«MA’NAVIYATSHUNOSLIK»

1-mavzu: “Ma’naviyatshunoslik” fanining ob’ekti, predmeti va ma’naviyatning jamiyat
hayotidagi o‘rni.

1. “Ma’naviyatshunoslik” fanining predmeti, mavzu doirasi, tarkibi, maqsad va
vazifalari.
2. Ma’naviyat tarixiy hodisa sifatida. Ma’naviyatning jamiyat hayotidagi o‘rni.
3. “Ma’naviyatshunoslik” fanining metodologik asosi. masalasi.
Ҳар бир мустақил миллат ўз ҳаёт тарзини, келажагини аждодларнинг тарихий тажрибаси ва
жаҳондаги илғор тамойиллар уйғунлиги асосига қурса, янглишмайди. Бундай мустақил
ривожланиш йўли истиқлолнинг дастлабки йилларидан эътиборан Ўзбекистон Президенти И.А.
Каримов томонидан ишлаб чиқилди ва ўтган йиллар мобайнида изчил амалга ошириб келинмоқда.
“Ўзбек модели” деб шуҳрат қозонган ушбу мустақил тараққиёт йўлида миллий
маънавиятимизни тиклаш ва янада юксалтиришга алоҳида эътибор қаратилган. 1999 йил 14 апрел`
куни очилган Биринчи чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг XIV сессиясидаги
"Ўзбекистон ХХI асрга интилмоқда" деб номланган маърузасида Президент И.А.Каримов
мамлакатимизни янги аср арафаси ва унинг дастлабки йилларидаги ривожланиш стратегиясини
белгилаб берар экан, "жамият маънавиятини янада юксалтириш”ни устувор йўналишлардан
эканлигини алоҳида таъкидлаб, маънавиятга мукаммал таъриф бериш билан бирга бу соҳада
бугунги кунда олдимизда турган энг муҳим масалани ҳам аниқ кўрсатиб ўтган эди:
“Эркин фуқаро маънавиятини, озод шахсни шакллантириш масаласи олдимизда турган энг
долзарб вазифадир. Бошқача айтганда, биз ўз ҳақ-ҳуқуқларини танийдиган, ўз кучи ва
имкониятларига таянадиган, атрофида содир бўлаётган воқеа-ҳодисаларга мустақил муносабат
билан ёндашадиган, айни замонда шахсий манфаатларини мамлакат ва халқ манфаатлари билан
уйғун ҳолда кўрадиган эркин, ҳар жиҳатдан баркамол инсонларни тарбиялашимиз керак".1
Ўзбекистон Республикаси Президенти 2008 йилда босилиб чиққан “Юксак маънавият –
енгилмас куч” китобида бу масалага яна алоҳида урғу бериб шундай ёзади:
“Биз халқимизнинг дунёда ҳеч кимдан кам бўлмаслиги, фарзандларимизнинг биздан кўра
кучли, билимли, доно ва, албатта, бахтли бўлиб яшаши учун бор куч ва имкониятларимизни
сафарбар этаётган эканмиз, бу борада маънавий тарбия масаласи, ҳеч шубҳасиз, беқиёс аҳамият
касб этади. Агар биз бу масалада ҳушёрлик ва сезгирлигимизни, қатъият ва масъулиятимизни
йўқотсак, бу ўта муҳим ишни ўз ҳолига, ўзибўларчиликка ташлаб қўядиган бўлсак, муқаддас
қадриятларимизга йўғрилган ва улардан озиқланган маънавиятимиздан, тарихий хотирамиздан
айрилиб, охир-оқибатда ўзимиз интилган умумбашарий тараққиёт йўлидан четга чиқиб
қолишимиз мумкин.”
Маълумки, Ғарб оламида фалсафа қанчалик машҳур бўлса, Шарқда маънавиятга шундай
катта эътибор бериб келинган. Жумладан, жаҳон тан олган буюк ориф, шоир ва мутафаккир
Жалолиддин Румийнинг 25700 байтдан иборат “Маснавийи маънавий” асари маънавиятнинг чўнг
қомуси сифатида шуҳрат топган. Чунки бу китобда инсоннинг Борлиқ ҳақиқатига муносабати2
ўзининг бутун қирралари билан акс эттирилган.
Аждодларимиз меросида баён қилинишича, маънавият кўнгил кўзгусидан таралган нур, у
инсон қалбида яширинган. Демак, “Маънавиятшунослик” фанининг асосий вазифаси ҳам руҳ
тарбияси, кўнгил кўзгусига сайқал беришда ҳар бир шахсга кўмаклашувдир.
“Маънавиятшунослик” фани инсоннинг Борлиқ ҳақиқати3га нисбатини ўрганади. Бунинг учун
маънавият муаллими, файласуфдан фарқли ўлароқ, ўз мулоҳазаларини соф мантиқий мулоҳазалар
тарзида эмас, балки маънавий меросга, бу соҳада аждодларимиз эришган беқиёс ютуқларга
асосланган ҳолда олиб боради, яъни бу фан, маълум маънода, тарихий-назарий фандир. Унинг
теранлиги ва кўлами аждодларимизнинг минг йиллар давомида тўплаган яхлит тарихий-маънавий
тажрибаси билан белгиланади, шу билан бирга халқ донишмандлигининг турли суратларда зуҳур
этиши ҳам ундаги назарий хулосаларнинг манбаи бўлиб хизмат қилади. Шу нуқтаи назардан
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қараганда яна бир жиҳатни таъкидлаб ўтиш лозимки, жаҳон илмида маънавиятга оид масалалар
махсус фан сифатида изчил ўрганилмаганлиги туфайли бугунги кунда маънавиятнинг
умумбашарий муаммоларини кенг миқёсда ўрганиш учун тадқиқий асос етарли эмас. Шу сабабли
бу соҳанинг назарий асосларини ишлаб чиқишда биз асосан ўз аждодларимиз яратган назарий
меросга таянишга мажбурмиз. Қолаверса, ҳеч бир халқ ўзга халқлар маданияти, урф-одатлари,
фалсафий тизимлари, мафкура ва дунёқараши асосида яшамайди, улардан кўр-кўрона кўчирма
қилиб барака топмайди. “Албатта, ҳар қайси халқ ёки миллатнинг маънавиятини унинг тарихи,
ўзига хос урф-одат ва анъаналари, ҳаётий қадриятларидан айри ҳолда тасаввур этиб бўлмайди. Бу
борада, табиийки, маънавий мерос, маданий бойликлар, кўҳна тарихий ёдгорликлар энг муҳим
омиллардан бири бўлиб хизмат қилади”.4 Шундай экан, “Маънавиятшунослик” фани ҳозирги
кунда асосан миллий маънавиятимиз тарихий таржибасига таянган ҳолда ишлаб чиқилаётгани
бежиз эмас. Шу билан бирга миллий маънавиятимиз ҳечқачон умуминсоний қадриятларга зид
бўлмаганини ва унинг назарий асослари ҳам умумбашарият манфаатларини унутмаган ҳолда
шакллантирилиши лозимлигини унутмаслигимиз лозим. Бу масалалар ҳар бири ушбу китоб
саҳифаларида батафсил ёритилади.
Миллий маънавият ўтмиш эмас, у ҳам ўтмиш, ҳам бугун, ҳам келажакни ўзида мужассам
этади. Бунинг учун унинг манбаи сифатида биз фақат аждодларимизнинг ёзма меросига таяниб
қолмай, балки ушбу меросдан англаганимизни бир пайтнинг ўзида халқнинг тирик хотираси
билан, унинг маънавий қадриятлари билан қиёслаб, уларнинг уйғун жиҳатларига эътибор
қаратишимиз лозим бўлади. Шу билан бирга тарих тажрибаси ва синовларидан ўтган қийматларни
умумбашарий қадриятлар билан уйғунлаштириб, ҳозир ва келажак учун аҳамияти нуқтаи
назаридан баҳолаш кўзда тутилади. Хуллас, миллий маънавият назарияси воқеликни фақат онг
билан, ақл билан тушуниб етиш тажрибасига эмас, Ҳақиқатни англаб етишнинг барча воситалари,
эътиқод, ибрат, тақво, риёзат, ирфон, меҳр, дид-фаросат, амалий яратувчилик фаолиятининг барча
турларига эътибор қаратиб, миллатнинг барча амалий ва назарий тажрибасини ўрганишга
интилади, ушбу тажрибани онгли ўзлаштиришда ҳар бир инсонга кўмаклашади, мақсад - битта,
кўнгил кўзгусига сайқал беришда ҳар бир шахсга иложи борича ёрдам бериш.
Инсон руҳида табиатга нисбатан, ўзгаларга нисбатан меҳр ва адолат туйғулари
шаклланишига унинг моддийлиги билан бевосита боғлиқ бўлган нафси аммораси5, яъни ғафлат,
шаҳват ва кибр каби қусурлар доимо ҳалақит бериб туради, шунинг учун ҳар бир киши ҳаётга, ўз
фаолиятига сергак боқиши лозим. Ушбу иллатлар ҳар бир инсон фитрати билан боғлиқ бўлгани
туфайли инсон моддий мавжудот сифатида тирик экан, унинг руҳиятидаги турли таъсирларни
мувозанатловчи куч керак. Айни шу куч - маънавиятдир.
Маънавият инсондаги яратувчилик қудратидир, инсонда шу қудратни уйғотиш ва
ҳаракатга келтиришга муваффақ бўлинса, барча улуғвор режаларни амалга ошириш учун воқеъ
имкон вужудга келади. Масалага бугунги жаҳон тараққиётининг илғор тамойиллари даражасида
ёндошилса, миллий таълимнинг энг муҳим вазифаси ҳам ана шу имконни шакллантириш, яъни ёш
авлод руҳида яратувчилик қудратини уйғотиб, уни башарият тараққиётига хизмат қилувчи
муайян ўзанлар сари йўналтира билиш билан белгиланади.
Маънавият пойдевори бақувват бўлмаса, ундай инсоннинг бутун ғайрати, жўшқин
фаолияти, охир натижада, халқ ва ватан учун, башарият келажаги учун, қолаверса, унинг ўз шахси
учун қандай хулосага олиб келади, айтиш қийин. Имом Fаззолий ўз даврида бекорга айтмаганлар:
“Шуни билсинларки, одамзодни азбаройи ўйин учун яратмамишлар, анинг амали улуғдир ва
унинг учун буюк хатар бордир”6. Ана шу “улуғ амал” ва “буюк хатар” оралиғида йўналишни тўғри
белгилаб олмоқ кўп жиҳатдан маънавий огоҳлик ва камолотга боғлиқ. “Маънавиятшунослик”
фанини ўқитиш жараёнида асосий эътибор ушбу “маънавий огоҳлик” масаласига қаратилади, шу
бош мақсаддан келиб чиққан ҳолда, имкон даражасида ёш авлодни миллий маънавиятимизнинг
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асосий тамойиллари, унинг минг йиллик илдизлари, бош қадриятлари ва таянч нуқталари қисқача
огоҳ этилади. Шу билан бирга маънавиятнинг унга ёндош келувчи руҳият, маданият, ахлоқ,
адабиёт ва санъат соҳалари ҳамда инсон ва жамият ҳаётидаги қолган муҳим йўналишлар,
жумладан, сиёсат ва иқтисод йўналишларга нисбати масалалари ҳам алоҳида кўриб чиқилади.
Маънавият соҳаси яхлит ҳодиса сифатида шу пайтгача жаҳон илмида назарий жиҳатдан
деярли ўрганилмаган, фақат ушбу соҳага оид баъзи муаммолар Ахлоқшунослик (Этика),
Маданиятшунослик (Кул`турология), Фалсафа, Илоҳиёт (Теология), Руҳшунослик (Психология),
Тасаввуф илми, Тарбияшунослик (Педагогика), Нафосатшунослик (Эстетика), Адабиётшунослик,
Инсоншунослик (Антропология) каби фанлар таркибида турли даражада ўрганиб келинган, холос.
Мустақилликдан илгари “маънавият” тушунчаси расмий доираларда деярли ишлатилмас, ҳатто
луғатларга ҳам киритилмаган, баъзан “Маданиятшунослик” фани доирасида рус тилидаги
“духовная кул`тура” тушунчаси ўзбекчага “маънавий маданият” бирикмаси билан таржима қилиб
ишлатиларди. Аслида маънавият инсон ва жамият ҳаётининг иқтисод ва сиёсат сингари мустақил
ва муҳим бир соҳаси бўлиб, инсоният учун бу соҳанинг аҳамияти бошқа соҳалардан кам эмас.
Мустақиллик даврида Ўзбекистон Президенти И.А. Каримовнинг бевосита ташаббуси билан
барча даражадаги таълим тизимида “Маънавиятшунослик” алоҳида ва махсус фан сифатида
ўқитила бошланди. 1997 йилдан бутун ўқув юртларида “Маънавиятшунослик" фанини ўқитиш
жорий қилиниши юртимиз маънавий ҳаётида муҳим ҳодиса бўлди. Тўғрисини тан олиш керак,
ўша пайтда нафақат Ўзбекистонда, балки бутун дунё миқёсида шундай фан борлигини биров
билмас эди. Фақат 1996 йил охирларида бу йўналишда илк рисолалар нашр этилган бўлиб, улар
бир гуруҳ муаллифлар ҳамкорлигида ёзилган “Ватан туйғуси” китоби, А.Эркаевнинг “Маънавият
– миллат нишони” ва М.Имомназаровнинг “Миллий маънавиятимиз такомил босқичлари”
рисолалари эди. Орадан ўтган 11 йил мобайнида бу соҳада анча-мунча ишлар қилинди. Бирқанча
китоб ва рисолалар, олий ва ўрта махсус ўқув юртлари, мактаблар учун қатор дарслик ва
қўлланмалар чоп этилди. Айниқса, Ўзбекистон Президенти И.А. Каримовнинг маънавият
масалаларига алоҳида эътибори, унинг бу соҳага бағишланган қатор асарларининг нашр этилиши
(1994 йилдаги - “Истиқлол ва маънавият” китоби, 1997-98 йилларда ўзбек ва рус тилларида нашр
этилган «Маънавий юксалиш йўлида» ва «На пути духовного Возрождения» асарлари, 2008 йили
“Маънавият” нашриётида босилиб чиққан “Юксак маънавият – енгилмас куч” номли алоҳида
асари) ушбу соҳанинг мустаҳкам оёққа туришида катта аҳамиятга эга бўлди. Шундай қилиб,
бугунги кунда ишонч билан айтиш мумкинки, “Маънавиятшунослик” алоҳида фан сифатида
шаклланиб келмоқда ва бу соҳада талай ютуқларга эришилганини қайд этилса муболаға бўлмайди.
Кейинчалик шу соҳада кадр тайёрлаш масаласи йўлга қўйилиши муносабати билан охирги
йилларда бу фан ҳам тармоқланиб, “Маънавиятнинг ривожланиш тарихи” “Маънавиятнинг диний
асослари”, “Ахлоқнинг маънавий асослари”,
“Санъатнинг маънавий асослари”, “Оила
маънавияти” “Миллий мустақиллик ва маънавият” каби янги-янги курслар ўқув режага
киритилмоқда.
Аммо ҳали ёш авлод маънавий тарбияси йўлида қилиниши зарур бўлган ишлар кўп.
Қолаверса, бу соҳадаги ишларимизнинг жаҳон фани ва инсоният маънавий такомили йўлидаги
аҳамиятини ҳам унутмаслигимиз керак. Хуллас, “Маънавиятшунослик” жаҳон илмида ўз ўрнини
эгаллашга дадил интилаётган янги фан бўлишига қарамай, унинг режалари - улкан, ниятлари –
улуғ. Унинг мустаҳкам оёққа туриб олиши, кўп жиҳатдан, илгаридан мавжуд бўлиб келган унга
ёндош ва туташ турли фан эгаларининг холислиги ва хайрихоҳлигига ҳам боғлиқ.
Ҳозирги кунда нашр этилаётган баъзи ўқув қўлланмаларда “Маънавиятнинг предмети,
тушунчалари...” деган жумлалар сарлавҳага чиқиб қолмоқда. Илмий жиҳатдан ёндошганда бундай
дейиш унчалик тўғри эмас. Албатта, баъзан шундай ҳолатлар учрайдики, фан мавзуси билан номи
бир хил бўлиб қолади. Масалан, биз фалсафани ўрганадиган фанни ҳам “Фалсафа” деймиз,
тарихни ўрганадиган фанни “Тарихшунослик” деб ўтирмай, оддий қилиб “Тарих” деймиз,
Ахлоқшунослик, Иқтисод назарияси, Адабиётшунослик фанлари ҳам баъзан халқ тилида қисқа
қилиб “Ахлоқ”, “Иқтисод”, “Адабиёт” деб ишлатилади. “Физика”, “Этика” фанларининг номи ҳам
аслида ушбу фан мавзулари номи билан аталган. Аммо барибир ҳаётнинг муайян соҳаси билан
ушбу соҳани назарий ўрганишга қаратилган илм йўналишини фарқ қилган дуруст.
Юқорида айтиб ўтилганидек, шу кунгача жаҳон илмида маънавиятга маданиятнинг
таркибий жиҳати сифатида қаралган бўлса, бугунга келиб бу ҳодисага янгича қараш шаклланиб
келмоқда. Бу қарашга биноан маънавият моддий эҳтиёжлар ҳосиласи сифатида эмас, балки инсон
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ва жамият ҳаётининг асосини ташкил этувчи мустақил уч асосий йўналиш(иқтисод, сиёсат,
маънавият)нинг бири сифатида олиб қаралмоқда. Шундай ёндошувдан келиб чиққанимизда,
аксинча, “маданият” инсон маънавий фаолиятининг ҳосиласи, бошқа сўз билан айтганда, инсон
маънавиятининг моддий воқеликдаги излари сифатида намоён бўлади. “Маънавиятшунослик”
фани дастурий тизимини белгилашда ушбу янгича ёндошувга таянилди.
Умумий маънода “Маънавиятшунослик” фанининг асосий объекти – мустақил Ўзбекистон
учун энг долзарб муаммолардан бири бўлган шахс ва миллат маънавиятининг такомили, асосий
қадриятлари, шаклланиш йўллари хусусидаги миллий маънавий меросимиз анъаналарига
таянувчи назарий хулосалар ва қарашлар тизимидан иборатдир. Маълумки, жаҳон маданиятига
бизнинг аждодларимиз қўшган ҳисса озмунча эмас. “Маънавиятшунослик”нинг махсус фан
сифатида ўрганилиши, шу маънода, бугунги кунда ҳам жаҳон маданияти ривожига муайян ижобий
натижалар келтириш эҳтимолини назардан қочириб бўлмайди.
Ушбу қўлланмада “Маънавиятшунослик” фанининг предмети сифатида жамият ва инсон
ҳаётида маънавиятнинг ўрни, шахс ва миллат маънавиятининг асосий жиҳатлари, миллий
тараққиётимизнинг маънавий-ахлоқий негизлари, умуминсоний қадриятлар ва миллий
маънавиятимиз, маънавият ва маърифат нисбатлари, маънавиятнинг руҳият, маданият, иқтисод,
сиёсат, ахлоқ, санъат ва адабиёт каби соҳалар билан ўзаро муносабатлари, мустақил Ўзбекистонда
ёш авлод маънавий тарбиясининг долзарб муаммолари ва ёш авлод тарбиясида бош маънавий
қадриятларимизнинг ўрни ва аҳамияти, глобаллашув шароитида маънавиятга таҳдид ва уни
бартараф қилиш йўллари каби масалалар аждодларимиз яратган миллий маънавий меросимиз
анъаналари ва Ўзбекистон Президенти И.А. Каримовнинг маънавият масалаларига оид асарлари,
назарий фикр ва мулоҳазаларига таянган ҳолда кўриб чиқилади.
Бугунги кунда ёш авлодни маънавий баркамол шахс бўлиб шаклланишини таъминлаш
таълим-тарбия тизимининг бош мақсади бўлиб турипти. Айни шу мақсадга қаратилган ҳолда ўрта
мактабнинг 7-9 синфлари, коллеж ва лицейлар, барча олий ўқув юртлари ўқув режаларига
“Миллий ғоя ва маънавият асослари” фанларидан алоҳида курслар киритилган. Бу соҳада илгари
мутахассис тайёрланмаганлигини ҳисобга олсак, ҳозирга келиб педагогик таълимнинг бакалавриат
ва магистратура босқичларида бу соҳалардан кадр тайёрлаш масаласи ниҳоятда долзарб вазифага
айланган. Шунга кўра “Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими” махсус бўлими
талабаларига
“Маънавиятшунослик” курсини ўқитишнинг бош мақсади бакалавриат
талабаларини маънавият соҳасини ўрганишнинг асосий назарий масалалари билан чуқурроқ
таништиришдан иборат бўлиб қолади. Чунки янгиланган ўқув режасига биноан бу ихтисослик
учун муҳим бўлган “Маънавиятнинг ривожланиш тарихи”, “Оила маънавияти”, “Санъатнинг
маънавий асослари”, “Миллий маънавий тикланиш” каби курслар алоҳида ва батафсил
ўқитилади. Шу сабабли ушбу ўқув қўлланманинг мавзу доираси олий таълимнинг бошқа ихтисос
йўналишларида ўқиладиган “Маънавият асослари” умумий курсидан сезиларли фарқ қилади.
Фаннинг ўқитиш услублари унинг мақсад ва вазифаларидан ва таълим қайси тингловчилар
(талабалар, ўқувчилар) учун мўлжалланаётганлигидан келиб чиқиб белгиланади. Маърузалар,
суҳбатлар, турли хил амалий машғулотлар тизими ҳар бир ўқув юрти ихтисос йўналишига
мувофиқ равишда ишлаб чиқилиб, улар нафақат ушбу ўқув юрти профессор-ўқитувчилари, балки
мавзу тақозосига кўра, республиканинг муайян соҳадаги етакчи олимлари ва мутахассисларини
таклиф қилинган ҳолда ташкил этилади. Дарслар, айниқса, суҳбатлар фақат дарс хоналарида эмас,
мавзуга мувофиқ равишда турли маданият муассасалари, жумладан, музейлар, театрлар, илмий
тадқиқот институтларида ҳам ташкил этилиши яхши самара беради.
Талабаларнинг фан мавзуларини ўзлаштириш устида мустақил тайёргарлик олиб
боришларига алоҳида аҳамият берилади. Улар ҳосил қилган билим ва кўникмаларни текшириш
реферат-тақриз, эркин иншо, оғзаки суҳбат-семинар, компютер тестлари, мўъжаз маъруза, ижодий
ишлар тарзида амалга оширилади ва мустақил тайёргарликни текширишнинг бошқа турли
усуллари ҳам кенг қўлланилади.
Амалий машғулотлар, асосан, семинар-суҳбат, реферат-тақризлар ёзиш, янги педагогик
усуллардан самарали фойдаланиш, баъзи мавзуларни англаб етишдаги муаммоларни ҳал қилишга
қаратилган савол-жавоблар тарзида ўтказилади. Ахборот технологиялари, тасвирий-кўргазмали
воситаларнинг имкониятларидан кенг фойдаланиш, бир қатор машғулотларни турли маънавият ва
маданиятга алоқадор муассасаларда ўтказиш мақсадга мувофиқдир.
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“Маънавиятшунослик” ўқув қўлланмаси “Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ
таълими” йўналиши учун биринчи марта тайёрланди. Унда албатта камчиликлар бўлиши табиий.
2-mavzu: Mustaqillik – ma’naviy tiklanish va yuksalish asosi
Mustaqil O‘zbekistonda ma’naviyat masalalarining davlat siyosati darajasiga ko‘tarilishi va
buning sabablari. Milliy ma’naviyat nazariyasining shakllanishida davlat rahbarining roli.
Режа:
1. Ўзбекистон Президенти И.А. Каримовнинг маънавият масалаларига эътибори
2. Ислоҳотлар ва уларнинг маънавий мезони.
3. Мустақиллик даврида аждодларимиз маънавий меросига муносабатнинг тубдан
янгиланиши
Мустақиллик
масъулияти.
Миллий
мустақиллик
шароитида
маънавият
масалаларининг долзарблашуви. Ўзбекистон Президенти И.А.Каримовнинг маънавият
масалаларига алоҳида эътибори. Инсонлар онгидаги эски мафкура асоратларидан қутулиш
муаммоси ва янгича тафаккур зарурати. Ўзбекистоннинг сиёсий ва иқтисодий ривожида халқ
маънавиятини юксалтиришнинг аҳамияти.
И.А.Каримов асарларида ишлаб чиқилган мустақил Ўзбекистоннинг сиёсий,
иқтисодий, маънавий ривожлантириш концепцияси ва унинг тадрижий характери.
Маънавиятнинг яхлит соҳа сифатида тан олиниши. Бугунги кунда миллий маънавиятимиз
асосларини илмий-назарий ўрганиш зарурати. Ушбу муаммони ҳал қилишда эришилган
ютуқлар ва мавжуд муаммолар.
Ислоҳотлар ва уларнинг маънавий мезони. Мустақиллик даврида аждодларимиз
маънавий меросига муносабатнинг тубдан янгиланиши. Миллий ва диний қадриятларнинг
тикланиши. Буюк аждодларимиз, халқимизнинг суюкли фарзандлари хотираларини ёдлаш –
ёш авлодни миллий ғурур ва миллий ифтихор руҳида тарбиялашнинг таъсирчан воситаси.
Тарихий хотирасиз келажак йўқ.
Бугунги кунда Ўзбекистон жаҳон миқёсида ўзига хос барқарор сиёсий мавқе касб этиб
турипти. Жаҳоннинг энг илғор давлатчилик анъаналарини ўзбекнинг миллий табиати билан, ўз
қадим удумлари билан уйғунлаштира олган Конституциямиз – мустақил мамлакатнинг Асосий
қонуни - ҳар бир соҳада батафсил ишлаб чиқилаётган қонун ва кодекслар билан амалда қўлланиб,
мустаҳкамланиб бормоқда. Бозор иқтисодига ўтиш, мамлакатнинг ички иқтисодий тизимини
уйғунлаштириш, илғор технологик жараёнларни ишлаб чиқаришга татбиқ этиш борасида ўтган
йиллар ичида улуғ ишлар амалга оширилди ва оширилмоқда. Ижтимоий уйғунлик, барқарор
осойишталик, халқ бирдамлиги фикрлар, қарашлар хилма-хиллиги билан баҳамжиҳат
ривожланмоқда. Турли сиёсий партиялар ўз мустақил йўналишларини шакллантириб, сиёсий
муҳорабанинг маданиятли усулларини, демократик тамойилларни ўзлаштириб бормоқдалар.
“Ватан манфаати, мустақиллик манфаатини ҳамма нарсадан устун қўядиган, қалбида ўти ва эрк
туйғуси бор, ғайратли, куюнчак”7, айниқса, бугунги кун миллат эҳтиёжи ва жаҳон талабларига
жавоб бера оладиган ёш ва талантли авлод борган сари сиёсат майдонига кенг фаолият
кўрсатмоқда. Хуллас, ютуқлар бисёр. Энг муҳими, халқ, миллат ўзлигини англаб бормоқда.
Аммо, барибир, хотиржамликка ўрин йўқ. Чунки муаммолар ҳануз етарли. Жумладан,
кишиларимизнинг, айниқса, ёш авлоднинг маънавий тарбияси борасида қийинчиликлар
кўнгилдагидек бартараф этилди, дейиш қийин. Инсонлар онгининг эски ақидалар асоратидан
покланиши осон савдо эмас экан. Айниқса, юртнинг етакчилари бўлиши лозим бўлган
зиёлиларимиз руҳига сингиб кетган кўникмаларни енгиб ўтиш машаққати ҳар қадамда сезилиб
қоляпти.

