсиклопедияи советии тоҷик. Ҷ.2. - Душанбе, 1980. - С. 1657. 



325 

 

 

 

заминро Абӯалии Сино низ ҳамаҷиҳата асоснок кардааст. Барои 

аҳамияти ҷаҳонии комёбиҳои дар соҳаи тиб ба дастовардаи 

донишмандони асримиёнагӣ кофист, ки асари Ибни Сино “ал - Қонун 

фи-т-тиб” ва асари Абӯрайҳони Берунӣ “Китоб-ус-сайдана фи-т-тиб”-ро 

хотиррасон намоем. Аввалӣ дар донишгоҳи Аврупо аз замони тарҷумаи 

лотиниаш (асри XII) сар карда, то худи асри XVII китоби дарсии асосӣ 

буд. 1  

Хулоса афкори илмию фалсафии асримиёнагии тоҷик ба таври 

умумӣ ба гуфтаи Акбар Турсунов як давраи Ренессанси Аҷам 2 ё ба 

гуфтаи Томас Кунн инқилоби илмӣ буда, махсус ҳамчун зинаи қонунӣ ва 

зарурии таърихи фарҳанги башарият барои ривоҷу равнақи ояндаи 

тамаддун заминаи мустаҳкамро фароҳам овардааст, вале мутаасифона, 

то ба ҳол “маърифати гумшуда” мебошад. 

Дар маҷмӯъ, таснифоти илм муаянкунандаи низоми фикрию 

ақидавии таълимоти ин ё он мутафаккир ва ин ё он давронро муайян 

карда, биниши куллиро дар фаҳмиши олам ба вуҷуд меоварад. 

Таснифоти илм дар осори фалсафии машшоиёни шарқӣ низ ҳамчун ба 

низомоварандаи тамоми илмҳои асримиёнагӣ хизмат кардааст. Аз ин рӯ 

таснифоти илм дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик омили густариш ва 

тавсеаи илмҳо гашта, барои кашфиётҳо ва дастовардҳои илмӣ мусоидат 

кард, ки то ба ҳол омӯзиши он ба таври комил анҷом наёфтааст ва 

муҳаққиқони минбаъдаро зарур аст, ки пажӯҳиши боз ҳам густурдатар 

дар ин самт анҷом диҳанд. 

Хулоса,  дар ин боб бештар таъсири баъдинаи таснифоти илми  

мактаби машшоияи шарқӣ, масусан Абунасри Форобию Ибни Сино, ба 

 
1  Энсиклопедияи советии тоҷик. Ҷ.2. - Душанбе, 1980. - С .1658. 
2 Турсунов  А. Эҳёи Аҷам. - Душанбе, 1984.   С. 3.  
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пайравон ва мухолифони ақидатии онҳо мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор 

дода шуда, маълум гардид, ки пайравони мактаби машшоиёни шарқӣ аз 

принсипҳои субординатсионию координатсионӣ пайгирӣ карда, бо 

иловаи илмҳои замонаи хеш онро такмил додаанд. 

Ташаккулу такомули масъалаҳои гуногуни илмҳо, ки барои  

дифференсиатсия ва интегратсияи илмҳои асримиёнагии тоҷик мусоидат 

кард, дар таълимоти пайравон ва мухолифони мактаби машшоиёни 

шарқӣ таҳаввул пайдо карда, замина ва принсипи асосии таснифоти 

баъдина қарор гирифт. 

Меъёри таснифоти илмии машшоиёни шарқӣ, ки воқеияти ҳастӣ 

буд, аз тарафи мухолифони ин мактаб, махсусан аҳли тасаввуф ва 

Муҳаммади Ғазолӣ, асос қарор нагирифта, балки таълимоти нақлии 

ислом ва ахлоқи амалии инсон маъёри асосии  таснифоти илм қарор 

дода шуд.  

Бо тасниф шудани илмҳо навгониҳо ва кашфиётҳо дар соҳаҳои 

гуногуни илм дар асрҳои миёнаи тоҷик руйи кор омада, ҳамчун замина 

барои ба вуҷуд омадани инкишофи илм дар Шарқ ва Ғарб мусоидат 

кард. 
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Хулоса 

Натиҷаҳои  илмии  диссертатсия 

Хулоса, шуури таърихии башарият, ки ҷавҳари офаринандаи илмњо 

мебошад, дар даврањои гуногуни таърихӣ вобаста  ба тақсим шудани 

муносибатҳои ҷамъиятӣ, қувваҳои истеҳсолкунанда ва муносибатҳои 

истеҳсолӣ аз як тараф, вусъат ёфтани объект ва суъекти донишҳои илмӣ, 

аз тарафи дигар, дифференсиатсияи донишҳои илмиро ба вуҷуд 

овардааст.  

Дар ибтидои тамаддуни башарият ва дар асрҳои миёна фалсафа 

тамоми илмҳои замони хешро фаро мегирифт. Ин раванд боис шудааст, 

ки илмҳо дар фалсафа тасниф  шуда, дар самтњои худ густариш пайдо 

кунанд. Бавуљудоии илмњо ва густариши онҳо ба истифодаи амалии  

онњо барои рафъи мушкилоти ҷомеа вобаста мебошад [15-М], [16-М], [17-

М], [18-М]. 

 Таснифоти илм инчунин нишон медиҳад, ки чӣ гуна бояд 

илмњо ба  бахшњои алоњида аз рўи мавзўъ ва масъалагузории он таќсим 

шаванд ва ин бахшњо, то чи андоза аз якдигар дур ё наздик гарданд. 

Таснифоти Арасту, равоќиён, схоластикҳои асрњои миёна ва 

мактаби машшоиёни шарқӣ мухталиф буда, муваффақият ва камбудињои 

зиёд дорад, вале њар яке аз таснифоти мазкур мавқеи ба худ хосеро асос 

гузоштаанд [16-М], [18-М]. 

Машшоиёни шарқӣ бо таснифоти илмии худ масъалаҳои гуногуни 

воқеияти замонаашонро таҳлилу баррасӣ кардаанд, ки ҳамчун донишҳои 

илмӣ ҳисобида мешаванд, гарчанде баъзе гуфтаҳо ва назарияҳои онҳо 

дар замони муосир вобаста ба гузашти замон татбиқнашаванда 

мебошанд [19-М], [20-М]. 

Файласуфон ва донишмандони баъди давраи Эҳёи аврупої бештар 
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кўшиш ба харљ додаанд, ки илмҳоро бар мавзӯъҳои мухталиф тасниф 

карда, њар илмеро  аз рӯи табаќаи махсус ќарор дињанд ва ҳамзамон 

таснифоти дохилии ҳар илмро низ ташаккул диҳанд [22-М], [23-М], [24-

М], [25-М]. 

Донишмандон ва файласуфони асримиёнагии тоҷик бо таъсири 

илмҳои мављудаи замони худ аз оѓози фалсафаи асримиёнагӣ улуми аќлї  

ва наќлиро тасниф карда, марњила ба марњила тавзењ додаанд. Дар њар 

марњила таснифот бо тарзњои гуногун вобаста ба мавзўи асосии илмҳо  

сурат гирифтааст. Гурӯње аз олимони исломї  бо такя ба таълимоти 

«вањй», «нубувват» ва «вањдоният» ба табаќабандии илмҳо пардохтаанд. 

Орифон бошанд, асос ва манбаи таснифи илмҳоро на вањй, балки як 

«нур» ва «буд» -и њаќиќї медонанд [10-М], [11-М], [12-М], [13-М], [14-М]. 

Аммо шурӯъ аз ќарни X  бо кўшиши Ал-Киндї,  табаќабандии 

Арасту асос ва  манбаи таснифоти илм ќарор гирифт. Арасту илмҳоро ба 

назарї ва амалї ва  ҷойи дигар ба назарї, амалї ва фаннї  ё шеърию 

эљодї таќсим мекунад [18-М], [20-М], [25-М]. 

Дар баробари ин таснифот дар асрҳои миёна бо такя ба мабодии 

илмҳои аќлии  дигаре тавсеа ёфт, ки мисоли он табаќабандї  бо 

эътибори ќувввањои  зењнї ё субъективӣ, табаќабандї бо эътибори 

мавзўе, ки маънавиёт ва моддиётро дар бар мегирад, ба ҳисоб меравад. 

Ин таќсимбандї бештар бо таъсири андешањои Афлотун ташаккул ёфта 

буд. 

Баъд аз ќарни X дар Шарќи исломї таснифоти дигар ба вуҷуд 

омад, ки мувофиқи он донишњоро  ба арабї ва ѓайриарабї таќсим 

кардаанд. Ин таснифот бештар бо таъсири забоншиносони араб дар 

Куфа ва Басра сурат гирифта, тибқи он забон, фиќњ, калом ва адабиётро 

донишњои арабї, аммо фалсафа, табииёт ва риёзиётро донишњои 
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ѓайрарабї мепиндоштанд. 

Гурӯњи дигаре асоси таснифоти илмро дар асоси  шариати исломї 

ба роњ мондаанд. Масалан, Муњаммади Ѓаззолї  ва Ибни Халдун, ки дар 

бахши аввал ва дуюми боби сеюм мавриди омӯзиш ва таҳқиқ қарор 

додем [23-М], [25-М]. 

Дар ин рисолаи худ  мо бештар ба тавзењи  таснифоти Арасту,  ки 

машшоиёни шарќї Абӯнаср Форобї ва Ибни Сино аз он пайравї 

кардаанд, таваҷҷуҳ намуда, кӯшиш кардем, ки дар баробари ташхиси 

таснифоти илм масъалагузории Ибни Синоро дар фањмиши илмҳои 

замонааш тавзењ дињем [19-М], [20-М], [21-М], [22-М]. 

Агар ба авзои замони Ибни Сино ва рисолаи “Саргузашт”-и ӯ  

таваҷљуњ кунем, аз як љониб улуми замони ӯ шакли энсиклопедистї 

дошта, аз љониби дигар мањдуд ва зиёд фарқгузорӣ (диференсиатсия) 

нашуда буданд. Баъди Ибни Сино низ илмҳои асримиёнагии тоҷик дар 

доираи забон ва шариати исломї боќї монданд [16-М], [17-М], [24-М]. 

Тањқиќи мавзўи таснифоти илм ба таври куллї дар фарњанги 

асримиёнагии тоҷик зарурат ба пажўњиши густурда дошта, дар оянда 

метавон аз он пайгирї намуд ва омилњои аз доираи таълимотҳои динӣ 

нарафтани онро муайян сохт. Шояд яке аз ин омилњо илмҳои шаръї 

бошанд, ки тамоми фаъолиятњои инсонро дар доираи мањдуди худ нигоњ 

дошта, бо ҳукми ҷазмии (догматикии) динии худ онњоро саркӯб 

месохтанд ва намегузоштанд, то дар илмҳои табиатшиносї ва фанњои 

даќиќ кашфиёт ва ихтироъкорие ба вуҷуд ояд, ки барои пешрафти 

башарият истифода карда шавад. Ё шояд мантиқи арастуӣ монеаи роҳ 

гашт, то мантиқи риёзие, ки Абурайҳони Берунӣ онро асос гузошта буд, 

камаҳмият ҷилва дода шуда, барои математикакунонии илмҳои табиӣ, 

ки ҷиҳати татбиқи кашфиётҳои илмӣ дар истеҳсолот мусоидат мекард, 
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монеаҳои сунъӣ сохта шавад.  [22-М], [30-М], [31-М], [32-М]. 

Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино аввалин мутафаккиронанд, ки 

таснифоти илмро ҳамчун усули ба низоми муайян даровардани илмҳои 

замони хеш истифода кардаанд. Чунин низоммандӣ дар осори Афлотун, 

Арасту ва дигар файласуфони ғарбӣ дида намешавад. 