7

Ислом.Каримов. Ўзбекистон: миллий истиқлол, иқтисод, сиёсат, мафкура. Асарлар. 1-жилд, Т.- «Ўзбекистон»1996, с. 245. (Кейинги саҳифаларда шу китоб номи қисқартирилган ҳолда – Каримов И.А. Асарлар. 1-жилд- деб
саҳифаси билан кўрсатилади. И.А.Каримов асарларининг бошқа жилдлари ҳам шу тартибда берилади).
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Иқтисодий ва сиёсий ислоҳотлар халқ онгига теран етиб бориши, амалда жадал ўзгаришлар
ҳосил қилиши учун инсонлар онгида туб ўзгаришлар юз бериши зарур. Биз тоталитар давлат
мулкига асосланган иқтисодни рад этиб, мулкчилик шаклларининг турли-туманлигига асосланган
эркин бозор иқтисодига ўтмоқдамиз. Сиёсатда якка партия, ягона мафкура зўравонлигига барҳам
бериб, кўп партиявийлик, фикр ва қарашлар хилма-хиллигига йўл очмоқдамиз. Лекин инсонлар
тафаккурини эски андазалар, тор қолиплар тугал тарк этиши қийинчилик билан амалга ошмоқда.
Тафаккуримиз, қарашларимиздаги янги тамойиллар ҳануз анча юзада, онгимизнинг сиртқи
қатламларида қолиб кетмоқда, баъзан янги қадриятларни ҳам эски ўлчовлар билан баҳолашга
уринмоқдамиз. Шундай экан, инсонлар онгида туб ўзгаришларни амалга ошириш бугунги куннинг
долзарб вазифасидир. Маънавият ва мафкурага алоҳида эътибор қаратилишининг бош сабаби ҳам
шунда.
Инсон агар Ҳақ йўлида астойдил уринса, кўп иш қўлидан келади. Аммо инсонларда фақат
фазилатлар эмас, қусурлар ҳам бор. Масалан, ғафлат, шаҳватпарастлик, такаббурлик. Инсоний
иллатлар ичида энг қаттоли – худбинлик балоси, нафс балосидир. Бу касаллик жами аҳли башарга
бегона эмас. Шунга қарамай, дунёнинг кўпгина мамлакатларида жамият бу иллатни қандайдир
ҳудудларда жиловлашга эришган. Ҳар бир инсон ўз ҳуқуқи ва масъулияти меъёрларини муайян
ўлчовларда сақлаб боришга одат ҳосил қилган. Афсуски, собиқ тоталитар тузум даврида айни шу
меъёрларнинг асос томирлари қирқиб ташланди, туб маънавий негизларга жиддий раҳна солинди.
Коммунистик ақидапарастлар диктатураси 70 йил давомида, изчил суръатда миллион-миллион
халқларни ялпи манқуртлаштириш сиёсатини олиб борди. Бу тузум турли миллат, турли
ўлкаларни мажбурий равишда бир партия измига бўйсундирган қурама мамлакат аҳолисини
миллатсиз, маънавиятсиз, мустақил ўй-фикрсиз “коммунизм қурувчилари” аталмиш қиёфасиз
мавжудотларга, дунёга ҳукмдорлик орзусида бўлган кичик бир гуруҳнинг иродасини қулоқ
қоқмай ижро этувчи улкан механизмнинг “паррак” ва “винтча”ларига айлантириш ниятида эди.
ХХ асрнинг 70-йилларига келиб, айтиш мумкинки, «Совет Иттифоқи» аталмиш улкан бир ҳудудда
ҳукмрон мафкуранинг чуқур таназзули шароитида воқеан «манқуртлар салтанати»8
шакллантирилган эди. Кейинчалик Ўзбекистон Республикаси Олий мажлисининг биринчи
йиғилишида Президент И.А. Каримов бу ҳақда шундай фикр билдиради: “Бу тузум ўз халқининг
тарихини, унинг руҳи ва урф-одатларини, ўз авлод-аждодини билмайдиган манқуртларга таянар
эди.” Улар йўқ эмас эди, ҳаётимизда мавжуд эди. Халқ онгини, унинг барча фаолиятини марказ
измига бўйсундириш асосан ўшаларга ишониб топширилган эди.
Аллоҳга беадад шукрлар бўлсинки, бизнинг халқимиз аксарияти ушбу макр домига тўлиқ
тушиб қолмади. Чунки тузум олға сурган марксистик мафкура бизнинг неча минг йиллик
маънавий меросимиз, миллий анъаналаримиз, халқимиз руҳи учун мутлақо бегона бўлиб, фақат
сиёсий ва иқтисодий қарамлик шароитида четдан зўравонлик йўли билан киритилган ва
шафқатсиз усуллар билан онгимизга сингдиришга уринилган эди. Аммо, таассуф билан қайд этиш
лозимки, тоталитар тузумининг уринишлари барибир муайян “натижа”ларга эришди. Чингиз
Айтматов жуда ёрқин ифодалаб берган “манқуртлик касали” одамларимиз онгида анча-мунча
томир отиб улгурди. 70 йиллик истибдод мобайнида бол`шевистик мафкуранинг якка
ҳукмронлиги, айниқса, 1937-1938 йил қатағонларидан кейинги авлодни ўз миллий
қадриятларидан, маънавий меросидан жиддий бегоналашувига сабаб бўлди. Ана шу мажбурий
юқтирилган иллат баъзи инсонлар руҳиятида ҳануз қарамлик асорати сифатида намоён бўлмоқда.
“Ўз истиқлол ва тараққиёт йўлимиз,- деб ёзган эди И.А.Каримов мустақиллигимизнинг
дастлабки йилларидаёқ, - бу гул билан қопланган йўл эмас, тоталитаризм меросидан халос бўлиш
ва покланиш, мафкуравийлик иллати етказган зиён-заҳматларни бартараф этишнинг қийин, узоқ
давом этадиган йўлидир”.9
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Биз «манқуртлар салтанати» деганда айни ич-ичидан чириб битаётган ҳукмрон мафкуранинг сиёсий ва ғоявий
зуғумини амалга оширувчиларни назарда тутмоқдамиз. Чунки худди ўшалар шўролар истибдодининг охирги
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келганича ўз онгларига мустаҳкам ўрнашиб олган эски “ғояларни”, зоҳиран янги даврга мослаштириб, ёшлар онгига
сингдиришга уриниб ётиптилар.
9
Каримов И.А. Асарлар. 1-жилд, с. 359.
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Бугунги кунда ҳам ушбу покланиш жараёни давом этмоқда. Янгича, мустақил тафаккур
зарурати ҳануз долзарб, миллий мафкурани шакллантириш, халқ маънавиятини юксалтириш
бугуннинг ҳам энг муҳим вазифасидир. Мустақиллик масъулияти айни шу вазифаларни мукаммал
ҳал этишни тақозо қилиб турипти.
Инсон маънавий дунёси - нозик соҳа. Ундаги вазиятни осонликча, муайян фармон ёки қарор
қабул қилиш билан тузатиб бўлмайди. Уни ўнглаш учун йиллар давомида мунтазам ва сабр-тоқат
билан мафкуравий, тарбиявий, маърифий иш олиб бориш, амалий чора-тадбирлар, ҳаётий
ўзгаришлар жорий этиш тақозо қилинади.
Миллий маънавият миллатнинг ўтмиши, бугуни ва келажагини қамрайди, уларни яхлит
тизимда тутиб туради. Ўтмиш аждодларимиз мероси бугунги жаҳон даражаси билан
уйғунлаштирилса, мамлакатимиздаги воқе аҳволга татбиқ этилса, ундан келажак куртаклари униб
чиқади, келажак сиймоси шаклланади.
Шу сабабли ҳам И.А.Каримов Ўзбекистон Президенти лавозимига сайланган дастлабки
кунлардан бери халқ маънавиятини юксалтиришга биринчи даражали эътибор қаратиб келмоқда.
Миллий мустақиллигимизнинг иккинчи йилида Президент “Ўзбекистоннинг ўз истиқлол ва
тараққиёт йўли” рисоласини эълон қилди. Ушбу китобнинг алоҳида боби “Мустақил
Ўзбекистонни ривожлантиришнинг маънавий-ахлоқий негизлари” деб номланди ва унда илк бор
халқ маънавиятини ривожлантириш масалалари батафсил таҳлил этилди.10
1995 йил феврал ойида Ўзбекистон республикаси биринчи чақириқ Олий мажлисининг
биринчи йиғилишида Президент И.А.Каримов “Ўзбекистоннинг сиёсий-ижтимоий ва иқтисодий
истиқболининг асосий тамойиллари” мавзуида катта маъруза қилиб, мамлакатнинг сиёсий ва
иқтисодий ривожига оид муҳим масалалар билан бир қаторда миллатнинг маънавий такомили
йўналишида ҳам янгича ёндошувлар, долзарб муаммоларнинг пухта ўйланган ечимларини халқ
намояндалари муҳокамасига ҳавола этди. Унда, аввало, 130 йиллик мустамлака асоратидан
қутулиб, қайта қад ростлаган мустақил давлатчилигимизнинг бетакрор қиёфаси очиб берилди.
Унинг халқимиз, миллатимиз “тарихий ва маънавий тараққиётининг” самараси, “ўзига хос, ўзига
мос маданияти ривожининг” натижаси эканлиги қайд этилди11. “Социализм” ғояларининг
халқимиз ҳаётига четдан зўравонлик билан жорий этилгани, улар халқимизни манқуртлаштириш
учун хизмат қилгани очиқ айтилди. Президент маърузанинг “Юксак маънавият - келажак
пойдевори” 12деб номланган фаслида мустақилликнинг дастлабки тўрт йилида бу соҳада эришган
ютуқларни тилга олиш баробарида келажак йўналишларни ҳам батафсил таҳлил этиб берди.
“Эндиги асосий вазифа,-деб фикрини изҳор этди юртбошимиз,-кишиларимизнинг мустақил
фикрлашга ўрганиши, ўзига ишончининг орта боришидир”13. Бунинг учун ҳар биримиз “босиб
ўтган йўлимизни танқидий баҳолаб”, “буюк маданиятимиз томирларига, қадимий меросимиз
илдизларига қайтиб, ўтмишимиздаги бой анъаналарни янги жамият қурилишига татбиқ этмоғимиз
керак”14.
Умуман қайд этиш жоизки, Ўзбекистон Президенти И.А.Каримовнинг деярли ҳар бир
нутқида маънавият масаласига эътибор қаратилади, ҳар бир асарида маънавият масалаларига оид
муҳим фикрлар, янгича ғоялар олға сурилган.
2008 йили “Маънавият” нашриётидан Ўзбекистон Президентининг Ислом Каримовнинг
“Юксак маънавият – енгилмас куч” номли маънавият масалаларига бағишланган алоҳида
рисоласи босилиб чиқди. Китоб 4 бобдан иборат бўлиб, “Маънавият – инсоннинг улғайиш ва кучқудрат манбаидир” деб номланган биринчи бобида “маънавият” тушунчаси, маънавиятли ва
маънавиятсиз инсонлар, маънавиятни шакллантирувчи мезонлар маънавий ва моддий ҳаёт
уйғунлиги каби масалалар кенг омма учун тушунарли тилда батафсил баён қилинган15. Китобнинг
иккинчи боби “Мустақиллик – маънавий тикланиш ва юксалиш” деб аталган ва унда аввало
миллий ғоянинг маънавий ҳаётдаги ўрни, мустақиллик даври жамиятимиздаги миллий-маънавий
тикланиш ва юксалиш жараёни, тилимиз ва динимиз, миллий ва диний байрамларимиз
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Каримов И.А. Асарлар. 1-жилд, с. 76-85.
Каримов И.А. Асарлар. 3-жилд, с. 6.
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мавқеининг қайта тикланиши, ислоҳотларнинг маънавий аҳамияти ҳақида сўз боради 16. Учинчи
бобга “Маънавиятга таҳдид – ўзимиз ва келажагимизга таҳдид” деб ном қўйилган бўлиб, унда
маънавият ва маънавий тарбия масалалари бугунги кунда жаҳонда кечаётган глобаллашув
жараёнлари шароитида нақадар долзарблашгани ва энди бу масалалар фақат миллий ҳудудда
чегараланиб қолмай умумбашарий муаммога айланаётгани таҳлил этилади 17. Дунёдаги энг буюк
жасорат маънавий жасоратдир, деб хулоса қилади И.Каримов “Ватанимиз тараққиётининг
мустаҳкам пойдевори” деб номланаган охирги бобда18. Президентнинг чуқур ишончига кўра
маънавий тарбиянинг ибтидоси ҳар бир инсон қалбига қулоқ тутиш ва кўнглига йўл топишдан
бошланади ва бу соҳада зиёлиларимизнинг ўрни ва масъулияти ўта муҳимдир.
Албатта, Ўзбекистон Президентининг Ислом Каримовнинг ушбу рисоласи19 ва маънавиятга
доир бошқа фикр ва мулоҳазалари алоҳида йирик жиддий тадқиқот мавзусидир. Аммо мазкур
тадқиқот якунларини кутмай туриб ҳам, И. А. Каримов асарларини шу йўналишда эътибор билан
ўрганиб чиққан одам Президент қарашлари миллий маънавият назариясини шакллантириш
йўлида ўқ томирларни аниқ ва муайян кўрсатиб берганлигига амин бўлади. Шундан келиб чиқиб,
ушбу китобдаги мавзуларни бугунги кун нуқтаи назаридан ёритиш жараёнида назарий замин
сифатида асосан Президент И. А. Каримов асарларида билдирилган фикр ва хулосаларга
таянилди.
Маълумки, собиқ шўролар истибдоди даврида турли ижтимоий тоифаларни бир-бирига зид
қўйиб, синфлар аро кураш ғоясини ҳаёт маъноси деб эълон қилган “доҳийлар”нинг содиқ шогирд
ва издошлари нафақат тирик “душманлар” билан курашдилар, балки миллатларнинг ўтмиш
маънавий мероси билан ҳам тинимсиз “жанг” қилдилар. “Дин - афюн”, диний илм пешволари,
тасаввуф уламолари “ашаддий реакционер”, барча ўтмишдаги ҳукмдорлар - қонхўр, босқинчи
(фақат айрим рус подшоҳлари бундан истисно этилди), ўтмиш алломалар - дунёқараши чекланган,
шоирлар - маддоҳ ва ҳоказо даҳволар қилинди. Бундай қора тамғалар қарамлик асоратига тушган
барча халқларнинг бой маънавий меросига босиб чиқилди. Ҳатто уйидан эски араб ёзувида китоб
топилган одамлар давлатга қарши жиноятда айбланган даврлар бўлди. Бол`шевизм мафкурасининг
итоаткор қулларига айлантирилган “совет интеллегенцияси”га тирик ва ўлик “доҳийлар”ни мадҳ
этиш, “коммунизмнинг биринчи босқичи” деб эълон қилинган бол`шевистик диктатура
тузумининг жаҳон тарихидаги барча макон ва замонлардан “афзаллиги”ни ҳар қандай усул билан
исботлаб ва далиллаб бериш асосий вазифа қилиб белгиланган эди. Ушбу вазифадан заррача
чекиниш халққа ва “нурли келажак”ка хиёнат деб баҳоланарди.
Мустақиллик туфайли бизнинг маънавий қадриятларимиз, ўтмиш аждодларимиз қолдирган
мерос, ўзининг бутун мукаммаллигида, қайчиланмасдан, “прогрессив-реакцион” аталмиш зўраки
қолипларга тиқиштирилмасдан тиклана бошлади. Қуръони карим, ҳадиси шарифлар биринчи
марта ўзбек тилига таржима қилиниб, нашр этилди, Носириддин Рабғузий, Аҳмад Яссавий,
Убайдий, Муҳаммад Раҳимхон Фируз, Бурхониддин Марғиноний, Абу Мансур Мотуридий,
Беҳбудий, Фитрат, Чўлпон ва бошқа “совет даврида” ҳатто номларини эслаш ман қилинган
алломаларимизнинг асарлари бирин-кетин нашр этилиб, чанқоқ китобхонлар қўлига етиб кела
бошлади. Давлат тили ҳақидаги қонун қабул қилинди. Тасаввуф пирлари - Аҳмад Яссавий,
Нажмиддин Кубро, Баҳовуддин Нақшбанд юбилейлари миллатимизнинг руҳида покланиш
туйғуларини уйғотди. Пойтахтимизнинг қоқ марказида соҳибқирон бобомиз Амир Темурнинг
улуғвор мужассамаси ўрнатилиши ўзбек халқининг ҳар бир фарзанди руҳида ҳақли ифтихор
ҳисларидан ўчмас ёғду пайдо қилди. XX аср бошларида миллатни маърифат, адолат, ҳуррият сари
етаклаган жадид алломаларимиз халқ дилидан яна муносиб ўрин ола бошлади. “Босмачи” дея ёппа
қораланган миллий озодлик ҳаракати иштирокчилари ўз қадрларига лойиқ баҳоландилар.
1991 йил Алишер Навоий йили деб эълон қилинди ва ўша йил тўкин кузнинг биринчи ойида
ўзбек миллий маънавиятининг қуёшига бағишланадиган асосий тантана ва тадбирларни ўтказиш
белгиланди. Шеърият мулкининг султони Мир Алишер Навоий таваллудларига бағишланган
16

Шу китоб, с. 71-109.
Шу китоб, с. 110-127.
18
Шу китоб, с. 159.
19
“Рисола” сўзини охирги пайтларда баъзан русча “брошюра” маъносида ишлатиш ҳоллари учрамоқдаки, бу буткул
хато бўлиб, “рисола” деганда ўзбек тилида муайян мавзуга бағишланган алоҳида асар, илмий тадқиқот, яъни
монография назарда тутилади. Унинг ҳажми турлича бўлиши мумкин, бу энди мавзунинг салмоғига боғлиқ.
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анжуманда Республикамиз раҳбари нутқ сўзлаб, ёш авлодни тарбиялашда буюк алломамизнинг
ўринлари жуда катта эканлигини яна бир бор эътироф этди. “Мана, салкам бир йилдирки,
Ўзбекистонимизда, Ўрта Осиёда барча Шарқ халқлари томонидан нишонланаётган Алишер
Навоийнинг умр ва ижод тўйлари — қутлуғ маърака давом этмоқда. Бу тўй миллат байрамидир.
Қадриятимизни яна бир бор улуғлайдиган байрамдир. Бу тўй халқимиз, Ўзбекистонимиз ҳаётига
алоҳида файз, тароват бахш этди. Алишер Навоий йили деб эълон қилинган 1991 йил юртимиз,
элимиз тарихида қутлут келди, унутилмас сана бўлиб қолди. Бу йил халқимизнинг асрий орзуумидлари амалга оширилди. Ўзбекистонимиз давлат мустақиллигини эълон қилди ва ўз тақдирини
энди ўзи ҳал қиладиган бўлиб қолди”.
1994 йил баҳорида “Маънавият ва маърифат” республика жамоатчилик марказини тузиш
ҳақида Президентнинг Фармони чиқди. 1996 йил сентябрда ушбу марказ фаолиятини янада
такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш тўғрисида яна алоҳида Фармон бўлди ва унинг
асосида Вазирлар Маҳкамаси махсус қарор қабул қилди. 1999 йилга келиб, Республика
Маънавият ва маърифат кенгаши ташкил этилди.
1997 йилда
Ўзбекистон Республикаси
Олий Мажлиси IX сессиясида Президент
И.А.Каримов “Баркамол авлод – Ўзбекистон тараққиётининг пойдевори” деган мавзуда нутқ
сўзлаб, мамлакатимизда таълим-тарбия тизимини тубдан ўзгартириш, уни янги замон талаблари
даражасига кўтариш, шу билан ўсиб келаётган авлоднинг келажак ҳаётига мустаҳкам пойдевор
яратиш масаласини баён қилиб берди.
Ўзбекистон Президенти И.А.Каримов ушбу нутқида ва кейинги маърузаларида ёш авлод
тарбиясининг пухта ўйланган ва мукаммал тизимини муҳокамага қўйди. Ушбу режанинг амалга
жорий қилиниши, айниқса, 11 йиллик умумий мажбурий таълим ўрнига 9 йиллик умумий ўрта
таълим ва 3 йиллик коллеж-лицей таълимининг йўлга қўйилиши балоғат ёшига етиб энди
мустақил ҳаётга кириб келаётган йигит-қизларни бугунги кунимиз учун зарур бўлган муайян касбҳунарни эгаллаб, келажакка қараб дадил қадам ташлашлари учун реал имконият яратиб берди.
1997 йил 27 август куни қабул қилинган “Таълим тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси
Қонуни ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури”га биноан таълим турлари: мактабгача таълим,
умумий ўрта таълим, ўрта махсус, касб-ҳунар таълими, олий таълим, олий ўқув юртидан кейинги
таълим, кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш, мактабдан ташқари таълим
шаклида белгиланди. Олий таълим 2 босқичда: бакалавриат (4 йил) ва магистратура (2 йил)
сифатида белгиландики, натижада олий тоифали мутахассисларнинг ҳам ижтимоий-иқтисодий
талаблардан келиб чиқадиган даражаланиши вужудга келди.
Мустақиллик йилларида ўтган улуғ шоир ва адибларимизнинг юбилейларини ўтказиш ҳам
қутлуғ анъанага айланиб борди. 1993 йили атоқли шоир Ғафур Ғуломнинг 90 йиллиги ва шоҳ-шоир
ва улуғ адиб Заҳириддин Муҳаммад Бобурнинг 510 йиллиги тантаналари ўтказилди ва Андижонда
“Боғи Бобур” барпо қилинди. 1994 йилда Шўролар замонида фақат ҳукмдор бўлгани туфайли номи
қораланган маърифатпарвар шоҳ ва истеъдодли шоир Муҳаммад Раҳимхон Ферузнинг 150 йиллик
юбилейи нишонланди. 1997 йили ноябрда Абдулҳамид Чўлпоннинг 100 йиллиги, 1999 йили буюк
тасаввуф шоири Паҳлавон Маҳмуднинг 750 йиллиги ва улуғ шоир ва таржимон Огаҳийнинг 190
йиллиги кенг кўламда байрам қилинди. 2003 йили Ғафур Ғуломнинг100 йиллиги муносабати билан
шаҳар марказидаги шинам маданият ва истироҳат боғи унинг номига қўйилди ва шу боғда унга
улуғвор ҳайкал ўрнатилди. Бугунги кунда биргина Тошкент шаҳрининг ўзида Бобур номида, Мирзо
Улуғбек номида, Абдулла Қодирий номида, болалар шоири Зафар Диёр номида боғлар барпо этилган.
Тарих хотираси, халқнинг, жонажон ўлканинг, давлатимиз ҳудудининг холис ва ҳаққоний
тарихини тиклаш миллий ўзликни англашни, таъбир жоиз бўлса, миллий ифтихорни тиклаш ва
ўстириш жараёнида ғоят муҳим ўрин тутади. Тарих миллатнинг ҳақиқий тарбиячисидир. Буюк
аждодларимизнинг ишлари ва жасоратлари тарихий хотирамизни жонлантириб, янги фуқаролик
онгини шакллантирмоғи зарур.
Бизнинг ўтмиш маданиятимиз бутун инсониятни ўзига ром этиб келаётган марказ бўлиб
келаётганлиги тасодифий эмас. Самарқанд, Бухоро, Хива фақат олимлар ва санъат ихлосмандлари
учунгина эмас, балки тарих ва тарихий қадриятлар билан қизиқувчи барча кишилар учун
зиёратгоҳга айланган. Мустақиллик даврида ўзбек олимларининг куч-ғайратлари билан
тарихимизнинг кўпдан-кўп ғоят муҳим саҳифалари, энг аввало, темурийлар даври, XIX аср охири XX аср бошлари тарихи янгидан кашф этилди.
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Миллий туйғу инсон учун табиийдир, чунки у ота-оналардан мерос қилиб олинган ва бола ўз отаонасига, бутун дунёга айтган биринчи сўзида ифодаланади. Ўз халқига, унинг анъаналарига, тили ва
маданиятига муҳаббат ва ҳурматни тарбияламасдан туриб, ҳақиқий инсонни тарбиялаш мумкин эмас.
Ватанпарварлик, фуқаролар якдиллиги — ёш ва мустақил Ўзбекистон давлати барпо этилаётган
негиздир. Айни шу нарса жамиятни қайта ўзгартириш йўлидаги қийинчиликларни енгиб ўтишга,
ҳамжиҳатлик ва ҳамкорликка эришишда ёрдам беради.
3-mavzu: Milliy g‘oya, mafkura, ma’naviyat. O‘zbekiston Prezidenti I.A.Karimov asarlarida
ma’naviyat nazariyasi umummetodologik asoslarining ishlab chiqilishi.
Режа:
1.Миллий ғоя ва маънавий ҳаёт.
2.Миллий ғоя, мафкура, маънавият. Уларнинг ўзаро нисбати
3.Миллий маънавият назариясини шакллантиришнинг умумметодологик асослари
Миллий ғоя - миллатнинг етакчи мақсади, “халқни, миллатни бирлаштирувчи, йўлга
бошловчи бамисоли бир байроқ”.20 Бу мақсаднинг аниқ ифодасини Президент И.А.Каримов 2000
йил 8 июндаги “Фидокор”газетаси мухбири билан суҳбатида шундай баён қилади:
“Мамлакатимизда амалга оширилаётган янгиланиш ва тараққиёт сиёсатининг стратегик
мақсади – ҳуқуқий демократик давлат ва бозор иқтисодиётига асосланган фуқаролик жамиятини
барпо этишдан иборат.
Юртимизда истиқомат қилувчи барча инсонлар учун миллати, тили ва динидан қатъи назар,
муносиб ҳаёт шароити яратиб бериш, ривожланган демократик мамлакатлардаги
кафолатланадиган турмуш даражаси ва эркинликларни таъминлаш. Ва шу асосда Ўзбекистоннинг
жаҳон ҳамжамиятида, муносиб ўрин эгаллашига эришиш”.21 Бунинг учун сиёсат соҳасида,
иқтисодий ва маънавий йўналишларда нималар қилиш лозим эканлиги тўғрисида ҳам ўша
суҳбатда батафсил жавоблар берилган.
2008 йили нашр этилган “Юксак маънавият – енгилмас куч” номли асарининг
“Мустақиллик – маънавий тикланиш ва юксалиш”деб аталган иккинчи бобида Президент Ислом
Каримов миллий ғоянинг янада мукаммал таърифини беради:
“Миллий ғоя деганда, аждодлардан авлодларга ўтиб, асрлар давомида эъзозлаб
келинаётган, шу юртда яшаётган ҳар бир инсон ва бутун халқнинг қалбида чуқур илдиз
отиб, унинг маънавий эҳтиёжи ва ҳаёт талабига айланиб кетган, таъбир жоиз бўлса, ҳар
қайси миллатнинг энг эзгу орзу-интилиш ва умид-мақсадларини ўзимизга тасаввур
қиладиган бўлсак, ўйлайманки, бундай кенг маъноли тушунчанинг мазмун-моҳиятини
ифода қилган бўламиз.”22
Дарҳақиқат, миллий ғоя 130 йиллик асоратдан қутулиб, мустақилликнинг ойдин йўлига
чиқиб олган, ҳаётида эркинлик сари туб ўзгаришларни дадил амалга ошираётган миллатнинг бош
мақсади, интилиши. Уни Юртбошимиз истиқлолнинг дастлабки йилларидаёқ бир жумлада ёрқин
ифодалаб берган эди: “Мустақилликнинг олий мақсади – ўзбек халқининг иззатини жойига
қўйиш”23 Бу - ўз иззати ва қадрини билган миллат ўзини ҳам хўрлатиб қўймайди, ўзгаларнинг ҳам
ҳурматини жойига қўяди, дегани. Ўзбек доим жаҳон саҳнасида ўзининг салмоқли мавқеига эга
бўлиб келган халқ. Жаҳон тарихини холис варақлаган одам бунга амин бўлади. Айни шу сабабдан
элимиз бағрикенглиги билан машҳур. Аму ва Сир оралиғида доимо турли элат, турли эътиқод
вакиллари иноқ-иттифоқ яшаб келишган. Агар урушган бўлса, сулолалар урушган, ака-укалар тахт
талашган, халқлар ёки миллатлар эмас. Аждодларимиз қўшни халқлар маданиятига, турмуш
тарзига эътибор билан қараган, ўзларидан мерос қолдирган ўлмас маънавий обидаларни турли
тилларда яратишган. “Ўз кучига ишонган халқнинг бағри кенг бўлади”, дейди Президент.24
20

Каримов И.А. Биз келажагимизни ўз қўлимиз билан қурамиз. 7-жилд. Т.- «Ўзбекистон» - 1999,
с. 89.
21
Каримов И.А. Озод ва обод Ватан, эркин ва фаровон ҳаёт – пировард мақсадимиз. 8-жилд. Т.-«Ўзбекистон» - 2000,
с. 495-496.
22
Ислом Каримов. Юксак маънавият – енгилмас куч. Т., “Маънавият”,2008. С.71.
23
Каримов И.А. Асарлар. 1-жилд, с.107.
24
Ўша китоб, с. 107.
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Миллий мафкура миллатнинг фикр майдони, унинг асрий орзулари, келажак режаларининг
муназзам бир ифодасидир. Маънавиятимиз анъаналаридан келиб чиқиб, тушуниб етишимиз
лозимки, биз ишлатадиган “мафкура” сўзи совет даври тарғиботчиларининг тилидан тушмай
келган “идеология” тушунчасининг айний таржимаси эмас. Мафкура - фикр майдони, уни хоҳ тор
қолип қилиб олинг, хоҳ жаҳон цивилизацияси ва миллий маънавиятимиз қадриятларини
уйғунлаштирувчи кенг тафаккур олами сифатида ёндошинг. Албатта, ҳар бир ижтимоий
тоифанинг, сиёсий ҳаракатнинг, гуруҳнинг ўз мафкураси бўлиши мумкин. Бу табиий ҳолат. Аммо
миллат мафкураси унинг таркибига кирувчи барча тоифалар ва гуруҳларнинг мақсад йўналиши,
тафаккуридаги энг умумий томонларни бирлаштиради. Унинг аҳамияти ҳам шунда. Элни Ватан
манфаати бирлаштиради, деган қутлуғ ибора бор. Миллий истиқлол мафкураси бизга элюртимиз, Ватанимиз олдидаги фуқаролик бурчимизни теран англаб етишимизга ёрдам беради, ёш
авлоднинг ҳар бир вакилини ҳақиқий миллат фарзанди бўлиб улғайишига кўмаклашади. Миллий
истиқлол мафкураси қонун моддаси кучи билан эмас, маънавий камолот орқали эришиладиган
ҳидоят йўлидир.
Мустақилликнинг иккинчи йилида асосий қонунимиз қабул қилинди. Унинг иккинчи боби
12-моддасида “Ўзбекистон Республикасида ижтимоий ҳаёт сиёсий институтлар, мафкуралар ва
фикрларнинг хилма-хиллиги асосида ривожланади. Ҳеч қайси мафкура давлат мафкураси
сифатида ўрнатилиши мумкин эмас,“ деб ёзиб қўйилган.25 Етмиш йил тоталитаризм жабрини
тортган халқимиз бу қоиданинг қанчалик катта аҳамиятга эга эканлигини яхши тушунади. “Узоқ
ва яқин тарихдан яхши маълумки,- деб таъкид этади Президент,- бирон мамлакатда, бирон
давлатда яккаю ягона ғоя ёки мафкура ҳукмронлик қилар экан, бу жамият, бу давлат, албатта
инқирозга юз тутади.”26 Чунки ҳаёт доимо ўзгаришда, ривожланишда. Инсон тафаккури, унинг
интилишлари, олдига қўйган мақсадлари ҳам доимо ўзгариб, такомиллашиб боради. Шу сабабли
унга ҳарқандай ғоявий, мафкуравий тазйиқ ўтказишга уриниш акс таъсир кўрсатиши, нохуш
оқибатларга олиб келиши табиий. Қолаверса, жамиятнинг ривожланиш жараёни ҳам ундаги
етакчи тамойилларнинг вақти-вақти билан янгиланиб, ўзгача маъно, ўзгача таркиблар ҳосил қилиб
туришини тақозо қилади. Ундаги ижтимоий тоифаларнинг мавқеи ва аҳамияти ҳам турли
даврларда турли ҳолатда бўлади. Шунга мувофиқ сиёсий кучлар нисбати ҳам муайян
ўзгаришларга учраши мумкин. Шундай экан, ҳеч қайси мафкура, жумладан, хатто миллий
мафкура ҳам ҳаётий эҳтиёжлардан узоқлашиб, қотиб қолган ақида ҳолига тушмаслиги учун
“давлат мафкураси мақомига кўтарилмаслиги, айланмаслиги керак”27.
“Миллий истиқлол мафкураси халқимизга хос бўлган энг муқаддас туйғу ва тушунчаларнинг
мужассам ифодаси бўлиши керак”,28 - дейди Президент. Миллий мафкурани ўзлаштириш, бир
томондан, тафаккуримизнинг миллий маънавиятимиз илдизларидан мунтазам озиқланиб, қувват
олиб туриши билан боғлиқ. Иккинчи томондан, жаҳон маданияти самараларидан баҳраманд
бўлмаган, замон руҳини ҳис қилмаган одам ҳеч қачон миллий мафкуранинг моҳиятини яхши
англаб ета олмайди. Чунки одам ўз қудратини тўғри белгилаши учун майдонга чиқиб, мардлар
билан куч синаши керак. Шу икки жиҳатнинг уйғунлигига эришиш миллий мафкурани ҳар бир
инсон руҳида воқеан шакллантириш бўлади. Асли миллий мафкура йўқ жойдан сунъий ҳосил
қилинмайди, аллақандай кабинетларда ўтириб тўқиб чиқарилмайди. Бу ҳақиқатни Президент
Ўзбекистон республикаси Фанлар Академияси умумий йиғилишида 1994 йил ёзида сўзлаган
нутқидаёқ батафсил тушунтириб берган эди. Унда исломий қадриятлар, маънавий мерос, хусусан,
Шарқ фалсафасини теран ўрганиш ҳақида сўзлаб, Юртбошимиз яқин ўтмишдаги қарамлик
мафкурасидан халос бўлиш учун “ўзимизнинг асрлар синовидан ўтган, улуғ аждодларимиз бизга
қолдирган миллий мафкура ва тафаккуримизни тиклаш, уни замонавий умумбашарий руҳ билан
бойитиш вазифамиз” эканлигини таъкидлаган эди.29
Кейинчалик 2000 йил 6 апрелда Оқсарой қароргоҳидаги суҳбат асносида бу ҳақда мукаммал
таъриф шаклланди. Президент унда юқоридаги фикрни батафсил ифодалаб айтдики, "миллий
мафкурамиз халқимизнинг азалий анъаналарига, удумларига, тилига, динига, руҳиятига, бир сўз
билан айтганда, ўз миллий қадриятларимиз, халқимизнинг дунёқараш ва тафаккурига асосланиб,
25

Ўзбекистон Конституцияси, Т.- «Ўзбекистон» - 1992, с.11.
Каримов И.А. Асарлар. 8-жилд, с. 467.
27
Ўша китоб, с. 467.
28
Ўша китоб, с. 502.
29
Каримов И.А. Биздан озод ва обод Ватан қолсин. 2-жилд. Т.-«Ўзбекистон»-1996, с. 260.
26