  Махсусан Ибни Сино таснифотро ҳамчун усули 

дифференсиатсионию интегратсионӣ дар ҳамаи асарҳояш, аз ҷумла дар 

“Китоб - уш - шифо ”, “Китоб - ун - наҷот”, “Ишорот ва танбеҳот”  ва 

рисолаи “Улуми ақлия” истифода карда, тамоми назарҳои файласуфони 

антиқа ва мутакаллимонро ба баҳс кашидааст. Ӯ дар ин самт на ҳамчун 

деист пайравӣ аз Арасту кардааст, балки ҳамчун аналитик ё таҳлилгари 

масъалаҳои фалсафӣ ба ҳама назарҳо ва ақидаҳои мактабҳои фалсафии 

замонааш бо биниши хос муносибат карда, ақидаю фикрҳоеро, ки 

нодуруст буданд, рад кардааст. 

Донишҳои динию ирфонӣ бештар љанбаи амалї дошта, љанбаи 

назариро ќабул надоранд, зеро ин, ба гуфтаи Муҳаммад Ѓаззолї, моро 

метавонад ба гумроњї кашонад. Аммо агар ба улуми назарии исломї, 

махсусан ба улуми назарии машшоиёни шарќї таваљљуњ кунем,онҳо низ 

аз доираи аќоиди исломї низ берун набуданд. Аќл низ манбаи илоњї 

дошта, тамоми мантиќиёт барои исботи ањкоми динї равона шудааст. 

Албатта, барои тањќиќоти ин мавзўъњо пажўњишҳои дигаре анҷом ёфта, 

рисолањои дигаре низ бояд таълиф карда шавад.      

Сатҳи  истифодабарии  таҳқиқот. Натиљањои тањќиќоти мазкурро 

метавон зимни баррасии масъалањои назариявии осори илмии 

мутафаккирони бузурги тољик, махсусан машшоиёни шарқӣ ва дар 

таълифи асарњои илмию фалсафї, ба хусус, њангоми тањияи таърихи 

фалсафаи илм,  методологияи таҳқиқоти илмї истифода бурд. 
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Бозёфтањову хулосањои  тадќиќоти мазкур имкон медињад, ки маќоми 

воќеии мактаби машшоиёни асримиёнагии тоҷик  дар таснифоти илм 

муайян карда шавад. 

Натиҷаҳои ба дастомада ва хулосаҳои асосии рисоларо метавон 

дар омода кардани рисолаҳои таҳқиқотӣ, гузоришҳо доир ба таърихи 

илм ва фарҳанг дар асрҳои миёна истифода намуд. Ғайр аз ин маводи 

таҳқиқро метавон дар мураттаб намудани китобҳои дарсӣ ва дастурҳои 

таълимӣ доир ба фанни таърихи фалсафа ва илм дар таърихи 

асримиёнагии халқи тоҷик истифода кард.      

 

               Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

 

Ҳамин тариқ маводи ин диссертатсия соҳаҳои гуногуни илмҳои 

асримиёнагии халқи тоҷикро дар бар мегирад.  

Аввалан, таснифи илмњо њамчун методологияи илмї дар таълифи 

маќолањову тањќиќот ва рисолањои номзадию докторї њамчун дастури 

роњнамо барои шинохти дурусти мавзўъњои илмї метавонад истифода 

шавад. 

Дуюм, пажўњиши осори мутафаккирони асримиёнагии халќи тољик 

яке аз мавзўъњои печида ва норушани таърихи илми тољик мебошад. 

Барои дарки ин печидагиву мубњамот коркарди сохтории низоми илмњои 

асримиёнагї имкон медињад, то барои дарёфти њамаљонибаи 

дастовардњои илмии асримиёнагии тољик ба осонї шинос гардид ва 

њудуди бањсњои илмии онро дарк намуд [1-М], [4-М], [1-М]. 

Сеюм, омўзишу тањќиќи осори асримиёнагии тољик сатњи баланди 

абстраксияи афкори фалсафии моро нишон дода, истифода аз он барои 

рушди тафаккури башарият мусоидат мекунад. Махсусан огоњї аз 

принсипу методи тањќиќии машшоиёни шарќї ба њар пажўњишгар имкон 
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медињад, то тафаккури абстрактии худро таќвият бахшад. Тафаккури 

абстрактї яке аз марњилањои муњими рушду нумуъи афкори илмии 

башарият мебошад, ки арсаи баланди маърифати пешрафтаи њар 

миллатро дар сатњи љањонї муаррифї менамояд [15-М], [16-М], [17-М], 

[25-М], [26-М]. 

Чорум, дастовардњои мутафаккирони асримиёнагї, махсусан 

кашфиётњои мактаби фалсафии машшоиёни шарќї, заминаи Эњёи 

аврупоро ба вуљуд оварда, то ба њол арзиши худро аз даст надодаанд, 

вале мавриди омӯзиши муфассал қарор нагирифтаанд [16-М], [20-М], [19-

М], [22-М]. 

Панҷум, омўзиши осори мутафаккирони мазкур метавонад 

андешањои ифротї ва љазмиро, ки имрўз мушкилоти умумии аср 

гаштаанд, ба тафаккури созанда бозгардонад ва ба тавсеаи тафаккури 

муњаќқиќон мусоидат кунад, то дар ҳалли ҳар масъала ба ифроту тафрит 

даст назананд [21-М], [18-М], [23-М], [24-М], [8-М]. 

Шашум, мактаби машшоияи шарќї дар асрњои миёна 

алтернативаи мактаби фиќњию каломї ба њисоб мерафт, ки озодандешї 

ва биниши њастишиносиву маърифатшиносиро дар фалсафаи тољик асос 

гузошта, дар баробари аќидањои ифротии замони хеш мубориза 

бурдааст, вале баъдан аз тарафи Муҳаммад Ѓазолї ин биниши 

озодманиш саркуб гардид. Омўзиши осори мутафаккирони зикршуда 

кумак мекунад, то мо аз принсипу методњо ва љањонбинии онњо истифода 

намуда, дар баробари аќидањои радикалию ифротї мубориза барем [21-

М], [28-М], [29-М], [30-М].  

Ҳафтум, ҷањонбинии мутафаккирони машшоияи шарќї ба њар 

муњаќқиќ имкон медиҳад, ки дар шинохти њастї ва маърифат ба 

њаќиќати воќеї даст ёбад [9-М], [10-М], [11-М], [12-М], [13-М], [14-М]. 

Ҳаштум, принсипу методњои аќлию наќлии мутафаккирони 
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асримиёнагї дар таърихи афкори фалсафию каломии тољик наќши 

муњим дошта, барои дарку фањмиши масъалањои илмњои фалсафї, 

табиатшиносї, љомеашиносї, сиёсатшиносї, ахлоќ, зебоишиносї, 

устураву диншиносї ва дигар равияњои илмњои муосир метавонанд 

ҳамчун заминањои илмї ба њисоб раванд [16-М], [17-М], [20-М], [22-М], 

[26-М]. 

Аз маводи зикршуда мо метавонем барои хонандагони 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, донишҷуёни муассисаҳои 

таҳсилоти ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ китобҳои дарсӣ ва дастурҳои 

таълимӣ омода намоем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



334 

 

 

 

РӮЙХАТИ  АДАБИЁТ 

 

[1]. Аль-Фараби. Социально-этические трактаты[Текст] / Аль-Фараби.- 

Алма-Ата, 1973.-302с. 

[2]. Аль-Фараби. Философские трактаты[Текст] / Аль-Фараби.- Алма-

Ата, 1970.-301с. 

[3]. Арабзода, Н. Мир идей и размышлений Насира Хусрава[Текст] / Н. 

Арабзода.-Душанбе, 2005.-205с. 

[4]. Аристотель. Вторая аналитика[Текст] / Аристотель.-Соч. Т.2.-М., 

1975.-364с. 

[5]. Аристотель. Метафизика[Текст] / Аристотель .-Соч. Т.1. М., 1976.-

409с. 

[6]. Аристотель. О душе[Текст] / Аристотель.-Соч. Т.1. М., 1976.-485с. 

[7]. Аристотель. О софистических опровержениях[Текст] / Аристотель.-

Соч. Т.2. М., 1978.-409с. 

[8]. Аристотель. Первая аналитика[Текст] / Аристотель.- Соч. Т.2. М., 

1978.   

[9]. Аристотель. Топика[Текст] / Аристотель.- Соч. Т.2. М., 1976.-376с. 

[10]. Аристотель. Физика[Текст] / Аристотель.- Соч. Т.3. М., 1981.-503с. 

[11]. Афлотун. Панҷ рисола. Тарҷумаи Муҳаммад Синоъӣ[Текст] / 

Афлотун.-Теҳрон, 1389.-200с.  

[12].  Афлотун. Чаҳор рисола. Тарҷумаи Муҳаммад Синоъӣ[Текст] /  

Теҳрон, 1390.-250с.  

[13]. Ашуров Г.А. Философские взгляды Носири Хисрава[Текст] / Г.А. 

Ашуров.-Душанбе, 1965.-219с. 

[14]. Баратов М.Б., Булгаков П.Г., Каримов У.И.Абу Али ибн 

Сина[Текст] / М.Б.Баратов, П.Г.Булгаков, У.И.Каримов.-Ташкент, 1980.-

300с. 



335 

 

 

 

[15]. Бертельс Е.Э. История таджикско-персидской литературы[Текст] / 

Е.Э. Бертельс. Избранные произведения. Т.1. М., 1960.-433с. 

[16]. Беруни. Избранные произведения[Текст] / Беруни.-Т.3. Ташкент, 

1976.-491с. 

[17]. Богданов И. Абу Али ибн Сина[Текст] / И. Богданов.-Москва, 1986.-

150с. 

[18]. Богоутдинов А.М. Очерки по истории таджикской 

философии[Текст] / А.М. Богоутдинов А.М.-Сталинабад, 1961.-369с. 

[19]. Болтаев М.Н. Абу Али Ибн Сина – великий мыслитель, ученый-

энциклопедист средневекового Востока[Текст] / М.Н. Болтаев.-Ташкент, 

1980.-353с. 

[20]. Булгаков П.Г. Жизнь и труды Беруни[Текст] / П.Г. Булгаков.-

Ташкент, 1972.-187с. 

[21]. Бунге М. Интуиция и наука[Текст] / М. Бунге.-Москва, 1967.-293с. 

[22]. Быховский Б.Э. Эрозия «вековечной» философии[Текст] / Б.Э. 

Быховский.-1973.-500с. 

[23]. Воҳидов С., Қулматов Н. Абуали ибни Сино дар назми асрҳои XII – 

XV [Матн] / С. Воҳидов, Н. Қулматов.-Душанбе, 1980.-201с. 

[24]. Вундт В. Введение в философию [Текст] / В. Вундт.-Москва, 1998.-

355с. 

[25]. Газали Абу Хамид. Воскрешение наук о вере [Текст] / Абу Хамид 

Газали,1980.-400с. 

[26]. Газзали Абу Хамид. Избавляющий от заблуждения [Текст] / Абу 

Хамид Мухаммад ал-Газзали. Опровержение философов. Душанбе, 

2008.309с. 

[27]. Газзали Абу Хамид. Опровержение философов [Текст] / А. Газали.-

Душанбе, 2008.-200с. 

[28]. Гафуров Б.Г. Таджики [Текст] / Б.Г. Гафуров.-Душанбе, 1972.-645с. 



336 

 

 

 

[29]. Гафуров Б.Г., Касымжанов А.Х. Аль-Фараби в истории культуры 

[Текст] Б.Г. Гафуров, А.Х. Касымжанов, 1975.-437с. 

[30]. Гегель Г.В.Ф. Эстетика[Текст] / Г.В.Ф. Гегель.-Москва.- Т.1. М., 

1968.-312с. 

[31]. Георгиев Ф.И., Дубовской В.И. и др. Чувственное познание[Текст] / 

Ф.И.Георгиев, В.И.Дубовской и др. М., 1965.-411с. 

[32]. Геюшев З.Г. Ибн Сина и Средневековая азербайджанская этическая 

мысль[Текст] / З.Г. Геюшен.-Душанбе, 1988.-400с. 

[33]. Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана VII – 

XII вв.[Текст] С.Н. Григорян.- Москва, 1960.-154с. 

[34]. Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и 

Среднего Востока[Текст] / С.Н. Григорян.-Москва, 1966.-321с. 

[35]. Девятова C.B., Кезин A.B., Кузнецова Н.И., КузнецовВ.И., Маркова 

Л.А., Никитин Е.П., Никитина А.Т., Розов М.А., Юдин Б.Г. Философия 

и методология науки [Текст] / C.B. Девятова, A.B. Кезин, Н.И. 

Кузнецова, В.И. Кузнецов, Л.А. Маркова, Е.П. Никитин, А.Т. Никитина, 

М.А. Розов, Б.Г. Юдин. Ч. 1. M.: SvR- Аргус, 1994.-400с. 

[36]. Джалилов А. Наука и искусство эпохи Абу Али ибн Сины [Текст] / 

А. Джалилов.-Душанбе, 1980.-200с. 

[37]. Джибладзе Г. Системы Авиценны[Текст] / Г. Джибладзе.-Тбилиси, 

1986.-500с. 

[38]. Джонбобоев С. Ибн Сина об отношениях общих понятий и 

объективной реальности[Текст] / С. Джонбобоев.-Душанбе, 1980.-201с. 

[39]. Джохадзе Д.В. Диалектика Аристотеля[Текст] / Д.В. Джохадзе.-

Москва, 1971.-205с. 

[40]. Джумабаев Ю.Д. Этические взгляды Абу Али ибн Сины[Текст] / 

Ю.Д. Джумабаев.-Душанбе, 1988.-300с. 



337 

 

 

 

[41]. Диноршоев М. Абу Хамид Мухаммад ал-Газзали и его 

«Опровержение философов [Текст] / М. Диноршоев.-Душанбе, 2008.-350с. 

[42]. Диноршоев М. Афрузандаи нури хирад ва афшонандаи тухми 

маърифат – Абу Али ибни Сино [Текст] / М. Диноршоев.-Осор. Ҷилд 1. 

Душанбе, 2005.-253с. 

[43]. Диноршоев М. Зажегший свет разума и посеявший семена 

знания[Текст] / М. Диноршоев.- Душанбе, 2005.-501с. 

[44]. Диноршоев М. Ибн Сина и его философские воззрения [Текст] / М. 

Диноршоев.-Душанбе, 1985.-406с. 

[45]. Диноршоев М. Натурфилософия Ибн Сины[Текст] / М. Диноршоев.-

Душанбе, 1980.-281с. 

[46]. Диноршоев М. Носири Хусрав и его «Зад ал-мусофирин» [Текст] / 

М. Диноршоев.-Душанбе, 2005.-200с. 

[47]. Диноршоев М. Рационалистическая  тенденция гносеологии Ибн 

Сины [Текст]/ М. Диноршоев.-Душанбе,1990.-320с. 

[48]. Диноршоев М. Философия Насириддина Туси[Текст] / М. 

Диноршоев.-Душанбе, 1968.-300с. 

[49]. Диноршоев М., Қулматов Н. Баҳси мутакаллим бо файласуф [Матн] 

/ М. Диноршоев, Н. Қулматов. – Душанбе, 1980.- 271с. 

[50]. Диноршоева З. М. Мухаммад Ал-Газзали и его отношение к 

философии. [Текст] / З. М. Диноршоева - Душанбе, 2002.- 350с. 

[51]. Додихудоев Х.Д. Ибн Сина и гносеологический материализм [Текст] 

/ Х. Д. Додихудоев // Известия АН Таджикской ССР. ООН. 1979. -№ 2. С 

35- 43. 

[52]. Додихудоев Х.Д. Очерки философии исмаилизма. [Текст] / Х.Д. 

Додихудоев - Душанбе, 1976.- 329с. 

[53]. Додихудоев Х.Д. Философия крестьянского бунта. [Текст] / Х.Д. 

Додихудоев, - Душанбе, 1989.-250с. 



338 

 

 

 

[54]. Жураев Ш. Идеи Ибн Сины о диалектическом характере движения 

[Текст] / Ш. Жураев // Абу Али ибн Сина. К 1000-летию со дня рождения. 

Ташкент, 1980.-345с. 

[55]. Жураев Ш. Элементы диалектики в воззрениях Ибн Сины. [Текст] / 

Ш. Жураев. -  Ташкент, 1980.- 300с. 

[56]. Завадовский Ю.Н. Абу Али ибн Сина. [Текст] / Ю.Н. Завадовский. - 

Душанбе, 1980.- 289с. 

[57]. Закуев А.К. Психология Ибн Сины. [Текст] / А.К. Закуев -  Баку, 

1958.-322с. 

[58]. Закуев А.К. Философия «Братьев чистоты». [Текст] / А.К. Закуев. -  

Баку, 1961.-400с. 

[59]. Захидов В.Ю. Некоторые аспекты мировоззрения Ибн Сины [Текст] 

/ В.Ю. Захидов  // Абу  Али ибн Сина. К 1000-летию со дня рождения. -

Ташкент, 1980.-450с. 

[60]. ЗиёӣХ. Љомеавамасъалањоииљтимоиюсиёсї (маљмўаи маќолањо). – 

Душанбе, 2021. - 273 с. 

[61]. Зиёев Х.М. Мавлоно (Њаёт, таълимот ва сайри таърихии андешањои 

Љалолуддини Румї).- Душанбе, «Дониш».- 2007. - 176 с. 

[62]. Зуфаров К.А., Арзуметов Ю.С. Абу Али ибн Сина – врач, философ, 

энциклопедист [Текст] / К.А. Зуфаров, Ю.С. Арзуметов  // Наука и жизнь. 

1981.- № 1. 

[63]. Ибн Рушд. Опровержение опровержения [Текст] / Р. Ибн // 

Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего 

Востока. - Москва., 1961.-347с. 

[64].  Ибн Сина (Авиценна). Избранное. [Текст] / А.И. Сина. - Москва., 

1980.-400с. 

[65].  Ибн Сина.  Трактат об определении. [Текст] / А.И. Сина // 

Общественные науки в Узбекистане.  - 1980. - № 8-9. 



339 

 

 

 

[66].  Ибн Сина. Восточная философия [Текст] / А.И. Сина. // Абу Али 

ибн Сина. Сочинения. Т.2. - Душанбе, 2005.-400с. 

[67].  Ибн Сина. Даниш-намэ [Текст] / А.И. Сина // Абу Али ибн Сина. 

Избранные произведения. Т.1 - Душанбе, 1980.-400  

[68].  Ибн Сина. Жизнеописание [Текст] / А.И. Сина  // Абу Али ибн 

Сина. Избранные произведения. Т.1.- Душанбе, 1980.358с. 

[69].  Ибн Сина. Канон врачебной науки. [Текст] / А.И. Сина.  Книги 1–5. 

Ташкент, 1957–1966; 2-е издание. Ташкент, 1979 – 1983.-450с.                      

[70].  Ибн Сина. Книга исцеления. (Перевод пятого раздела физики 

«Исцеления», называемого метеорологикой и минералогией) [Текст] / 

А.И. Сина // Известия Отделения общественных наук АН Таджикской 

ССР. 1953. - № 4. 

[71].  Ибн Сина. Математические главы «Книги знания». [Текст] / А.И. 

Сина -  Душанбе, 1967.-458с. 

[72].  Ибн Сина. Ҳикмат-ул-машриқия. [Матн] / А.И. Сино  – Абуалӣ 

ибни Сино. Осор. Ҷилди 2.-  Душанбе, 2005.-358с. 

[73].  Ибн Сина. О душе (фрагмент из книги «Спасение») [Текст] / А.И. 

Сина  // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и 

Среднего Востока. - Москва., 1960.-450с.  

[74].  Ибн Сина. О душе [Текст] / А.И. Сина.  // Ибн Сина. Избранные 

произведения. -Москва., 1980.-389с. 

[75]. Ибн Сина. Об образовании гор и минералов (фрагмент из книги 

«Исцеление») [Текст] / А.И. Сина. // Избранные произведения 

мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока. - Москва., 1961.- 400с. 

[76].  Ибн Сина. Освещение  [Текст] / А.И. Сина // Абу Али ибн Сина. 

Избранные произведения. Т.1. -Душанбе, 1980.-357с. 

[77].  Ибн Сина. Переписка с Беруни [Текст] / А.И. Сина. // Абу Али ибн 

Сина. Избранные произведения. Т.1.  - Душанбе, 1980.-289с. 



340 

 

 

 

[78].  Ибн Сина. Руководство по философии [Текст] / А.И. Сина.  // Абу 

Али ибни Сина. Сочинения. Т.2. - Душанбе, 2005.-400с. 

[79].  Ибн Сина. Трактат о любви [Текст] / А.И. Сина.  // Серебряков С.Б. 

Трактат Ибн Сины (Авиценны) о любви.- Тбилиси, 1967.-357с. 

[80].  Ибн Сина. Трактат о птицах [Текст] /  А.И. Сина. // Ибн Сина. 

Избранное. - Москва., 1980.-289с. 

[81]. Ибн Сина. Трактаты [Текст] /  А.И. Сина // Абу Али ибн Сина. 

Сочинения. Т.2. - Душанбе, 2005.-431с.  

[82].  Ибн Сина. Указания и наставления [Текст] /  А.И. Сина.  // Абу Али 

ибн Сина. Избранные произведения. Т.1. - Душанбе, 1980.-365с.  

[83]. Ибн Туфейль. Роман о Хайе, сыне Якзана [Текст] /  И. Туфейль // 

Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего 

Востока. - Москва.,  1961.-429с. 

[84]. Ибни Сино ва фарҳанги замони ӯ. [Матн] А.И. Сино /  - Душанбе, 

2005.-320с. 

[85].  Ибни Сино. Давоҳои дарди дил [Матн] / А.И. Сино   // Абуали ибни 

Сино. Осори мунтахаб, ҷ.2. - Душанбе, 1980.-240с. 

[86].  Ибни Сино. Дар ақсоми улуми ақлӣ[Матн] / А.И. Сино  // Абуали 

ибни Сино. Осори мунтахаб, ч.2. - Душанбе, 1980.-367с. 

[87].  Ибни Сино. Дар баёни кайфият ва иллати будани замин [Матн] / 

А.И. Сино  // Абуали ибни Сино. Осори мунтахаб, ч.2. - Душанбе, 1980.-

299с. 

[88].  Ибни Сино. Дар баёни тақсими нуфус [Матн] / А.И. Сино   // 

Абуали ибни Сино. Осори мунтахаб, ч.2. - Душанбе, 1980.-332с. 

[89].  Ибни Сино. Дар ҳақиқат ва кайфияти силсилаи мавҷудот ва 

тасалсули асбобу мусаббабот [Матн] / А.И. Сино // Абӯалӣ ибни Сино. 

Осори мунтахаб, ҷ.2.- Душанбе, 1980.-299с. 



341 

 

 

 

[90].  Ибни Сино. Донишнома [Матн] / А.И. Сино // Абуали ибни Сино. 

Осори мунтахаб, ч.1. - Душанбе, 1980.-372с. 

[91].  Ибни Сино. Ишорот ва танбеҳот [Матн] / А.И. Сино   // Абуали 

ибни Сино. Осори мунтахаб, ч.1.- Душанбе, 1980.-402с. 

[92].  Ибни Сино. Мабдаъ ва маод [Матн] / А.И. Сино  // Абуали ибни 

Сино. Осори мунтахаб, ч.1. -  Душанбе, 1980.-269с. 