12

шу билан бирга, замонавий, умумбашарий, умуминсоний ютуқлардан озиқланган, уларни ўзига
қамраб олган ҳолда, юрт тинчлиги, Ватан равнақи, халқ манфаати, унинг фаровонлиги йўлида
хизмат қилмоғи даркор.”30
Миллий мафкуранинг маънавиятга нисбати қандай? Бу нисбатни тўғри аниқлаш учун яна бир
нарсани эътиборга олиш лозим бўлади. Мустақиллигимизнинг уч асосий жиҳати мавжуд. Сиёсий
мустақиллик, иқтисодий мустақиллик, маънавий мустақиллик. Буларни бир-биридан ажратиб
бўлмайди. Аммо ҳар бирининг ўзига хос масалалари ҳам бор. Биз уларни кейинроқ яна батафсил
кўздан кечирамиз. Ҳозирча таъкидлаш ўринлики, сиёсат, иқтисод ва маънавият соҳаларида
бизнинг бугунгача эришган ютуқларимиз даражаси баробар эмас. Ундан ташқари ҳар бир
соҳанинг моҳиятидан келиб чиқсак, миллийлик унсурининг салмоғида ҳам фарқ бор. Демак, дунё
халқлари тажрибасидан биз ўрганишимиз, балки бевосита ўзлаштиришимиз керак бўлган нарсалар
турли йўналишда турлича миқёсда бўлиши табиийдир. Шундай экан, миллий мафкурамиз
тизимини фақат ёки асосан маънавий меросимизда мавжуд қадриятларга боғлаб қўйиш воқелик
талабларига тўлиқ жавоб бериши қийин. Чунки мафкурамиз, яъни келажак режаларимизни
белгиловчи ва аниқлаштирувчи мақсад йўналишларимиз тизимида юқорида санаб ўтилган ҳар уч
йўналиш: сиёсат, иқтисод ва маънавият соҳасига оид муаммолар барчаси ўзаро уйғунликда қамраб
олинади. Маънавият шулар ичида фақат бир йўналишдир. Албатта, жуда муҳим йўналиш, асли
маънавият масалаларини ечмай туриб, на иқтисодий, на сиёсий вазифаларимизни тугал ҳал қилиб
бўлмайди; аммо барибир уч йўналишнинг бири, холос. Иқтисод ёки сиёсат соҳаларидаги долзарб
юмушларни ҳам ҳеч қачон, халқ маънавиятини талаб даражасида юксалтириб олиб кейин амалга
оширамиз, деб орқага ташлаб бўлмайди. Бу соҳалар бир-бири билан олдин-кейин эмас, бир
пайтнинг ўзида, тенг ривожлантирилиб бориладиган соҳалардир.
Қарамлик даврида марксизм фалсафаси тоталитар тузум имкониятларидан фойдаланиб,
ягона ҳақиқатга даъво қилиши оқибатида унинг методологик асоси қилиб олинган диалектика
хусусида ҳам бир тарафлама тасаввурлар шаклланди. Собиқ “СССР” ҳудудида диалектикадан
бошқа методлар ғайри илмий деб эълон қилинди. Файласуфларимиз Форобийдан ҳам
«диалектика» топишди, ўша даврларда. Асли бу ерда атамаларни чалкаштириш бор, холос. Қадим
Юнон фалсафасидан ислом илмига ўтган нарса – «илми жадал», шунинг юнончаси «диалектика»
дейилади. «Илми жадал» - баҳс мантиғи, ўзига хос илмий баҳс юритиш методологияси. У барча
фанлар учун «ягона» методологик замин бўла олмайди.
Аммо методология муаммоси барибир илмий воқеликда мавжуд, ундан қутулиб бўлмайди.
1999 йилдан бошлаб Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиётининг
иқтисодий, сиёсий-ижтимоий, илмий-фалсафий ва маънавий асослари бўйича номзодлик ва
докторлик илмий даражалари, доцентлик ва профессорлик илмий унвонларига даъвогарлар учун
махсус имтиҳонлар киритилди. Бу бежиз эмас. Маълумки, ушбу фаннинг асосини Президент
И.А.Каримов асарлари ташкил этади. Демак, Президент асарлари мамлакатимиз миқёсида бугунги
кун ижтимоий фанлар соҳаси учун методологик замин бўлиб хизмат қилиши назарда тутилмоқда.
Бу тўғрими? Ниҳоятда тўғри. Чунки Ўзбекистоннинг миллий мустақиллигини И.А.Каримов эълон
қилди ҳамда унинг ўз истиқлол ва тараққиёт йўли концепсиясини ишлаб чиқди.
Президент И.А.Каримов асарларида ўз аксини топган ғоялар ва қарашлар бугунгача
миллатимиз ва бутун инсоният босиб ўтган тараққиёт йўллари тажрибасини имкон ва зарурат
даражасида ҳисобга олган ҳолда ишлаб чиқилган. Демак, унинг асарларида таклиф этилаётган
методологик асослар ҳам бугунгача башарият илми эришган ютуқларга бегона эмас. Шу билан
бирга бизнинг йўлимиз муайян даражада ўзига хос ички яхлитликка эга ва бирор-бир замон ва
маконда ишлаб чиқилган методологик асосларнинг ҳеч бирини ҳеч қандай ўзгаришсиз, тақлидий
шаклда бугунги биздаги ижтимоий илмга бевосита пойдевор қилиб, кўчириб олиб келиб, ўрнатиб
бўлмайди. Қиёсий таҳлил учун жалб этиш бошқа нарса. Нега шундай? Чунки ҳар бир миллатнинг
тарихи, маънавий қиёфаси, устун қадриятлар тизими бетакрордир.
Мустақилликнинг дастлабки йилларида Президент Ўзбекистоннинг ўзига хос иқтисодий
ривожланиш йўли асосларини ишлаб чиқар экан, биринчи марта “дунёда умумий йўл-йўриқлар,
ўхшаш андазалар йўқ”31 эканлигини эътироф этиб, ўзимизнинг миллий “бетакрор яхлит
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андазамизни ишлаб чиқиш”ни мақсад қилиб қўйди.32 Бунинг учун миллий тафаккур
анъаналаримизни инсонлар онгида қайта тиклаш зарур эди. “Аждодларимизнинг руҳи поклари ва
урф-одатлари, бизнинг энг яхши анъаналаримиз қайта тикланганда ислоҳотлар муваффақиятга
эришади”, деб таъкидлади Президент.33 Асосий қонунимизни яратиш жараёнида ҳам шу жиҳатга
катта эътибор берилди. Шу сабабли мустақил Ўзбекистон Конституцияси “умумий мазмунидан
тортиб оддий бир бандига қадар Хўжа Аҳмад Яссавий бобомиз даврида, Амир Тимур замонида
шаклланган миллий тафаккурни, муқаддас исломий қадриятларни ўзида акс эттиради”.34
Шундай қилиб, мустақил Ўзбекистоннинг XXI асрдаги тараққиёт йўлини белгилаб берувчи
умумметодологик асослар Президент И.А.Каримов асарларида ўз аксини топган бўлиб, қуйида биз
ушбу асосларнинг ўз мавзуимизга бевосита алоқадор бўлган баъзи муҳим жиҳатларини қисқача
кўздан кечириб ўтамиз.
а) кўп қутбли дунё
Ислом Каримовнинг “Ўзбекистон XXI аср бўсағасида: хавфсизликка таҳдид, барқарорлик
шартлари ва тараққиёт кафолатлари” китоби мустақиллик даври миллий мафкурасининг
умумметодологик асослари шаклланишида муҳим босқич бўлди. Бу асар воқеликка ёндошув ва
муаммолар таҳлилида мутлақо янгича ғояларни олдинга суради.
“Бу ёруғ оламда биз киммиз ва не бир сир-синоатмиз, қаёққа қараб кетаяпмиз?” деб ўз-ўзига
савол беради китоб муаллифи. XXI аср бўсағасида дунё кўзимизга қандай кўринади? Унинг
фазилат ва қусурлари нимада? “Биз яшаётган давр қандай хусусиятларга эга?”35 Бу ёруғ жаҳон
марксизм талқинига мутлақо мувофиқ эмаслигини Юртбошининг китобидан ёрқин тасаввур
қиламиз. Масалан, собиқ шўролар тузуми даврида ташқи сиёсат муаммолари ҳам дунёни қарамақарши икки қутбга бўлинган ҳолда тасаввур қилиш асосига қурилар эди. Жумладан, ўша даврдаги
шўролар тузуми учун энг асосий хавф манбаи “халқаро империалистик кучлар” ҳисобланар эди.
Совет жамиятидаги барча ички иллатлар манбаи ҳам “феодал ва буржуа ўтмиш сарқитлари” ҳамда
“жаҳон империализмининг найранглари” оқибати деб қараларди. Ислом Каримов бу
тасаввурларнинг ўтмишга айланганини қайд этади: “Икки мафкуравий тузумнинг кураши ва бу
курашнинг халқаро ҳаётнинг ҳамма соҳаларига соя ташлаши остида ўтган кучли қарама-қаршилик
барҳам топди”.36
Дунё энди икки қутбли эмас, деб таъкидлайди Президент ўз асарида ва ушбу кўп қутбли
дунёда ҳар бир миллат, ҳар бир инсон ўз йўлини тўғри топиб юра олиши учун воқеликка қандай
назар билан қарашни ўргатади. Насиҳат қилиб, кўрсатма бериб эмас, шахсий намуна кўрсатиб,
воқеий ибрат орқали намоён қилади. Бу муҳим ғоя Президентнинг фалсафий қарашлари учун
янгилик эмас. И.А.Каримов 1995 йил 27 октябрда Ўзбекистон телекўрсатувлар мухбири билан
суҳбатдаёқ бугунги кунда “кўп қутбли дунё ҳақида фикр юритиш лозим бўлади”,37 деб айтган
эди. У Бирлашган миллатлар ташкилотининг вазифалари ҳақидаги ўз мулоҳазалари билан
ўртоқлашар экан, яна шу фикрни ривожлантириб шундай деган эди: “Африка қитъаси вакиллари
ўзларига хос, осиёликлар - бошқачароқ фикр қилади... Америкаликларнинг ўз ёндошувлари,
европаликларнинг ўз ёндошувлари бор”38. Демак, шундай шароитда жаҳоннинг 187 давлати
вакилларидан тузилган ташкилотнинг асосий вазифаси - “халқлар ўртасидаги аҳилликни
таъминлаш, турли қарама-қаршиликлар, тўқнашувларга олиб келадиган низоларга йўл
қўймасликдан иборат” бўлмоғи табиийдир.39
Президентнинг янги китобида хавфсизликка таҳдид солувчи омиллар ҳам, барқарорлик
шартлари ва тараққиёт кафолатлари ҳам турфа йўналишда, яшаб турган дунёмиз, атроф-воқелик
каби сержило ва мураккаб эканлигига эътибор қаратилган. Муаллиф уларни бир-бир санаб
кўрсатар экан, асло ягона манбага олиб бориб боғламайди, ягона душман ахтармайди. Китобда
баён этилган мамлакат хавфсизлигига таҳдид солувчи кучлар турлича ва турли даражада қувватга
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эга, тараққиётимиз кафолатлари ҳам ранг-баранг ва турли-туман омилларнинг ўзаро уйғунлигига
боғлиқ.
Президентнинг бу янгича ёндошуви тўлиғича, ҳам неча минг йиллик миллий маънавиятимиз
анъаналарига, ҳам бугунги жаҳон фикрий камолотининг энг илғор тамойилларига таянади. Унда
ҳар бир шахс маънавий ҳурлиги, бир томондан, ватан ва миллат манфаатларига мувофиқлик
билан, иккинчи томондан, умумбашарий қадриятлар муҳофазаси билан уйғунлашган. Зеро, асл
маънавият шахс, миллат, башарият манфаатларининг уйғунлигидадир. Бу уйғунлик ягона Олий
Ҳақиқатга оғишмай интилишда намоён бўлади.
б) инсон – дунё меҳвари
Бу дунё кўп қутбли бўлса, унинг меҳвари, таянчи қаерда, аниқроқ айтадиган бўлсак, дунёга
ёндошувда қайси нуқтага таянмоқ керак?
Европа фалсафий тафаккурида инсон ва жамият муносабатларига нисбатан олганда икки хил
ёндошувни кузатамиз. Улардан биринчиси жамиятни биринчи ўринга қўйиб, ундан алоҳида инсон
тақдирини, унинг фазилат ва қусурларини келтириб чиқаришга интилади. Бу ёндошувнинг илдизи
чуқур. Маркснинг «инсон ўз моҳиятига кўра барча ижтимоий муносабатлар мажмуидир», деб
берган таърифининг узоқ тарихи аввалида Аристотелнинг “Zoon politikon”(ижтимоий махлуқ)
атамаси туради, десак муболаға бўлмайди. Гегел фалсафаси ҳам қадим Юнондан бошланган
йўналишни давом эттириб “мутлақ ғоя”дан кейин моддий борлиқ, яъни табиат, ундан кейин
жамиятни ва охирида алоҳида субъектни олиб тадрижий таҳлил этади. Бунга кейинча марксистлар
“объектив идеализм” деб тамға босишган. Европа фалсафасининг иккинчи йўналишини
файласуфларимиз “субъектив идеализм” деб номлаб ўрганишган бўлиб, бунда биринчи ўринга
инсон шахси чиқарилади. Бугун дунёда кенг ёйилган экзистенциализм, фрейдизм каби фалсафий
тизимлар, дарҳақиқат, инсон шахси, унинг ўй-кечинмаларини фалсафий таҳлил марказига қўйиши
билан ажралиб туради. Бу соҳада ХХ асрнинг етакчи файласуфларидан ҳисобланган Эрих
Фроммнинг жиддий мушоҳадалари кўпчиликнинг эътиборига сазовор бўлиб келмоқда. Аммо
бизнинг мақсадимиз бугунги кун Европасидаги фалсафий баҳсларни таҳлил қилиш эмас. Бизни
биринчи навбатда ўз миллий маънавиятимиз анъаналари қизиқтиради.
Аллоҳ барча инсонларни ер юзида халифа қилиб яратган. Бу мақом инсон зотига нафақат
имтиёз, балки жуда жиддий масъулият юклайди. Инсон ер юзидаги барча Аллоҳ яратган
мавжудотларни тасарруф қилади, шу билан бирга улар учун масъул ҳамдир. Агар Гегел ўз яхлит
фалсафий тизимида назарини “мутлақ ғоя”дан моддий борлиқ(табиат), жамият орқали алоҳида
субъект (Инсон)га қараб йўналтирган бўлса, бу унинг муайян ички интилишлари, мақсад
йўналиши, ва балки, у яшаб ижод этган муайян замон ва маконнинг тақозосидир. Бугун бизнинг
муайян шароитимизда Президент И.А.Каримов мутлақо бошқача ёндошувни таклиф этмоқда.
“Ҳар бир киши ўзича ноёб ҳодиса, -деб ёзади у, - бу менинг қатъий ишонч-эътиқодим”.40
Бугун биз - Ўзбекистон халқи бир тану бир жон бўлиб янги воқелик – мустақил ва
мутараққий Ватан, фаровон ва озод жамият яратмоқдамиз. Бунинг учун “ижтимоий махлуқ” эмас,
қудратли яратувчи куч эгаси бўлмиш эркин ва собитқадам Инсон шаклланишига эришмоғимиз
керак. “Бизнинг асосий мақсадимиз,- дейди Президент, - бир киши ёки жамоат ташкилотларининг
фикри давлат тузилмаларининг фикридан устун бўладиган фуқаролар жамияти қуришдан
иборат.”41
Дарҳақиқат, ўтмишимиз қанча буюк бўлмасин, келажагимизнинг улуғворлиги миллатнинг
ҳар бир аъзоси, Ўзбекистон Республикасининг ҳар бир фуқароси ушбу келажакда Ватан равнақи,
халқ фаровонлиги, инсон бахти тўкис таъминланиши учун қай даражада фаоллик кўрсата билиши
ва бу фаоллигининг самаралари, унуми билан белгиланади. Бунинг учун эса имон ва илм, иқтидор
ва истеъдод, ирода қудрати ва мақсад йўлида фидоийлик, кенг дунёқараш ва эркин фикр керак.
Агар қайси миллат ўзига мансуб ҳар бир инсоннниг барча ички имкониятлари, истеъдоди рўёбга
чиқишига шароит яратмас экан, ҳар бир шахснинг ташаббуси қадр топмас экан, ҳар бир ёш
қалбида билимга, тафаккурга, фаол яратувчиликка интилиш иштиёқи аланга олмас экан, миллат
камоли, мамлакат қудратининг юксалиши ҳақидаги гаплар оғизда қолиб кета беради.
Ҳар бир
фуқаросининг бахти учун қайғурмаган жамият етук жамият бўлмайди. Шу сабабли мустақил
юртимизда ўтказилаётган барча ислоҳотлар, қабул қилинаётган барча қонунлар руҳи шунга
40
41
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йўналмоқда. Жаҳондаги энг олийжаноб ва масъулиятли юмуш - дўстингни, ҳамкорингни,
қўшнингни, хуллас, ўзга инсонни “улуғ мақсадлар йўлида йўлдошлик қилишга кўндириш,” 42 дейди Юртбошимиз.
Ҳар бир инсон Борлиқ ҳақиқатининг бир жиҳатини ифодалайди, шу сабабли инсонлар бирбирининг фикрига қулоқ солишга ўрганса, бир-бирини тушунишга интилса, дунё борган сари обод
бўла беради. Бу ғоя миллий маънавиятимиздаги етакчи ғоялардан бўлиб, айниқса, Алишер
Навоийнинг “Лисон ут-тайр” достонида ёрқин ифодаланган. И.А.Каримов худди шу ғояни
амалиётчи сифатида қуйидагича баён қилади: “Ҳар қандай фикрни умумий фикрлар мажмуининг
бир бўлаги деб ҳисоблаб, бундан керакли хулосалар чиқариш лозим”.43
Борлиқда биз билган ва билмаган дунёлар, биз билган ва билмаган шахслар(субъектлар), биз
билган ва билмаган муносабатлар мавжуд. Шундай экан, биз Борлиқ ҳақиқати ҳақида умуман
фикрламоқчи бўлсак, калаванинг учини топа олишимиз даргумон. Агар биз ниманидир аниқ
тасаввур қилиб, ҳаётимизга бевосита татбиқ қилишни истасак, ўзимиз инсон эканмиз, ўз
моҳиятимиздан келиб чиқишимиз, яъни инсон шахсини, унинг воқеъ эҳтиёжларини диққат
марказига қўйиб, воқеликнинг аниқ мақсадлар сари йўналган моделини яратишимиз зарур.
4-mavzu: “Yuksak ma’naviyat – engilmas kuch”. Milliy taraqqiyotning ma’naviy-axloqiy
negizlari.
Режа:
1. Мустақил Ўзбекистонни ривожлантиришнинг маънавий-ахлоқий негизлари. “Юксак
маънавият – енгилмас куч”.
2. Умуминсоний қадриятлар ва миллий маънавият нисбати
3. Миллий маънавиятимизнинг умуминсоний моҳияти
4. Ижтимоий фанлар методологияси хусусида
“Биз, - дейди Президент, - иқтисодий ўнгланиш, иқтисодий тикланиш, иқтисодий
ривожланишни маънавий ўнгланиш, маънавий покланиш, маънавий юксалиш ҳаракатлари билан
тамомила уйғун бўлишини истаймиз”44. Чунки халқ маънавияти ўнгланмагунча, на ижтимоийсиёсий жараёнларда, на иқтисодий соҳада жиддий янгиланишлар қувватга кириши қийин.
Маънавият жуда мураккаб, серқирра, шу билан бирга халқ дилига ниҳоятда яқин, тушунарли
ҳодиса. Уни, бир томондан, сохта «илмий» мураккаб таърифлар билан мавҳумлаштирмай, шу
билан бир пайтда сийқа, одми «тарғибот»га айлантирмай, халқ онгига тиниқ етказмоқ, ёш авлод
руҳига эш қилмоқ лозим. Бунда қандай меъёрларга риоя этиш зарурлигини 1992 йилдаёқ
Ўзбекистон Президенти аниқ тавсифлаб берган эди:
“Умуминсоний қадриятларга содиқлик;
Халқимизнинг маънавий меросини мустаҳкамлаш ва ривожлантириш;
Инсоннинг ўз имкониятларини эркин намоён қилиши;
Ватанпарварлик”45.
Мустақиллик маънавиятининг асосини ташкил этувчи бу тўрт негиз ўзаро чуқур ички
уйғунликка эга. Шу билан бирга бугунги кун учун долзарблиги жиҳатидан алоҳида инсон
шахсининг ўз ички имкониятларини эркин намоён қилиши масаласи биринчи ўринга чиқиб
турипти. “Эркин фуқаро маънавиятини, озод шахсни шакллантириш масаласи олдимизда турган
энг долзарб вазифадир”46, деб таъкидлади И.А.Каримов 1999 йили 14 апрелдаги маърузасида.
Давлатимиз ва Президентимизнинг миллий маънавиятимизни ривожлантиришга эътибори, аслида
ва биринчи навбатда, ҳар бир инсоннинг ҳақиқий эркинлигини таъминлашга бўлган асосли
эътиборини кўрсатади. Чунки ўзлигини англамаган одам, унга қанча имкон ва шароит яратиб
берманг, воқеан ҳур ва озод бўла олмайди. Аммо ўзлигини англаш дегани, ўзининг Ватанга,
миллатга, башариятга, Борлиқ ҳақиқатига нисбатини тўғри белгилай билиш дегани, бунга эришиш
42
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осонлик билан бўлмайди. “Маънавиятшунослик” фани айни шу йўналишда билим беришга
қаратилган.
Президентнинг миллий маънавиятимизни ривожлантириш ва ёш авлод маънавий тарбиясига
эътибори кейинги йилларда янада кучайди. Унинг 2008 йили “Маънавият” нашриётида чоп
этилган “Юксак маънавият – енгилмас куч” номли алоҳида асари бунга яна бир ёрқин
далилдир. 4 боб, 174 саҳифали бу китобда “маънавият” тушунчасига оид Президентнинг олдин
билдирган мулоҳазалари ва таърифлари чуқурлаштирилган ва мукаммаллаштириб бир тизимга
келтирилган, маънавиятни шакллантирувчи мезонлар, маънавий ва моддий ҳаёт уйғунлиги каби
масалалар кенг омма учун тушунарли шаклда батафсил баён қилинган, юксак маънавиятли
инсонларнинг ҳаётга муносабатлари ва уларнинг маънавияти саёз, ҳаётга енгил-елпи қаровчи
кишилардан фарқи очиб кўрсатилган. Президент ўз асарида миллий ғоя ва маънавият нисбати,
мустақиллик даври жамиятимиздаги миллий-маънавий тикланиш ва юксалиш жараёни,
ислоҳотларнинг маънавий аҳамияти ҳақидагина эмас, балки бугунги кунда жаҳонда кечаётган
глобаллашув жараёнлари шароитида маънавий тарбия масалалари нақадар долзарблашгани ва
энди бу масалалар фақат миллий ҳудудда чегараланиб қолмай умумбашарий муаммога
айланаётганига жиддий эътибор қаратади. Президентнинг чуқур ишончига кўра, бугун биз
маънавий тарбия масаласида асло бепарво ва лоқайд бўлишга ҳаққимиз йўқ47, ижтимоий фанлар
соҳасида фаолият олиб бораётган зиё ва илм аҳли бу соҳада жиддий иш олиб бориши ва жаҳон
миқёсида авж олиб бораётган маънавий ва ахлоқий жаҳолатга қарши аждодларимиз бизга мерос
қолдирган миллий маънавиятимизнинг қудратли кучидан барча маърифий воситаларни ишга
солиб унумли фойдаланишлари керак48. Дунёдаги энг буюк жасорат маънавий жасоратдир, деб
хулоса қилади Ислом Каримов ва ёш авлоднинг маънавий тарбиясини Ватан тараққиётининг
мустаҳкам пойдевори сифатида баҳолайди. Бу китоб мазмунини бир фасл доирасида баён қилиш
имкони йўқ, шу сабабли ушбу қўлланма тўлиғича Президент асаридаги ғоялар асосига қурилди.
Маълумки, ҳар бир миллат, ҳар бир халқ ўз ҳаёт тарзини, келажагини аждодларининг
тарихий тажрибаси асосига қуради, ҳеч бир халқ бегона қолиплар, бегона андозалар асосида эминэркин яшаб, тараққий эта олмайди. “Одамзод бировнинг бўйига қараб ўзига тўн бичмайди”,49
дейди Юртбошимиз. Ҳар бир хонадоннинг ўз тартиб-қоидалари бўлганидек, ҳар бир юрт ҳаётини
ташкил этишнинг ҳам ўз андоза-ўлчовлари, қонун-қоидалари бўлади. Улар ўша юртнинг табиийжуғрофий шарт-шароити, тарихий тажрибаси, миллий феъл-атвори билан боғлиқ тарзда
шаклланади.
Минг йиллар давомида ер юзидаги турли минтақаларда яшаган халқларнинг ўзаро сиёсий,
маданий, ижтимоий алоқалари ҳозирдагидек яқин бўлган эмас. Асрлар мобайнида ер юзида турли
маданий минтақалар шаклланган. Европа халқларининг умумминтақа маданияти, жануби-шарқий
Осиё халқлари минтақа маданияти, Ҳиндистон яримороли ва унга қўшни ҳудудларда яратилган
умумий маданият ва бошқа бир қатор минтақалар маданияти - буларнинг ҳар бири ўзгасидан фарқ
қилувчи қатор диний эътиқод, фалсафий мактаблар, санъат ва адабиёт, урф-одат ва анъаналарнинг
ўзига хос уйғун бир тизимларини вужудга келтирган-ки, аҳли башарнинг бундай бебаҳо мулкини,
маънавий хазиналарини бефарқлик билан бир-бирига қориштириб юборишимиз мутлақо ижобий
натижалар бермайди.
Ҳеч қачон бир инсон ҳақиқатнинг тагига етган эмас. Чунки Борлиқ ҳақиқати – чексиз. Уни
англаб етиш учун, биринчидан, шу кунгача инсоният эришган барча ютуқларни ўзлаштириш
лозим бўлади Аммо бутун инсоният яратиб қолдирган илмий меросни мукаммал ўзлаштириш бир
киши учунгина эмас, ҳатто каттароқ илмий жамоалар учун ҳам оғирлик қилади. Иккинчидан,
барча инсониятнинг етишган билимлари ҳам Борлиқ ҳақиқати олдида уммондан томчидек эмас.
Шундай экан, воқеъ дунё ҳақидаги тасаввурларимизни қандай шакллантирганимиз мақсадга
мувофиқроқ?
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Умуминсоний қадриятлар50 ҳар бир миллат маънавиятида ўзига хос ва махсус тизим шаклида
намоён бўлади. Чунки миллий маънавият тарихий ҳодиса, ўзбекнинг маънавий такомили немис
ёки хитой халқи бошидан кечирган тарихий жараёнлардан буткул фарқ қилувчи сиёсий-маданий
макон ва замонда юз берган. Ҳар бир халқ моҳиятан умуминсоний бўлган қадриятларни тамомила
ўзига хос шаклу шамойилда ифода этишининг сири шу ерда. Зоҳирбинлар айни шу ташқи
фарқларга эътибор қаратиб ғавғо кўтарадилар, аҳли диллар ботиний уйғунликни муҳим
ҳисоблашади.
Турли миллатлар маънавиятининг ўзига хослиги камалакдаги турли ранглар товланишига
монанд бўлиб, улар бир-бирини тўлдиради, бойитади, аммо инкор этмайди, бир сўз билан
айтганда, маънавият элларни зидлаштирмайди. Умуминсоний қадриятларни бирор-бир алоҳида
халқ яратмайди, бу қадриятларни ҳар бир халқ, ҳар бир элат ўз тарихий тажрибаси билан астасекин шакллантириб боради ва ўзаро турлича муносабатлар жараёнида элатлар, миллатлар бирбирини тушуниб, ўзаро маънавиятларидаги умумий жиҳатларни тадрижий англаб боради.
Айтилганлардан хулоса шуки, ўз миллий маънавиятимизни тиклашга астойдил
киришганимиз асло ўзгага ғайирлик маъносини билдирмайди, балки умумбашарий мувозанатни,
уйғунликни, демакки, адолатни тиклашга уринишдир. Зотан, уйғунлик бузилса, башар маънавияти
ҳам тўкис бўлмайди. Бутун дунё халқлари бир-бирини тушуниб яшашга интилмоғи лозим.
Душманлик, ғайр кўзи билан қараш эмас, меҳр башариятни бирлаштиради. Бу улуғ ҳақиқатни
бизнинг аждодларимиз аллақачон англаб етганлар. Аммо ўзгани тушуниш учун, ўзгага меҳр кўзи
билан боқиш учун, аввало, инсон ўзлигини англаб етмоғи керак. Ўзлигини англамаган зот ҳеч
қачон ўзгани тушунмайди, уни холис қабул қилмайди. Асли миллий маънавиятимизга бугунги
айрича эътибор ҳам ушбу ўзлигимизни англаб етишга бўлган кучли эҳтиёж натижасидир.
Маънавият доимо миллий бўлади, шу билан бирга унда умуминсоний қадриятларга зид нарса
ҳам бўлмайди, чунки ҳар бир миллатнинг мустақил маънавий дунёси, маънавий қиёфаси бир
пайтнинг ўзида ички моҳиятига, ўзак томирларига кўра, ўзга халқлар маънавияти билан умумий
жиҳатларга, бутун башариятни бирлаштириб турувчи муштарак унсурларга эга бўлади.
Маънавиятнинг юқорида эслаб ўтилган таърифини миллат маънавиятига татбиқ этадиган бўлсак,
уни бемалол миллат руҳидаги Борлиқ ҳақиқати билан уйғунлик, деб аташ жоиздир. Шундай
экан, айни миллатимизни ўзга миллатлардан ажратиб турувчи моҳиятлар эмас, балки
бирлаштирувчи омиллар миллий маънавият замирини ташкил этади. Фақат буни жўн
тушуниш ҳам, жўнлаштириб талқин этиш ҳам –хато. Маънавиятимиздаги энг умуминсоний ғоялар
ҳам ниҳоятда миллий бир тарзда ўзлигини намоён қилади, улар бошқа миллат маънавияти
унсурларидан нусха кўчириш шаклида намоён бўлмайди.
Биз миллий урф-одатларимиз, маросимларимизга баҳо бермоқчи бўлсак, бутун инсоният
манфаатлари нуқтаи назарини, алоҳида шахс эркинлиги, Ватан ва миллат манфаатларини, миллий
қадриятларимиз мажмуини яхлит уйғунликда олиб қарамоғимиз талаб этилади. Агар шу
уйғунликка моҳиятан мувофиқ бўлса, ёхуд лоақал унга зид бўлмаса, демак, мақбул, аммо
инсонлараро зиддият туғдирса, нифоқ солса, ёки ўзга шахс эркини бўғса, Ватан ва миллат
манфаатларига зид бўлса, демак, мақбул эмас. Аммо бир нарсани эсдан чиқармайлик: биз миллий
маънавиятимизни қадрласак, уни ривожлантиришга уринсак, қайсидир ўзга халқлар, сиёсий
кучлар, биздан гумондор бўлиши мумкин, бизнинг тилимиз, динимиз, кийган кийимимиз ёки урфодатларимиз уларнинг дидига ўтиришмаслиги, танлаган мустақил йўлимиз улар назарда тутган
қолипларга мос келмай қолиши мумкин деб, ошиқча «андиша»ларга берилсак, демак, бу ҳануз
онгимиздаги қарамлик асоратидир. Кўнглимизда Ҳақ нури билан бир ишга жазм қилар эканмиз,
ўзгаларнинг ноўрин шубҳа-гумонлари билан ҳисоблашиш, чумчуқдан қўрқиб тариқ экмаслик
билан баробар.
Европа халқлари ижтимоий ва маданий соҳаларда ўз тарихий тажрибаларидан келиб чиқиб,
аждодлари қолдирган меросга мос қилиб, илмий андоза ва ўлчовлар яратганлар, таъриф ва
тизимлар шакллантирганлар. Агар улар яратган мерос таъсирида, унга эргашиб бошқа бир халқ
маданий бойлик ҳосил қилган бўлса (масалан, совет даврида СССР халқлари вакиллари яратган
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Барча халқлар учун ижобий аҳамият касб этувчи, инсониятнинг умумий манфаатларига мос келувчи моддий ва
маданий ҳодисалар, мезонлар, жараёнлар, муносабатлар, предметлар умуминсоний қадриятлар ҳисобланади.
Жумладан, инсон зотига ҳурмат ва ижтимоий адолат, эркинлик ва озодлик, барқарорлик ва фаровонлик, эзгулик ва
тараққиёт, тинчликсеварлик ва ёвузликка қарши кураш, атроф-муҳит тозалиги ва табиатни асраш умуминсоний
қадриятларнинг муҳим жиҳатларидандир.
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кўпчилик асарларни олайлик), албатта, Европа маданияти андоза ва ўлчовларини унга тадбиқ этса
бўлар. Аммо ўзбекнинг миллий тафаккури охирги 70 йилда шаклланган деб бўлмаганидек, бугун
энди ижтимоиёт мавзуларида илмий мулоҳазалар юритиш учун онгимизга кечаги зўраки
жойлаштирилган сунъий қолиплардан ўйламай-нетмай фойдаланишга уринишимиз ҳам ўринли
эмас.
Мавҳум бир шаклдаги умуминсоний маданият, умуминсоний маънавият ҳаётда асли мавжуд
эмас, жаҳон маданияти турли ўлка ва минтақаларнинг ўзига хос маданиятлари мажмуидан иборат.
Қандай миллат, қандай халқ бўлмасин, барибир, уни муайян инсонлар ташкил этади.
Инсонларнинг ҳар бири ўз қиёфаси, ўз феъл-атвори, фикр-андишалари, ўз ҳаёт йўли ва орзуниятларига эга. Аммо уларнинг барчаси Аллоҳ яратган маҳлуқотнинг бир тоифаси - бани одамга
мансуб бўлгани туфайли уларнинг барчаси учун умумий бўлган муайян қадриятлар мажмуи ҳам
мавжуддир. Бу қадриятлар ҳар бир миллат, ҳар бир инсон учун алоҳида аҳамиятга эга бўлиб,
уларнинг кўр-кўрона инкор этилиши, тан олинмаслиги бутун башарият учун ҳалокатли бўлиши
мумкинлигини жаҳон тарихи тажрибаси кўп марта исботлаган. Албатта, бундай қадриятлар барча
инсонлар, барча миллатлар томонидан бирданига, азал-ибтидодан англаб етилган, идрок қилинган
деб бўлмайди. Умуминсоний қадриятлар ҳар бир миллатнинг маънавий мулкига айланиши учун
асрлар, балки минг йиллар керак бўлди. Хатто бугун ҳам барча инсонлар, барча элат ва тоифалар
уларни тугал англаб етган, дейиш қийин.
Масалан, энг асосий умуминсоний қадрият - ҳар бир дунё юзига келган инсоннинг яшаш
ҳуқуқини олайлик. Барча илоҳий китоблар инсоннинг яшаш ҳуқуқини ҳимоя қилади, ўзгаларга
ноҳақ озор етказмасликка, инсонни нобуд этмасликка чақиради. Аммо инсонлар доимо ушбу
даъватга риоя этиб келмоқдами? Баъзилар, аксинча, ўша китоблар қатидан ўзларига мақбул
бўлмаган ўзга инсонларни йўқ қилиш учун фатволар излайдилар, ўзларини “мусулмон”, ўзгаларни
“кофир” деб эълон қиладилар. Ҳолбуки, инсонлар эътиқоди ҳақида ҳукм чиқариш фақат Аллоҳга
тегишлидир. Аллоҳ ҳатто ўз пайғамбарларига ҳам ўзгалар устидан ҳукм чиқариш ҳуқуқини берган
эмас, Аллоҳнинг расуллари фақат унинг ҳидоятини бандаларга етказишга масъул этилган, яъни
пайғом (хабар) элтувчидирлар. “Ҳукм қилиш фақат Аллоҳнинг ўзига хосдир”, дейилади Қуръони
каримнинг “Анъом” сураси 57-оятида.
Атроф-муҳит, табиатга беҳуда зиён етказмаслик яна бир умуминсоний қадрият бўлиб,
афсуски, бу ҳам ҳанузгача кўпчилик инсонлар томонидан амалда риоя этилаётган қоидага
айлангани йўқ. Инсонлар, одатда, арзимас ҳою-ҳаваслари йўлида ўз келажаклари илдизига аёвсиз
болта урадилар.
Яна бир умуминсоний қадрият адолат туйғуси бўлиб, ўзбек халқининг “пичоқни аввал
ўзингга ур, оғримаса, бировга ”, деган ўткир рамзий мақоли бу қадриятни кучли бир тарзда
ифодалайди. Инсон кофирга ҳам, мусулмонга ҳам, дўстига ҳам, душманига ҳам адолат юзасидан
муомала қилиши зарурлиги илоҳий китобларда ҳам очиқ-ойдин баён этилган. Аллоҳ таолонинг
“Раҳмон” исм-сифатида унинг Олий адолати ёрқин ифодасини топган ва бу ҳам инсонга табаррук
ибрат бўлмоғи керак. Аммо адолат тарозуси паллаларини доимо тенг тутиш жуда кам одамларга
насиб этиб келмоқда.
Яратувчилик меҳнати билан шуғулланиб, ўз моддий эҳтиёжларини таъмин этиш ҳам
умуминсоний қадрият ва табиий заруратдир. Бу қадриятни тан олгиси келмай, айланиб ўтишга,
ўзгалар меҳнати ҳисобидан ўз бахтини қуришга уринган кимсалар ҳам ҳануз керагидан ошиқ
учрайди. 130 йиллик асоратдан сўнг янгидан мустақиллигини қўлга киритган Ўзбекистон жаҳон
ҳамжамиятида ўз муно-сиб ўрнини эгаллашга интилар экан, аввал-бошдан ўз бахтини ўзгалар
ҳисобига қуришга умид боғламасдан, барча халқлар билан тенг, адолатли, дўстона ва самимий
муносабатлар ўрнатишга тарафдор бўлиб чиқмоқда, башариятнинг келажаги учун ўзини ҳам
бошқалар қатори масъул ҳис этмоқда. Бундай ёндошув ўзбек халқининг минг йиллик маънавий
тажрибасига кўп жиҳатдан мувофиқ келади.
Инсон илми ҳеч қачон Борлиқ ҳақиқатининг охирига ета олмайди. Шундай экан, ҳарқандай
илм бирор-бир аниқ мақсад сари йўналмаса, чексиз-чегарасиз, ибтидо-интиҳосиз бўлиб қолиб,
бирор самарага муяссар бўлиши қийин. “Методология” тушунчаси воқеликни илмий идрок
этишнинг айни шу муайян мақсадга қаратилган мантиқий тизимини англатади. Маълумки,
аждодларимиз - буюк тасаввуф пирлари - Ҳаққа етишишнинг ирфоний йўлларини ишлаб
чиққанлар ва уларни “тариқат” ёки “сулук” деб атаганлар. “Метод” атамаси ҳам аслида юнонча
“методос” сўзидан бўлиб, “йўл”, “ҳақиқатни англаб етиш йўли” маъноларини ифодалайди. Араб
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тилида бу сўзнинг муқобили “тариқ” ёки “тариқа” бўлади. “Тариқат” атамасининг келиб чиқиши
шундан. Алишер Навоий ХV асрда айни шу анъанага таянган ҳолда адабиётда “бадиий метод”
муаммосини ҳал қилиб берди ва “ҳақиқат тариқи”, “мажоз тариқи” тушунчаларини илмий
истеъмолга киритди51.
Марксизм-ленинизмга сўнгги ҳақиқат деб қараган пайтимизда ижтимоий фанлар соҳаси жуда
жўнлашиб кетган эди. Чунки мутлақ ҳақиқатлар аллақачон аниқланган, энди нисбий, иккинчи
даражали масалаларни ҳал қилишгина қолгандай тасаввур ҳукмрон эди. Ҳозир ҳам яқин ўтмишда
марксистик фалсафани яхши ўзлаштириб олганлар учун эски андаза ва қолиплардан воз кечиш
қийин бўлмоқда. Аммо бугун, кўзимизни каттароқ очиб қарасак, биргина Европа минтақасида
шунча кўп бир-биридан кескин фарқ қилувчи фалсафий тизимлар яратилган экан-ки, уларнинг ҳар
бирини жиддий англаб етиш учун бир инсоннинг умри ё етади, ёки етмайди. Шундай шароитда
собиқ совет даврида кимки марксистик диалектиканинг тарғиботи билан илмий даражаларга
эришган бўлса, бугун ҳам кечаги билимларини «илмий фалсафий таълимот» сифатида талабаларга
тақдим қилишга уриниши52, юмшоқ қилиб айтганда, инсофдан эмас, қолаверса, бундай
“ўжарлик”нинг оқибатини ҳам ўйлаш керак. Кечаги биз бошдан кечирган “савдолар”дан бехабар
ёшларимиз бундай масъулиятсизлигимиз туфайли яна ёлғон “ҳақиқат”ларни чин деб
ўзлаштирадими? Бундай методологик чалкашликлар фақат фалсафа эмас, бошқа қатор ижтимоий
фанларга ҳам оид бўлиб, 70 йиллик марксистик мафкура асорати уларнинг барчасига ўз
“тамға”сини босиб кетганлиги биз катта авлодга сир эмас.
Президент И.А.Каримов ўз вақтида “Фидокор” газетаси мухбири саволларига жавобларида
бу ҳақда шундай деган эди:
“Кўп асрлик тарихимиз шуни кўрсатадики, инсон дунёқарашининг шаклланишида
маърифатнинг, хусусан, ижтимоий фанларнинг ўрни беқиёс. Бу жамиятшунослик бўладими,
тарих, фалсафа, сиёсатшунослик бўладими, психология ёки иқтисод бўладими – уларнинг барчаси
одамнинг интеллектуал камолотга эришувида катта таъсир кучига эга. Лекин бугун ўрта ва олий
ўқув даргоҳларидаги таълим-тарбия жараёнларида фойдаланилаётган дарсликлар, дастурқўлланмалар, китоблар қандай мафкурадан озиқланган? Уларда эски тузум давридан қолган
ғоявий қарашлардан тўлиқ воз кечилганига ким кафолат бера олади? Бу ҳақда қайта-қайта
гапиришга тўғри келмоқда. Афсуски, биз мамлакатимизда ижтимоий фанларнинг ривожи замон
талабларидан ортда қолаётганини тан олишга мажбурмиз. Бу борадаги хато ва камчиликларни
зудлик билан бартараф этиш чораларини кўришимиз лозим”53.
Табиий, техник ва аниқ фанларнинг дини, миллати бўлмайди. Ўзбекнинг физикаси, арабнинг
химияси, ҳинднинг математикаси деган тушунчалар ўша халқ вакилларининг ушбу фан соҳасига
қўшган хиссаси маъносида балки ишлатилиши мумкиндир, аммо қайси халқ вакили кашф
этганлигидан қатъий назар, сувнинг химиявий таркиби, бирор ўсимликнинг ривожланиш
қонуниятлари, геометрик шаклларнинг хоссалари ёки компютернинг иш принциплари турли
миллатлар учун турлича бўлмайди, Яъни модданинг сифатий хусусиятлари ва миқдорий
ўлчовлари объектив ҳодиса бўлиб, эътиқод, анъана, миллий ва ижтимоий ўзига хосликларга эга
эмас. Шу сабабли бу соҳаларда эришилган барча ютуқлар умумжаҳон илмига муайян хисса бўлиб
қўшилиб бора беради.
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Бу ҳақда “Маънавиятнинг ривожланиш тарихи” фанида батафсил гапирилади.
Гапимиз қуруқ даъво бўлиб қолмаслиги учун бир мисол келтирамиз. Марҳум академик Ж.Туленовнинг 2001 йилда
“Ўзбекистон” нашриётида чоп эттирган “Диалектика назарияси” китоби айни шундай уринишлардан бўлиб, унда,
масалан И.Кантнинг билиш назарияси ҳақида шундай дейилади: “Умуман Кантнинг билиш назарияси ўз моҳият
эътибори билан инсон ақлининг билиш имкониятларини, фаннинг ривожланиш истиқболларини инкор этишга
қаратилган. Бу хилда инсон ақлининг билиш имкониятларини чеклаш идеализмнинг ҳамма кўринишларига
хосдир.”(Ўша китоб, с.171). Китобнинг 73-74 саҳифаларида марксистларни “яхлит таълимот ҳисобланган”
диалектикани “сунъий равишда материалистик диалектика ва идеалистик диалектикага” бўлиб, уларни “бир-бирига
қарама-қарши қилиб” қўйишда айблаган муаллиф олдинги гапи ёдидан кўтарилиб, энди ўзи марксистлар гапини
сўзма-сўз такрорламоқда. Умуман, ушбу асар олдингиларидан асосан К.Маркс, Ф.Энгельс, В.И.Ленин ўз вақтида олға
сурган ғояларни асл муаллифлар исмини тилга олмай, иқтибосларни “қўштирноқдан чиқариб” ўз номидан эълон
қилиши билан фарқ қилади, деб айтиш мумкин. Бу энди илм тилида яширин плагиат (ёки “уятчан кўчирмачилик”)
дейилади. Марҳум олимнинг китобини эсламаслик ҳам мумкин эди, аммо баъзи олий ўқув юртларида ушбу китоб
олимнинг баъзи шогирдлари томонидан талабаларга ўқув қўлланма сифатида ҳануз тавсия этилаётгани бизни бунга
мажбур қилди.
52
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Каримов И.А. Асарлар. 8-жилд, с. 504-505.
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Ижтимоий, яъни инсон ва жамият ҳаётига оид илмлар эса иложсиз равишда ҳар бир
минтақа, миллат ва элат, баъзан ҳатто алоҳида ижтимоий тоифа учун ўзига хос жиҳатларга эга
бўлади. Масалан, Ўзбекистон тарихини Олмония ёҳуд Хитой тарихи принциплари асосида яратиб
бўлмайди, ёки рус тили луғатшунослигини араб тили учун ишлаб чиқилган моделлар асосида
қурсак, миллий тил моҳиятига зид иш қилган бўламиз. Чунки ҳар бир минтақа, миллат ва элатга
хос эътиқод тизими, ҳаёт тарзи, урф-одатлари, маданияти, ахлоқий принциплари бўлади. Масалага
янада аниқроқ ёндошилса, ҳатто ҳар бир ижтимоий тоифанинг ҳаётга ёндошувида ўзига хос
жиҳатлар бўлади-ки, уларни ҳисобга олмаслик умумбашарий миқёсда оғир оқибатларга олиб
келувчи чалкашликларни келтириб чиқариши мумкин. Марксизмнинг фақат ишчилар синфи
манфаатларини кўзда тутиб (аниқроғи, энг камбағал ва паст тоифали ишчилар, яъни
пролетариатнинг муайян бир тарихий шароитдаги нуқтаи назари ва тор доира манфаатларинигина
ҳисобга олиб) ишлаб чиқилган дунёқараш тизими бутун жамиятга зўрлик билан татбиқ этилиши
натижасида инсоният бошига қандай кулфатлар ёғилганлиги бу масалада тарихнинг аччиқ сабоғи
бўлганлигини эслаш кифоя.
Ижтимоий соҳада асл ҳақиқатни англаб етиш табиий ва аниқ(математик) фанларга нисбатан
бир неча баробар мушкулроқдир. Чунки ижтимоий соҳадаги тушунчалар тарихан шаклланади.
Уларни англаб етиш учун миллат тарихини, унинг маданий меросини чуқур ўрганиш керак.
Европа мамлакатлари бошидан кечирган давлатчилик тарихини ўрганиш асосида Осиёдаги ушбу
соҳа муаммоларини англаб етиш мумкин деб ўйлаган одам қаттиқ янглишади. Марксчилар бутун
инсоният тарихий такомилига татбиқ этмоқчи бўлган формацион назария ҳам айни шу сабабдан
ўзини оқламади. Россиядаги крепостнойлик тузуми, Ўрта асрлар Европасидаги феодализм тизими,
ёки Юнонистондаги қулдорлик айни ўша ўлка ва минтақаларга хос бўлган бетакрор ижтимоий
ҳодисалар эди. Уларни Хитой ёки Ҳиндистондан қидириш ҳеч қачон қониқарли натижа берган
эмас. Шундай экан, бугунги кунда яна муайян замон ва маконда туғилаётган долзарб муаммоларга
«жаҳоншумул» миқёсда жавоб беришга беҳуда уринмасдан, яқин ўтмишдаги илм тарихининг
аччиқ сабоқларини бироз инобатга олиб режа тузсак ва ҳаракат қилсак, ўзимизни ҳам, бошқаларни
ҳам чалғитмай иш тутган бўлур эдик.
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1.
2.
3.
4.