[93].  Ибни Сино. [Матн] / А.И. Сино   Осор. Ҷилди 1-5. - Душанбе, 

Дониш. 2005-2009.-406с. 

[94].  Ибни Сино. Рисолаи нафс [Матн] / А.И. Сино   // Абуали ибни 

Сино. Осори мунтахаб, ч.2.  - Душанбе, 1980.-390с. 

[95].  Ибни Сино. Рисолаи саргузашт [Матн] / А.И. Сино // Абуали ибни 

Сино. Осори мунтахаб, ч.1. - Душанбе, 1980.-400с. 

[96].  Ибни Сино. Таъбири руъё [Матн] / А.И. Сино   // Абуали ибни 

Сино. Осори мунтахаб, ч.2. - Душанбе, 1980.-354с. 

[97]. Ибрагим Тауфик Камель. Атомистика калама и ее место в 

средневековой арабо-мусульманской философии. [Текст] / И.Т. К 

Автореф. дис. - Москва., 1978.-389с. 

[98]. Иванов А.В., Миронов. [Текст] / А.В. Иванов // Университетские 

лекции по метафизике. - Москва. 2004.-445с. 

[99]. Идибеков Н. Ибн Сина о свободе воли [Текст] / Н. Идибеков // 

Торжество разума. - Душанбе, 1988.-455с.   

[100].  Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего 

Востока. [Текст] /  - Москва., 1961.-320с. 

[101]. Избранные трактаты Плотина [Текст] /  // Вера и разум. 1898.-400с. 

[102]. Имамалиева Р. Вопросы причинно-следственной связи в книге Ибн 

Сины «Даниш-намэ» [Текст] / Р. Имамалиева // Общественные науки в 

Узбекистане. 1979. - № 12. 



342 

 

 

 

[103]. Имамходжаева А. Малоизученный трактат Ибн Сины о душевных 

силах [Текст] / А. Имамходжаева. // Общественные науки в Узбекистане. 

1982. - № 7. 

[104]. Ирисов Б.А. Сирийские ученые о наследии Ибн Сины [Текст] / Б.А. 

Ирисов. // Общественные науки в Узбекистане. 1982. - № 8. 

[105]. Камили А. Физика ар-Рази и Ибн Сины. [Текст] / А. Камили - 

Москва.: МГУ, 1999.-357с. 

[106]. Каримов У.Н. Классификация наук по Ибн Сине [Текст] / У.Н. 

Каримов. // Материалы первой Всесоюзной научной конференции 

востоковедов в Ташкенте 4–11 июня 1957 г.  - Ташкент, 1958.-369с.  

[107]. Касымджанов А.Х. Абу-Наср аль-Фараби. [Текст] / А.Х. 

Касымджанов. - Москва, 1982.-450с. 

[108]. Кедров  Б. М. Классификация наук [Текст] / Т. 2 / Б. М. Кедров.- 

Москва, 1961.-208с. 

[109]. Кедров Б.М. Античная натурфилософия о началах и элементах 

природы [Текст] / Москва.-1972. -215с. 

[110]. Кедров Б.М. День одного великого открытия [Текст] / Б.М. 

Кедров.-Москва. - 1958. – 362с. 

[111]. Кедров Б.М. Классификация наук [Текст] / Б.М. Кедров.- Москва: 

Мысль, 1985.- 354с. 

[112]. Кедров Б.М. О методе изложения диалектики [Текст] / Б.М. 

Кедров.- Москва, 1983.- 205с. 

[113]. Киладзе Н.В. О сопоставлении некоторых философских терминов 

Ибн Сины и грузинского мыслителя ХI–ХII вв. Иоанна Петрици [Текст] / 

Н.В. Киладзе.- Душанбе, 1988.- 269с. 

[114]. Кисель М.А. Судьба старой дилеммы [Текст] / М.А. Кисель.- 

Москва,1974.- 258с. 



343 

 

 

 

[115]. Комили А. Физика Авиценны [Текст] / А.Комили.- Душанбе, 2005.- 

391с. 

[116]. Кулматов Н. Фахриддин Рози[Текст] / Н. Кулматов.-Душанбе, 

1980.-251с. 

[117]. Кулмуродов У. Вопросы чувственного познания в произведениях 

мыслителей Средней Азии эпохи Средневековья // Научные труды 

ТашГУ, 1973.-вып.- 453. 

[118]. Курбонмамадов А. Проблемы прекрасного в эстетической 

концепции Ибн Сины [Текст]/ А. Курбонмамадов.-Душанбе, 1988.-222с. 

[119]. Лей Г. Очерк истории средневекового материализма[Текст] / Г. 

Лей.- Москва, 1962.- 112с. 

[120]. Ленин В.И. Материализм и эмпириокритицизм[Текст] / В.И. 

Ленин.-Москва, 1920.- 491с.  

[121]. Ленин В.И. Философские тетради. Полн. собр. соч. Т. 29. 

[122]. Маджидов Р.М., Гордеев В.Д. Неврологические воззрения Ибн 

Сины[Текст] / Р.М. Маджидов, В.Д. Гордеев.- Ташкент, 1980.- 355с. 

[123]. Майоров Г.Г. К вопросу об эволюции аристотелизма в средние 

века [Текст] / Г.Г. Майоров.-Известия АН Таджикской ССР.-ООН.-1981.-

№ 2. 

[124]. Майоров Г.Г. Формирование средневековой философии. 

Латинская патристика[Текст] /  М., 1979. 

[125]. Маковельский А.О. Велики таджикский философ   Абу Али ибн 

Сина. Труды исторического факультета Азербайджанского 

госуниверситета, серия философских наук[Текст] / А.О. Маковельский.-

Баку, 1958.- 258с. 

[126]. Маковельский А.О. История логики[Текст] / А.О. Маковельский.-

Москва, 1967.- 411с. 



344 

 

 

 

[127]. Мамедов З.Дж. Азербайджанские представители школы Ибн Сины 

[Текст] / З. Дж. Мамедов.-Москва. 1980.- 429с. 

[128]. Мамедов Ш.Ф. Философия Абу Али ибн Сины [Текст]  / Ш.Ф. 

Мамедов.-Москва, 1982.- 451с. 

[129]. Мухаммедходжаев А. Мировоззрение Фаридиддина Аттора[Текст] 

/ А. Мухаммадхджаев.- Душанбе, 1974.- 254с. 

[130]. Мухтор Ш. Абу Али ибн Сина во Франции // Известия АН 

Таджикской ССР.-ООН.-1980.-№ 3. 

[131]. Муҳаммад–АлиМ. Введениевантропологию. [Текст] / Муҳаммад–

Али. - Душанбе. 1999. – 127 с. 

[132]. Музаффари М. Системная антропология. [Текст] / Муҳаммад–Али. 

- Душанбе, 2021. –218 с.  

[133]. Насимов А. Теория отражения восточного перипатетизма и ее 

истоки [Текст] / А. Насимов.-Известия АН Таджикской ССР.- ООН.-

1982.-№ 4. 

[134]. Насимов А. Чувственное познание в восточном перипатетизме 

[Текст] / А. Насимов.- Душанбе, 1988.- 364с. 

[135]. Насыров Р.Н. Идеи рационализма в воззрениях Ибн Сины [Текст] / 

Р.Н. Насыров.-Душанбе,1980.-147с. 

[136]. Ниёзов Ё.Б. Назари муҳаққиқони араб ба фалсафаи Ибни Сино 

[Матн] / Ё.Б. Ниёзӣ.-Душанбе, «Ирфон», 2008.-255с. 

[137]. Носири Хусрав. Куллиёт. Осори фалсафӣ [Матн] / Носири Хусрав.-  

Душанбе, 2003.- 452с. 

[138]. Нуралиев Ю.Н. Система медицины Ибн Сины [Текст] / Ю.Н. 

Нуралиев.-  Душанбе, 2005.- 259с. 

[139]. Олимов К. Ибн Сина и суфизм [Текст] / К. Олимов // Известия АН 

Таджикской ССР.-ООН.-1979.-№ 2. 



345 

 

 

 

[140]. Олимов К. Мировоззрение Санои [Текст] / К. Олимов.- Душанбе, 

1973.-365с. 

[141]. Осими М. Пайдоиш ва ташаккули тафаккури фалсафӣ [Матн] / М. 

Осимӣ.- Душанбе, 1970.- 245с. 

[142]. Осимов М.С. Ҳаким, мутафаккир ва инсонпарвари бузург [Текст] / 

М.С. Осимӣ // Коммунисти Тоҷикистон.- 1980.- № 9. 

[143]. Петров Б.Д. Ибн Сина – великий среднеазиатский ученый-

энциклопедист [Текст] / Б.Д. Пертов.- Ташкент, 1981.- 512с. 

[144]. Петров Б.Д. Ибн Сина [Текст] / Б.Д. Петров.-Москва.- 1980.-254с. 

[145]. Платон. Государство [Текст] / Платон // Сочинения. Т. 3.- ч.1.- 

Москва, 1971.- 312с. 

[146]. Платон. Менон [Текст] / Платон // Сочинения. Т. 1.- Москва.- 1968.- 

451с. 

[147]. Платон. Теэтет [Текст] / Платон // Сочинения. Т. 2. – Москва, 1970.-

419с. 

[148]. Платон. Тимей  [Текст] / Платон // Сочинения. Т. 3. - ч.1. -  Москва, 

1971.- 268с. 

[149]. Платон. Федон [Текст] / Платон // Сочинения. Т. 2. – Москва, 1970.- 

541с. 

[150]. Платон. Федор [Текст] / Платон // Сочинения. Т. 2.- Москва, 1970.-

456с. 

[151]. Плотин. Эннеады [Текст] / Плотин // Первая – шестая «Эннеады». 

Москва, 2004. – 259с. 

[152]. Прокл. Первоосновы теологии [Текст] / Прокл.- Тбилиси, 1972.- 

521с.  

[153]. Пулатов А.Т. Ибн Сина и его вклад в неврологию [Текст] / А.Т. 

Пулатов.- Душанбе, 1980.- 354с. 



346 

 

 

 

[154]. Рахимов М. Философия человека Абу Али ибн Сины (Авиценны) 

[Текст] / М. Рахимов.- Душанбе, 2005.-293с. 

[155]. Рахматуллаев Н. Влияние Авиценны на философскую мысль 

средневековой Западной Европы [Текст] / Н. Рахматуллоев.- Душанбе, 

1975.- 514с.  

[156]. Рахматуллаев Н. Об отношении Ибн Сино к мистицизму [Текст] / 

Н. Рахматуллоев.- Душанбе, 1988.- 154с. 

[157]. Рахматуллаев Н. Философские взгляды Ибн Сино в «Указаниях и 

наставлениях» [Текст] / Н. Рахматуллоев.- Душанбе, 1980.- 214с. 

[158]. Решетова В.Ф. Фараби и Ибн Сина о свободе воли [Текст] / В.Ф. 

Рашетова.- Ташкент, 1967.- №2. 

[159]. Рза-Кулидзаде С.Д. Роль Ибн Сины в развитии средневекового 

свободомыслия [Текст] / С.Д. Рза-Кулидзаде.-Душанбе, 1988.-254с.  

[160]. Ризо Доварии Ардаконӣ. Дар бораи илм [Текст] / Д.А. Ризо.-

Душанбе, «Дониш»,2010.-284с. 

[161]. Рожанская М.М. Ибн Сина как механик [Текст] / М.М. Рожанская.-

Ташкент, 1980.-164с. 

[162]. Рожанский И.Д. Развитие естествознания в эпоху античности 

[Текст] / И.Д. Рожанская.- Москва, 1979.- 158с. 

[163].  Роузенталь Ф. Торжество знания [Текст] / Ф. Роузенталь.- Москва, 

1978.- 421с. 

[164]. Сагадеев А.В. Бахманьяр аль-Азербайджани о некоторых 

основоположениях философии Ибн Сины[Текст] / А.В. Сагадеев // 

Вопросы философии.-1980.-№5. 

[165]. Сагадеев А.В. Ибн Рушд (Аверроэс)[Текст] / А.В. Сагадеев.- 

Москва,  1973.- 211с. 



347 

 

 

 

[166]. Сагадеев А.В. Ибн Сина как систематизатор средневекового 

научного знания[Текст] / А.В. Сагедеев // Вестник АН СССР. -1980.- № 

11. 

[167]. Сагадеев А.В. От Авиценны к Ибн Сине: опыт адекватной 

реконструкции восточно-перипатетической мысли [Текст] / А.В. Сагадеев 

// Абуали ибн Сина. К 1000-летию Абуали ибн Сины.- Ташкент, 1980.-

321с. 

[168]. Сагадеев А.В. Список и хронология трудов Ибн Сины по 

анонимному дополнению к биографии мыслителя, составленной Абу-

Убайдом аль-Джузджани[Текст] / А.В. Сагадеев // Ибн Сина (Авиценна). 

Избранное.- Москва, 1980.-123с. 

[169]. Садыков А.С. Абу Али ибн Сина и развитие естественных наук 

[Текст] / А.С. Садыков.-1980.- №7.  

[170]. Садыков Р.Г. К оценке мировоззрения Ибн Сины [Текст] / Р.Г. 

Садыков // Изв. АН РТ. Серия: философия, экономика, право. - 1990.- 

№2. 

[171]. Сайфуллаев Н.М. Ибн Сина – логик – новатор [Текст] / Н.М. 

Сайфуллоев.-Душанбе, 1988.- 211с. 

[172]. Сайфуллаев Н.М. Логика Ибн Сины [Текст] / Н.М. Сайфуллоев.- 

Душанбе, 1991.-234 с. 

[173]. Саидов Н. Человек, его сущность и сущностные силы в философии 

Арестотеля и Ибн Сины. Душанбе, 2008. 250 с. 

[174]. Салдадзе Л.Г. Ибн Сина[Текст] / Л.Г. Салдадзе.- Ташкент, 1983.-

148с. 

[175]. Сейфуллаев Р.С. Ибн Сина о детерминизме [Текст] / Р.С. 

Сайфуллоев.-Душанбе, 1988.-111с.  

[176]. Сейфуллаев Р.С. Натурфилософские идеи Авиценны [Текст] / Р.С. 

Сайфуллоев.-Ташкент, 1981.-255с. 



348 

 

 

 

[177]. Семенов А.А. Абу Али ибн Сина (Авиценна)[Текст] / А.А. 

Семенов.- Душанбе, 1953.-220с. 

[178]. Сироҷов Ф. Масъалаҳои фалсафаи ҳастӣ дар «Наҷот»-и Ибни 

Сино [Матн] / Ф. Сироҷов.- Душанбе, 1980.-200с. 

[179]. Соколов В.В. Ибн Сина и проблема универсалий  [Текст] / В.В. 

Соколов.- Душанбе, 1988.- 178с. 

[180]. Соколов В.В. Средневековая философия [Текст] / В.В. Соколов.- 

Москва, 1979.-400с. 

[181]. Степанянц М.Т. Суфийские порывы в философии Ибн Сины [Текст] 

/ М.Т. Степанянц.- Душанбе, 1988.-200с. 

[182]. Стяжкин Н.И. О развитии идей философии природы в средние века 

[Текст] / Н.И. Стяжник.- Москва,1983. - №2. 

[183]. Сулаймонов Н.С. Теория суждения Ибн Сины [Текст] / Н.С. 

Сулаймонов.- Известия АН Тадж. ССР. -ООН. - 1980. - №3. 

[184]. Султанов М. Гносеология Али Хамадони  и ее связь с философской 

школой Ибн Сины [Текст] / М. Султанов.-Душанбе, 1988. 

[185]. Султонов М. Аҳамияти «Рисолаи саргузашт» дар омӯзиши авол ва 

осори Ибни Сино[Матн] / М. Султонов.- Душанбе, 1980.- 251с. 

[186]. Султонов У. Ақидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ ва ахлоқии Абуали Сино 

[Матн] / У. Султонов.- Душанбе, 1975.- 254с. 

[187]. Султонов У. Муосирони Абуали ибни Сино[Матн] / У. Султонов.- 

Душанбе, 1980.-178с. 

[188]. Сучкова Г.Г. Учение Ибн  Сины о пространстве и времени [Текст] / 

Г.Г. Сучкова.- Известия АН Таджикской ССР. ООН. -1980. -№3. 

[189]. Терновский В.Н. Ибн Сина[Текст] / В.Н. Терновский.- Москва, 

1969.-157с. 

[190]. Турсунов А. «Лишь истина была ему пример» [Текст] / А. 

Турсунов.- Природа.- 1980.- № 9. 



349 

 

 

 

[191]. Турсунов А. К мировоззренческой коллизии философского и 

теологического [Текст] / А. Турсунов.- Вопросы философии.- № 7.-1980. 

[192]. Турсунов А. Философия Ибн Сины. Истоки, проблемы, 

исторические судьбы [Текст] / А. Турсунов // Философские науки.- 1981. - 

№ 1. 

[193]. Турсунов А. Эҳёи Аҷам[Матн] / А .Турсунов.- Душанбе, 1984. - 

208с. 

[194]. Турсунов А., Асимов М. С. Современные тенденции интеграции 

наук [Текст] / А. Турсунов, М. Асимов // Вопросы философии. -1981.-№ 3. 

-С 57- 69. 

[195]. Уразбеков А.У. Этическая концепция Фараби и Ибн Сины [Текст] / 

А.У. Уразбеков// Торжество разума.- Душанбе, 1988. 

[196]. Файзуллаев А.Ф. Вопросы противоречивости движения в 

философской дискуссии Беруни и Ибн Сины [Текст] / А.Ф. Файзуллоев // 

Общественные науки в Узбекистане.- 1968. - №10. 

[197]. Файзуллаев А.Ф., Насыров Р.Н. Учение Ибн Сины о познании 

[Текст] / А.Ф. Файзуллоев, Р.Н. Насыров .-Ташкент, 1980.-210с. 

[198]. Федосеев П.Н. Ибн Сина – великий мыслитель и ученый-

энциклопедист[Текст] / П.Н. Федосеев // Философские науки 1981. - №5. 

[199]. Фролова Е.А. Между умозрением и  гипотетико-

экспериментальным методом [Текст] / Е.А. Фролова // Ибн Сино и 

средневековая философия. Душанбе, 1980. 

[200]. Фролова Е.А. Проблема метода в наследии Ибн Сины [Текст] / Е.А. 

Фролова // Вопросы философии. -1980. - № 9. 

[201]. Хайруллаев М.М. Бессмертный энциклопедист из Бухары [Текст] / 

М.М. Хайруллоев // Абу Али ибн Сина. Его медицинские и некоторые 

философские воззрения. - Материалы республиканской научной 



350 

 

 

 

конференции, посвященной 1000-летию Абу Али ибн Сины.-Ташкент. - 

1979.  

[202]. Хидоятов Г.А. Крушение Саманидов[Текст] / Г.А. Хидоятов.- 

Ташкент, 2004.-200с. 

[203]. Хуршут Э. Абу Али ибн Сина (Авиценна) и средневековая 

Европа[Текст] / Э. Хуршут // Абу Али ибн Сина и  естественные  науки.- 

Ташкент, 1981.-258с. 

[204]. Хусанбаев М. К проблеме единичного и всеобщего  в 

прогрессивной общественно-философской мысли Средней Азии[Текст] / 

М. Хусанбоев // Общественные науки в Узбекистане. - 1966. - № 7. 

[205]. Чарыев Г.О. Авиценна и ренессанс[Текст] / Г.О. Чарыев // 

Торжество разума.- Душанбе, 1988. 

[206]. Шад П. Теория познания Ибн Сины[Текст] / П. Шад // Из истории 

философии.- Москва, 1952.300с. 

[207]. Шаймухамбетова Г.Б. Арабоязычная философия средневековья и 

классическая традиция[Текст] / Г.Б. Шаймухамбетова.- Москва.- 1979.-

251с. 

[208]. Шаймухамбетова Г.Б. Проблема универсалий в арабоязычной  

западноевропейской философии средневековья[Текст] / Г.Б. 

Шаймухамбетова  // Ибн Сино и средневековая философия.- Душанбе, 

1981. 200с. 

[209]. Шамин А.Н. Труды Ибн Сины в Европе эпохи Возрождения[Текст] 

/ А.Н. Шамин // Вопросы истории естествознания и техники.-1980. -№ 4. 

[210]. Шамолов А. А. Философия теологии Муҳаммада Газали[Текст] / 

А.А. Шамолов.- Душанбе: Пайванд, 2008. 258с. 

[211]. Шарипов А. Великий мыслитель Абу Райхан Беруни[Текст] / А. 

Шарипов.-Ташкент, 1972. 510с. 



351 

 

 

 

[212]. Шарипов А. Философская переписка Беруни и Ибн Сины[Текст] / 

А. Шарипов // Вопросы философии. -1978. № 10. 

[213]. Шарипов А.Д. Трактат «Об определениях» Ибн Сины[Текст] / А.Д. 

Шарипов // Общественные науки в Узбекистане. -1980. № 8-9. 

[214]. Шептулин А.П. Диалектический метод познания[Текст] / А.П. 

Шептулин.- Москва, 1983.-302с. 

[215]. Шидфар Б. Я. Ибн Сина[Текст] / Б.Я. Шидфар.- Москва, 1981. 

[216]. Энгельс Ф. Диалектика природы[Текст]/ К. Маркс и Ф. Энгельс.- 

Соч. 2-е изд. -Т.20. 

[217]. Энглес Ф. Диалектика природи[Текст] / Ф. Энгелс.- 

Государственное изд.пол.лит, 1950.-394с. 

[218]. Fnan S.M. Avicenna. His life and works [Text] / S.M.Fnan.- London, 

1958.-267p. 

[219].  Averroes. Tahafut al-tahafut [Text] /  Averroes .- Oxford, 1954. 

[220]. Avicenna. Problem der Philosophie [Text] / Avicenna.-1980.-202p. 

[221]. Avicenna. The prepositional logic [Text] / Avicenna // A translation 

from (al-Sifa): ai-Qiyas by N.Shehaby.-Boston, 1973.-294p. 

[222].  Avicenna. Traites myctiques [Text] / Avicenna //  Texte arabe avec 

explication francaise par A.F.Mehren.- fasc. 1-4. -Liyde 1889-1899.  

[223]. Bloch Ernst. Avicenna und die Aristotelische Linke [Text] / E.Bloch. /  

Berlin. Rütten Loening, 1952.-521p. 

[224]. Bown H.V.B. Avicenna and the christian philosophers in Baghdad. 

[Text] / H.V.B. Bown – in: Islamica philosophy and classical traditions. 

Colombia, 1973.-465p. 

[225]. Broch Frust. Avicenna und die Aristotelische hinre. [Text] / F. - Broch. 

Berlin, 1963.p345. 

[226]. Corbin H. Avicenna et le Resit vissionaire. [Text] / H. Corbin. - Tegeran 

– Paris, t. 1-2 1954.-439p. 



352 

 

 

 

[227]. Cunningham F.A. Averros vs. Avicenna on being. –Washington, [Text] / 

F.A. Cunningham. -  The new sholasticism. - 1974, vol. 48.-452p. 

[228]. Dingler H. Geschichte der Naturphilosophie. [Text] / H. Dingler. - 

Berlin., 1932.-523p. 

[229]. Fakhri Majid. A history of islamic philosophy. [Text] / Majid. Fakhri. - 

New York – London, 1970.-421p. 

[230]. Gardet A.M. Le Resit de Hayy ibn Yagzan. [Text] / A.M. Gardet. - 

Paris, 1959.-325p. 