5-mavzu: Ma’naviyatni anglash.Milliy ma’naviyatimiz ilmiy-nazariy asoslarining
shakllanishi. Ma’naviy hayot mezonlari
Режа:
Инсон ҳаётининг маъноси
Жаҳон илмида маънавият масалалари
Маънавиятнинг илмий назариясини яратиш зарурати
Инсон ҳаётида маънавиятнинг ўрни ва аҳамияти. Фано ва бақо

Фикр юритувчи ҳар бир инсон албатта ўз ҳаётининг маъно-мазмуни, моҳияти ҳақида бир
кун эмас, бир кун ўйлаб қолади. Бу ёруғ дунёда яшашдан мақсад нима? деган саволни ўзига ўзи
беради. Дарҳақиқат, инсон ҳаётининг маъноси борми, у нега яратилган ўзи?
Буюк мутафаккир аллома, шайх Нажмиддин Кубронинг истеъдодли шогирдларидан
Нажмиддин Доя (Абу Бакр Абдуллоҳ Асадий Розий) ўзининг 1223 йилда ёзилган «Мирсод улибод мин-ал-мабдаъ илал-маод» («Аллоҳ бандаларининг бошланғичдан тугалланишгача бўлган
ҳаёт йўли») асарида ушбу саволга жавоб сифатида бир рубоий келтиради:
Мақсуди вужуди инсу жон ойина аст,
Манзури назар дар ду жаҳон ойина аст,
Дил ойинаи жамоли шоҳаншоҳ аст,
В-ин ҳар ду жаҳон ғилофи он ойина аст.
(Инсон вужудидан мақсад кўзгудир,
Ҳар икки жаҳонда эътиборга арзигулик нарса кўзгудир,
Кўнгил кўзгуси (Борлиқ) ҳукмдорининг жамолини акс эттирувчидир
Ва ҳар икки жаҳон ушбу кўзгунинг ғилофидир.)
Аллоҳ инсонни икки жаҳонда азизу мукаррам қилиб яратди. Бутун моддий оламни унга
бўйсундирди. Инсон вужудидан мақсад эса унинг кўнгил кўзгусидир. Чунки бу кўзгу Борлиқ
ҳақиқатини – Ҳақ жамолини ўзида акс эттириш қобилиятига эга. Бу табаррук ғоя турли тарзда,
турли кўриниш-ифодаларда кўпчилик улуғ алломаларимиз ижодида ўз аксини топган. Улар йўқ
жойдан пайдо бўлмаган. Охирги ва бизгача мукаммал етиб келган илоҳий ваҳий бўлмиш Қуръони
каримнинг «Нур» сураси 35-ояти “Аллоҳу нур ус-самовоти ва-л-арз" (Аллоҳ осмонлар ва ернинг
“нуридир”) деб бошланади ва давомида «Аллоҳ ўзининг (бу) нурига ўзи хоҳлаган кишиларни
ҳидоят қилур» (Йаҳди-л-лоҳу ли-нуриҳи ман йашау) деб таъкид этилади.54
Маълумки, инсон мукаммал мавжудот эмас. Вақти келса, у энг қутурган ҳайвондан бадтар
ваҳшийлашиши ёки энг разил махлуқдан ҳам баттар тубанлашуви мумкин. Аммо Аллоҳ ҳикмати
шундаки, бегуноҳ фаришталар эмас, айни Одам насли ер юзида халифа қилиб яратилган. Аллоҳ
таоло Одам Атони яратишни ирода этар экан, фаришталарга “Мен ерда халифа яратмоқчиман,”дейди (Бақара сураси, 30-оят). Қуръони каримда инсоннинг ер юзида халифа қилиб яратилганлиги
ҳақидаги хабар яна қатор сураларда зикр этилади. “У сизларни ерда халифа қилиб қўйган зотдир”,
- дейилади Фотир сураси 39-оятида. “Анъом” сураси 165-оятида, Юнус сураси 14-оятида, Сод
сураси 26-оятида, Намл сураси 62-оятида, Нур сураси 55-оятида, Аъроф сураси 129-оятида ҳам шу
мазмун ифодаланади. Шундай экан, Нажмиддин Доя келтирган фикрлар миллий маънавий
меросимиз учун тасодифий эмас, балки етакчи фикрдир. Маънавият ҳақида сўз юритганда биз,
аввало, ана шу табаррук ҳақиқатни фаромуш этмаслигимиз керак.
Аждодларимиз меросида сурат ва маъно, мажоз ва ҳақиқат ҳақида сўз боради. “Сурат” ва
“мажоз” тушунчалари бу ўринда фоний дунёни, жумладан, инсон вужудини, “маъно” ва “ҳақиқат”
эса боқийликни, Борлиқнинг боқий моҳиятини ифодалаш учун ишлатилади. Демак, инсон
маънавияти унинг бақога дахлдорлигини, ушбу фоний хилқатда акс этиши мумкин бўлган боқий
ҳақиқатни, хуллас, фанода бақонинг намоён бўлишини англатади.

54

Қуръони карим маъноларининг таржимаси. Т., 2001. (Иқтибослар Абдулазиз Мансур таржимаси асосида берилди.
Фақат баъзи махсус эслатилган ўринларда ушбу таржимадан четга чиқилди.)
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Ҳар қандай ҳодисани назарий ўрганиш деганда унинг моҳиятини турли нисбатларда кўриб
чиқиш назарда тутилади. Маънавият бақонинг фанода зуҳури бўлганлигидан яхлит ва беҳудуддир.
Демак, унинг ўзга ҳодисаларга нисбатлари ҳам чексиз бўлиб, инсон илми чексизликни яхлит
қамраб олиши мушкул. На илож, шу чексиз нисбатлар аро биз учун энг долзарб ва муҳимларини
танлаб олишга тўғри келади. “Маънавият” тушунчасининг мазмуни, - деб ёзади И.Каримов, фақат “маъни”, “маъно” деган сўзлар доирасида чегараланиб қолмайди”. Унинг фикрича,
“инсонни инсон қиладиган, унинг онги ва руҳияти билан чамбарчас боғланган бу тушунча ҳар
қайси одам, жамият, миллат ва халқ ҳаётида ҳеч нарса билан ўлчаб бўлмайдиган алоҳида ўрин
тутади”55.
Жаҳон илмида маънавият масалалари илгари асло кўтарилмаган десак, тўғри бўлмайди.
Масалан, 1989 йилда Москвада “Наука” нашриётида “Происхождение духовности” деган
қалингина китоб босилиб чиққан. Унинг сўз бошисида шундай жумла келтирилади: “Среди
многообразных видов человеческой деятел`ности В.Г.Афанас`ев, следуя К.Марксу, выделяет три
основные группы: материал`ную (производственную), социал`но-политическую и духовную.”56
Таниқли марксист-файласуфлардан ҳисобланган В.Г.Афанас`евнинг 1977 йилда Москвадаги
“Политиздат” нашриёти чиқарган “Человек в управлении обществом” китобида шундай жумла
бор экан. Аслида “маънавият” сўзи Шўролар даври луғатларида кўп учрамайди. Кўпроқ
маданиятшунослик фанида
“моддий маданият” ва “маънавий маданият” (“материал`ная” и
“духовная” кул`тура) деган тушунчалар қабул қилинган эди. Юқорида номи тилга олинган
китобда “духовност`” тушунчаси “душа” сўзи билан боғлиқликда олиниб, унинг материалистик
талқинига урғу берилган.
Китобда инсоннинг асосий (таянч) эҳтиёжлари (“базисные потребности”) уч қисмга (соҳага)
ажратилади: 1.Инсоннинг моддий ҳаётини таъминлаш (сақлаб қолиш ва давом эттириш) учун
зарур бўлган (“витал`ные” – ҳаётий, биологик) эҳтиёжлар, яъни унинг таомга, сувга, уйқуга,
иссиқ-совуқдан, турли хавф-хатарлардан сақланишга бўлган эҳтиёжлари. 2. Инсоннинг тор
маънодаги ижтимоий эҳтиёжлари, яъни муайян бир ижтимоий гуруҳга тааллуқли бўлиш, ушбу
гуруҳда муайян ўрин эгаллаш, ўзгалар наздида қадрланиш, ҳурмат-эътиборга сазовор бўлиш
кабилар. 3. Идеал (маърифий) эҳтиёжлар (идеал`ные (познавател`ные) потребности) – ҳаётнинг
маъноси ва мақсадини, борлиқда ўз ўрнини англаб етиш эҳтиёжи57.
Китобнинг асосий муаллифларидан бири академик П.В.Симонов асл мутахассислиги тиббиёт
олими бўлиб, маънавиятнинг келиб чиқишини аниқлаш мақсадида каламушлар, итлар ва
маймунлар устида турли тажрибалар ўтказиб, улар фаолиятида атроф-муҳитни тушунишга
интилиш ва ал`труизм унсурлари мавжудлигини исботлашга уринади 58. Яна бир муаллиф – тарих
фанлари номзоди Ю.П.Вяземский эса ўз ёзувчилик маҳоратини ишга солиб, маънавиятнинг
тарихий ривожини кузатмоқчи бўлади, аммо қадим Миср ва Юнонда маънавиятнинг шаклланиши
ҳақидаги енгил-елпи мулоҳазалар, айниқса, уларни бадиийлаштириб тасвирлашга уриниш
ишонарли хулосаларга олиб келган, дейиш қийин.59 Назаримизда, учинчи муаллиф –
П.М.Ершовнинг “Санъатдаги маънавият”га бағишланган тадқиқоти60 жиддийроқ ва эътиборга
сазоворроқ чиққан, чунки санъат ҳаётни яхлит акс эттириши билан инсон маънавиятини ҳам
мукаммалроқ ифодалаш имконига эга.
Агар илгари маънавиятга оид масалалар кўпроқ ахлоқшунослик (этика), илоҳиёт (теология),
маданиятшунослик (кул`турология), фалсафа (философия), руҳшунослик (психология) фанлари
доирасида олиб қаралган бўлса, эндиликда (XX аср охири – XXI аср бошларига келиб) бевосита
маънавиятнинг назарий масалалари жаҳон афкор оммаси диққатини борган сари кўпроқ ўзига
жалб қилмоқда. Масалан, интернетда "spirituality" мавзусига оид китоблар рўйхати 552 саҳифада
5517 номда берилганлиги қайд этилган61. Агар фақат рус тилидаги материалларга эътибор
55

Ислом Каримов. Юксак маънавият – енгилмас куч, С. 19.
Происхождение духовности. М., “Наука”, 1989. С. 3.
57
Там же, с. 10-12.
58
Там же, с. 23-38.
59
Там же, с. 43-260.
60
Там же, с. 266-315.
61
Мана улардан баъзиларининг номлари: “Иезуитлар маънавияти”, “Поэтик маънавият”, “Илм ва маънавият”,
“Квант назарияси ва маънавият”, “Коинот ва маънавият” (ёки “Космик маънавият”), “Маънавият инстинкти”,
56
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берадиган бўлсак, мисол сифатида И.И. Лещукнинг “Лабиринты духовности” асари,
А.Гудзенконинг 2006 йилда Москвада нашр этилган 504 саҳифалик “Русская духовност`”
китобини, 2007 йилда «Диля» нашриёти томонидан Москва - Санкт-Петербургда чоп этилган
“Основы духовности” китобларини тилга олиб ўтиш мумкин. И.И. Лещукнинг “Лабиринты
духовности” китоби62 христиан дини нуқтаи назаридан маънавиятга оид турли диний-мистик
қарашларнинг танқидий таҳлилига бағишланган бўлиб, унда, жумладан, христиан дини
доирасидаги турли хурофий оқим ва фирқалар ҳам кескин танқид остига олинган. А.Гудзенконинг
асари63 рус миллати учун ўта долзаб мавзуга бағишланган бўлиб, бу китоб рус маънавияти, унинг
ўзига хос жиҳатлари, рус миллий ғояси ҳақида бадиий-публицистик руҳда яратилган. Китоб
аннотациясида айтилишича, унда “муаллиф рус миллатидан бўлган ва рус миллатидан бўлмаган,
таниқли ва ё унчалик таниқли бўлмаган инсонларнинг ўзлари яшаган даврларида юз берган воқеаҳодисалар ёки улар ўзларини мутахассис деб ҳисоблайдиган соҳаларига оид муайян ҳодиса ва
тушунчалар ҳақидаги мулоҳазаларини қисқача матний таҳлил қилиш орқали ер куррасида
шаклланаётган янгича умумпланетар инсоният жамоаси шароитида Россия давлати ва рус халқи
эришган маданий, илмий, ижтимоий ютуқларнинг дунё тамаддунига таъсирини сақлаб қолиш ва
мустаҳкамлашда рус маънавиятининг воқеий имкониятлари қандай эканлигини
аниқлаш
мақсадини ўз олдига қўйган”. Тилга олинган учинчи китоб асосан Россия мусулмонлари учун
мўлжалланган бўлиб, муқовада китоб мавзуси “Имом ал-Ғаззолий дарслари. Маънавиятшунослик:
Ўзликни англаш. Аллоҳни англаш. Бу дунёни англаш. Охиратни англаш”64 деб келтирилган. Китоб
мазмунидан маълум бўладики, бу қўлланма Имом ал-Ғаззолийнинг “Кимиёи саодат” асарининг
муқаддима қисмидан олинган иқтибослар асосида тузилган. Булардан ташқари жаҳон миқёсидаги
маънавиятга оид яна бир йирик йўналиш улуғ рус рассоми ва файласуфи Николай Константинович
Рерих ва унинг оила аъзолари (хотини Елена Рерих, ўғиллари Юрий ва Святослав Рерихлар)
томонидан XX аср биринчи ярмида шакллантирилган ва тарғиб этилган “Живая этика” (Агни йога)
деб номланувчи таълимот бўлиб, бугунги кунда бу таълимот мухлислари жаҳоннинг кўплаб
мамлакатлари, жумладан, Россия, АҚШ, Ҳиндистон, Германия ва бошқа жойларда фаол ҳаракат олиб
бормоқдалар. “Рерихларнинг дунёвий маънавияти” (Светская духовност` Рерихов) деб ном олган
ушбу ҳаракат Россияда христиан православ черковининг баъзи намояндалари томонидан қаттиқ
қоралангани туфайли ҳозирда маънавиятнинг диний ва дунёвий талқини намояндалари орасида
кескин баҳслар ва ўзаро айбловлар авж олиб кетган. Рерихчилар ташаббуси билан бу соҳада Россияда
амалга оширилган кўзга кўринарли ишлардан бири 2003 йилда “Кайҳоний65 дунёқараш – XXI
асрнинг янгича тафаккури” (Космическое мировоззрение – новое мышление XXI века) мавзуида
ўтказилган халқаро илмий-ижтимоий анжуман бўлиб, унда Россия ва жаҳоннинг кўзга кўринган
қатор олимлари иштирок этдилар ва бу анжуман материаллари 2004 йилда Москвада “Рерихлар
халқаро маркази” (Международный Центр Рерихов) томонидан 3 жилдда нашр этилди. Ушбу
анжуман доирасида XIX аср охири – XX аср биринчи ярмида Россияда яшаб ижод этган буюк
алломалар - К.Э.Циолковский, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, П.А.Флоренский, В.С.Солов`ев,
Н.А.Бердяев, С.Н.Булгаков, Н. Ф. Федоров кабиларнинг маънавият масалаларини назарий ўрганишга
доир фаолиятлари хусусида маърузалар қилингани диққатга сазовордир.
Шундай қилиб, бугунги кунда “маънавият нима?” деган саволга хилма-хил жавоблар пайдо
бўлмоқда. Юқорида келтирилган фактлардан ҳам кўриниб туриптики, агар масалани жаҳон

“Ҳаёт, фаолият, маънавият: инсон ҳаётининг илоҳий маъноси” ва ҳ.к. Бу мавзуларнинг ҳар бири алоҳида
тадқиқотларни талаб этади.
62
Китоб матни интернетда тўлиқ келтирилган бўлиб (150 саҳифа) нашр кўрсаткичлари келтирилмаган. Аммо
муаллифнинг бундан олдинги асари (Лещук И.И. Экология духа (Книга 1). — Одесса: Христианское просвещение,
1998. — 284 с.) XX аср охирида чоп этилгани назарда тутилса, бу китоб XXI аср бошларида дунё юзини
кўрганини тахмин қилиш мумкин.
63

А.Гудзенко.Русская духовность. М., АИФ-Принт, 206, 504 стр.
Уроки Имама ал-Газали. Основы духовности: Познание себя. Познание бога. Познание этого мира. Познание тога
света. Москва - Санкт-Петербург, «Диля», 2007, 184 стр.
65
“Кайҳоний”, яъни умумкоинот миқёсидаги.
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миқёсига олиб чиқадиган бўлсак, иш ўта мураккаблашиб кетади 66. Шуни ҳисобга олиб биз ушбу
қўлланмада кўпроқ ўз миллий маънавий меросимизга таяниб иш кўришга қарор қилдик.
Баъзан савол бўлиб қолади: “Маънавият илмми?” Йўқ, маънавият илм эмас, балки инсон ва
жамият ҳаётининг бир соҳаси. Илм ўзи нима? Бугунги ўзбек тилида “илм” сўзи камида икки
маънони билдиради: 1) амалий билимлар мажмуи, яъни инсоннинг ҳаёт ҳақида ҳосил қилган ҳар
қандай билимлари (русча - “знание”), 2) назарий билимлар мажмуи, яъни бирор соҳа бўйича ёки
турли соҳалар бўйича инсоният яратган назарий билимлар тизими (русча – “наука”). Биринчи
маънодан фарқ қилиш учун иккинчисини “илм-фан” деб атасак иш ойдинлашади. Ҳар икки
маънода ҳам илмнинг маънавиятга алоқаси йўқ эмас, биринчи маънода илм (билим) шахс
маънавиятининг таркибий жиҳати ҳисобланади, иккинчи маънода маданиятнинг таркибий қисми
сифатида маънавиятнинг моддий воқеликдаги излари шаклида ўзлигини намоён қилади.
“Маънавият” ҳодисаси асл мазмунига кўра ҳақиқий маънодаги “илм” ҳодисасини ҳам ўз
ичига қамраб олади, аммо фақат ундан иборат эмас, аммо “Маънавиятшунослик” ёки моҳиятан
олганда “маънавият назарияси” бу энди илмнинг (“наука” маъносида) янги бир тармоғи бўлиб,
бугунги кунда мустақил Ўзбекистонда алоҳида фан сифатида шаклланиб бормоқда. 2001-2002
ўқув йилида “Миллий истиқлол ғояси: ҳуқуқ ва маънавият асослари”( 2010-2011 ўқув
йилидан “Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими” деб аталди) йўналишида
(бакалавриат даражасида), магистратурада эса алоҳида “Маънавият асослари” йўналиши сифатида
кадрлар тайёрлашнинг йўлга қўйилиши билан энди фаннинг бу соҳаси тармоқланиб,
“Маънавиятнинг ривожланиш тарихи”, “Маънавиятнинг илмий асослари”, “Маънавиятнинг диний
асослари”, “Ахлоқнинг маънавий асослари”, “Маънавият тизимида санъат” (ёки “Санъатнинг
маънавий асослари”), “Ислом маънавияти”, “Марказий Осиё (халқлари) маънавияти” каби турли
йўналишлари, қисмлари ҳар бири алоҳида ўз қиёфасига эга бўлиб бормоқда. Ҳозирча булар ичида
бирмунча мукаммал шаклланганлари 1) “Маънавият асослари” (ёки “Маънавият назарияси”), 2)
“Маънавиятнинг ривожланиш тарихи” ва 3) “Миллий мустақиллик ва маънавият” (ёки “Мустақил
Ўзбекистонда халқ маънавиятини ривожлантиришнинг долзарб муаммолари”) фанлари бўлиб,
ушбу курсда уларнинг биринчиси ҳақида гап боради.
Ўзбекистон Президенти И.А. Каримовнинг ҳар бир нутқи, маърузаси, алоҳида асарларида
маънавият масалаларига махсус эътибор қаратиши бежиз эмас. Унинг бу соҳага бағишланган
асарларида билдирилган назарий фикр ва хулосалар юртимизда маънавият назариясига оид
алоҳида фан йўналишининг шаклланишига катта таъсир кўрсатмоқда. Айниқса, “Юксак
маънавият – енгилмас куч” асари бу соҳанинг мустаҳкам оёққа туришида катта аҳамиятга эга
бўлди.
Мустақиллик йилларида, биринчи навбатда, Президенти И.А. Каримовнинг ташаббуси
туфайли, бу мавзуга Ўзбекистон ижтимоий фан вакилларининг эътибори ҳам кучайди. Қатор
рисолалар, ўқув қўлланма ва дастурлар чоп этилди67. Матбуотда кун сайин бу мавзуда катта-кичик
мақолалар эълон этилмоқда. Ушбу китоб ва мақолаларда ҳар ким ақли етганича маънавият
тушунчасига таъриф беришга, ҳеч бўлмаганда, муносабат билдиришга уриниб келмоқда. Баъзан
бир кишининг ўзи бир мақоланинг ичида турли таърифларни келтирган ҳолатлар ҳам учрайди.
Маънавият ниҳоятда кенг қамровли тушунча бўлганлигидан бунга ҳайрон бўлмаса ҳам бўлади.
Ундан ташқари келтирилган таърифларни барчасини дабдурустдан бекорга чиқариш, буткул
нотўғри деб баҳолаш ҳам инсофдан эмас, чунки уларнинг кўпчилигида масаланинг қайсидир
қирраси ўз аксини топган бўлиши мумкин.
Аммо, бир аччиқ ҳақиқатни тан олиш керак, ҳанузгача кўпчилик илм аҳли масалага жиддий
ёндошишга, илгари назарий тизим даражасида кўриб чиқилмаган инсон ва жамият ҳаётидаги
66