[231]. Gardet A.M. The philosophy Avicenna and its influence of medieval 

Europe. [Text] / A.M. Gardet. -Tr. From Franch willi notes M.S.Khan. - 

Delhi, Banassidass, 1969.-520p. 

[232]. Gardet L. La connaissanse mystigue ches Ibn Sina et ses presupposes 

philosophigues. [Text] / L. Gardet. - Le Caire, 1952.-487p. 

[233]. Gershevitch I.A Grammar of manichean Sogdian. [Text] / I.A. 

Gershevitch - Oxford, 1961.-254p. 

[234]. Gilson E. L’esprit de La philosophie médiévale. [Text] / E. Gilson. - 

Paris, 1951.-422p. 

[235]. Goishon L. La pensée religiuse d’Avicenne. [Text] / L. Goishon. - Paris, 

1951.-411p. 

[236].   Ibn Sina (Avicenna). La methaphysique du Shifa. [Text] / A.I. Sina. 

Trad. par. C.C.Anavati. - Paris, 1978.-425p. 

[237]. Ibn Sina (Avicenna). Livre des directives et remarques (kitab al-isarat 

wa l-tanbihat). [Text] / A.I. Sina.  Trad. par. A.M.Goichon. Beyrouth – Paris, 

1951.-300p. 

[238].  Ibn Sina (Avicenna). Pcychologie d’apre’s son oevra as-Sifa. [Text] / 

A.I. Sina.  Ed. et trad. par. J.Bakos, Prague, 1956, v.1-2. -499p. 

[239]. Ledler B.N. The prince of physicians on the nature of man. [Text] / B.N. 

Ledler Mod. Schoolman. - Saint Louis, 1978, vol. 55, 2.-366p. 



353 

 

 

 

[240]. M.Sharif. A history of muslim philosophy. [Text] / M.Sharif. - 

Wiesbaden 1963-1966, vol. 1-2.-401p. 

[241]. Mahdi M. Islamic philosophy: the Tastern and Western schools – 

«Cultures». [Text] / M.Mahdi. - Paris, 1978, vol. 1.-488p. 

[242]. Nasr S.H. An introductions to islamic cosmological  doctrines. [Text] / 

S.H. Nasr. - Cambridge, 1964.-567p. 

[243]. Naturphilosophie. Von der Spekulation zur Wissenschaft. [Text] / -  

Berlin., 1969.-253p. 

[244]. Rahman F. Avicenna’s Psychology. [Text] / F. Rahman. -  Oxford, 

1952.-544p. 

[245]. Rousseau M.F. Avicenna and Aguinas on incorruptibility. [Text] / M.F. 

Rousseau.  – New sholasticism. - Washington, - № 4, 1977, vol. 51. 

[246]. Siassi A.A. La psychologia d’Avicenna et ses analogic dans la 

psychologia moderne. . [Text] / A.A. Siassi. -Teheran, 1956.-652p. 

[247]. The Great Turkish Philosopher and Master of Medicine, Ibn Sina 

(Avicenna), Studies on  his Personality and Works. [Text] / Turkish Historical 

Society (Ankara) Pub. VII Series, Nl.Istanbul, 1937 –522p. 

[248]. The Questions of Personality and Nationality of Ibn Sina (Avicenna). 

[Text] /   – Turk Tarih Kurumu Belleteni - (Ankara). 4. 13, 1940.-500p. 

[249]. Wolfson H.A. The philosophy of the kalam. [Text] / H.A. Wolfson. - 

Cambridge, 1976.-566.p 

 . ١٨٨٢نباء. القاهرة، عيون ال   – أصيبعة أبى بنا [.250]

Ибни Абӣ Усайбиъа – Уюн-ал-анбои. (Чашмаи хабарҳо) Ал-Қоҳира, 

1882.  

 . ١٩٠٣ابن القفطي. تـــأريخ الحکماء. ليبزيک،  [.251]

Ибни ал-Қифтӣ. Таърихи Ҳакимон. Либзик, 1903 

 ه. ش   ١٣٤٥رض، تهران، ابن حوقل. صورة ال [.252]



354 

 

 

 

Ибни Ҳавқал. Сурат-ул-арзи (Сурати замин), Теҳрон, 1345 ҳ. ш. 

 .١٩٤٧ول. القاهرة، عيان. المجلد الابن خلکان. وفيات ال  [.253]

Ибни Халикон. Вафаёт ал-аъён. (Таърихи вафоти машҳуртарин 

донишмандон) Ал-муҷаллад ул-аввал. Ал-Қоҳира. Ҷилди якум. 1947 

 .١٩٥٨ابن رشد. تلخيص ما بعد الطبيعة. بيروت،  [.254]

Ибни Рушд. Талхису мо баъда ат-табиъат. (Хулосаи «Метафизикӣ») 

Бейрут, 1958 

 . ١٩٧٨رسطو عند العرب. القاهرة، أبدوي. العبد الرحمن   –المباحثات    -ابن سينا. [.255]

Ибни Сино. Ал-Мубоҳисот – Абдурраҳмон Бадавӣ. Арасту ъинда ал-

ъараб. (Арасту назди арабҳо) Ал-Қоҳира, 1978 

 .  ١٣٣١شارات و تنبيهات.  تهران. إابن سينا.   [.256]

Ибни Сино. Ишорот ва танбеҳот. Теҳрон. 1331 

 الطبعة   ٤-١شارات والتنبيهات مع شرح نصير الدين الطوسي، القسم  ابن سينا. اإل [.257]

Ибни Сино. Ал-ишорот ва ал-танбеҳот маъа шарҳи Насируддин ал-Тусӣ, 

(Ишорот ва танбеҳот бо шарҳи Насируддини Тусӣ) Қисми 1-4 

 . ١٣٨٣دانشنامهء عالي. همدان ،  اإللهيات ابن سينا.  [.258]

Ибни Сино. Илоҳиёти донишномаи Алоӣ. Ҳамадон , 1383 

 .١٩٥٤ابن سينا. البرهان. القاهرة،  [.259]

Ибни Сино. Ал-Бурҳон (Далел). Ал-Қоҳира, 1954 

 يس. ئ لفية للشيخ الر( بمناسبة الذکري ال٢-١) اإللهيات ابن سينا. الشفاء.  [.260]

Ибни Сино. Ал-Шифо. Ал-Илоҳиёт (1-2) Бимуносибати аз-зикро ал-

алфияи аш-Шайх ар-раис (Аш-Шифо. (Ал-Илоҳиёт (1-2) ба 

муносибати 1000 солагии Шайхурраис). 

 فعال ال – ٤الفساد. الکون و –  ٣السماء والعالم،  -٢ابن سينا. الشفاء. الطبيعيات.  [.261]

Ибни Сино. Аш-Шифо. Ат-Табиъиёт. 2- ал-Само ва ал-Ъолам, 3 – ал-

Кавн вал-фасод (Коинот ва фасод). 4 – ал-Афъол (Амалҳо) 



355 

 

 

 

 . ١٩٦٥-١٣٧٤النبات. القاهرة،  -٥ابن سينا. الشفاء. الطبيعيات.  [.262]

Ибни Сино. Аш-шифо. Ат-Табиъиёт. 5- Ан-Набот. Ал-Қоҳира, 1374-1965 

 .١٩٧٥-١٣٥٩النفس. القاهرة،  -٦ابن سينا. الشفاء. الطبيعيات.  [.263]

Ибни Сино. Аш-Шифо. Ат-Табиъиёт. 6- Ан-Нафс. Ал-Қоҳира, 1359-1975 

 . ١٩٧٠العبارة. القاهرة،  -٣ابن سينا. الشفاء. المنطق.   [.264]

Ибни Сино. Аш-Шифо. Ал-Мантиқ. 3- Ал-ъиборат. Ал-Қоҳира, 1970 

 .١٣٨٤القياس، القاهرة،   -٤ابن سينا. الشفاء. المنطق.   [.265]

Ибни Сино. Аш-Шифо. Ал-Мантиқ. 4- Ал-Қиёс, Ал-Қоҳира, 1384 . 

 . ١٩٦٥-١٣٧٥الجدل، القاهرة، -٦ابن سينا. الشفاء. المنطق.   [.266]

Ибни Сино. Аш-Шифо. Ал-Мантиқ. 6-Ал-Ҷадал, Ал-Қоҳира, 1375-1965 

 . ١٩٥٨-١٣٧٧السفسطة، القاهرة،  -٧ابن سينا. الشفاء. المنطق.   [.267]

Ибни Сино. Аш-Шифо. Ал-Мантиқ. 7- Ас-Сафсата, Ал-Қоҳира, 1377-

1958 

 .١٩٦٦-١٣٨٦الشعر، القاهرة،   -٩ابن سينا. الشفاء. المنطق.   [.268]

Ибни Сино. Аш-Шифо. Ал-Мантиқ. 9- Ал-Шеър, Ал-Қоҳира, 1386-1966 

 . ١٩٥٤ - ١٣٨٣الخطابة، القاهرة،   -٨ابن سينا. الشفاء. المنطق.  [.269]

Ибни Сино. Аш-Шифо. Ал-Мантиқ. 8- Ал-Хитоба, Ал-Қоҳира, 1383 - 

1954. 

 (. ١٩٥٢) ١٣٧١المدخل.القاهرة، -١ابن سينا. الشفاء. منطق. [.270]

Ибни Сино. Аш-Шифо. Мантиқ. 1-Ал-Мадхал. Ал-Қоҳира, 1371 (1952) 

 . ١٣٧ ٨المقوالت.القاهرة،  - ٢ابن سينا. الشفاء. منطق. [.271]

Ибни Сино. Аш-Шифо. Мантиқ. 2 - Ал-Мақулот. Ал-Қоҳира, 8 137 

 . ١٣٣٧النجاة. القاهرة، ابن سينا.  [.272]

Ибни Сино. Ан-Наҷот. Ал-Қоҳира, 1337 

 .١٩٧٣ابن سينا. تعليقات. القاهرة،  [.273]

Ибни Сино. Таълиқот. Ал-Қоҳира, 1973 



356 

 

 

 

 .١٩٥٤مر المعاد. القاهرة، أضحوية في أابن سينا. رسالة  [.274]

Ибни Сино. Рисолату азҳавияти фил-амр ал-Миъод (Рисолаи қурбонӣ 

дар масъалаи бозгашт). Ал-Қоҳира, 1954 

 . ١٣١٥رساله در روانشناسي. تهران،  ابن سينا. [.275]

Ибни Сино. Рисола дар масъалаи равоншиносӣ. Теҳрон, 1315 

 . ١٣٣١ابن سينا. رساله در کيفيت و حقيقت سلسلهء موجودات. تهران،  [.276]

Ибни Сино. Рисола дар кайфият ва ҳақиқати силсилаи мавҷудот. Теҳрон, 

1331 

 ١Ибни Сино. Расоил фи-١٨٨٩سرار الحکمة المشرقية. ليدن، أل في ئرسا  ابن سينا. [.277]

асрор ал-ҳикмат ал-машриқия (Рисолаҳо дар асрори ҳикматҳои 

машриқӣ). Лидан, 1889-1899 

 . ١٣٢٦ل. تهران ، ئابن سينا. رسا  [.278]

Ибни Сино. Расоил. Теҳрон , 1326 

 . ١٣٤٨ابن سينا. روانشناسي شفاء. چاپ سوم. تهران،  [.279]

Ибни Сино. Равоншиносии шифо. Чопи севум. Теҳрон, 1348 

 ١٣٨٣طبيعيات دانشنامهء عالي. همدان ،  ابن سينا. [.280]

Ибни Сино. Табииёти донишномаи Алоӣ. Ҳамадон , 1383 

 .١٩٨٠ابن سينا. عيون الحکمة. بيروت،  [.281]

Ибни Сино. Ъуюн ал-Ҳикма (Чашмаи ҳикмат). Бейрут, 1980 

 . ١٣١٦ابن سينا. فن سماع طبيعي. تهران،  [.282]

Ибни Сино. Фанни самоъи табиӣ. Теҳрон, 1316 

 . ١٣١٩ابن سينا. فنون سماع طبيعي. تهران،  [.283]

Ибни Сино. Фунуни самоъи табиӣ. Теҳрон, 1319 

 . ١٣٣٢ابن سينا. قراضه طبيعيات. تهران،  [.284]



357 

 

 

 

Ибни Сино. Қарозаи табииёт. Теҳрон, 1332 

 . ٢٤٠٤کتاب الحکمة المشرقية. مخطوط في مکتبة سليماني في استنبول. رقم   -ابن سينا. [.285]

Ибни Сино. Китоб ал-ҳикмат ал-машриқия. Махтут фи мактабати 

Сулаймонӣ фи Истанбул (Китоби Ҳикматҳои машриқӣ, дастнавис аз 

китобхонаи Сулаймонияи Истанбул). Рақами 2404 

 .  ١٣٢٥ابن سينا. مبحث عن القوي النفسية. القاهرة،  [.286]

Ибни Сино. Мабҳас ъанил-қува ан-нафсия (Мабҳас дар бораи қуваи 

нафсонӣ). Ал-Қоҳира, 1325 

 . ١٣٣٣ابن سينا. مبدأ ومعاد. تهران،  [.287]

Ибни Сино. Мабдаъ ва Маъод. Теҳрон. 1333. 