Бу деганмиз ушбу соҳадаги жаҳон тажрибасини инкор этиш маъносини билдирмайди. Аммо бу борада жиддий
қиёсий тадқиқотлар ўтказиш учун йиллар керак бўлади. Енгил-елпи мулоҳаза ва хулосалар эса таржибасиз ёш
авлодни гангитиб қўйиши ва хатто хавфли адашувларга сабаб бўлиши мумкин.
67
Э. Юсупов. Инсон камолотининг маънавий асослари. Т., “Университет”,1998, 184 саҳ.; С.Отамуратов, Ж.
Раматов, С.Хусанов. Маънавият асослари (Маърузалар матни). Т. 2000, 228 саҳ.; Б. Зиёмуҳаммадов, С.
Зиямуҳаммедова, С. Қодирова. Маънавият асослари. Т., “Ўзбекистон миллий энциклопедияси”, 2000, 192 саҳ.;
А.Эркаев. Маънавият – миллат нишони.Т., “Маънавият”,1999, 240 саҳ.; А.Эркаев. Духовность – энергия
независимости. Т., “Маънавият”, 1998; E. Umarov, M. Abdullaev. Ma’naviyat asoslari. T., Cho’lpon nomidagi nashriyotmatbaa ijodiy uyi, 2006.
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муҳим йўналиш, ҳассос бир соҳага камоли эътибор билан разм солишга муваффақ бўла
олмаётирлар. Сабаби, кўпчилик ижтимоий фан вакиллари ҳануз 70 йил давомида онгларига
сингдирилган бегона назариялар, асоссиз методологик қолиплардан халос бўлишлари қийин
кечаётир. Яна бир сабаб - уларнинг кўпчилиги ўз вақтида аждодлар маънавий меросидан бенасиб
қолдирилганликлари туфайли бугунги кунда ҳам миллий маънавиятимиз моҳиятини тўғри англаб
етиш имконини топа олмаётирлар. Фақат бу эмас. Инсон руҳида шундай ожизлик ҳам бор-ки,
назарида осон йўл турганда, қийинроқ, машаққатлироқ йўлни танлашга эринади. Унинг устига
тирикчилик ташвишлари, кундалик майда-чуйда юмушлар. Хуллас, жиддий назарий тадқиқотга на
фурсат бор, на билим, на ҳавсала. Натижада, топшириқни қандай қилиб бўлса ҳам тезлик билан
бажариш зарурияти устун келиб назарий жиҳатдан ниҳоятда нўноқ ва чуқур мулоҳаза қилиб
кўрилмаган таърифлар қоғоз юзига туша беради, муаллиф ўзи яхши англаб етмаган мавзуда дадил
китоблар ёзиб нашрга топшира беради. Баъзи мисоллар келтирамиз: “Маънавият – бу кишининг
эгаллаган фойдали билимлари амалий ҳаётда синалавериб, кўникма ва малака даражаларидан
ўтган ва руҳига сингиб, ҳаёт тарзида акс этадиган ижобий ижтимоий сифатлар мажмуидир.”68
Иккинчи бир китобда шундай таъриф келтирилади: “Маънавият кўпроқ инсоннинг ички, ботиний,
яширин дунёсини акс эттиришдир....маънавият – инсоннинг руҳиятини, унинг ўз-ўзини англаши,
диди, фаросати, адолат билан разилликни, яхшилик билан ёмонликни, гўзаллик билан хунукликни,
вазминлик билан жоҳилликни ажрата билиш қобилиятини, ақл-заковатини, юксак мақсад ва
ғояларни қўя билиш, уларни амалга ошириш учун ҳаракат қилиш ва интилиш салоҳиятидир...”69
Яна бир алломамиз шундай деб ёзган эдилар: «Маънавият моддий ҳаётни акс эттиради ва
жамиятда мавжуд бўлган маънавий ҳодисалар йиғиндиси сифатида кўзга ташланади.»70 Бу
таърифларда, биринчидан, маънавият яхлит ва мустақил ҳодиса эмас, балки “ижтимоий сифатлар
мажмуи”, “маънавий ҳодисалар йиғиндиси”сифатида талқин қилинмоқда. Иккинчидан, Президент
И.А.Каримов таърифларида ифодаланган “ботиний куч”, “инсоннинг, халқнинг куч-қудрати”
ўрнига бизга гоҳ “инсоннинг ички, ботиний, яширин дунёсини”, гоҳ “моддий ҳаётни” акс
эттирувчи қандайдир пассив “кўзгу” рўпара қилинмоқда. Ўта чўзилиб кетган иккинчи таърифда
эса мантиқ уёқда турсин, жумла тузишнинг оддий мактаб ўқувчиларидан талаб қилинадиган
грамматик қоидаларига ҳам риоя қилинмаган71. Албатта, ушбу ўқув қўлланма доирасида
маънавият хусусида билдирилаётган юқоридаги сингари барча айқаш-уйқаш фикр-мулоҳазаларни
батафсил таҳлил этиш имкони йўқ. Аммо бундай “таърифлар” келтирилган китоблар талабаларга
“ўқув қўлланма” сифатида тавсия қилинаётгани ва олий ўқув юртларида шулар асосида дарслар
ўтилаётилгани назарда тутилса, вазиятнинг қанчалик жиддий эканлиги маълум бўлади. Бир жумла
билан бундай “асар”ларнинг кўпчилигида учрайдиган умумий камчиликни ифодалайдиган бўлсак,
уни янги воқеликка оид тушунчаларни эски андазалар қолипида талқин этишга уриниш
дейиш мумкин. Масалан, охирги мисолдаги қарашнинг эскичалиги шундаки, муаллиф
«Маънавият моддий ҳаётни акс эттиради» деб, яна моддиятни бирламчи, маънавиятни эса пассив
(кўзгу сингари), иккиламчи ҳодиса сифатида талқин этмоқда72. Шу билан маънавият ҳодисасининг
мустақил моҳияти инкор этилиб, у моддиятга тўлиқ тобе қилиб қўйилади. Бунинг оқибатида
маънавиятга яратувчилик қувватига эга бўлган алоҳида куч деб қараш имкони кесилади.
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Б. Зиёмуҳаммадов, С. Зиямуҳаммедова, С. Қодирова. Маънавият асослари. Т., “Ўзбекистон миллий
энциклопедияси”, 2000, саҳ.8.
69
С.Отамуратов, Ж. Раматов, С.Хусанов. Маънавият асослари (Маърузалар матни). Т. 2000, с.30.
70
Э.Юсупов. Инсон камолотининг маънавий асослари. Т.-«Университет»-1998, с. 5. Тан олиш керакки, ушбу
мавзудаги китоблар ичида, материалистик руҳда бўлса ҳам, энг мантиқий изчилликка риоя қилиб ёзилгани ушбу асар
дейиш мумкин.
71
Сўзимизнинг исботи учун жумлани соддалаштириб кўрамиз: “... маънавият – инсоннинг руҳиятини ,...
қобилиятини, ақл-заковатини,... ҳаракат қилиш ва интилиш салоҳиятидир.” Жумлада на фикр изчиллигига риоя
қилинган, на грамматик қоидаларга. Бунинг устига руҳият, ,... қобилият, ақл-заковат, салоҳият каби турли
ҳодисаларнинг ўзаро бетартиб қоришиғига маънавият деб таъриф берилмоқда. Бундай енгил-елпи ёндошувлар
машҳур латифадаги Насириддин Афандининг “бу гўшт бўлса, мушук қани, мушук бўлса, гўшт қани” деб берган
саволини эсга солади.
72
Аслида бундай таъриф марксистик назариядаги “материя” ва “онг” нисбатининг бошқача атамалар билан
ифодаланиши дейиш ҳам мумкин. Ҳар ҳолда собиқ шўролар давридаги “материалистик” ақидани онгига пухта
“жойлаб олган” бизнинг “файласуфларимиз” ҳануз “материя –бирламчи, онг – иккиламчи” деган ақидадан қайтган
эмас, шу сабабли улар “маънавият” деганда шўро олимлари ишлаб чиққан “материалистик” маданиятшунослик
назариясига хос “маънавий маданият” (духовная культура) атамаси билан қамраб олинадиган ҳодисалар тизимини
тасаввур қиладилар.
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Хулоса қилиб айтганда, ушбу соҳада жиддий назарий тадқиқотлар ўтказмасдан туриб, олатасир ўқув қўлланмалар ёзиб ташлаш амалиёти талабалар онгида “маънавият нима?” деган
саволга тайинли жавоб шаклланишига тўсқинлик қилмоқда. Жиддий назарий тадқиқотлар ўтказиш
учун эса, аввало, аждодларимиз яратган миллий маънавий меросимизни яхши биладиган олимлар
жамоасини тузиш керак бўлади.
Бугун биз инсонни биринчи ўринга қўйиб, унинг яратувчилик фазилати, ижтимоий
фаоллиги, маънавий қудратига урғу бермоқдамиз. Чунки Ўзбекистоннинг буюк келажагини
шакллантирувчи бош омиллар – шулар. Аммо юқоридаги каби таърифларда инсон моддий
борлиқнинг бир унсури сифатидагина эътироф этилиб, бошқа махлуқотлардан фарқли мустақил
моҳияти сояда қолиб кетмоқда. Инсоннинг моҳияти аслида мураккаб бўлиб, айни моддият ва
маънавиятнинг туташуви билан изоҳланади. Уларнинг қайбири иккинчиси орқали таърифлана
бошласа, инсон моҳияти ҳақида бирёқлама тасаввур ҳосил бўла беради.
6-mavzu: Ma’naviyat - botiniy qudrat.Shaxs va millat ma’naviyatining asosiy jihatlari
Режа:
1. Маънавиятнинг турли таърифлари. Уларнинг бир-бирига мувофиқлиги
2. Ўзбекистон Президенти И.А.Каримов томонидан маънавиятни шакллантирадиган
асосий мезонларнинг таърифланиши
3. Шахс маънавияти ва миллий маънавият нисбати. Миллий ўзликни англаш

“Маънавият - инсоннинг, халқнинг, жамиятнинг, давлатнинг кучқудратидир. У йўқ жойда ҳеч қачон бахт-саодат бўлмайди”,-деб ёзган эди Президент

мустақилликнинг дастлабки йилларидаёқ.73 Кейинчалик «Ўзбекистон ХХ1 асрга интилмоқда»
асарида бу ғоя янада муайянлик касб этиб, маънавият «инсонни руҳий покланиш ва юксалишга
даъват этадиган, инсон ички оламини бойитадиган, унинг иймон-иродасини, эътиқодини
мустаҳкамлайдиган, виждонини уйғотадиган қудратли ботиний куч» сифатида
таърифланди.74 Бу таъриф жузъий ўзгаришлар билан Президентнинг алоҳида маънавиятга
бағишланган сўнгги китобида ҳам келтирилган ва биз уни юқорироқда эслаб ўтдик. Хўш, бу
сеҳрли қудрат, бу ботиний куч қандай бунёдга келади?
Маънавият тушунчасининг таърифи, Президентимиз янги китобида яна бир бор
таъкидлаганидек, оддий лисоний жумбоқ эмас, “маъно”, “маъни” сўзларининг бугунги биз
тушунган мазмуни билан ечилмайди. Жалолиддин Румийнинг буюк ирфоний асари беҳудага
“Маснавийи маънавий” номи билан шуҳрат таратган эмас. Бу ердаги “маъно” тушунчаси олий бир
мазмунни англатмоқда, улуғ алломаларимиз уни “Ҳақ асрори”деб атаганлар, зоҳирий назарлар
учун у “ғайб”, агар бугунги илмий ифодаларга кўчирсак, биз зоҳир кўзимиз билан кўриб турган
чексиз замон ва маконда чексиз ва ҳудудсиз шакллар мажмуини тўзғитиб юбормай, ғоят бир
мураккаб тизимда ушлаб турган ички уйғунлик, инсон онги ҳеч қачон тўлиқ англаб ета олмагувчи
яхлит моҳиятдир. Шахс маънавияти айни шу беҳудуд манбадан қувват олади.
Президентнинг таърифлари шу яхлит моҳиятга туташ ботиний қудратга алоқадордир, уни
бошқа, иккиламчи ҳодисалардан, моддий воқелик унсурларидан келтириб чиқаришга уриниш
муаммони теран илғамасликни билдиради. Бугун мустақил ва фаровон Ўзбекистон аталмиш буюк
воқеликни вужудга келтириш учун ҳар бир инсондан, миллатнинг ҳар бир вакилидан алоҳида
ички қувват, чексизликка туташувчи ботиний куч талаб этилмоқда. Ана шу куч ҳар бир инсон
руҳида яширин, дейди Президент. Ўзини мустақил шахс деб билган ҳар бир инсон уни ўзи учун
кашф этиши керак. Бунинг учун, аввало, руҳимиздаги худбин майлларни, ёлғон ҳою-ҳавасларни,
рўёларни енгиб ўтиб, чексиз қудрат манбаига қалбимизни очишимиз лозим.
Маънавият - инсон қалбида, кўнгил кўзгусида акс этган Ҳақиқат нуридир, дейилган таъриф
биринчи марта ишлатилганда, баъзи файласуфларимиз уни диний-мистик таъриф деб
баҳоладилар75. Дарҳақиқат, бу таъриф тасаввуфий талқинларга суянган сўфиёна, рамзий
73

Каримов И.А. Асарлар. 1-жилд, с. 81.
Каримов И.А. Асарлар. 7-жилд, с. 381.
75
Умуман олганда, маънавиятни ғайб олами билан боғламай тўғри тушунтириб бўлмайди. Бу ҳақиқатни Янги Давр
Европасининг энг буюк файласуфларидан бири И. Кант аллақачон тан олиб, ахлоқнинг мавжудлиги инсон руҳининг
абадийлиги ва ягона олий илоҳий қудратнинг мавжудлигини тақозо қилади, деб таъкидлаган эди. Дарҳақиқат,
Президент ўз китобида қайд этиб ўтганидек, охиратини ўйламайдиган одамдан ҳалоллик ва Борлиқ ҳақиқати олдида
масъулият ҳиссини кутиш қийин.
74
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таърифдир. Зотан бошқача таъриф бу чексиз моҳиятни чеклаб қўйиши мумкин. Сўфий
уламоларимиз “Ҳақ асрори” ҳақида фақат ишора, рамз, тимсол билан cўзлаганлар, чунки Ҳақ
илми биз учун “ғайб илми” дир, инсон мулоҳазалари эса доимо нотугал ва нотўкис. Аммо,
барибир, инсон ақли бир нарсаларни аниқроқ, муайянроқ билгиси келади, у яхлит ёғдуни ҳам
камалак рангларига ажратмагунича кўнгли жойига тушмайди. Инсон ақли, аниқроғи, мантиқий
тафаккур, ҳар қандай ҳаётий уйғунликнинг ички таркибини бирма-бир кўздан кечириб чиқиш,
унинг қисмларини, буларнинг бир-бирига нисбатини таҳлил ва тадқиқ этмоққа қизиқади, шуни
амалга оширмаса, ичи ёниб, юраги оловлана беради.
Маънавият инсон қалбида акс этган илоҳий нур, деган таърифда, мажозий шаклда бўлса ҳам,
унинг манбаи муайян маънода инсон жисмидан ташқарида эканлигига ишора бор. Бу бежиз эмас.
Ўтмишда баъзи Европа файласуфлари шартли равишда «биринчи туртки» назарияси аталмиш
қарашларни ҳам олға сурган бўлиб, унга кўра, гўё худо оламни бир йўла яратгану сўнг унга
муайян ривожланиш қонунлари бахш этиб, ўз ҳолига қўйиб қўйган, бошқа унинг ишларига
аралашишни лозим топмаган. Бу назария ҳаёт тажрибасида ўзини оқламади ва шу сабабли
кейинчалик дунё илмида рад қилинди. Борлиқ ҳақиқати билан инсон орасидаги муносабат аслида
бир марталик эмас, доимийдир. Аллоҳ «нури» деган рамз билан ифодаланувчи илоҳий файз ушбу
муносабатнинг намоён бўлиш шаклларидан бири бўлиб, у фақат инсонларга қаратилади. У
пайғамбарларга бевосита ваҳий тарзида, авлиёларга илоҳий жазба шаклида, оддий инсонларга
истеъдод ва илҳом кўринишида, балки қобилият ва яратувчилик қудрати сифатида
йўналтирилиши мумкин. Ғайбни тан олмай, миллиардлаб инсонлар эътиқодини афюнга тенг
билган марксистлар илоҳий файзни ҳам афсона деб талқин этдилар ва унинг инсон ҳаётида намоён
бўлиш шаклларини турлича усуллар билан «материалистик» изоҳлашга уриндилар. Баъзи собиқ
мафкурачилар ҳанузгача инсон ҳаётининг моҳияти фақат моддий борлиқ билан
чегараланмаслигини тасаввурларига сиғдиришга қийналмоқдалар.
Шахс маънавияти беҳудуд. Чунки у Олий ҳақиқат нурининг инсон қалбида акс этиши билан
боғлиқ. Асли илоҳий оятга таянувчи бу мажозий таъриф миллий маънавиятимиз такомил
босқичлари давомида мукаммал шаклланиб, турлича тарзда қатор алломаларимиз меросида
ифодасини топган. Мажозийлик илмнинг бошланиш нуқтасидир. Биз бугунги кун илмий
ифодалари даражасида туриб юқоридаги таърифнинг фалсафий шарҳини топишга ҳам уриниб
кўришимиз мумкин. Бунда тушунчаларнинг муқобилини қидириб топиш ва ҳодисанинг
моҳиятини шарҳлаш йўлидан борган маъқул. Маълумки, “инсон қалби” бирикмаси одатда
“инсоннинг руҳий дунёси” маъносида ишлатилади. Олий ҳақиқатни эса фалсафий тилда “Борлиқ
ҳақиқати”76 деб атасак, ўнғайроқ жаранглайди. Энди “нурнинг кузгуда акс этиши” нимани
англатишини аниқласак, кифоя. Бунинг учун энг тўғри йўл яна аждодларимиз меросига мурожаат
этишдир.
Масалага инсоннинг Борлиқ ҳақиқатини англаб етишга бўлган уринишлари жиҳатидан
қарайдиган бўлсак, бизда бунинг ҳам икки йўли машҳур: уларнинг бири илм йўли бўлса,
иккинчиси суфийлар танлаган ирфон йўли. Илм йўли мантиқий тафаккур, махсус тажрибалар ва
уларнинг таҳлили шаклида амалга оширилади. Ирфоний билимнинг манбаи бевосита Ҳақ
нурининг қалб кўзгусида акс этиши билан боғлиқ бўлиб, бу ҳодисани яқин ўтмишда атеистик
«илм»нигина ҳақиқий илм деб ўрганган кўпчилик олимлар «мистика» деб баҳолаб келишди.
Аслида ундай эмас. Материалистлар тан оладиган илм йўли жузъий ҳақиқатларнигина била олади.
Ирфон йўли эса бевосита Борлиқ ҳақиқатининг моҳиятини англаб етишга қаратилган бўлиб, бу
мақсадга фақат мантиқий тафаккур ва махсус тажрибалар орқали эришиб бўлмайди.
Маънавиятнинг манбаи илоҳий файз дедик. Шундай экан, ундан баҳраманд бўлишнинг
асосий шарти нима? Бунга ҳам аждодларимиз меросида мукаммал жавоблар мавжуд.
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“Олий ҳақиқат” ёхуд “Борлиқ ҳақиқати” (Истина Бытия) мавжуд борлиқнинг асл моҳияти, инсон зоти ҳечқачон
охиригача англаб ета олмайдиган, аммо чексиз равишда турли йўллар билан англаб етишга интиладиган мутлақ
ҳақиқат. Ҳар бир инсон Борлиқ ҳақиқати ҳақида муайян тасаввурга эга бўлиб, ушбу тасаввури умри бўйи
такомиллашиб бориши, баъзан ҳатто кескин ўзгариб кетиши ҳам мумкин. Бу тушунча биринчи навбатда шахс
маънавиятининг энг муҳим жиҳатларидан бўлмиш имон билан боғлиқ. Ҳар бир ўзлигини англаб етган шахс ўз
тасаввуридаги Борлиқ ҳақиқатига имон келтириб, ўзининг барча хатти-ҳаракатини ўз имонига мувофиқ тарзда
йўналтиришга уринади, бу ниятига қай даражада муваффақ бўлиши унинг илмий салоҳияти ва масъулият ҳиссига
кўп жиҳатдан боғлиқ бўлади.
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Аждодларимиз ирфоний мажозларга таяниб, инсон қалбини кўзгуга, Аллоҳ файзини нурга қиёс
этишларидан мақсад нима? Қадимда кўзгу тобланган пўлатдан тайёрланган. Демак, темир маъдани
қазиб олиниб, уни махсус кўраларда эритиб, пўлат ҳосил қилиб, уни тоблаб, сўнгра унга сайқал
берилган. Буюк тасаввуф пирлари шогирдларининг маънавий камолотини айни шу мураккаб
жараёнга ўхшатганлар. Илоҳий нур баркамол акс этиши учун кўнгил кўзгусини шундай
машаққатли риёзат жараёнида поклаш, унга тўкис сайқал бериш лозим. Чунки юксак даражада
сайқал топмаган пўлат саҳнида ҳеч қандай нур акс этмайди. Айни шу кўнгил кўзгусини сайқаллаш
жараёни тасаввуфда маърифат дейилган. Миллий маънавиятимизда бу жараённинг қандай
кечиши, яъни маърифат йўллари масаласи ҳам батафсил ишлаб чиқилган. Улар илм ва имон,
риёзат ва меҳр тушунчалари орқали ифодаланувчи ўзликни англаш жараёни бўлиб, шу
мураккаб, машаққатли, аммо ҳеч қандай моддий дунё лаззатларига тенглаштириб бўлмайдиган
сурурли жараёнда инсон руҳи Борлиқ ҳақиқати билан уйғунлашиб боради. Демак, бугунги илмий
тилимизда аждодларимиз шакллантирган мажозий таърифни шарҳлаб берадиган бўлсак,
Маънавият - Инсон руҳидаги Борлиқ ҳақиқати билан уйғунлик дейиш мумкин.
Инсон – фоний вужуд, у бу дунёга бир кун келади, тақдирида белгиланган умрини яшаб, яна
тупроққа қўшилиб кетади. Борлиқ ҳақиқати эса – боқий, азалий ва абадий. Инсон руҳи Борлиқ
ҳақиқати билан уйғунлашган муддатда фанода бақо зуҳур эта бошлайди, натижада инсон руҳида
ҳадсиз-ҳудудсиз қудрат билан ботиний туташув юз беради. Бу ерда фақат бир шарт бор: холислик,
поклик. Маънавият аталмиш ботиний қудрат зарра ғараз, худбинлик, кибрни кўтармайди: ботиний
туташув, Борлиқ ҳақиқати билан уйғунлик йўқолади. Аллоҳ таоло ўз китобида “мени поклаб ёд
этинг” деб амр этишининг ҳикмати ҳам шунда.
Маънавиятнинг таърифлари хусусида гапирганда яна бир жиҳатга эътибор қилиш лозим.
Маънавиятга инсон ва жамият ҳаётининг муайян бир соҳаси (йўналиши) сифатида қаралганда уни
инсоннинг Борлиқ ҳақиқатига муносабати деб таърифланди, унга инсонни эзгулик сари
элтувчи ботиний қудрат деб ёндошилганда Инсон руҳидаги Борлиқ ҳақиқати билан
уйғунлик77 деб таъриф берилди. Буларнинг орасидаги фарқ нима-ю, умумийлик нимада? Биринчи
таърифда маънавиятга имкон (потенция) сифатида қаралмоқда, иккинчи таърифда воқелик
(мавжудлик) ва унинг даражалари сифатида ёндошилмоқда. Бундан ташқари жамият ва инсон
ҳаётида иқтисод, сиёсат, маънавият соҳалари қанчалик бир-бирига киришиб кетган бўлмасин,
барибир ҳар бир муайян ҳолатда улардан қайси биридир етакчилик қилади, шунга кўра ўша
соҳанинг талаби биринчи ўринга чиқади. Масалан, иқтисодий мустақиллик масъулияти ёки
ҳалол ризқ топиш ҳаракати маънавиятли инсонга хос, аммо моддий даромад топиш учун қилинган
барча ҳаракатлар барибир иқтисод соҳасига тегишлидир. Ёки маданият ва унинг таркибий
қисмлари бўлмиш дин, илм-фан, ахлоқ, санъат ва адабиёт каби соҳаларнинг ҳар бири мураккаб
ҳаётий йўналишлар сифатида сиёсатга ҳам, иқтисодга ҳам алоқадор жиҳатлари йўқ эмас, аммо
улардан маънавият чиқариб ташланса, барчаси пуч ёнғоқ ёки аччиқ мағизли данакка ўхшаб
қолади, яъни асл моҳиятини йўқотади. Бошқача айтганда агарчи маънавиятли ёки маънавиятсиз
сиёсат, ёки ҳалол ёки ҳаром луқма ҳақида гапириш ўринли бўлса ҳам, маънавиятсиз маданият,
имонсиз дин, билимсиз илм-фан, масъулиятсиз ахлоқ, меҳрсиз санъат ва адабиёт ҳақида гапириш
мағизсиз пўст ҳақида гапириш билан баробар бўлади. Шунга кўра маданият ва унинг таркибий
қисмлари бўлмиш дин, илм-фан, ахлоқ, санъат ва адабиёт кабиларни асосан маънавият
соҳасига тегишли деб ҳисобласак, хато бўлмайди78.
Ўзбекистон Президенти И.А.Каримовнинг “Юксак маънавият – енгилмас куч” асарида
бугунги кун ёш авлод маънавиятини шакллантирадиган асосий мезонлар бирма-бир батафсил
таърифлаб берилган.79 Биз бу ўринда китобни тўлиқ такрорлашга ҳаракат қилмасдан80 ундаги энг
муҳим жиҳатларга диққатни қаратиб ўтамиз.
Китобда аждодларимиз меросига биринчи даражали аҳамият ажратилади: “Аждодларимиз
тафаккури ва даҳоси билан яратилган энг қадимги тошёзув ва битиклар, халқ оғзаки ижоди
намуналаридан тортиб, бугунги кунда кутубхоналаримиз хазинасида сақланаётган минг-минглаб
қўлёзмалар, уларда мужассамлашган тарих, адабиёт, санъат, сиёсат, ахлоқ, фалсафа, тиббиёт,
77
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математика, минералогия, кимё, астрономия, меъморлик, деҳқончилик ва бошқа соҳаларга оид
қимматбаҳо асарлар бизнинг буюк маънавий бойлигимиздир. Бунчалик катта меросга эга бўлган
халқ дунёда камдан-кам топилади.” Унда “Авесто” ёдгорлиги, “Алпомиш” достони, Наврўз
байрами каби кўҳна тарихдан бизгача етиб келган улуғ мерос бағрида яширинган ибратли
сабоқлар, уларнинг бугунги кун ёш авлод тарбиясидаги аҳамияти батафсил очиб берилади.
Президент И.А.Каримов ўз асарида “маънавиятнинг юксалиши билан чамбарчас боғлиқ
бўлган яна бир мезон” - ислом дини ҳақида махсус тўхталиб ўтишни зарур деб ҳисоблайди.
Чунки “кўп асрлар мобайнида халқимиз қалбидан чуқур жой олиб, ҳаёт маъносини англаш,
миллий маънавиятимиз ва турмуш тарзимизни, қадриятларимиз, урф-одат ва анъаналаримизни
безавол сақлашда муқаддас динимиз қудратли омил бўлиб келаётганини алоҳида таъкидлаш жоиз.
Нега деганда, инсонийлик, меҳр-оқибат, ҳалоллик, охиратни ўйлаб яшаш, яхшилик, меҳр-шафқат
сингари халқимизга мансуб бўлган фазилатлар айнан шу заминда илдиз отади ва ривожланади”.81
Китобда яна шундай дейилади: “... халқимизнинг маънавиятини шакллантиришга, ҳар қайси
инсоннинг Оллоҳ марҳамат қилган бу ҳаётда тўғри йўл танлаши, умрнинг мазмунини
англаши, авваламбор, руҳий покланиш, яхшилик ва эзгуликка интилиб яшашида унинг
таъсирини бошқа ҳеч қандай куч билан қиёслаб бўлмайди”.82
Халқимизнинг ўтмишда ислом илмлари ривожига қўшган улкан ҳиссаларини жаҳон тан
олган улуғ алломалари Имом Бухорий, Имом Термизий, Имом Мотуридий, Бурҳониддин
Марғиноний, буюк тасаввуф пирлари Абдухолиқ Ғиждувоний ва Баҳоуддин Нақшбанд каби
табаррук сиймоларнинг миллатимиз маънавий такомилига қўшган хизматлари, математика ва
астрономия сингари аниқ фанлар; медицина, фармакогнозия , минералогия каби табиий фанлар;
логика, филология ва жамиятшунослик фанлари соҳаларида жаҳон илми ривожига баракали
таъсир кўрсатган қомусий алломалар Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий, Аҳмад Фарғоний, Абу
Райҳон Беруний, Ибн Сино, Маҳмуд Замаҳшарий, Мирзо Улуғбек каби мўътабар зотларнинг
ҳар бири хусусида алоҳида тўхталиб, уларнинг нафақат миллий маънавиятимиз, балки башарият
маънавий такомилига кўрсатган таъсирларини бирма-бир қайд этиб ўтилиши бу соҳа олимлари
учун муҳим назарий-методологик намуна сифатида қабул қилишга арзийди.
Президент И.А.Каримов бу буюк сиймолар шахсиятига нега бунчалик аҳамият
қаратаётганлигини шундай изоҳлайди: “Бизнинг ўз олдимизга қўйган мақсадимиз бундай улуғ
зотларнинг ҳаёт йўли ва қолдирган меросини тўлиқ тасвирлаш эмас, балки уларнинг энг
буюк намояндалари тимсолида маърифат, илму фан, маданият, дин каби соҳаларнинг
барчасини ўзида уйғунлаштирган халқимизнинг маънавий олами нақадар бой ва рангбаранг эканлигини исботлаб беришдан иборатдир. Бундай ноёб ва бебаҳо бойликни ҳар
томонлама чуқур ўрганиш, унинг маъно-мазмунини фарзандларимизга етказиш масаласи
барчамиз, биринчи галда, зиёлиларимиз, бутун жамоатчилигимиз учун ҳам қарз, ҳам фарз
бўлиши шарт, деб ҳисоблайман”.83
Президентимизнинг Алишер Навоий сиймоси ва бадиий-маънавий меросига чексиз эҳтироми
ушбу китобда янада ёрқин акс этган:“Ўзбек халқи маънавий дунёсининг шаклланишига ғоят кучли
ва самарали таъсир кўрсатган улуғ зотлардан яна бири – бу Алишер Навоий бобомиздир...
Алишер Навоий халқимизнинг онги ва тафаккури, бадиий маданияти тарихида бутун бир
даврни ташкил этадиган буюк шахс, миллий адабиётимизнинг тенгсиз намояндаси,
миллатимизнинг ғурури, шаъну шарафини дунёга тараннум қилган ўлмас сўз санъаткоридир...
Агар бу улуғ зотни авлиё десак, у авлиёларнинг авлиёси, мутафаккир десак,
мутафаккирларнинг мутафаккири, шоир десак, шоирларнинг султонидир”84. Муаллиф буюк
аждодимизнинг бебаҳо меросидан “халқимизни, айниқса, ёшларимизни қанчалик кўп баҳраманд
этсак, миллий маънавиятимизни юксалтиришда, жамиятимизда эзгу инсоний фазилатларни камол
топтиришда шунчалик қудратли маърифий қуролга эга бўламиз” деб қатъий ишонч билдиради.
Президент ўз асарида XX аср бошларида эл-юрт манфаати учун жонларини тиккан
маърифатпарварларимиз Маҳмудхўжа Беҳбудий, Мунавварқори, Абдулла Авлоний, Исҳоқхон
Ибрат, Абдуррауф Фитрат, Абдулла Қодирий, Абдулҳамид Чўлпон, Усмон Носир каби юзлаб
фидоий инсонларнинг маънавий жасоратини, улардан кейин халқ орасида ном қозонган Қори
81
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Ниёзий, Тошмуҳаммад Саримсоқов, Ҳабиб Абдуллаев, Саъди Сирожиддинов, Обид Содиқов, Яҳё
Ғуломов, Озод Шарафиддинов каби илм-фан арбоблари, Ойбек, Ғафур Ғулом, Абдулла Қаҳҳор,
Зулфия, Саид Аҳмад сингари шоир ва адиблар, Лутфихоним Саримсоқова, Ҳалима Носирова,
Олим Хўжаев, Раззоқ Ҳамроев ва бошқа атоқли санъаткорларнинг хизматларини миннатдорлик
билан эслаб ўтади. Шу билан бирга Янги Давр, яъни ХVII – ХX асрларда она заминимиз –
Туркистонда юз берган сиёсий парокандалик, ҳукмрон кучларнинг узоқни кўролмаслиги ва
маънавий заифлиги, буларнинг оқибатида халқ бошига тушган балою кулфатларни ҳам таассуф
билан қайд этишни унутмайди.
Шундай қилиб, ёш авлод маънавиятини шакллантирадиган асосий мезонлар, ёки маънавий
ҳаёт мезонлари деганда нимани тушуниш кераклиги ҳақида Президентимизнинг янги китобида
аниқ кўрсатмалар берилган. “Мезон” тарозу
дегани, яъни аниқ ўлчов, меёр, Европа
терминологиясида “критерий”. Демак, биз ёшларнинг маънавий тарбиясида нималарга
таянишимиз керак, ёшларга кимларни ибрат қилиб кўрсатишимиз дуруст бўлади, қайси ўлчов,
қандай меёрларни асос қилиб олишимиз лозим – булар ҳаммаси китобда аниқ кўрсатиб, номманом санаб берилган. Булар – улуғ аждодларимиз яратган улкан ва қутлуғ маънавий (илмий,
бадиий, фалсафий) мерос, уларнинг ибратли ҳаётлари, муқаддас динимиз, қадриятларимизда
ифодаланган буюк ва боқий ҳақиқатлар, юксак туйғулар.
Президент И.Каримов китобида бу ҳақиқатларни,
бу туйғуларни ёш авлод онгига
сингдиришнинг уч табаррук маконига алоҳида эътибор қаратади: уларнинг биринчиси –оила,
иккинчиси – маҳалла, учинчиси – таълим-тарбия тизими. Агар шу уч маконда маънавий муҳит
кўнгилдагидек бўлса, ҳамма иш кўнгилдагидек бўлади, агар улар таназзулга қараб кетса, бутун
жамият ҳалокатга юз тутади. Афсуски, муайян сабабларга кўра бугунги кунда ҳар уч маконда ҳам
муаммолар анча-мунча йиғилиб қолган ва уларни ҳал қилиш, ҳар уч макондаги маънавий
муҳитни поклаш, вазиятни тўғри изга солиш йўлида бевосита Президентимиз жонкуярлиги ва
ташаббуслари билан, халқимизнинг фидоий фарзандлари, айниқса, ҳақиқий зиёлиларимизнинг
самимий уринишлари билан давлатимиз ва фаол жамоатчилигимиз катта ўзгаришларни амалга
оширмоқда. Ҳали бу йўлда қиладиган ишлар кўп, аммо ҳозирданоқ бу саъй-ҳаракатларнинг
самаралари борган сари ёрқинроқ кўзга ташланиб бораётганини ҳам мамнуният билан эътироф
этиш мумкин.
Маънавиятни тадқиқ этиш осон иш эмас, бу ҳозирги кунда ушбу илмни
ривожлантиришга уринишлар ўта қийинчилик билан самара бераётганида ҳам сезилмоқда. Аммо
барибир уни «тутиб бўлмайдиган» ўта мавҳум нарса деб қарамаслик керак. Аҳли башар
маънавиятсиз бўлмайди, чунки аслида инсон моҳияти моддият ва маънавиятнинг туташувидадир.
Ҳар бир шахс, ҳар бир ижтимоий гуруҳ ёки тоифа, ҳар бир элат, миллат ва минтақа халқлари ўз
табиати билан яратилган85. Демак, ҳар бирининг ўзига хос маънавий олами мавжуд. Ушбу
маънавий оламлар доимо бир хил сақланмайди, замон ва маконда ўзгариб, гоҳ камолот сари
юксалиб, гоҳ қашшоқлашиб туради. Буларнинг барчасини алоҳида олиб ўрганиш мумкин. Аммо
бугун биз учун энг муҳими, тадқиқ ва таҳлил учун энг қулайи - иккита: шахс маънавияти ва
миллат маънавияти. Чунки, биринчидан, маънавиятнинг асосий намоён бўлиши шахс
маънавияти ва миллат маънавияти шаклидадир. Қолаверса, ижтимоий гуруҳ ва тоифалар
миллатнинг узвий таркибига киргани сабабли, миллат маънавиятини яхши тасаввур қилмай туриб,
ундаги турли тоифаларнинг алоҳида маънавий қиёфаларини гавдалантиришга уриниш ишончли
хулосалар бериши мушкул.
Маънавият - Инсон руҳидаги Борлиқ ҳақиқати билан уйғунлик дер эканмиз, бу билан
бир нарса аниқ бўладики, ушбу ҳодисанинг юз бериш макони ва воқеан мавжуд бўладиган ягона
замини инсон руҳияти экан. Шу сабабли масалага юзакироқ қараган моддиюнчилар баъзан
маънавиятни руҳият билан адаштирадилар. Бунинг сабаби ҳар иккиси ҳам ғайри моддий
бўлганлигидан ҳодисани унинг содир бўлиш макони билан фарқ қилмасликдан келиб чиқади.
Инсон маънавий камолот имконига эга бўлган биз билган ягона моддий мавжудот. Шахс
ўзидаги маънавий камолот имконини юзага чиқара бошлаган инсон. Демак, Шахс маънавияти
ушбу соҳани ўрганишда асосий объект эканлиги ўз-ўзидан равшанлашади.
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Шахс маънавиятини ўрганиш икки йўналишда бўлиши мумкин. Биринчиси, муайян шахс
маънавиятини ўрганиш, иккинчиси, ушбу ҳодисанинг умумий жиҳатларини тасниф ва тадқиқ
этиш. Имкон нуқтаи назаридан, биринчи йўналишда фақат айрим ҳодисаларни, масалан, ўтмиш ва
бугуннинг умуммиллий аҳамиятга эга бўлган буюк шахслари маънавий дунёсини ўрганиш мумкин
бўлиб, моҳиятан бу иш миллат маънавиятининг таркибий қисмларини ўрганиш демакдир. Чунки
Миллат маънавияти, том маънода олганда, ушбу миллатга қайсидир бир тарзда алоқадор
ҳисобланувчи ўтмиш, бугун ва келажакдаги барча шахслар маънавиятининг мажмуидан иборат.
Ҳар бир шахс, ўзи буни чуқур идрок қиладими, йўқми - қатъи назар, бирор элат ё миллатга
мансуб бўлмай иложи йўқ, ҳеч бир инсон элдан буткул ажралиб яшамайди. Президентнинг ғоятда
ҳикматли ибораси билан айтганда, ҳар бир инсон “ўзини халқининг бир зарраси деб сезгандагина,
у ҳақда ўйлаб, меҳнат қилиб яшагандагина маънавият билан туташади”86. Бунинг маъноси, шахс
маънавияти воқеликда миллат маънавиятидан айру, ундан ташқарида бўлмайди. Шундай экан,
мавжуд аҳволни тўғри идрок этадиган бўлсак, миллат маънавияти ҳақида муайян тасаввурга эга
бўлмай туриб, алоҳида шахс маънавиятини ҳам ўрганиш имкондан ташқари.
Билим - чексиз. Чунки воқелик – чексиз. Инсон руҳияти чексиз жилоларга эга, Борлиқ
ҳақиқати асли беҳудуд. Демакки, ҳар бир шахс маънавияти икки карра бепоён ва чексиздир(агарчи
мантиқий жиҳатдан чексизликнинг карраси бўлмаса ҳам). Миллат маънавияти ушбу миллатга
қайсидир бир тарзда алоқадор ўтмишда яшаб ўтган, бугун яшаб турган ва келажакда яшайдиган
ҳудудсиз бир миқдордаги шахслар маънавиятининг мажмуи бўлгани сабабидан 3 карра чексизлик
даражасидаги ҳодиса сифатида тасаввур этилади.

7-mavzu: Ma’naviyat va ma’rifat.Shaxs va millat ma’naviy takomilining uyg‘unligi.
Режа:
1. Маънавият ва маърифат
2. Биринчи давр - исломгача маънавият. Асотир тафаккурдан миллий ўзликни англаш
сари
3. Ислом минтақа маданияти доирасида миллий маънавиятимиз такомили ва маърифат
йўллари
4. Янги даврда миллий маънавиятимиз такомилининг бош муаммоси – сиёсий ва
маънавий тараққиёт уйғунлиги масаласи. «Хавос» ва «авом»
ХХ аср бошларида таниқли рус шарқшуноси Олденбург Европанинг маънавият соҳасида шу
кунгача қўлга киритган ютуқлари ўтмишда Шарқ маънавияти кўтарилган камолот чўққиларига
нисбатан гўдак боланинг “чуғур-чуғури” даражасидадир, деган эди. Нега энди? Назаримизда, бу
хулоса Шарқда кўп асрлик маънавий такомил жараёнида онгли равишда ишлаб чиқилган
мукаммал маърифат йўллари, маънавий тарбия восита ва усулларидан ҳайрат заминида
шаклланган бўлиши керак.
Аждодларимиз ташбеҳига кўра, маънавият инсон қалбида акс этган илоҳий нур, Олий
ҳақиқат нури бўлиб, уни ўзида акс эттира олиши учун инсон қалби сайқал топмоғи зарур. Зеро,
сайқалланмаган кўнгилни худбинлик занги, ғараз чирки эгаллаб олади ва бундай инсон руҳиятида
жаҳолат ва зулмат устунлик қила бошлайди. “Кўнгил кўчалари қайларга бошламайди” дейилганда,
ана шу зулматда қолган кўнгил кўчаларидаги адашув, гумроҳлик назарда тутилса керак.
Инсон қалбига сайқал бериш жараёни эса маърифат дейилади. Маърифат маънавият сари
элтувчи йўллардан иборат бўлиб, Алишер Навоий “маърифат водийси”ни шундай таъриф этади:
Водиедур юз туман минг онда йўл,
Ул бу бир келмай, онингдекким бу ул.
Ихтилофи жузв ила кулл мундадур,
Ким тараққию таназзул мундадур.
Юз туман раҳрав кўрарсен беқарор,
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Ҳар бири бир йўлни айлаб ихтиёр.
Ўз борур йўлиға ҳар бир муфтахир,
Йўлни айлаб ўз йўлиға мунхасир.
Бу они тутмай мусаллам, ул муни,
Ҳар бир ўздин ўзга кўрмай, ул буни87.
(Насрий баёни :
Бу шундай бир водийдирки, уни юз туман минг турли йўллар кесиб ўтади, аммо улардан
бири иккинчисига сира ўхшамайди. Бутун ва бўлак ўртасидаги қарама-қаршилик ҳам шу ерда
мавжуд. Тараққиёт ҳам, таназзул ҳам шу жойдадир. Унда сен юз туман йўловчини беқарор бир
тарзда, ҳар бири ўзга бир йўлдан кетиб бораётган ҳолда кўрасан. Уларнинг ҳар бири ўзи кетаётган
йўл билан фахрланади, ҳар бири йўлни ўз йўли томонга буради. Бири хуш тутган йўлни
иккинчиси хоҳламайди, ҳар бирининг кўзига ўзиники яхши кўринади, бошқасини эса назарга
илмайди).
Алишер Навоий ўз мулоҳазалари сўнгида бир гуруҳ сўқир кишиларнинг фил ҳақидаги
баҳслари хусусида машҳур ривоятни келтириб, хулоса қиладики, агарчи маънавият йўллари
беҳисоб бўлса-да, мақсад ягона - Ҳақиқатни англаб етиш. Инсонларнинг Ҳақиқат ҳақидаги
тасаввурлари турлича бўлса ҳам, уларнинг барчаси бир ерга жамланса, умумий тасаввур асл
моҳиятга яқинлашади.
Маънавий камолот жараёни турли ўлчамларда амалга ошади. Бири алоҳида шахс умри
давомида, иккинчиси – миллатнинг тарихий тараққиётида, яна минтақа миқёсида, умумбашарий
миқёсда ва ҳоказо. Бу жараёнлар, албатта, бир-бири билан узвий боғланишда бўлади. Масалан,
якка шахс маънавиятининг шаклланиши умуммиллий ва умумбашарий маънавий тараққиёт
даражасига кўп жиҳатдан боғлиқ бўлса, миллатнинг маънавий такомили уни ташкил этувчи
шахслар маънавий дунёсидаги ўзгаришлар туфайли юз беради88. Маънавиятимизнинг ривожланиш
тарихи кейинроқ алоҳида фан сифатида батафсил ўтилади. Фикримизча, миллатнинг тарихий
жараёндаги маънавий такомили билан шу миллатга тегишли ҳар бир шахснинг ўз умри
давомидаги маънавий такомили муайян даражада ўзаро уйғун кечади. Чунки миллатимиз учун хос
бўлган асосий маърифат йўллари мавжуд.
Миллий маънавиятимиз моҳиятини тўғри тасаввур қилиш учун биринчи навбатда унинг
тарихий такомили жараёнини жиддий ўрганиб чиқиш керак.89 Муайян асосларга кўра бу
жараённи уч катта даврга бўлиш мумкин:
1. Исломгача миллий маънавиятимизнинг шаклланиш даври.
2. Ислом минтақа маданияти доирасида миллий маънавиятимиз такомили.
3. Янги даврда миллий маънавиятимиз аҳволи.
Бу уч даврни қиёсий ўрганиш шуни кўрсатдики, улар бир-бирининг узвий давоми бўлиш
билан бирга, ўзаро туб хусусиятларига кўра жиддий равишда фарқ қилиши ҳам тарихий
ҳақиқатдир. Шу билан бирга инсоният бошидан кечирган бу даврлар ҳар бир инсон умрининг ҳам
муайян даврларига кўп жиҳатдан уйғун келади, дейиш мумкин.
Исломгача маънавият даври - жуда узоқ - бир неча минг йиллар давом этган. Уни инсоннинг
гўдаклик, болалик, ўсмирлик йилларига қиёс қилиш мумкин. Ёш болада ҳали мантиқий тафаккур
яхши ривожланган бўлмайди, у эртаклар, афсоналарга ишонади, бола учун ҳаёт сеҳрли эртакдек
туюлади. Айни шу ҳолат ибтидоий жамоа ва илк шаҳарлар давридаги аксарият инсонлар
тафаккурига ҳам хосдир. Гўё гўдак инсон зотини ўз оила аъзолари – ота-онаси, ака-укалари
миқёсида, оламни яшаб турган хонадони миқёсида идрок этганидек, ибтидоий одам ҳам ҳали на
инсониятни, на миллатни яхлит тасаввур эта олмайди, оила, уруғ, жамоа, қабила, элат даражасида
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фикрлайди. Мавҳум тушунчаларни идрок этиш бола онги учун оғирлик қилади, худди шунингдек
ибтидоий одамлар ҳам ҳар қандай мавҳум тушунчаларни бирор муайян нарса-ҳодисага боғлаб
тасаввур этадилар. Айни шу хусусият асотир тафаккур (мифологическое мышление) учун хосдир.
Ибтидоий одам учун инсоният – ўз оила аъзолари, уруғ жамоаси (катта оила сифатида), кейинча
бориб, қабила, элатдан ташқарида эмас. Қабила бир уруғдан тарқалган ирсий биродарлар
уюшмаси деб тасаввур этилади. Мушриклик, бутпарастликнинг ҳам асл сабаби – айни шу асотир
тафаккурдир. Чунки пайғамбарлар доимо ягона Тангри номидан сўзлаганлар, фақат ибтидоий
инсонлар қадим яҳудийлар олтин бузоққа сиғинганидек, ягона Тангри ҳақидаги илоҳий ваҳийни
муайян нарса-ҳодиса билан боғлаб тасаввур этганлари натижасида санамларга сиғиниш пайдо
бўлган. Ҳар бир қабила ўзи эътиқод қилган Парвардигорини бошқа қабиланикидан фарқ қилади
деб тасаввур этиш натижасида, айниқса, шаҳар-давлатдан империялар даврига ўтиш босқичида
кўпхудолик тизимлари юзага келган.
Инсон маънавияти такомил топиб борган сари унинг шуури ёришиб, аввал миллат (халқ,
“будун”) сўнг минтақа ва, охири, инсоният даражасида ўзлигини англаб борган. Бугун энди
коинот даражасида фикрлашга ўтиб, ўзга сайёралардан ўзига тенг ақлли мавжудотларни
қидирмоқда.
Аммо инсониятнинг болалиги ҳам беҳуда ўтмаган. У биринчи бўлиб, Ватанни, она-заминни
таниган, яратувчилик меҳнатини қадрлашни ўрганган. Эзгулик ҳалолликда, рост сўзда эканини,
ёмон ният, ёлғон сўз, қинғир амалнинг оқибати вой бўлишини англаб етган. Пайғамбарлар
келтирган илоҳий ваҳийга қулоқ тутган, ақли етганча яхшиларга эргашган. Миллий ўзликни
таниш ва ягона Аллоҳни тан олиш бир-бирига яқин ва туташ даврларда юз бергани биз учун
ибратлидир. Бу даврда маънавий камолот асосан ибрат заминида юз беришини ҳам алоҳида қайд
этиб ўтиш лозим. Бу ҳам болаликка хос хусусиятдир.
Туркий миллатнинг ўзлигини англаш жараёни турли бегона империялар босқинидан юртни
ҳимоя қилиш билан боғлиқ равишда кечганлигини унутмаслигимиз керакдир. Шу жиҳатдан ҳам
миллий ўзликни англаш ўсмирликдан йигитликка томон улғайиш – балоғат даврига ўхшаб кетади.
Айни шу даврда ёшларимиз юрт ҳимоясига тайёргарликни ўтайдилар, Ватан нима эканлигини
ўзлари учун амалда янгидан кашф қиладилар.
Асотир тафаккур ҳукмронлигидан эътиқодий бағрикенглик аро миллий тафаккурга ўта
бошлаган туркий элатлар тавҳид эътиқоди туфайли қўшни халқлар билан ягона маданий
минтақага бирлашдилар. Ушбу ягона маданий бирлик доирасида миллий маънавиятимиз янги
уфқлар сари юксалиб борди. VIII – XV асрларни ўз ичига олган ушбу қутлуғ давр ўз ички
такомилига кўра 4 босқичга бўлинади:
1.Сунна босқичи (VIII – IX асрлар).
2. Ислом маърифатчилиги босқичи (X - XI асрлар).
3. Тасаввуф тариқатлари босқичи (XII - XIII асрлар).
4. «Мажоз тариқи» босқичи (XIV - XV асрлар).
Буларнинг ҳар бири ҳақида, юқорида таъкидланганидек, “Маънавиятнинг ривожланиш
тарихи” фанида батафсил сўзланади. Ҳозирча фақат бир нарсани таъкидлаш лозимки, Ислом
минтақа маданияти ўзидан олдинги даврда инсоният эришган барча ютуқларни чуқур ўзлаштирди,
мушриклик эътиқодининг рад этилиши асло қадимги маданият самараларини ёппасига рад этиш
бўлган эмас. Қолаверса, ислом минтақа маданияти доирасидаги миллий маънавиятимиз
ривожининг биринчи поғонаси бўлмиш Сунна босқичи, биринчи навбатда, ибратга қурилган бўлса
ҳам, ҳеч қачон илмни, риёзатни, меҳрни инкор этмаган. Кейинги босқичларнинг ҳам етакчи
тамойилларига биз алоҳида урғу берганлигимиз олдинги босқичдаги тамойиллар йўқ бўлиб
кетганини ёки назардан четда қолганини билдирмайди. Миллий маънавиятимиз тараққиётининг
ҳар бир даври, ҳар бир босқичи ўта мураккаб мазмунга, турли тамойилларининг ўзаро узвий
туташган муайян уйғунликдаги тизимига эга бўлиб, уларнинг ҳар бирини алоҳида ўрганиш лозим.
Аммо ҳоирча биз масалани илк умумий ёндошув даражасида талқин этганимиз сабабли, бу ўринда
энг ёрқин тамойилларгагина эътибор қаратамиз. Шу билан бирга кўп нозик жиҳатлар сояда қолиб
кета ётганини ҳам эслатиб ўтамиз.
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Бугунги кунда биз “маърифат” тушунчасини баъзан жуда тор талқин қилиб, илм ўрганиш,
турли соҳаларда билим ҳосил қилиш деб ўйлаймиз90. Асли ақл билан англаб етиладиган
билимларни ўзлаштиришга интилиш “маърифат водийсида”ги бир йўналиш, холос. Ислом
минтақасида маърифатнинг бундай талқини фақат X-XI асрлардагина етакчи йўналиш бўлиб,
Форобий сингари файласуфлар, Юсуф Хос Ҳожиб каби аллома шоирлар томонидан олға сурилган.
Улар ақлни, мантиқий тафаккур йўли билан ўзлаштириладиган билимларни инсонни бахт-саодат
сари элтувчи асосий йўл деб тушунганлар. XVIII-XIX аср Европа маданиятида ҳам шу фикр
етакчи бўлди. Аммо бундан олдинги даврда ҳам, кейин ҳам кўп улуғ алломалар илмни
маърифатнинг ягона йўли деб билган эмаслар.
а) Сунна босқичи – Ибрат маърифати;
Муҳаддислар наздида ҳазрати пайғамбаримиз ибрати инсон маънавий камолоти учун бош
маёқдир. Шу сабабли улар умр бўйи риёзат чекиб, ҳадис тўплаганлар, уларни таҳқиқ этиб “саҳиҳ“,
яъни ҳақиқий, ишончлиларини “заиф”ларидан ажратиб таснифлаганлар. Натижада, инсон ҳаёти
учун ниҳоятда муҳим муаммоларга жавоб бера оладиган исломий ахлоқ-одоб қоидалар тизими
вужудга келган. Ибрат йўли бугун ҳам шахс маънавиятини шаклантирувчи муҳим
йўналишлардандир.
Асли маърифатнинг илк йўли ибратдир. Гўдак ёруғ дунё юзига келиб, яшаш ишқи билан
ҳаётга интилар экан, ишни ибратдан бошлайди, она ибрати, ота ибрати, акалар ва опалар, бувилар
ва боболар ибрати билан воқеликка ўз муносабатини шакллантира бошлайди. Бу дунё асли
инсонга ибрат учун яралган. Дарахтларнинг қуёш сари бўй чўзмоғи - ибрат, жониворларнинг ўз
тақдирига ризолиги - ибрат, тоғлар устиворлиги - ибрат, уммонлар теранлиги - ибрат, қуёш ва ой
хизмати, кеча ва кундуз навбати - ибрат. Пайғамбарлар сидқи, валийлар каромати, алломалар
илми, зоҳидлар тақвоси, ошиқлар ишқи, эранлар жасорати, ташаббускорлар ғайрати, оқиллар
тадбири, ҳаё эгаларининг андишаси, сиддиқлар ибоси, оналар меҳри, оталар бағрикенглиги,
гўдаклар беғуборлиги, кексалар улуғворлиги - барча-барчаси инсон учун ибратдир.
Ёмондан ёмонликни англаб, ундан қайтмоқ ибрат, яхшидан яхшиликни англаб унга
эргашмоқ - ибрат. Ўғрининг тақдири - ибрат, фоҳишанинг фожиаси - ибрат, фотиҳлар умри ибрат, сотқинлар тубанлиги - ибрат. Нима ибрат эмас? Барчаси ибрат.
Ибрат ола билмоқ - маънавият, кўриб - ибрат олмаслик - маънавий сўқирликдир. Аммо ибрат
тақлид эмасдир, ибрат ўрнига тақлид - дил кўзининг кўрлигига далолатдир, қачонки, кимдаки,
қаерда, қайси замонда ибрат ўрнини тақлид эгалласа, маънавиятнинг ўлгани - ана шу. Масалан,
Пайғамбаримизнинг аёлларга муносабати. Ул ҳазратнинг аёлларга бўлган шафқати, меҳри, ҳилми,
садоқати, адолати - ибрат. Ул ҳазрат ҳаёти воқелигидан фақат кўп хотин олишга рухсатни кўриш хамоқат, ул ҳазратни кўп хотинликда айблаш - мусулмон учун хиёнат, ўзга учун туҳмат. Ҳар икки
охирги ҳукм - моҳиятдан узоқ зоҳирбинлик ва жаҳолат, шайтон васвасасидир. Бир неча аёлга
уйланиб, уларга пайғамбар шафқати, меҳри, адолати ва ҳимматини кўрсата оламан деб, ўз-ўзига
фириб бериш - такаббурлик, шаҳватпарастлик ва ғафлатнинг биргалашиб инсоф ва инсон
тафаккури устидан ҳукм ўрнатиши, инсон маънавий ҳалокатининг ибтидосидир.
б) Ислом маърифатчилиги босқичи – Илм маърифати;
Маърифатнинг яна бир буюк ўчоғи илмдир. Илмни Шахс камолотининг иккинчи босқичи
деб ҳисоблаш мумкин. Агар боланинг илк тарбияси кўпроқ атрофидаги катталардан ўрганиш,
ўқиган-эшитган эртак қаҳрамонларидан ибрат олиш асосида бўлса, ўсмир ёшига ўтишидан унинг
шуурида ҳаёт ҳодисаларига таҳлилий ёндошув уйғонади. Мактабда ҳам шу сабабли алоҳида фан
асосларидан таълим бериш 6-7 синфлардан бошланади. Махсус илмларга чуқур кириб бориш эса
олий ўқув юртларида амалга оширилади. Демак, илмий тафаккурнинг шаклланиши балоғат ёши
билан боғлиқ. Албатта, ҳаётга илм асосида ёндошув барчада бир хил даражада бўлиш қийин.
Ҳақиқий илмга қобиллик алоҳида истеъдоддир.
Илм - тафаккур билан бўлади, ахборот йиғиш илмга тайёргарлик бўлиши мумкин, ундан
ортиқ эмас. Илм - асли аждодлар ибратидир, ўтганлар, биз кўрмаганлар ҳақида хабар орқали
ибратдир. Пайғамбаримиз ҳаёти - ибрат, Имом ал-Бухорий ҳаёти ва фаолияти ибрат, “Жомеъ асСаҳиҳ“ китоби эса илмдир. Форобийнинг илм йўлидаги фидоийлиги ибрат, “Фозил шаҳар
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Бундай тасаввур асосан Янги давр Европа илмига хос бўлиб, бизга Европа маданиятининг таъсири сифатида Янги
давр маърифатчиларининг сайъ-ҳаракатлари орқали кириб келган.
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фуқароларининг қарашлари” рисоласи эса илмдир. “Қонун фи-т-тиб” - илм, Ибн Синонинг илмга
чанқоқлиги эса ибратдир.
Биз Форобий ва Ибн Сино илмини ўзлаштиришга астойдил бўлмасак, аммо фарзандимизга
уларни ибрат қилиб кўрсатсак, “Жомеъ-ас-саҳиҳ“ни ўзлаштирмасдан пайғамбаримизга меҳру
садоқатдан лоф урсак, риёдир, мунофиқликдир, бу билан фақат ўзимизни инсонлар ва Аллоҳ
олдида шарманда қиламиз, гуноҳларимизни кўпайтирамиз, жаҳолатимизни фош этамиз. Аммо
жаҳондаги барча илмларни инсон эгаллаб улгура олмаслиги ҳам маълум. Дунёнинг иши илм ва
фаросат билан бўлур. Дарвоқе - фаросат ҳам Аллоҳнинг инъоми - маънавият нуридир. Инсон ўзига
нима ва қай даражада лозим эканлигини фаросат билан (ва фаросатига яраша) аниқлаб олади.
Содда бир мисол: Ибн Синонинг “Қонун-фи-т-тиб” китобини мукаммал ўзлаштирмаган кишини
айблаб бўлмас, Инсон маънавий камолоти - бу билан белгиланмас. Аммо ҳар бир шахс ўз
соғлиғининг қадрига етиш даражасида, ҳар бир она ўз фарзандини соғлом вояга етказиш зарурати
даражасида тиб илмидан баҳраманд бўлмоғи айни маънавий камолотга ишорадир.
Илм - ҳосил қилинган билимни идрок этмоқдир. Аммо илмни фақат рисолалардан, қоғоз
юзидан қидирмоқ ҳам етарли эмас. Саводсиз деҳқоннинг зироат илми баъзи ўқиб-уқмаган ёлғон
академикникидан бир неча бор юқори ва мукаммалроқ бўлиши мумкин. Ер илми, табиат илми ёлғиз китобдан ўзлаштирилмайди, ерга, табиатга, ҳар бир кўкат ва жонли мавжудотга меҳр билан,
эътибор ва идрок билан белгиланади.
Саркардалик илми, умуман, раҳбарлик илми - санъат даражасидаги илмдир, ҳарбий маҳорат
ҳақида минг бир китобни ўқиган одам лашкарни жабҳада ғалабага еткиза олишига ҳеч ким
кафолот бера олмайди. Бир сўз билан айтганда, илм фақат китобда эмас, аммо китоб ўқимай илмга
эришаман, дейиш ҳам оқилликдан ташқаридир.
Халқимизнинг VIII-XV асрлар ягона ислом минтақа маданияти доирасида маънавий
камолоти миллатимизнинг бугунги маънавий қиёфаси шаклланувида айрича аҳамиятга эга бўлди.
Бу давр аждодларимиз меросидан хабардорлик, ушбу маънавий такомил жараёнини тўғри идрок
этиш миллий маънавиятимизнинг таркибий жиҳатлари ҳақида салмоқли тасаввур беради. Ислом
минтақаси доирасидаги яхлит маънавий такомил жараёни - инсоннинг ўзлигини англаш йўлидир.
Бу йўлнинг асл моҳияти Тавҳид эътиқоди бўлиб, уни ибтидода ибрат даражасида, ахлоқий
камолот эгаларига эргашув тариқасида қабул этилган бўлса, кейинроқ ақл, мантиқий тафаккурга
таяниб, умумбашарият яратган яхлит илмий ва маданий меросни англаб етишга интилиш кучайди.
Борлиқнинг ягоналиги ҳақидаги илмий-фалсафий тасаввур шаклланди, ягона борлиқ
моҳиятига қарашлар хилма-хиллиги идрок этилди. Эътиқод илм билан мустаҳкамланди. Инсон
ўзини ва воқеликни тушунишда асотир тафаккур босқичидан илмий тафаккур босқичига
кўтарилди.
в) Тасаввуф тариқатлари босқичи – Риёзат маърифати;
Аммо илм, ақл қудрати инсон ва жамият маънавий такомили учун етарли эмаслиги сезилиб
қолди. Ирфоний такомил, риёзат йўли минтақа халқлари маънавиятида тобора кенг кўлам касб
этди. Ҳақиқат ишқи ирода қудратини синай бошлади. Инсон ҳақиқат йўлида ўзликдан кечишни
ўрганди. Диллар худбинлик зангидан поклана бошлади. Албатта, орифлик ҳар кимга ҳам насиб
этмайди, валийлик рутбаси бугунги бизнинг тасаввурларимиздан беҳад юқоридир. Лекин
маънавият ҳақиқат йўлида руҳият сафарбарлиги эканлигини аждодлар бизга англатдилар.
Тасаввуф аҳли, яъни сўфийлар, ибрат ва ақлга, билимга таянишни етарли деб топмай, риёзат
йўлини, руҳий сафарбарлик, ирода қудратини намойиш этиб, нафсни поклаш йўлларини ишлаб
чиқдилар. Тасаввуф маърифати ўзи бир ҳудудсиз олам. Унинг ўз мақом ва ҳоллари мавжуд. XIIXIII асрларда ўндан ортиқ тасаввуф сулуклари (йўллари) шаклланган. Жумладан, Марказий
Осиёнинг ўзида Яссавия, Қодирия, Кубравия каби турли йўналишлар кенг урф бўлган. Буларнинг
ҳар бирига батафсил тўхталинса, сўз узаяди. Риёзат чекиб кўнгилни поклаш, уни худбинлик
зангидан тозалаш тасаввуф сулукларининг асл мақсадидир. Инсон ўз бошига тушган, ҳаётида рўй
берган қийинчиликлар, турли бало-ю кулфатларга чидаши, тоқат қилиши сабр-бардош дейилади.
У ҳали риёзат эмас. Ҳақ йўлида онгли равишда инсон ўз олдига улуғ бир мақсадни белгилаб,
унга етишиш учун ихтиёрий равишда барча қийинчиликларни бўйинга олиб, тўсиқларни
енгиб ўтиб, олға интилишигина риёзат бўлади. Инсон риёзат чекмай умуман бирор нарсага
эришиши қийин. Халқимиз шунинг учун, содда қилиб, “жондан кечмасанг, жонона қайда”, дейди.
Дарҳақиқат, риёзатсиз на у дунё, на бу дунё саодати инсонга насиб бўлмайди.
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Аллоҳнинг инояти билан тасаввуф ирфони бизнинг заминда такомил чўққисига кўтарилди.
Ҳазрати Баҳовуддин касб этилган ирфоний қувватни эзгулик йўлида амалий фаолиятга татбиқ
этишга даъват этди. Хожа Аҳрор ва Жомий, Алишер Навоий ва Махдуми Аъзамдек маънавият
дарғалари ушбу йўлда юксак намуна кўрсатдилар.
Тасаввуф ирфонида аввал зуҳду тақво етакчи мақом тутган бўлса, кейинроқ илоҳий ишқ
тушунчаси юқори ўринга кўтарилди. Бу туйғу охир-натижада инсонни фанодан бақога олиб
чиқувчи асосий восита деб топилди.
г) «Мажоз тариқи» босқичи – Меҳр маърифати.
XIV асрга келиб Марказий Осиёда тугал шаклланган нақшбандия сулуки ҳазрати Баҳовуддин
Нақшбанд олға сурган машҳур “дил ба ёру, даст ба кор” шиори орқали маънавий камолот
эгаларини янги, юқорироқ босқичда амалий фаолликка ундади. Айни шу даврдан мумтоз
адабиётда янги йўналиш, Навоий таъбири билан айтганда, “мажоз тариқи” шакллана бошлади.
Бу йўналишнинг моҳиятида янгича талқин этилган “мажоз ишқи” ётади. Ҳанузгача мумтоз
адабиётимизга доир тадқиқотларда Алишер Навоий аниқ фарқлаб берган “ҳақиқат тариқи” ва
“мажоз тариқи” йўналишлари мавжудлиги жиддий эътиборга олинмайди, “мажоз ишқи” ибораси
жўнгина “дунёвий ишқ” деб талқин этиш билан чегараланади. Дарҳақиқат, ирфоний адабиёт
намояндалари “мажоз”тушунчасини шундай тушуниб ва тушунтириб келганлар. Аммо мумтоз
адабиётда Амир Хусрав Деҳлавийдан бошлаб “ишқи мажозий” тушунчасининг талқини ўзгара
бошлади. Алишер Навоий умрининг охирида ушбу янгича талқин моҳиятига илмий аниқлик
киритиш мақсадида “ишқ”ни икки (“ишқи ҳақиқий” ва “ ишқ мажозий”) эмас, балки уч қисмга
ажратиб: “авом ишқи”, “хос ишқи”, “сиддиқлар ишқи” деб атади. Шундай қилиб, биз “дунёвий
муҳаббат” деб таърифлайдиган “авом ишқи”дан ҳам, “илоҳий муҳаббат” деб ажратадиган
“сиддиқлар ишқи” ёки “ишқи ҳақиқий”дан ҳам фарқ қилувчи алоҳида маънавий воқелик – “хос
ишқи” мавжудлиги аниқ бўлди. Унинг асл моҳияти поклик, беғаразлик билан боғлиқ. “Хос ишқ”
эгалари инсонга, бутун воқеликка “Олий ҳақиқатнинг мазҳари” (инсон кўзига намоён бўлиши) деб
қарайдилар ва шунга мувофиқ муносабатда бўладилар. “Мажоз ҳақиқатнинг кўпригидир”, деган
ҳадиснинг мазмун-моҳияти шунда. “Хос ишқ” эгалари фанода бақони севадилар, инсонга “ҳақиқат
асрорининг ганжинаси” бўлган кўнгил мулки туфайли меҳр қўядилар.
Алишер Навоий бадиий-фалсафий ижодида миллат маънавияти ўзининг энг олий босқичига
кўтарилди. Буюк шоир пок инсоний меҳрни маънавиятнинг туғросига айлантирди. Навоий
маънавияти тимсолида эътиқод ва илм, ирода қудрати ва меҳр, фидоийлик ва донишмандлик ягона
моҳият касб этиб, миллат маънавиятини камолотнинг олий босқичига олиб чиқди.

1.
2.
3.
4.