 . ١٣٥٤باد، آل. حيدرئابن سينا. مجمع الرسا [.288]

Ибни Сино. Маҷмаъ ур-расоил (Маҷмуаи рисолаҳо). Ҳайдаробод,  1354 . 

 . ١٩٨٢منطق المشرقيين. القاهرة،  ابن سينا. [.289]

Ибни Сино. Мантиқи машриқия. Ал-Қоҳира, 1982.   

 . ١٣٨٣منطق دانشنامهء عالي. همدان ، ابن سينا.  [.290]

Ибни Сино. Мантиқи донишномаи Алоӣ. Ҳамадон,  1383 . 

 . ١٣٣٤مير. مصر، يس لألئابن سينا. هدية الر [.291]

Ибни Сино. Ҳадияту ар-раис лил-амир. (Ҳадяи раис ба амир) Миср, 1334 

 .١٩٣٩ل فلسفية. القاهرة ئبو بکر بن زکريا الرازي. رساأ [.292]

Абубакр ибни Закариё ар-Розӣ. Расоил фалсафияӣ. (Рисолаҳои 

фалсафӣ) Ал-Қоҳира, 1939 

 . ١٣٤١بو حامد الغزالي.  تهافت الفالسفة. بيروت، أ [.293]

Абуҳомид ал-Ғазолӣ. Таҳофат ал-филосафат (Суқути файласуфон). 

Бейрут, 1341 

 . ١٣٧٥ة، دار الکتب الحديثة، بو حامد الغزالي. المنقذ من الضالل، الطبعة الخامسأ [.294]



358 

 

 

 

Абуҳомид ал-Ғаззолӣ. Ал-Мунқиз мин аз-зилол (Наҷотдиҳанда аз 

гумроҳӣ), Ат-табъат ал-хомисат, Дор ал-китоб ал-ҳадисати, 1375 

 ١٣٨۵قاليم. چاپ دوم، تهران حسن التقاسيم فى معرفة الأمقدسى. الحمد أبن بو عبد هللا محمد أ  [.295]

Абуабдиллоҳ Муҳаммад ибни Аҳмад ал-Мақдисӣ. Аҳсану-т-тақосими 

фи маърифати-л-ақомили (Беҳтарин тақсимҳо дар шинохти иқлимҳо). 

Чопи 2. Теҳрон. 1385. 

 . ١٩٥٤اربيري ا. مرد شرق در نظر فالسفهء غرب. ترجمه م. بينا، تهران،  [.296]

Эрберӣ И. Марди Шарқ дар назари фалосифаи Ғарб. Тарҷумаи М. 

Бино, Теҳрон, 1954. 

 ـ. ه١٣٤٨بو اسحاق ابراهيم. مسالک و ممالک. تهران، ااسطخري،  [.297]

Истахрӣ, Абӯисҳоқи Иброҳим. Масолик ва мамолик. Теҳрон, 1348 ҳ. 

 .١٩٤الطريحي محمد. ابن سينا. بحث و تحقيق. نجف،   [.298]

Ал-Турайҳӣ Муҳаммад. Ибни Сино. Баҳс ва таҳқиқ. Наҷаф, 1349 . 

 . ١٩٧١العراقي محمد عاطف. فلسفة الطبيعة عند ابن سينا. القاهرة  [.299]

Ал-Ъироқӣ Муҳаммад Ъотиф. Фалсафату ал-табиъат ъинда Ибни 

Сино. (Фалсафаи табиат дар назари Ибни Сино) Ал-Қоҳира, 1971 

 . ١٣٧٧زلة. القاهرة، باقالني. التمهيد في الرد علي الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعت [.300]

Боқилонӣ. Ат-тамҳид фи-р-рад ъало ал-мулҳидату ва-л-муъатилату ва-р-

рофизату ва-л-хавориҷу ва-л-муътазилату. Ал-Қоҳира, (Муқаддима дар 

радди ақидаҳои мулҳидон, муъталита (тақдирнобоварон), рофизӣ, 

хориҷиҳо ва муътазила) 1377. 

 .١٣٣١. تهران، ٢بو علي سينا و تصوف. حبس نامه ابن سينا. ج  أبديع الزمان فروزانفر.  [.301]

Бадеъуззамони Фурӯзонфар. Абӯалӣ Сино ва тасаввуф. Ҳабсномаи Ибни 

Сино. Ҷ.2. Теҳрон. 1331. 

 ١٣٨٨بو على سينا. تهران،  [.302]

Бӯалӣ Сино. Теҳрон, 1388. 

 .  ١٣٧٥ان ، بهمنيار ابن المرزبان. التحصيل. تهر [.303]
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Баҳманёр ибни ал-Марзбон. Ат-Таҳсил (Натиҷа). Теҳрон, 1375. 

 . ١٩٣٥بيهقي. تتمة صوان الحکمة. الهور،  [.304]

Байҳақӣ. Татимату сивон ал-ҳикмати. (Поёни ганҷинаи ҳикмат) 

Лоҳур, 1935 

 . ١٣٧٧. تهران، ٣-١ريخ زبان فارسي. جلد هاي اپرويز ناتل خانلري. ت [.305]

Парвиз Нотили Хонларӣ. Таърихи забони форсӣ. Ҷилдҳои 1-3. Теҳрон, 

1377. 

 . ١٣٩٨  -١٣٨٧. چاپ دوم،  تهران ، ١-۵تاريخ فلسفه در اسالم. جلدهاى  [.306]

Таърихи фалсафа дар ислом. Ҷилдҳои 1-5. Чопи дувум. Теҳрон, 1387-

1398. 

 . ١٣۶٧هران ، تاريخ فلسفه شرق و غرب. جلد اول تاريخ فلسفه شرق. ت [.307]

Таърихи фалсафаи Шарқу Ғарб. Ҷилди аввал. Таърихи фалсафаи Шарқ. 

Теҳрон, 1367 . 

 . ١٣۶٧تاريخ فلسفه شرق و غرب. جلد دوم.  تاريخ فلسفه غرب. تهران ،  [.308]

Таърихи фалсафаи Шарқу Ғарб. Ҷилди дувум. Таърихи фалсафаи Ғарб. 

Теҳрон, 1367 . 

 . ١٩٦٧المدخل في الفلسفة ابن سينا. بيروت ، . الرض  شيخ تيسير [.309]

Тайсиру Шайх ал-Арз. Ал-Мадхал фи фалсафати Ибни Сино. 

(Даромаде ба фалсафаи Ибни Сино) Бейрут, 1967 

 . ١٣٣٤-١٣٣١جشن نامه ابن سينا. تهران،   [.310]

Ҷашнномаи Ибни Сино. Теҳрон, 1331-1334 . 

 . ١٣۶۶مت، جميل صليبا. فرهنگ فلسفى، انتشارات حک [.311]

Ҷамил Салибо. Фарҳанги фалсафӣ. Интишороти ҳикмат. 1366 . 

 . ١٩٥١جميل صليبا. من افالطون الي ابن سينا. دمشق،  [.312]

Ҷамил Салибо. Мин Афлотун илло Ибни Сино (Аз Афлотун то Ибни 

Сино). Димишқ, 1951 

 .١٣٣٦. تهران،  ٢-١سالم. ج م.م. تاريخ فلسفة اإل  چهارده [.313]



360 

 

 

 

Ҷаҳордаҳӣ М.М. Тахрихи фалсафаи ал-исломӣ. Ҷ.1-2. Теҳрон, 1336. 

 .١٣٧٩حاشم رضى. حکمت خسروانى. انتشارات بهشت،  [.314]

Ҳошим Ризо. Ҳикмати хусравонӣ. Интишороти биҳишт, 1379 . 

 .١٣٢٧ة. القاهرة، فحمود غرابة. ابن سينا بين الدين والفلس  [.315]

Ҳамуд Ғуробати. Ибни Сино байна-д-дин ва-л-фалсафа (Ибни Сино 

миёни дин ва Фалсафа). Ал-Қоҳира, 1327 

 . ١٣٧٧، تهران، ٥ريخ فلسفة در جهان اسالم. چاپ اخليل الجر. ت حنا الفاخوري،  [.316]

Ҳано ал-Фохурӣ, Халил ал-Ҷар. Таърихи фалсафа дар ҷаҳони ислом. 

Чопи 5. Теҳрон, 1377. 

 .٢. رقم ١٩٣٢پارسي. ارمغان. خياطه سليم. فيلسوف بزرگ  [.317]

Хаёта Салим. Файласуфи бузурги порсӣ. Армуғон. 1932. Рақами 2 . 

 . ١٣٧۵دائرة المعارف بزرگ اسالمى. جلد چهارم. تهران   [.318]

Доират-ул-маорифи бузурги исломӣ. Ҷилди чаҳорум. Теҳрон, 1375 . 

 ه.ش. ١٣٦٦. تهران، ٩ -١انئا دهاي  ٣-١سوعات". جلدهاي دورهء آثار فلوطين "تا [.319]

Давраи осори Флутин “Тосуъот”Ҷилҳои 1-3. Инодҳои 1-9. Теҳрон, 

1366 ҳ.ш. 

 .  ١٣٧٣-١٣٧١، تهران، ٥-١ريخ ادبيات در ايران و قلمرو زبان فارسي. جلد هاي اذبيح هللا صفا. ت  [.320]

Забеҳулло Сафо. Таърихи адабиёт дар Эрон ва қаламрави забони форсӣ. 

Ҷилдҳои 1-5. Теҳрон, 1371-1373 . 

 . ١٣٢٧. تهران، ١-ذبيح هللا صفا. تاريخ علوم عقلي. ج [.321]

Забеҳулло Сафо. Таърихи улуми ақлӣ. Ҷ -1. Теҳрон, 1327. 

 .ابن سينا. ١٣٣١نفس. تهران،  رساله [.322]

Рисолаи нафс. Теҳрон, 1331. Ибни Сино 

 . ١٣٧٧-١٣٧٦. بيروت، ٥-١ل اخوان الصفاء. ج ئرسا [.323]

Расоил Ихвону-с-сафо. Ҷ. 1-5. Бейрут, 1376-1377 
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 . ١٣٣٦سينا. تهران، سعيد نفيسي. پور [.324]

Саъид Нафисӣ. Пури Сино. Теҳрон, 1336 . 