8-mavzu: Ma’naviyat, ruhiyat, madaniyat.
Режа:
Маънавият ва руҳият. Инсон табиати ва шахс маънавияти
Маънавият ва маданият нисбати. “Моддий” ва “маънавий” маданият муаммоси
Маданиятни ким яратади?
"Маънавиятшунослик" фани ижтимоий ва маънавиятга алоқадор фанлар
тизимида

Маънавиятга оид баъзи китобларда ҳанузгача руҳият билан маънавиятни аниқ фарқламаслик,
уларни бир-бири билан қориштириб юбориш ҳолатлари учрайди. Масалан, уларнинг бирида
“маънавият – одамнинг руҳий ва ақлий оламининг мажмуи” дейилса,91 иккинчисида “маънавият
деганда – шахсий онг, кишиларнинг руҳий фаолияти, ... инсоннинг ҳис-туйғулари, ... кабилар
тушунилади”92 деб таърифланади. “Маънавият, -дейилади яна бир таърифда, - миллатнинг асрлар
давомида шаклланган... ички ақлий (интеллектуал) ва собит ҳиссий (эмоционал) дунёсидир”.93
Бундай чалкашликлар ўз-ўзидан пайдо бўлмайди. Хўш, уларнинг сабаби нимада?
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С.Отамуродов, Ж.Раматов, С.Ҳусанов.Маънавият асослари.Т., 2000. С.39.
Э.Умаров, М.Абдуллаев. Маънавият асослари. Т., 2006. С. 6.
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Инсон моҳиятида икки жиҳат мавжуд. Бири – моддийлик. Иккинчиси-чи? Баъзилар маънавият, дейди. Бошқалар – руҳият. Бундан кимдир шошиб хулоса қилади: “Демак, маънавият
руҳият экан-да. Чунки моддийлик материя (ҳаюло) билан боғлиқ, у инсоннинг шаклий вужуди,
суврати. Руҳият эса ғайримоддий, мавҳум моҳият”. Дарҳақиқат, маънавият ҳам, руҳият ҳам
ғайримоддий, кўз билан кўриб, қўл билан ушлаб бўлмайдиган ҳодисалар. Аммо бу дегани улар
бир нарса дегани эмас.
Инсон моддий вужуд сифатида яратилган, шу билан бирга унга маънавий камолот имкони
берилган. Руҳият инсоннинг табиатига оиддир. Унда шаҳват бор: шаҳват инсон жисмига боғлиқ,
руҳиятимиздаги кўп ҳолатлар ана шу шаҳватнинг таъсирида юз беради. Инсонда нафс бор, моддий
вужудини доимий қайта тиклаб бориши учун у турли озуқа билан таомланиб турмоғи керак.
Инсонда жаҳл бор, у руҳиятга оид, маънавиятга эмас. Шундай қилиб инсон руҳияти зиддиятли
воқеликдир.
Инсон руҳи бевосита унинг моддиятидан келиб чиқади. Ҳис-туйғулар – сезиш аъзоларининг
қобилияти билан, ақл ишлатиш, тафаккур юритиш инсон миясининг вазифаси билан боғлиқ, бу
нарсаларни бугун ҳеч ким инкор қила олмайди. Биз маънавиятга Инсон руҳидаги Борлиқ
ҳақиқати билан уйғунлик деб таъриф бердик. Демак, маънавият айни шу уйғунлик сифатида
инсон руҳида ўзини кўрсатади. Руҳият ақл ва сезгилар билан боғлиқ бўлса, маънавият руҳиятда
намоён бўлади. Шундай қилиб, руҳият ва маънавият ҳар бири алоҳида, аммо бир-бири билан
муайян маънода туташ ҳодисалар.
Шахс ва миллат руҳияти мураккаб воқелик сифатида ўзида ҳам раҳмоний, ҳам шайтоний
хислатларни, ҳам фазилат, ҳам қусурларни, ҳам табиий-ирсий, ҳам атроф муҳит таъсиридаги
ҳолатларни акс эттирса, маънавият шахснинг, миллатнинг инсоний фазилатларини, унинг Борлиқ
ҳақиқатига муносабатини, аждодларимизнинг мажозий таърифига кўра, инсон қалбидаги илоҳий
нур инъикосини намоён қилади.
Инсон вужуди табиатга алоқадор, аниқроғи унинг бир узви, ажралмас бўлаги. Унинг руҳияти
ҳам табиати, моддий борлиғи билан туташ. Маънавият эса инсон руҳини ягона илоҳий моҳият,
Ҳақ билан Борлиқ ҳақиқати билан туташтиради. Шу маънода инсон ҳайвон ва фаришта орасида
туради. Ҳайвон соф моддий оламга, фаришта соф маънавий оламга алоқадор саналса, инсонда
ҳайвон зотига хос моддийлик ҳам, фариштага хос маънавият ҳам мавжуд.
“Зубдатул ҳақойиқ” рисоласида Азизуддин Насафий инсон руҳиятига хос мураккабликларни
ўз даври тушунчалари асосида шундай баён қилади:
“Билгилки, баъзиларнинг фикрича, айрим одамларда тўртта руҳ мавжуд, яъни: ўсимлик руҳи,
ҳайвон руҳи, жон (қалб) руҳи ва инсон руҳи (нафси нотиқа). Яна бошқа бир хил одамларда бешта
руҳ бор дейдилар, яъни: ўсимлик руҳи, ҳайвон руҳи, қалб руҳи, инсон руҳи ва муқаддас руҳ. Ва
яна дейдиларки, инсоний руҳ ва муқаддас руҳ юқори оламдандир, яъни ғайб оламидандир осмоний фаришталар жинсидан. Ўсимлик руҳи, ҳайвон руҳи ва қалб руҳи - қуйи оламдан,
озуқанинг қиёми ва шарбатидан. Ушбу беш руҳнинг ҳар бири бир жавҳардир. Улар бир-биридан
ажратилган ва ўзаро фарқланади. Тана гўё шам бўлиб, ўсимлик руҳи мисли шамдон, ҳайвон руҳи
гўё пилик, қалб руҳи бамисоли ёғ бўлса, инсон руҳини нурга қиёслаш мумкин. Муқаддас руҳ эса бу “нуран ало нур” - “нур устига аъло нур”дир. Бошқа баъзилар ҳар бир одамда фақат битта руҳ
бор дейдилар, аммо бу руҳнинг даражалари бор ва ҳар бир даражанинг номи мавжуд... Руҳ битта
ва жисм ҳам биттадир, лекин жисмнинг даражалари бор ва ҳар бир даражанинг қандайдир номи
бор. Руҳнинг ҳам даражалари бор ва даражалар қандайдир номларга эга. Жисм руҳга мувофиқдир
ва руҳ жисмга мувофиқдир... Жисм ҳам, руҳ ҳам иккаласи бирга ривожланади ва комилликка
эришгунча камолот зинапояларидан кўтарилиб бораверадилар ва даражаларни эгаллайдилар.
Уларнинг зуваласини ҳар қанча кўпроқ пишитса, тарбияланса, улар моҳиятида яширинган
сифатлар кўрина бошлайди”.94
Европа психология фани инсон руҳиятини холис ўрганишга ҳаракат қилади ва бугунги
кунда психология илми фалсафий фанлар туркумидан аниқ фанлар (аниқроғи, табиий фанлар)
туркумига ўтиб бормоқда.95 Аммо миллий маънавий меросимизда инсон руҳий оламини ўрганиш
ва, айниқса, уни маънавий жиҳатдан ислоҳ қилиш йўлларини ишлаб чиқиш борасида шундай
94
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салмоқли ютуқларга эришилганки, уларни ҳисобга олмаслик, нафақат бизнинг миллат учун, балки
умумбашарият учун ҳам катта йўқотишларга олиб келиши шубҳасиздир. Инсон тарбия билан
ҳақиқий шахсга айланади. Гўдаклик пайтида ҳайвонлар ичига тушиб қолган инсон боласи, агар
мабодо тирик қолса (ҳаётда бунга мисоллар бор), у бирнеча йил фақат маймунлар ёки бошқа
жонзотлар билан бирга яшагач, шаклан инсон қиёфасида бўлса-да, руҳан ўша ҳайвонлар
даражасида қолади ва уни энди қайта тарбиялаб инсонга айлантириб бўлмайди. Ф.Нитше тўғри
айтган, инсоннинг қалбидаги худоси “ўлса”, ахлоқ (аниқроғи, маънавий камолот эҳтиёжи) ҳам
унга ортиқча даҳмаза бўлиб қолади. Маънавият ботиний қудрат, у бўлмаган жойда зоҳиран
жамиятдаги ахлоқий меёрларга риоя қилиш мағзи пуч ёнғоқни, ёки аччиқ мағизли бодомни савлат
учун вазага солиб меҳмон
олдига дастурхонга тортишдек гап. Ахлоқий қусурлар
маънавиятсизлик белгиси сифатида инсон руҳияти нафси аммора даражасидан нафси
мутмаинна даражасига ҳам кўтарилмаганлигини билдиради.
Маънавият инсоннинг Борлиқ ҳақиқати билан нисбатига асос эътиборини қаратади.
Маънавият инсонни фанодан бақога элтувчи ягона йўлдир. Асли фалсафа ҳам, барча ўзга фанлар
ҳам Борлиқ ҳақиқатини излайди, аммо “Маънавиятшунослик” фани ўз изланишларини,
биринчидан, миллий маънавиятимизнинг теран томирлари билан, аждодларимиз бизга қолдирган
бебаҳо маънавий мерос билан боғлайди, яъни муайян инсонлар қўлга киритган тарихий тажрибага
таянади, унинг асосида хулосалар қилади. Иккинчидан, фақат мантиқий, илмий тафаккурга таяниб
қолмай, ўзга тафаккур йўналишларга ҳам кенг эътибор қаратади.
Хуллас, Халлоқи олам икки дунёни инсон учун яратди, мақсад инсон эди, унга бутун
маҳлуқлардан ўзгача фазилатлар бахш этди. Инсон кўнглини маърифат хазинаси қилиб, бу сеҳрли
тилсим ичига ўзини яширди. Инсон кўнгли махфий хазина сифатида Аллоҳ ҳақиқати сиррини
ўзида пинҳон этган бўлиб, уни яширган ҳам, асрагувчи ҳам ўзидир. Маънавият ана шу кўнгил
тилсимига яширинган Аллоҳ ҳақиқатининг зуҳуридир.
Маънавият ва маданият нисбати қандай, деган савол бугунги куннинг долзарб илмий
муаммоларидандир. Шу кунгача жаҳон илмида маънавиятга маданиятнинг таркибий жиҳати
сифатида қаралган бўлса, бугунга келиб бу ҳодисага янгича ёндошув шаклланиб келмоқда. Унга
биноан маънавият моддий эҳтиёжлар ҳосиласи сифатида эмас, балки инсон ва жамият ҳаётининг
асосини ташкил этувчи мустақил уч асосий йўналиш(иқтисод, сиёсат, маънавият)нинг бири
сифатида тушунилади. Шундай ёндошувдан келиб чиққанимизда, энди маънавият маданият
таркибида кўрилмайди, балки, аксинча, “маданият” инсон маънавий фаолиятининг ҳосиласи
сифатида намоён бўлади. “Маънавиятшунослик” фани дастурий тизимини белгилашда ушбу
янгича ёндошувга таянилди.
Аслида маънавият ботиний ҳодиса бўлгани сабабли уни ташқи кўз билан кўриб бўлмайди.
Аммо инсон моддий вужуд экан, унинг маънавияти ҳам моддий воқеликда ўзлигини намоён этиши
табиий. Айни шу нарсани биз одатда маданият деб атаймиз. Яъни, маданият - инсон
маънавиятининг моддий воқелик кўринишида намоён бўлишидир. Демак, шахс маънавияти
ҳам, миллий маънавият ҳам биринчи навбатда маданият орқали намоён бўлади. Масалан,
имон, илм, масъулият, меҳр шахс маънавиятининг таркибий жиҳатлари бўлса, улар инсоният
маданиятининг таркибий қисмлари бўлмиш дин, илм-фан, ахлоқ, санъат ва адабиёт орқали
ўзлигини намоён этади.
Европа илмида “моддий маданият” ва “маънавий маданият” деган тушунчалар
ишлатилади. Аслида маданият на “моддий” бўлади, на “маънавий”. Чунки ҳар қандай моддий
ашёнинг муайян ўлчовлари бўлади. Масалан, бир қоп пахта, бир пақир сув каби. Маданият учун
ҳажм, оғирлик, ҳарорат каби хусусиятлар хос эмас. Маданият бевосита маънавият ҳам эмас,
чунки маънавият ботиний ҳодиса бўлса, маданият – зоҳирий, яъни кўз билан кўрса бўладиган
ҳодисадир. Масалан, Алишер Навоийнинг “Хамса” асари маданият ҳодисаси бўлиб, уни
ўқиганимизда биз Навоий маънавияти ҳақида муайян тасаввур ҳосил қиламиз. Шу ўринда савол
туғилиши мумкинки, агар Навоийнинг “Хамса” асари маданият ҳодисаси бўлса, бу асар моддий
воқеликда бор-ку, демак, уни моддий ҳодиса десак, бўлмайдими? Йўқ, чунки аслида Навоийнинг
“Хамса” асари қўлёзмаси моддий ҳодиса, бу қўлёзма сиёҳ билан қоғозга ёзилган ва муқовалаб,
китобат қилинган. Сиёҳ, қоғоз, муқова, китоб – барчаси моддий ашёлар, аммо Навоийнинг
“Хамса” асари сиёҳ, қоғоз, муқова, китобдан иборат эмас, аксинча, барча қўлёзмаларнинг
таркиби шундай. Қўлёзмалар ёзма ёдгорликларга киради, улардан ташқари архитектура
ёдгорликлари, археологик ёдгорликлар, турли иш асбоблари, безаклар, қуроллар ва ҳ.к. маданий
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аҳамиятга эга бўлган моддий ёдгорликлар ҳақида гапириш мумкин. Ёдгорликлар моддий
бўлади, уларнинг маданий аҳамияти бўлади, дарҳақиқат, сиёҳ ҳам, қоғоз ҳам, муқова ҳам, китоб
ҳам, меъморий иншоот ҳам аслида инсоннинг маънавий қудрати билан яратилган, соф табиатда
бу нарсалар йўқ, демак, улар маданий ашёлар, аммо маданийлик уларнинг сифати, зоти эмас.
Аниқ қилиб айтадиган бўлсак, инсон соф маънодаги яратувчи эмас, яъни йўқдан бор қилиш фақат
ягона Аллоҳнинг қудратига хос, инсон эса бор нарсани ўзгартириб, бошқа бир кўриниш, шакл
бериши мумкин, унга бошқа бир вазифа юклаши мумкин, масалан, ҳайвон терисини ошлаб, ундан
оёқ кийими (пойафзал) тикиши мумкин. Тери табиий ашё, уни қайта ишлаб чармга айлантирилса,
функцияси (вазифаси) ҳам ўзгаради. Ёки қум-тупроқдан ғишт қуйиб, уни хумдонда пиширса,
сифати ўзгаради, ғишт ҳам
сиёҳ ёки қоғоз сингари инсон ақли, тахайюли, иродаси воситаси
билан ҳосил қилинган маданий ашё, аммо на ғишт, на сиёҳ, на қоғоз, на китоб, на меъморий
иншоотни ҳечқачон маданият деб атаб бўлмайди, маданийлик уларнинг сифати, халос. Қисқаси,
биз маданий ашёлар деганда, маданийлик сифатига эга бўлган, яъни инсоннинг маънавий
қудрати билан қайта ишланиб сифатий ўзгаришлар ҳосил қилган, бошқача қилиб айтадиган
бўлсак, инсон маънавиятининг таъсирига учраган моддий ашёларни назарда тутамиз, шундай
экан, моддий маданият ибораси ҳам, маънавий маданият ибораси ҳам мантиқан хатодир.
Президент И.Каримовнинг янги китобида яна бир бор таъкидланганидек, маънавият бу “беқиёс
куч”, “ботиний қудрат”, у инсон руҳида яширинган. Маданият эса ушбу куч туфайли пайдо
бўлган воқелик. Воқелик, яъни зоҳирда сезги аъзоларимизга таъсир кўрсатувчи нарса, лекин
моддийлик эмас, балки бир тур моддий ашёларда инсон маънавий қудрати туфайли пайдо
қилинган сифатий ўзгаришлар. Ҳеч қайси китоб моддий ашё сифатида ҳеч қандай кучга эга эмас,
у китоб жавонида турган ҳолида на бир инсонга, на жамиятга ҳеч бир таъсир кўрсата олмайди,
аммо у китоб ўқишга арзигулик асар бўлса, уни биров олиб ўқиса, унинг мазмунидаги маънавий
қудрат китобхон онгига таъсир кўрсатади, унинг маънавий оламини бойитади ва натижада ушбу
китоб мазмунининг маънавий таъсирида уни ўқиган инсон улуғ ишларни амалга ошириши
мумкин.
“Маданият” тушунчасини шу пайтгача турлича шарҳлаб келадилар. Бир вақтлар
китобларда унинг 300га яқин таърифи учрайди, деб ёзишган. Ҳозир жаҳон илмида бундай
таърифлар 600га етган дейилади. Юқоридаги мулоҳазалар асосида хулоса қиладиган бўлсак,
бундай хилма-хилликнинг асосий сабабларидан бири маданиятнинг замиридаги ҳодиса жаҳон
илми диққатидан ташқари қолганлиги, жиддий таҳлилга тортилмаганлигидадир. Аслида
маданият иккиламчи ҳодиса бўлиб, уни яратувчи куч инсон маънавиятидир. Шунинг учун
бугунги кунда содда қилиб, “маданият маънавиятнинг моддий воқеликдаги изларидир”
дейилса, масала анча ойдинлашган бўлур эди.
Албатта, бошқача таърифлар ҳам бор. Улардан бирига кўра асли табиатдан фарқли ўлароқ,
инсон фаолиятининг барча маҳсулини “маданият” (аниқроғи, кул`тура) дейилади96. Аммо
масаланинг бир нозик жиҳати бор. Афсуски, инсон воқеликни доим ҳам ижобий тарафга
ўзгартиради, деб бўлмайди.
Ажойиб қасрларни бунёд этган, воҳаларни обод этган ҳам
инсон, шаҳарларни тўпга тутиб кулини кўкка совурган, ўрмонларга ўт қўйган ҳам одам боласи
(зеро ҳайвоннинг қўлидан бу ишлар келмайди). Дунёни ҳайратга солган кашфиётлар, кўнгилларни
забт этувчи ғазаллар, достонлар инсон ақл-заковати, истеъдоди маҳсули, аммо китобларни гулхан
қилиб ёқтирган, она тупроқни заҳарлаб, зилол сувни оғуга айлантирганлар ҳам жоҳил сарбозу
саводсиз деҳқон эмас, ўзини табиату жамият устидан ҳукмфармо билган уламою кубаролардир.
Шу сабабли маданиятни инсоннинг фақат яратувчилик фаолияти натижаларига нисбат берсак
дуруст, бузғунчилигига эмас. Яратувчилик эса ақл-идрок, истеъдод ва маҳорат, билим ва тажриба,
риёзат ва меҳр билан амалга ошади, жаҳолат ва қаҳр, худбинлик ва ғафлат билан эмас. Юқорида
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Европа терминологиясидаги “культура” ва бизга араб тилидан ўтган “маданият” атамалари луғавий
маъноларига кўра кескин фарқ қилади. “Маданият” атамаси арабча “шаҳар” маъносидаги “мадина” сўзидан
“маданий” (шаҳарга оид) сифати ясалиши орқали пайдо бўлган, унинг зидди “бадавий” (саҳройи, саҳрода ҳаёт
кечирувчи,саҳро ҳаётига оид) бўлади. XIV аср араб тарихчиси Ибн Халдун шу асосда ўзининг инсоният тарихий
тараққиёти босқичлари ҳақидаги назариясини яратган ва унга кўра “ибтидоий жамоа” маъносида “бадавия
жамоаси” ва “шаҳар жамоаси” тушунчаларини киритган. “Культура” атамаси эса лотинча colo феълидан
ясалган бўлиб, дастлаб “ерга ишлов бериш”, “ қайта ишлаш”, “ обод қилиш” маъноларини билдирган, демак, унинг
зидди ҳам “табиий”, “қайта ишланмаган”, “асли яратилган ҳолида сақланган” маъноларидаги лотинча natura
(“табиат”) атамасига тўғри келади. Шу сабабли Европа илмида «культурный» (“маданий”) сифати “инсон
томонидан қайта ишланган” маъносида «естественный» (“табиий”) сифати билан оппозиция ҳосил қилади.
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биз инсон ақли, тахайюли, иродаси воситаси билан ҳосил қилинган маданий ашё ҳақида
гапирдик, шу ўринга бир аниқлик киритадиган бўлсак, инсон ақли, тахайюли, иродаси – булар
барчаси инсон руҳиятига оид нарсалар, улар фақат восита, уларни ҳаракатга келтирувчи куч эса
маънавият. Инсон ақли, тахайюли, иродаси, агар унинг маънавияти томонидан бошқарилсагина
маданият пайдо бўлади, агар шаҳват, ғазаб, кек, ҳасад сингари шайтоний кучлар қуролига
айланса, фақат бузғунчилик учун хизмат қилади, маданият яратилмайди.
Қисқаси, маънавият маданиятни яратади, маънавият - имкон, маданият - ушбу имкондан
туғилган мавжудлик. Маънавият ўтмиш, бугун ва келажакни қамраб олади. Маданият эса ўтмиш
ва бугунга тааллуқли. Маънавият келажакни белгилайди, маданият бугунги аҳволни кўрсатади.
“Шахс маданияти” деган тушунча мавжуд. Агар муайян миллатга тааллуқли шахслар
маънавияти охир натижада миллат маънавиятининг таркибини ҳосил қилса, миллий маданиятнинг
яратувчилари бўлса, бундан фарқли ўлароқ, шахс маданияти кўпроқ миллат маданияти,
аниқроғи, миллий маданиятнинг ҳосиласи сифатида намоён бўлади.
Маданият ўз-ўзича олиб қаралмайди, у кимгадир нима учундир керак. Масалан, шўролар
тузумида “социалистик маданият” деган тушунча бўларди. Бу коммунистик партия ва унинг
мутлақ ҳукмронлигини таъминлашга хизмат қилган “совет давлати” учун керак бўлган “маданият”
эди. “Социалистик маданият” тоталитар тузум “қадрият” ларини инсонлар онгига сингдиришга
йўналтирилган эди. “Буржуа маданияти” эса хусусий мулк эгалари учун қадрли бўлган
тимсолларни илгари суради.
Дунёда ижтимоий тоифалар кўп. Ҳар бири ўзи қадрли деб билган нарсаларни, ўз манфаати
учун хизмат қилувчи ғояларни ҳимоя қилади. Аммо ҳақиқий маданиятни ўзлигидан кечиб қўйган,
холис Аллоҳ берган истеъдодни унинг розилиги йўлида юзага чиқаришни ўзига бурч деб билган
инсонлар яратади. Буларни биз том маънода зиёлилар (яъни атрофга ўзидан зиё таратувчи
инсонлар тоифаси) деб атасак арзийди.
Ҳақиқий маданият намунасидан маънавият нури ёғилиб туради. Чунки истеъдодли шахснинг
қалбидаги нур унинг асарига кўчади. Бундай асарлар инсониятнинг боқий мулкидир. Аммо инсон
моддий, бу дунё моддий воқелик, шундай экан, истеъдодли инсонларнинг ҳам рўзғори, оддий
инсонга яраша турмуш ташвишлари бор. Масалан, бугунги бозор иқтисодига ўтиш шароитида
маданият соҳаси ходимларининг иқтисодий муаммолари, содда қилиб айтганда, маданият бозори
масаласи кўндаланг турипти.
Маънавиятга, маданиятга эътибор бозор иқтисодининг бугунги жаҳон талаблари даражасига
кўтарилиб боришида етакчи кўрсаткичлардан ҳисобланади. Маданият бозори энг мураккаб
воқеликдир. Бозор иқтисодининг ибтидоий босқичларида бу бозор буткул пароканда шаклда
бўлади, унда ноқислик комиллик баҳосида, юксак истеъдод бир қоп сомон баҳосида кетиши
мумкин. Аммо бу бозорнинг ноқислиги ибтидоийлиги белгисидир, бозор иқтисоди ривожлангани
сари маданиятнинг баҳоси ошиб, маънавиятнинг мавқеи юксалиб бора беради. Бугун жаҳонннинг
юксак ривожланган мамлакатларида илм, ахборот, сифат кўрсаткичлари (масалан, дизайн)
жумладан, озиқ-овқат сифати, борган сари юқори баҳоланмоқда. Инсонни тушуниш эндиги
инсоният ривожининг белгиловчи омилига айланиб бораётгани бунга далилдир.
Биз - маънавият ва маданият соҳасининг одамлари, ўзини зиёли санаб юрганлар ҳам эски
ақидалардан, кўникмалардан иложи борича тезроқ фориғ бўлишимиз, Аллоҳ берган
фаросатимизни ишга солиб, ўз соҳамизда мантиқли тадбирлар ишлаб чиқишимиз керак. Агар
қўлимиздан келмаса, олимлигимиз, устозлигимиз ҳақидаги даҳволарни йиғиштирайлик ва бошқа
касбнинг бошини тутайлик. Аммо олим ва устоз бўлиш ниятимиз бўлса, ҳақиқий олим, ҳақиқий
устоз бўлайлик, яъни қилаётган ишимиз, гапираётган гапимиз бугунги воқеликка қанчалик
мувофиқ экани устида ўйлаб кўриб, эл тилаган ишни қилайлик. Ўзимиз ўрганган “эски
пластинка”ни қайта-қайта айлантира бермайлик. “Социализм” йўқ, унинг талаблари бугун бекор
бўлди. Бугуннинг талаблари қандай? Шу саволни ўз олдимизга қўйиб, бир танамизга ўйлаб
кўрайлик. Қисқаси, бу ерда фаросат масаласига аҳамият бериш зарур бўлади. Тадбиркорга
фаросат керак, лекин бугунги маънавият ва маданият соҳаси ходимларига ўн карра фаросат лозим.
Ўз ҳолимизни тўғри идрок этиб, ўзгани ҳам тушунишга интилиб, воқелик ҳақида тўғри тасаввур
ҳосил қилмас эканмиз, ўзимизга ҳам, жамиятга ҳам, миллатга ҳам тайинли фойдамиз тегмайди.
Ўз билимларини муайян тизимга келтириб, тартибга солишга уриниш нафақат ҳар бир инсон,
балки ҳар бир миллат, халқ учун ҳам хос нарса. Илмлар таснифи йўналиши ушбу табиий
эҳтиёждан келиб чиқади. Турли минтақаларда, турли халқ вакиллари томонидан ишлаб чиқилган
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илм таснифлари бир-бирига тамомила мос ва мувофиқ кела бермайди: юнонлар фалсафага
биринчи даражали эътибор беришган бўлса, араблар филологияни аввалги ўринга қўйишган,
форслар тарих фанига алоҳида меҳр билан ёндошган бўлсалар, туркий халқларни ижтимоий ва
ахлоқий муаммолар уйғунлиги кўпроқ қизиқтирган. Натижада, турли халқларнинг ўзаро маданий
муносабатлари ривожланган сари илм таснифлари ҳам мукаммаллашиб борган.
Илмлар таснифи Борлиқ ҳақиқатини уйғун идрок этишнинг ибтидоси эди, дейиш мумкин.
Европада кейинча “илмшунослик” (науковедение) деб ном олган бу йўналиш ислом
минтақасида IX аср ўрталаридан бошланиб то XVII-XVIII асрларгача такомиллашиб борган. Бу
соҳада бутун ислом минтақасида қатор қомусий алломалар етишиб чиқди.
Ҳозирги бизга маълум Европа илмида ижтимоий (жамиятга оид) ва гуманитар (инсонга оид)
деб сифатланувчи қатор фанлар мавжуд бўлиб, улар инсон ҳаётининг уч соҳаси - сиёсат, иқтисод
ва маънавиятга оид фанларни қамраб олган. Улардан биринчи гуруҳига “Сиёсатшунослик”,
“Ҳуқуқшунослик” (ёки “Қонуншунослик”), “Жамиятшунослик” каби фанлар киради. Иккинчи
туркумга кирувчи асосий фан - “Иқтисод назарияси” бўлса, ундан ташқари бугунги кунда бизда
ҳам кенг урф бўлаётган “Маркетинг” (“Бозоршунослик”), “Менежмент” (“Иқтисодий
фаолиятни бошқариш илми”) каби иқтисодий муомалага оид фанлар ҳам шу жумлага киради.
Шу билан бир қаторда жуда кўп табиий ва аниқ фанлар, “Зироат илми” (Агрономия), техника ва
технологияга оид билимлар инсоннинг бевосита амалий ишлаб чиқариш фаолиятига хизмат
қилиши билан маълум даражада иқтисод соҳасига алоқадор бўлиб қолади. Албатта, кейингилар
бевосита инсонлар аро муомалага доир эмаслиги сабабли, одатан, ижтимоий ва гуманитар фанлар
гуруҳига киритилмайди.
Ва ниҳоят учинчи соҳа ҳисобидан – озми-кўпми маънавиятга алоқадор бўлган
“Руҳшунослик”
(Психология),
“Ахлоқшунослик”
(Этика),
“Маданиятшунослик”
(Кул`турология), “Қадриятшунослик” (Аксиология), “Диншунослик”, “Фалсафа”97,
“Тарбияшунослик” (Педагогика), “Элшунослик” (Этнография), “Нафосатшунослик”
(Эстетика) каби қатор фанларни қайд этиш мумкин.
Булардан
ташқари
“Адабиётшунослик”
(Литературоведение),
“Тилшунослик”
(Лингвистика), “Манбашунослик ва матншунослик” (Источниковедение и текстология) каби
фанларни ўзида бирлаштирувчи “Филология” соҳаси, матнлар таҳлили ва шарҳи билан боғлиқ
“Герменевтика” фанлари ҳам маълум даражада маънавиятга алоқадор билимларни ўрганади.

1.
2.
3.
4.