 . ١٩٧٧-١٩٧٦. تهران ، ٣-١سهروردي شهاب الدين. مجموعه مصنفات شيخ اشراق. ج  [.325]

Суҳравардӣ Шаҳобуддин. Маҷмӯаи мусанифоти шайхи Ишроқ. Ҷ. 1-3. 

Теҳрон, 1976-1977 . 

 .١٣٢١سيد جعفر سجادي. فپهنگ علوم عقلي. تهران،   [.326]

Саид Ҷаъфар Саҷодӣ. Фарҳанги улуми ақлӣ. Теҳрон, 1321 . 

 . ١٣٧۶سيد جالل الدين آشتيانى. هستى از نظر فلسفه و عرفان. تهران،  [.327]

Саид Ҷалолуддин Оштиёнӣ. Ҳастӣ аз назари фалсафа ва ирфон. 

Теҳрон, 1376 . 

 .١٣٣٢سيد حسين نصر. نظر متفکران اسالمي در بارهء طبيعت. تهران،  [.328]

Саид Ҳусайни Наср. Назари мутафаккирони исломӣ дар бораи табиат. 

Теҳрон, 1332 . 

 .  ١٣١٧سيد شريف جرجاني. التعريفات. اسالمبول،  [.329]

Сайид Шариф Ҷурҷонӣ. Ат-Таърифот.  ( Истилоҳот)Истанбул. 1317. 

 .١٣٣٦بو علي سينا. تهران،  أسيد صادق گوهرين. حجت الحق  [.330]

Саид Содиқи Гавҳарин. Ҳуҷҷат-ул-ҳақ Абӯалӣ Сино. Теҳрон, 1336 . 

 . ١٣٧٢سينا، کابل، سيد نور الحق کاوش. عرفان ابن  [.331]

Саид Нурулҳақи Ковиш. Ирфони Ибни Сино. Кобул, 1372 . 

 .١٣٨۵سيد يحى يثربى. عرفان نظرى، چاپ چهارم، تهران،  [.332]

Саид Яҳё Ясрибӣ. Ирфони назарӣ, чопи чаҳорум, Теҳрон, 1385 . 

 .١٣٣٣شاهوردي محمد. فلسفهء ابن سينا. تهران،   [.333]

Шоҳварудӣ Муҳаммад. Фалсафаи Ибни Сино. Теҳрон, 1333 . 

 . ١٣٧٠ -١٣٦٦. تهران ٤-١ريخ فلسفه در اسالم. جلدهاي اشريف م.م. ت [.334]
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Шариф М.М. Таърихи фалсафа дар ислом. Ҷилдҳои 1-4. Теҳрон, 1366-

1370. 

 .  ١٣٤٠سالمية، بيروت ريخ الفلسفة العربية اإلاشيالي. دراسة في ت [.335]

Шиёлӣ. Диросат фи таърих ал-фалсафа ал-ъарабия ал-исломия 

(Омӯзиши таърих ва фалсафаи арабӣ-исломӣ) Бейрут 1340 

 ١٣٦٧شيخ عبد هللا نعمه. فالسفه شيعه، چاپ اول ، تهران،   [.336]

Шайх Абдуллоҳ Неъмат. Фалосифаи шиа, чопи аввал, Теҳрон, 1367 . 

 .١٤٠٣خوان الصفا. بيروت،  إعارف تامر. ابن سينا في مرابع  [.337]

Ориф Томир. Ибни Сино фи маробиъи Ихвон-ус-сафо (Ибни Сино дар 

ойинаи Ихвон-ус-сафо). Бейрут, 1403 

 .  الحسنابو ١٣۶٧سالم، تهران، عالم بمناقب اإلعامري. اإل  [.338]

Омирӣ. Ал-Иълом биманақиби-л-ислом (Ошноӣ бо фазилати ислом). 

Теҳрон, 1367. Ал-Ҳаснобу. 

 .١٩٧٥ريخ ابن راوندي الملحد. بيروت، ا. تالعسم المير عبد  [.339]

Абдуламир ал-Аъсам. Таърихи Ибни Рованди Ал-Мулҳид. Бейрут, 1975 

 . ١٩٧٨رسطو عند العرب. القابرة، أعبد الرحمن بدوي.  [.340]

Абдурраҳмон Бадавӣ. Арасту ъинда-л-ъараби (Арасту аз нигоҳи 

арабҳо). Ал-Қоҳира, 1978 

 ١٩٧٧فلوطين عند العرب. القابرة، أعبد الرحمن بدوي.  [.341]

Абдурраҳмон Бадавӣ. Афлутин ъинд-л-ъараб (Афлотун аз нигоҳи 

арабҳо). Ал-Қоҳира, 1977 

 . ١٩٨٠سالم. بيروت، لحاد في اإلريخ اإلاعبد الرحمن بدوي. من ت [.342]

Абдурраҳмон Бадавӣ. Мин таърихи ал-илҳод фи-л-ислом (Аз таърихи 

илҳод (атеизм) дар ислом). Бейрут, 1980 

 خورشيدى.  ١٣٧۶عبد الرفيع حقيقت )رفيع( تاريخ علوم و فلسفه ايران، چاپ اول، تهران،  [.343]

Абдурафеи Ҳақиқат (Рафеъ). Таърихи улум ва фалсафаи Эрон, чопи 

аввал. Теҳрон, 1376 хуршедӣ . 
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 . ١٣٥٩نا از فلسفه به عرفان. کابل، . ميالن ابن سي روان فرهاديعبد الغفور  [.344]

Абдулғафури Равон Фарҳодӣ. Майлони Ибни Сино аз фалсафа ба 

ирфон. Кобул, 1359. 

 . ١٩٣٣. تأريخ مذاهب اسالم، البغداديعبد القاهر  [.345]

Абдулқоҳир ал-Бағдодӣ. Таърихи мазоҳиби ислом (Таърихи мазҳабҳои 

исломӣ), 1933 

 . ١٩٦١النحل. الجزء الثاني.القاهراة شهرستاني. الملل وعبد الکريم  [.346]

Абдулкарим Шаҳристонӣ. Ал-милал ва-н-ниҳал. Ал-ҷузъ ас-сони. 

(Миллатҳо ва маҳалҳо. Бахши дуюм) Ал-Қоҳира 1961 

بو علي ابن سينا. مخطوط في  مکتبة  أعبد الکريم شهرستاني. کتاب المصارعة مع شيخ الرييس  [.347]

 ن.معهد القازا

Абдулкарим Шаҳристонӣ. Китоб ал-Мусоръа маъа Шайх ар-раис 

Абуали ибни Сино (Китоби мубориза бо Абуалӣ ибни Сино). Махтут 

фи мактабати маъҳад ал-Қазон (Дастхат аз китобхонаи Институти 

Қазон). 

 بغداد مکتبة المثني. قدام في علم الکالم. الکريم شهرستاني. کتاب نهاية اإل عبد  [.348]

Абдулкарим Шаҳристонӣ. Китоб Ниҳоят-ул-иқдоми фи илм ал-

каломи (Китоби иқдоми ниҳоӣ дар илми фалсафа). Бағдод. 

Китобхонаи Ал-Мусаннӣ.  

 . ١٩٦١دراک الحسي عند ابن سينا. مصر، عثمان نجاتي. اإل [.349]

Усмон Наҷотӣ. Ал-Идрок ал-ҳиссӣ ъинда Ибни Сино (Фаҳмиши ҳиссӣ аз 

нигоҳи Ибни Сино). Миср. 1961.  

 . ١٩٧۶علي اصغر حلبي. تأريخ علم کالم در ايران و جهان اسالمى. چاپ دوم،  تهران،  [.350]

Алиасғари Ҳалабӣ. Таърихи илми калом дар Эрон ва ҷаҳони исломӣ. 

Чопи дувум, Теҳрон, 1376 . 

 .١٣٧٣در ايران و جهان اسالمى، چاپ اول. تهران،  هسفريخ فلااصغر حلبي. ت ىعل [.351]
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Алиасғари Ҳалабӣ. Таърихи фалсафа дар Эрон ва ҷаҳони исломӣ. 

Чопи аввал, Теҳрон, 1373 . 

 . ١٩٧٣ايراني. تهران،  فالسفهريخ ااصغر حلبي. ت على [.352]

Алиасғари Ҳалабӣ. Таърихи фалосифаи эронӣ. Теҳрон, 1973. 

 .١٣٣٣اکبر سياسي. علم نفس ابن سينا و تطبيق ان با روانشناسي جديد. تهران،  ىعل [.353]

Алиакбари Сиёсӣ. Илми нафси Ибни Сино ва татбиқи он бо 

равоншиносии ҷадид. Теҳрон, 1333. 

 عمر بن سهالن الساوي. کتاب المصارعة. مخطوط في مکتبة معهد القازان.  [.354]

Умар ибни Саҳлон Ас-Совӣ. Китоб ал-мусораъа (Китоби мубориза). 

Махтут фи мактабати маъҳади ал-Қазон. Дастхат дар китобхонаи 

Институти ал-Қазон.  

 . ١٩٦٢دب الشرقية. موسکو ل. دار النشر لألئعمر خيام. رسا [.355]

Умари Хайём. Расоил (Номаҳо) Дор у-н-нашр ли-л-адаб аш-шарқия. 

Мускув. (Хонаи нашри адабиёти шарқӣ). Москва. 1962. 

 . ١٩٨١ريخ الفکر العربي. بيروت، اعمر فروخ. ت  [.356]

Умар Фаррух. Таъриху-л-фикр ал-ъарабӣ (Таърихи фикри арабӣ). 

Бейрут. 1981.  

 . ١٩٣٧قاسم. ابن سينا. تهران،  ىغن  [.357]

Ғанӣ Қосим. Ибни Сино. Теҳрон, 1937. 

 . ١٩٦٦.  تهران، ٢-١المباحث المشرقية. ج  .فخر الدين الرازي [.358]

Фахруддин ар-Розӣ. Ал-Мабоҳису-л-машриқия (Рисолаҳои машриқӣ). 

Ҷ. 1-2. Теҳрон. 1966. 

 .١٤٣١فخر الدين الرازي. البرهان در علم کالم. تهران،  [.359]

Фахруддин ар-Розӣ. Ал-Бурҳон дар илми калом. Теҳрон, 1431. 

 . ١٣٣٥لهية. تهران، ق اإلئالرازي. رسالة الکمالية في الحقا فخر الدين  [.360]
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Фахруддин Ар-Розӣ. Рисолату-л-камолияти фи-л-ҳақоиқи ал-илоҳияти 

(Рисолаи камолиёт дар ҳақоиқи илоҳиёт). Теҳрон. 1335. 

فخر الدين شارات از شارات والتنبيهات ولباب اإلابن سينا. اإل –شارات لباب اإل .فخر الدين رازي [.361]

 . ١٣٢١. تهران، ىراز

Фахруддин Ар-Розӣ. Лубобу-л-ишороти – Ибни Сино (Дурдонаҳои 

ишораҳои ибни Сино). Ал-Ишороту ва-т-танбиҳоту ва лубобу-л-

ишорот аз Фахруддини ар-Розӣ. Теҳрон. 1321. 

 . ١٩٩٤فرهنگ مهر. فلسفه زرتشت. لوس آنژلوس،  [.362]

Фарҳанги меҳр. Фалсафаи Зартушт. Лос-Анҷелес, 1994 . 

 ١٣٤١قرآن المجيد. تهران،  [.363]

Қуръони маҷид. Теҳрон, 1341 . 

 . ١٩٥٠قنواتي. مؤلفات ابن سينا. القاهرة،  [.364]

Қанавотӣ. Муаллафоти Ибни Сино (Таълифоти Ибни Сино). Ал-

Қоҳира. 1950. 

 . ١٣٥٢تهران،  ى.ريخ فلسفه اسالماکوربن هنري. ت [.365]

Курбин Ҳенрӣ. Таърихи фалсафаи исломӣ. Теҳрон, 1352. 
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