9-mavzu: Din va ma’naviyat
Режа:
Мустақиллик шароитида динга муносабатнинг тубдан ўзгариши
Диний ақидапарастлик ва экстремизм - диний қадриятларнинг тоталитаризм
тафаккури руҳидаги ғаразли талқини сифатида
Дин ва маънавият. Умумий ва фарқли жиҳатлар
Ёш авлодни миллий маънавиятимиз анъаналари руҳида тарбиялаш - улар онгини
турли ғаразли "оқимлар" таъсиридан ҳимоялашнинг энг самарали йўли

Юқорида биз, Маънавият инсоннинг Ҳақ билан муносабати, дедик. Кўпчилик беихтиёр: бу
диннинг ўзи эмасми, деб хаёлидан ўтказиши мумкин. Шунинг учун бир йўла шу мавзуни ҳам
ойдинлаштириб олиб, кейин бошқа масалаларга тўхталайлик.
Мустақиллик шарофати билан 1300 йил мобайнида ота-боболаримиз эътиқод қилиб келган
ислом динига муносабат ҳам тубдан ўзгара бошлади. Собиқ “Иттифоқ” даврида бутун
Ўзбекистонда бори-йўғи 80га яқин масжид фаолият кўрсатган бўлса, мустақилликнинг дастлабки
йилларидаёқ минглаб янги масжидлар ишга тушди. Илгари биргина Бухорода кичик бир мадраса
тор доирада диний билим бериб келган бўлса, бугунги кунда деярли барча вилоятларда
мадрасалар ишлаб турипти. Тошкент олий маъҳадининг мавқеи кўтарилиб, энди унинг дипломи
ҳам бакалавр даражасида тан олинадиган бўлди. Ўзбекистон ҳукумати мўминларнинг истакларини
97
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инобатга олиб, мусулмон дунёсининг энг муқаддас ёдгорликларидан бири — халифа Усмон
"Мусҳаф"ини улар ихтиёрига қайтиб берди. Қатор тарихий обидалар диний ташкилотлар ихтиёрига
ўтказилди. Буюк аждодларимизнинг ислом динининг ривожига салмоқли хисса бўлиб қўшилган
асарлари ўзбек тилига таржима қилиниб чоп этилмоқда. Ҳар йили юртимиздан минглаб мусулмонлар
ҳаж ва умра сафарларига бориб келмоқда. Дин пешволари матбуот, радио ва телевидение орқали ўз
қарашларини эмин-эркин баён этмоқдалар.
Ўнлаб ўтмиш диний уламоларимизнинг табаррук номлари, мерослари тикланмоқда.
Мақбаралари қадамжога, зиёратгоҳга айланмоқда. Жумладан, Имом Бухорий мақбараси
мажмуининг бунёд этилиши, Баҳовуддин Нақшбанд масжиди-мақбарасининг янгидан
таъмирланиб, обод этилиши, имом Мотуридий, Бурҳонуддин Марғиноний каби буюк
сиймоларнинг хоки поклари қўйилган Самарқанддаги Чокардиза қабристонини тиклаш ва
ўрганиш ишларининг жиддий йўлга қўйилиши – барчаси мустақил Ўзбекистон раҳбариятининг
муқаддас динимизга, ушбу динни маърифат, маънавий қадрият даражасига кўтарилиб, жаҳонга
танитган улуғ аждодларимизга бўлган юксак ва самимий эҳтиромнинг ёрқин намойишидир.
2007 йилда Тошкент шаҳри халқаро миқёсда нуфузли ташкилот бўлмиш Ислом
конференциясининг таълим, фан ва маданият масалалари бўйича тузилмаси
АЙСЕСКО
томонидан Ислом маданиятининг пойтахти, деб эълон қилинди. Шу муносабат билан Ҳазрати
Имом (Ҳастимом) мавзеида салмоқли ободончилик ва қурилиш ишлари амалга оширилди. Кўркам
ва маҳобатли янги жомеъ масжиди ишга туширилди. Умуман, охирги 10-15 йил ичида диний
қадриятларимизнинг тикланиши соҳасида амалга оширилган ишлар илгариги даврларда 100-200
йилда қилинадиган ишлар кўламидан кам эмас. Бу даврда биз қарамлик даврида мазкур соҳадаги
бузғунчиликлар оқибатини бартараф этишга астойдил киришганимиз ва йўқотишлар ўрнини
тўлдира бошлаганимиз жуда катта маънавий ютуқ эканлиги шубҳасиздир.
“Дин одамзодни ҳеч қачон ёмон йўлга бошламайди”98, дейди Президент. Динни ниқоб қилиб
низолар чиқаришга уриниш остида эса доимо муайян худбин ният, ғаразгўйлик ёки жаҳолат ётади.
Шу сабабли И.А.Каримов ҳақиқий имон-эътиқодни сиёсий найранглардан фарқ қилиш
зарурлигини таъкидлаш баробарида ўзбекнинг имони хусусида доимо собит туради:
“Мен ҳам шу халқнинг бир фарзандиман, шу миллатнинг бир ўғлиман. Алҳамдулиллоҳ, бир
мусулмон фарзанди сифатида халқимга хос исломий тушунча ва туйғулар менинг ҳам қалбимда,
юрагимда барқарор ва мен бу дунёю у дунё ўз эътиқодимдан қайтмайман”99.
“Бу эътиқод юртимиздаги миллионлаб ватандошларим қатори менинг ҳам дунёқарашимга
асос бўлиб, бутун борлиғим, маънавий оламим мазмунини ташкил этади.”100
Эътиқод масаласи, албатта, маънавиятга алоқадор. Таъбир жойиз бўлса, эътиқод
маънавиятнинг умуртқа поғонасидир. Демак, имон-эътиқодсиз маънавият ҳақида гапириш ўзи
ортиқча.
Маънавият ҳар бир инсоннинг Ҳаққа (Аллоҳ ҳақиқатига, Борлиқ ҳақиқатига) муносабати
экан, бу аслида фоний инсоннинг Бақога (абадийликка) муносабатидир. Бундан фарқли ўлароқ
инсоннинг инсонга муносабати фақат шу ёруғ дунё ташвишларига оид нарса. Ҳар ким ўзининг
Ҳақ олдидаги масъулиятини тўғри англаб масалага ёндошса, ўзи фойда қилади, бировнинг Ҳақ
олдидаги масъулияти ҳақида ўзбошимчалик билан ҳукм чиқариш, ёки, айниқса, ўзгани зўрлик
билан, зуғум билан имонли қилишга уриниш маънавият нуқтаи назаридан мутлақо ботил
ҳаракатдир, Чунки Инсоннинг имонга кириши фақат Аллоҳ иродасига боғлиқ, банданинг ваколати
доирасидан ташқарида.
“Ислом” сўзининг ўзи тинчлик-тотувликни, ҳилм (юмшоқлик)ни, ўзгага яхшилик тилагини
билдиради. “Ассалому алайкум” деб мурожаатни бошлаймиз, демак, қаршимиздаги одамга
Аллоҳдан тинчлик ва саломатлик, эзгулик истаб муомалага киришамиз. Шундай экан, юрт
осойишталиги, инсонлар аро аҳиллик ва муроса, ўзгани тушунишга интилиш, Аллоҳ яратган барча
мавжудотга самимий меҳр кўзи билан ёндошув - ҳақиқий исломий қадриятлардандир ва бугун биз
мустақиллик маънавиятини ушбу асос нуқталарга таяниб шакллантирмоқдамиз. Тан олиш керак,
Юртбошимиз ушбу йўлда ҳар жиҳатдан бизга намуна кўрсатмоқда, фақат биз ушбу самимий
уринишларга жиддий эътибор қаратсак, уларни кўнгилда таҳлилдан ўтказиб, амалда ўзимиз учун
98

Каримов И.А. Асарлар. 1-жилд, с. 26.
Каримов И.А. Асарлар. 7-жилд, с. 352.
100
Каримов И.А. Асарлар. 7-жилд, с. 350.
99

43

ибрат қилиб олсак, бас. “Агар биз адолатли давлат, эркин жамиятни қурмоқчи бўлсак, бу
олийжаноб мақсадни амалга ошириш йўллари минг йиллик диний ақидалар билан муштарак
эканлигини ёдда тутишимиз лозим”101, дейди Президент.
Бизда давлат диндан ажратилган. Чунки давлат бошқариш сиёсат йўналишига, дин,
эътиқод масаласи эса маънавиятга оид масаладир. Давлатда қонун бор, зарур ўринда куч
ишлатилади, умуман, сиёсат инсонлар аро муомалага оид бўлганлиги сабабли турлича вазият
бўлиши мумкин. Аммо маънавият кўнгил иши, инсоннинг ўз шахсига муносабати, асл моҳиятига
мувофиқ айтилса, ҳар бир инсоннинг ягона Ҳақ олдидаги масъулияти масаласидир. Шу сабабли
давлат ва диннинг бир-биридан ажратилганлиги мантиққа мувофиқдир. Жамиятдаги умумий
маънавий савия қанча паст бўлса, бу жамиятда одамлар орасидаги муомалада куч ишлатиш
эҳтиёжи ва эҳтимоли шунча юқори бўлади. Маънавий баркамоллик эса сиёсатни ҳам
мўътадиллаштиради, куч ишлатувчи тузилмалар хизмати қисқариб, фуқароларнинг ихтиёрий
бирлашуви асосидаги жамоат ташкилотларининг мавқеи ошиб бораверади.
Динни сиёсийлаштиришга уриниш, нафақат инсонлар жамиятига нисбатан, балки Аллоҳ
олдида ҳам энг оғир жиноятдир. Чунки бунда инсоннинг Ҳаққа эътиқоди бир гуруҳ кимсаларнинг
сиёсий ғаразлари йўлида воситага, хавфли қуролга айлантирилади. Сиёсат юқорида ҳам таъкидлаб
ўтилганидек, инсонлар аро муносабатларга, яъни фақат шу ёруғ дунёга алоқадор ҳодиса, дин эса
Аллоҳ билан унинг бандаси бўлмиш инсон орасидаги муносабатларга доирдир. Бир инсоннинг
Аллоҳга бўлган имон-эътиқодини ўзга биров ўзининг бошқаларга қарши амалга оширмоқчи
бўлган бирор-бир ғаразли нияти йўлида воситага айлантиришга уринса, у икки карра жиноятга қўл
урган бўлади. Биринчидан, муайян инсон шахсига қарши жиноятга йўл қўяди, чунки бир инсон
иккинчи инсонни ўз ғаразлари йўлида воситага айлантиришга ҳаққи йўқ. Ер юзидаги барча
мавжудот инсон учун восита, аммо ҳеч бир инсон ўзга инсонлар учун восита, қурол деб қаралиши
мумкин эмас. Иккинчидан, ўзга инсоннинг Аллоҳга бўлган имонини ўз ғарази йўлида воситага
айлантиришга уринган зот Аллоҳ олдида ҳам оғир гуноҳга ботади. Бундай одам, исломий нуқтаи
назардан, нафақат мўминлар сафидан чиқади, балки у оддий мунофиқ даражасидан ҳам
тубанлашади. Чунки оддий мунофиқ ўзи сидқидилдан мўмин бўлмаган ҳолда фақат одамлар
кўзига ўзини диндор қилиб кўрсатишга уринади, холос. Ўзгалар эътиқодидан ўз ғарази йўлида
фойдаланмоқчи бўлиб, улар орасига диний асосда низо солишга уринган кимса эса Аллоҳ олдида
мунофиқдан ҳам, мушрикдан ҳам бадтар куфрга йўл қўяди, дейиш мумкин.
“Таассуфки, баъзан ислом дини ва ислом фундаментализми ҳақида гапирганда бу икки
тушунчани бир-бирига аралаштириб юбориш ҳоллари учрамоқда”, деб ёзади Президент102. Ислом
дини – Аллоҳнинг дини, “ислом фундаментализми” эса тор бир гуруҳлар томонидан
мусулмонларнинг диний ақидаларини ўзларининг муайян сиёсий мақсадларига бўйсундириб
“талқин” этишлари. Бу “талқин”лар асосида сиёсий фаолият бошланса, ислом экстремизми келиб
чиқади. Аллоҳнинг китобидаги оятларни муфассирлар турлича тафсир қиладилар, пайғамбаримиз
ҳадислари ҳам турлича талқин этилиши мумкин, чунки инсонларнинг масалаларга ёндошуви
турлича. Аммо ўз талқинини энг тўғри деб даъво қилиб, фикрига қўшилмаганларни ислом
номидан қоралаш, хатто кофирга чиқаришга уриниш, камида ўзга инсонга зулм даражасига
кўтарилган такаббурликдир.
Динни экстремистик талқин этувчи гуруҳлар инсоният тарихида қадимдан маълум, аммо
улар доимо озчиликни ташкил этишган. Бир ҳақиқатни очиқ тан олиш керак, ХХ аср диний
экстремизми ижтимоий-сиёсий йўналишдаги ўта экстремистик ҳаракат бўлмиш марксизмдан,
айниқса, унинг ижтимоий террор йўлини дастуруламал қилиб олган ленинча-бол`шевикча
кўринишидан жуда кўп нарсани ўзлаштирди. Бол`шевикларнинг аввал собиқ Россия империяси
ҳудудида, кейинроқ «социалистик система» аталмиш кенгроқ ҳудудда вақтинча ҳукмдорликни
қўлга киритиши, айтиш мумкинки, "«инқилобий йўл»нинг ёлғон «имкониятлари»га маҳлиёликни
кучайтириб юборди. Бунинг устига ғоявий жиҳатдан динга душманлик эълон қилган коммунист
ақидапарастлар муайян ғаразлар билан ўзлари ҳукмрон бўлмаган ўлкалардаги «инқилобий ислом»
тарафдорларини доимо ҳам зимдан, ҳам очиқ сиёсатда қўллаб келдилар. Бугун ҳам бундай кучлар
йўқ эмас.
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Аллоҳ имонли одамнинг қалбида бўлади. Имонли одам имонини бировнинг «бошини
уриб ёриш»га восита қилмайди. “Халқимизнинг минг йиллик тарихини, бугунги маънавий
ҳаётини, дину диёнатимизни мухтасар ифодалаб айтиш мумкинки, Аллоҳ бизнинг қалбимизда,
юрагимизда”, дейди И.А.Каримов103. Бу шунчаки гап эмас. Айни шу маъно Аллоҳнинг китобида
қатор оятлар мазмунини ташкил этади. Ушбу матн бошида эслаб ўтилган “Нур” сурасининг 35оятида эса бу ғоя бевосита ифодаланган. Кейинчалик бу ғоя пайғамбар ҳадисларида, буюк
тасаввуф шайхлари, пири муршидларнинг ҳикматларида мукаммал талқинини топди.
Миллий маънавиятимиз анъаналарига таяниб хулоса қиладиган бўлсак, инсоннинг Ҳақ билан
боғлануви икки йўналишдадир. Биринчиси, инсоннинг моддий вужуд сифатида Аллоҳ томонидан
яратилганлигига оид бўлиб, бунда инсон табиатнинг узвий қисми сифатида намоён бўлади. Биз бу
ҳақда олдинги бобда ҳам айтиб ўтдик. Аммо инсоннинг Ҳақ билан туташуви фақат “биринчи
туртки” масаласига бориб тақалмайди. Иккинчи йўналиш ҳам бор. Маълумки, инсоннинг ҳар бир
хатти-ҳаракатида Аллоҳнинг иродаси намоён бўлади. Аллоҳ инсоннинг яратувчиси, унга ризқ ато
этувчи бўлиш баробарида уни ҳидоятга йўлловчи ҳамдир. Охирги масалада бир ўзига хос жиҳат
бор. Аллоҳ инсонни яратади, шу билан бирга моддий дунёнинг турли неъматлари орқали унинг
ризқини ҳам сочиб қўяди. Бироқ бу дунё инсон учун синов дунёси. Шундай экан, Аллоҳ ҳидояти
мажбурий тарзда эмас, балки ихтиёрий бир шаклда, даъват, таклиф шаклида намоён бўлади. Яъни,
бу дунёда Аллоҳ таоло инсонга тўғри йўлни танлаш имкониятини бермоқда. Инсон ҳаётининг
ўзига хослиги, бошқа мавжудоту махлуқотлардан фарқи шунда. Чунки Аллоҳ инсонни ер юзида
халифа қилиб яратган, шу сабабли унга бу дунёда ирода эркинлигини ҳам берган. “Файзи илоҳий”
масаласи ҳам олдинги бобда ёритилди. Пайғамбарларга Аллоҳ ҳидояти бевосита ваҳий шаклида
ғайри моддий мавжудотлар бўлмиш фаришталар орқали юборилса, оддий инсонларга “файзи
илоҳийни” етказувчи, биз истеъдод, илҳом, каромат, башорат каби номлар билан белгиловчи,
ғайри моддий воситалар ҳам мавжуд. Бу ҳодисаларни моддий асосда турлича изоҳлашга
уринишлар фанда ҳечқачон кўнгилдагидек самара берган эмас, чунки моҳиятан ғайри моддий
ҳодисаларни моддий дунё қонуниятларига таяниб изоҳлашга уриниш ўзи аслида ғайри илмий
тамойилларга етакловчи ҳаракатдир. Маънавият инсоннинг Ҳақ билан бевосита боғланишидир. Бу
- асос моҳиятига кўра ғайри моддий муносабат. Демак, маънавиятни биринчи йўлдан эмас, айни
иккинчи йўлдан бориб қидирган мақсадга мувофиқроқ.
“Дин халқ учун афюндир” дегувчилар инсоннинг энг муҳим эҳтиёжларидан бўлмиш имон
эҳтиёжини тан олмайдилар ёки назарга илмайдилар. Имон-эътиқод эҳтиёжи, агар у самимий инсон
бўлса, ҳатто даҳрийда ҳам бўлади. Фақат у ўз ботиний эҳтиёжини кўпчилик эътиқод қилувчи
динлардан эмас, турли ”изм”лардан қидиради ёки шахсан ўзи учун алоҳида эътиқод тизими
яратишга уринади. Бу, албатта, инсонга хос кибр ва гумроҳликнинг нишонаси, холос. Йўқ,
нарсани кашф этишга уринишдан кўра, кўпчилик тан олган нарсани тушуниб, моҳиятан англаб
етишга ҳаракат қилиш, бизнинг назаримизда, самаралироқ йўлдир.
Қалбни, кўнгил кўзгусини поклаш аввало имон-эътиқоддан бошланади. “Эзгуликка садоқати
бўлмаган, бирор нарсага ихлос қўймаган, ишонмаган одам қўрқинчлидир”, деб огоҳлантиради
Президент104. Албатта, маълум бир даврда коммунистик ғояга ҳам самимий ишонганлар бўлган,
соф виждонли даҳрийлар ҳам ҳаётда учраши мумкин. Аммо даҳрийлик инсон тарихида алоҳида
ҳолатларда бир-бир намоён бўлувчи ҳодиса. Дин эса асрлар давомида миллион-миллион
инсонларнинг эътиқодини шакллантириб келган. Жумладан, ислом дини 14 асрдан бери улуғ бир
минтақада инсонлар тафаккур йўналишига таъсир ўтказиб келмоқда. Марксизм онгимизда
аждодлар салоҳиятига нописандликни тарбиялади. Кимки 5-6 аср илгари ўтган бўлса, унинг
мулоҳазалари бизга ноқис кўринадиган бўлди (айни марксизм ақидаларига номувофиқлиги
туфайли). Ўз вақтида биз Имоми Аъзам, Имом Бухорий, Имом Мотрудий, Маҳмуд Замахшарий,
Аҳмад Яссавий, Нажмиддин Кубро ва ҳоказо юзлаб жаҳоншумул улуғ алломаларнинг эътиқодини
“афюн” деб эълон қилдик ва асло этимизга ўйлаб кўрмадик-ки, “хўш, улар яратган улкан
маънавий меросга ўзимиз бир мисқол қўшиш қудратига эгамизми?”
Бугунги кунда илм ва эътиқод, охират ва оқибат тушунчалари бир-биридан ажралмас
эканлиги равшан бўлиб қолди. Бу дунёни деб охиратни, охират қайғусида бу дунё юмушларини
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унутиш на исломийликка, на инсонийликка тўғри келмаслиги аён бўла бошлади. Маънавият
айни дунёвий ва ухравий мақсадларимизни уйғунлаштиришга оид соҳадир.
Юқорида санаб ўтилган умумий жиҳатлардан келиб чиқиб, баъзилар дин ва маънавиятни
бир нарса деб қарашга мойил бўлишади. Бу унчалик тўғри эмас. Ҳар бир инсоннинг ўз дини
бўлмайди. Динлар кўп дунёда, лекин улар муайян. Дин - илоҳий китоблар орқали нозил этилган
алоҳида қонун-қоидаларни билдиради. Маънавиятни қатъий қонун-қоидалар тарзида тасаввур
қилинмайди. Ҳар бир шахс маънавияти ўзига хос, ҳар бир инсоннинг ўз маънавий олами мавжуд.
Дин инсоннинг дилида бўлиши керак, албатта, аммо ҳар бир инсон бир динни қабул қилиб олади
ва унинг қонун-қоидаларига умр бўйи риоя қилади. Маънавият эса инсон қалбидаги нур, у танлаб
олинмайди, у Аллоҳнинг инояти, одамни Ҳақ йўлга етакловчи ҳодий, унинг қонун-қоидалари очиқ
баён қилинган ҳукмлар билан чегаралаб берилмайди. Маънавият инсон умри давомида,
миллатнинг тарихий тараққиётида такомил топиб боради, дин эса илоҳий ваҳий асосида,
пайғамбар ҳадисларига таянган ҳолда уламолар томонидан муайян чегараларда қатъий қилиб
белгилаб берилади, бу чегараларни ҳар ким ҳам ўзгартира оладиган нарса эмас. Ҳар ҳолда бизнинг
тасаввурларимиз шундай. Навоий “Талаб водийсининг сифати”да ёзади:
Куфр ила имонга ургайсен илик,
Бу таъмадинким очилгай бир эшик.
Чун эшик очилди не куфру не дин,
Ичкари киргач қутулдинг барчадин.
Куфру имон роҳравға кеш эмас,
Асли йўлда банди роҳе, беш эмас.105
Самимий диний эътиқод маънавият эшикларидан биридир. Яна бир нозик масала. Кўпроқ
оддий эътиқод эгалари динни сунна даражасида идрок этадилар. Яқин ўтмишда, илм ва имон икки
қутбга ажратиб ташланган, санъат марксизм ғояларининг тарғиботчисига айлантирилган бир
шароитда, дарҳақиқат, Қуръон ва пайғамбаримиз ҳадислари дин аҳли учун ягона маънавий паноҳ
бўлган эди. Аммо воқеликда миллий маънавиятимиз майдонлари беҳудуддир. Ўз вақтида буюк
алломаларимиз ижодида илм ва мантиқ, ирфон ва бадиият оламлари имондан ташқари бўлмаган,
балки илм ва имон бир-бирига қувват бағишлаган, тавҳид эътиқодини идрок этиш илм ва ирфон
орқали теранлик касб этиб борган.
Дин ва маънавиятни бирлаштирувчи фазилат эътиқоддир. Диннинг зоҳирий ва ботиний
жиҳатлари бор. Ботиний жиҳати имон бўлиб, қолгани - ибодатлар - зоҳирий жиҳатлар, улар
имонни муайян ташқи ҳаракатлар билан тасдиқлайди. Аммо имон фақат тилда бўлса, исломий
ҳаёт қонунлари билан ички маънавий уйғунлик ҳосил қилинмаса, унда маънавият нуқтаи
назаридан даҳрийнинг ўз ақидасига эътиқоди мунофиқнинг ташқи диндорлигидан афзал бўлиб
чиқади. Чунки эътиқодли даҳрий дўзах азоблари хавфи олдида ҳам ўз билганидан қайтмайди.
Мунофиқ эса ўз ҳаёт тарзи билан ҳалол инсонларнинг динга ихлосини қайтаради. Диннинг зоҳири
сақлаб қолинса-ю, ботинига эътибор етарли бўлмаса, дин хурофотга айланади. Динни хурофот
даражасида тушунган зоҳирбин ақидапараст нуқтаи назарида дин ва маънавият буткул бир-бирига
зид нарсалар бўлиб қолади. Динни ақидапарастлик даражасида тушуниш инсонлар орасида
арзимаган нарсадан нифоқ чиқишига, балки оғир хунрезликларгача олиб келиши мумкин. Бундай
ёндошувда турли дин вакиллари орасидагина эмас, хатто бир динга эътиқод қилувчилар орасида
ҳам қонли низолар келиб чиқиши ҳеч гап эмас. Тарихда бундай фожеий воқеалар кўп бўлган.
Пайғамбаримизнинг энг яқин саҳобалари, Ҳақ йўлдаги халифалардан(хулафойи рошидин)
ҳисобланган ҳазрати Усмон ва Алиларнинг шаҳид этилиши ғайридинлар томонидан эмас, айни
ислом ақидапараст оқимларининг вакиллари томонидан амалга оширилганлиги тарихдан маълум.
Сунний-шиа қирғинлари-чи? Айни шу сабаблар туфайли Президент динга маънавий қадрият
сифатида ёндошувни изчил қўллаб чиқмоқда. Мустақил Ўзбекистон раҳбарияти диннинг зоҳирий
жиҳатларини инкор қилмаган ҳолда, унинг ботиний, маънавий жиҳатига биринчи даражали
аҳамият қаратишни мақбул кўрмоқда. Чунки жаҳон динларининг ботиний жиҳати ўзаро
уйғунликни тақозо этади.
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Маънавият учун турли динлар аро фарқлар муҳим эмас, инсон қалбидаги имон нури муҳим.
Бундай ёндошув кўпроқ тасаввуф ирфони соҳибларига оиддир.
Ҳар қандай бўлганда ҳам, эътиқод дилда бўлади, у инсоннинг ўзи учундир, ибодатлар ташқи
хатти-ҳаракат билан ифодаланади, бунда инсон ҳам шахсий эътиқод туйғусини қондиради, ҳам
қайси динда эканлигини ўзгаларга зоҳир этади. Ибодатни адо этмасликнинг ҳам сабаби икки хил
бўлиши мумкин. Бири - агар шахс ўзгалар учун бирор-бир савобли ишни бажаришни ўзи учун
(ибодат доим инсоннинг ўзи учундир) бажариладиган ибодатдан ортиқ билса (албатта, бунда
янглишуви ҳам мумкин). Иккинчиси, ўз шахсий ғарази йўлида ибодат ўрнига бошқа бир юмушга
чалғиса. Ҳар икки ҳолатда ҳам инсон ўз келажак тақдирини хавфга қўяди. Аллоҳ олдида бунинг
жавоби қандай - ёлғиз Яратганга аён. Ҳар ҳолда маънавият уйғунликка интилади, шу жиҳатдан
мўъмин фақат ибодат билан қониқиб, ўзга амалларини эзгулик билан уйғунлаштиришга эътибор
қилмаса, бундай инсонни маънавий баркамол дейиш қийин.
Динда эътиқод, тақво, ҳалол ва харом масалалари асосийлардан бўлиб, булар бевосита инсон
маънавиятига алоқадордир. Маънавият муайян маънода диннинг ботиний жиҳати билан туташади.
Тақво маънавият белгиси бўлиб, ҳалол ризқ тақвонинг энг ўзак тушунчаси ҳисобланади. Бу
масалалар хусусида келгусида яна батафсил суҳбатлар бўлади.
Эътиқод маънавиятнинг ўзак томири. Эътиқодсиз кишида маънавият бўлмайди, ташқи
маданий кўриниш, ҳатто анча-мунча билим ҳам бўлиши мумкин, аммо мағзида маънавият
бўлмайди.
Кишида умуртқа поғонаси шикастланган бўлса, ундай инсон гавдасини тик тутиб тура
олмайди. Маънавий олам учун эътиқод ҳам шундай бир нарсадир. Коммунистлар олға сурган
ғояларга халқ озми-кўпми ишонган, умид боғлаган даврда Совет давлати анча-мунча ўсди,
ривожланди. “Коммунизм” ғоялари пуч нарса экани маълум бўлиб қолгач, аста-секин бу тузум ичичидан емирила бошлади ва охири барбод бўлди. Шунинг учун ёлғон ғояларга ишониш, ўйлаб
топилган ақидаларнинг этагини тутиш яхшиликка олиб бормайди. Эътиқод масаласи - жиддий
масала. Тарихда турли ёлғон пайғамбарлар кўп бўлган. Улар охир-оқибат бебурдликка маҳкум
бўлганлар. Башарият, эл, халқ қабул қилган Олий ҳақиқатлар эса асл маъноси билан илоҳий,
азалий ва абадий манбага эгадир. Ислом динимиз ана шундай илоҳий иноят ҳисобланади. Бизни
70 йил бу эътиқоддан қайтаришга уриндилар, жазоладилар, масхараладилар, тақиқладилар. Бари
бефойда бўлди. СССРда мафкуравий тазйиқ кучайган сари, жаҳонда исломнинг нуфузи ошиб
борди. Америка, Европа, Австралияга ислом дадил кириб бормоқда. Марксист даҳрийлар исломни
араб босқинчилиги билан боғламоқчи бўлдилар. Наҳот 1400 йил аввалги босқинчилик асорати
шунча кучли бўлиши ақлга тўғри келса? Александр Македонский, Чингизхон, чор Россияси олиб
келган эътиқодлар қани? Ҳақиқат бошқа нарса, босқинчилик бошқа.
Имом Бухорий каби улуғларимиз бировнинг тазйиқи билан мусулмон бўладиган шахслар
эмасди. Улар ҳақиқат фидойилари эди.
“Ло икроҳа фи-д-дин”, яъни “динда зўрлаш йўқ” дейилган. Аввало, исломда тадрижийлик
мавжуд, Муҳаммад (САВ)га нозил этилган илоҳий китобда ўзидан аввалги китоблар ва барча
пайғамбарлар, жумладан, Мусо ва Исо алайҳиссаломлар тўлиқ эътироф этилади ва барча
пайғамбарларнинг ҳурмати баробар эканлиги таъкидланади. Қолаверса, маънавият аҳли учун юзта
мусулмонлик даъвосини қилувчи риёкордан битта эътиқодли даҳрий ёки бутпараст афзал.
Аждодларимиз бизга шундай таълим беради. Масалан, Амир Хусрав Деҳлавий “Ширин ва
Хусрав” достонининг “Дар фазилати ишқ” бобида ёзади:
Ба ишқ гар бутпарасти, дин-т пок аст,
Ва-гар тоат куни би ишқ хок аст.106
(Сен ишқда бутпараст бўлсанг - дининг пок,
Агар ишқ бўлмаса, тоат эрур хок.)
Пайғамбаримиз учун ватан ва имон тушунчалари бир-биридан ажралмас эди. Маккадан
Ясрибга ҳижрат қилиш ул жанобнинг имонларини янада бақувват қилди. Бугун ҳам хориждаги
биродарларимизнинг кўпчилиги учун имон ва Ватан меҳри бир-бирини қувватлаб турибди, зеро
Ватанига тош отган кимсалардан имон умиди ҳам беҳудадир.
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Амир Хусрау Дихлави. Ширин и Хусрау. М.- «Наука» -1979, с.40.
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10-mavzu: Ma’naviyat, siyosat va axloq.
Режа:
Сиёсат ва ахлоқ. Сиёсатда ҳуқуқ ва ахлоқ қатлами
Хулқ ва ахлоқ. Жаҳон илмида “Ахлоқшунослик” масалалари
Миллий маънавий меросимизда ахлоқ, одоб, маънавият масалаларига эътибор. Ислом
ахлоқи ва маънавияти
Маънавият ва ахлоқнинг ўзаро алоқадорлиги ва ўзига хос хусусиятлари.
Маънавиятнинг таркибий жиҳатлари ва ахлоқнинг жамият ҳаётидаги ўрни

Инсон ва жамият ҳаёти уч асосий соҳа – иқтисод, сиёсат ва маънавият йўналишларининг
мураккаб чатишувидан ташкил топиши ҳақида олдинроқ айтиб ўтилди. Қадимги дунёда
ахлоқшунослик фанининг асосчиси Аристотел` ҳисобланади. Унинг этикага оид қарашлари
“Никомах этикаси”, “Эвдем этикаси”, “Катта этика” (М. Маҳмудовнинг ўзбекча таржимасида
“Ахлоқи кабир”) каби китобларида баён этилган. Аристотел` ахлоқ илми (“Этика”)ни сиёсат илми
(“Политика”) билан чамбарчас боғлиқликда олиб қараган. У инсонни “табиатан ижтимоий
махлуқ” («человек от природы ест` политическое животное») деб ҳисоблайди.107 Унинг фикрича,
давлат(“полис”)нинг вазифаси ўз фуқаролари бахтини таъминлаш, полис жамоаси аъзоларининг
ахлоқий фазилатлари эса умумжамоа манфаатини кўзлаб фаолият олиб боришларида намоён
бўлади. Юнон фалсафасини тавҳид таълимоти руҳида талқин этган Абу Наср Форобий ҳам
“Фозил шаҳар одамларининг қарашлари” ва бошқа қатор асарларида ахлоқий масалаларни сиёсат
соҳасига оид масалалар билан боғлиқ ҳолда таҳлил этади.
Европа Уйғонишининг илк сиёсатчи файласуфларидан бўлган флоренциялик Никколо
Макиавелли (1469-1527) Европа илмида биринчи бўлиб, сиёсат ва маънавиятнинг (унинг ўз
талқинига кўра ахлоқнинг) буткул бошқа-бошқа соҳалар эканлигига эътибор қаратди. У давлатни
барча нарсадан устун қўйиб, давлат инсон руҳининг олий даражада намоён бўлишидир ва давлатга
хизмат қилиш инсон ҳаётининг олий мақсади, мазмуни ва саодати бўлмоғи керак, деб ҳисоблади.
Христианликдаги инсон табиатининг азалдан худбинликка ва ёвузликка мойиллиги ғоясидан
келиб чиқиб, унинг тарбияси билан шуғулланиш черковнинг эмас, давлатнинг иши деб эълон
қилди. Бундай ёндошув дин ва давлатни бир-биридан фарқлашга асосланган бўлиб, маънавият
билан сиёсатнинг ҳам алоҳида ҳодисалар эканлигини таъкидлайди. Макиавелли ўзининг
“Ҳукмдор” (русча “Государ`”) асарида номақбул шароитда қандай қилиб қудратли давлатни
шакллантириш мумкинлигининг йўлларини кўрсатишга ҳаракат қилди. Унинг даъвосига кўра,
ҳукмдор бундай шароитда ўз “улуғ” сиёсий мақсадларига эришиш учун, ахлоқ нормалари билан
ҳисоблашиб ўтирмай, ҳар қандай воситалардан (жумладан, агар зарурат тақозо қилса, алдов,
туҳмат, зулм каби ғайриахлоқий хатти-ҳаракатлардан) бемалол фойдаланиши мумкин, асосийси,
давлат ва мамлакат манфаатларини изчил ҳимоя қилиш. Тарихда макиавеллизм номи билан
машҳур бўлган сиёсатни ахлоқдан холи деб билиш тамойили Европа ва дунё сиёсатида
башарият учун ўта хавфли ва ҳалокатли ҳолатларни вужудга келтирган бўлишига қарамай,
сиёсатнинг мустақил соҳа сифатидаги ўзига хосликларини англаб етиш йўлида қўйилган
жиддий қадам эди.
Ахлоқ - маънавиятнинг амалда намоён бўлиши билан боғлиқ. Инсон илми ва имони,
дунёқараши ва идроки унинг хулқида ўзига хос тарзда акс этиб, маънавияти ахлоқий фазилатлар
сифатида зоҳир бўлади. Маънавият – ботиний қудрат бўлса, ахлоқ бевосита ҳар бир шахснинг
ўзгаларга нисбатан маънавий муносабатини англатади. Шу сабабли ахлоқ инсоф ва адолат
туйғуси, имон ва ҳалоллик каби маънавиятнинг ўзак тушунчаларини инсон амалий фаолиятида
юзага чиқарувчи ҳодисадир.
Ахлоқ алоҳида инсоннинг ўзгаларга муносабати сифатида сиёсат соҳасига алоқадордир.
Агар сиёсат соҳаси (йўналиши)ни кенг маънода, ҳар бир инсоннинг ўзга инсонларга
муносабати деб оладиган бўлсак, бу соҳа шартли равишда икки қатламдан иборат бўлади:
1) Ахлоқ қатлами.
2) Ҳуқуқ қатлами.
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Рус тилидаги «политика» сўзи аслида қадим юнон тилидаги “полис” (шаҳар-давлат) сўзидан олинган бўлиб,
Аристотель ишлатган «zoon politicus» тушунчаси ушбу шаҳар-давлат жамоасининг тенг ҳуқуқли аъзоси маъносини
билдиради. Шундан келиб чиқиб биз ”сиёсий махлуқ” эмас, “ ижтимоий махлуқ” деб таржима қилишни маъқул
топдик.
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Нега ахлоқ қатлами биринчи ўринга қўйилмоқда? Чунки кундалик турмушда аксарият
ҳолатларда инсонлар аро муомалалар ахлоқий меёрлар (“этические нормы”) асосида олиб
борилади. Қачонки, “ғишт қолипдан кўчиб”, кимдир ёки кимлардир ахлоқий меёрларни очиқданочиқ ва қўпол равишда буза бошласа, менсимаса, шундагина қонун кучига таянувчи ҳуқуқий
меёрлар ишга тушади, ахлоқнинг жамоа қабул қилган меёрларини тан олмаган инсон ёки
инсонларни қонуний асосда кўпчилик қабул қилган қоидаларга бўйсунишга куч ишлатиб мажбур
қилинади. Ёки икки киши бир масалада ўзаро даҳволашиб қолса-ю, ахлоқий меёрлар асосида
уларни келиштиришнинг иложи топилмаса, улар суд маҳкамасига мурожаат қилишади ва суд
мавжуд қонунларга таянган ҳолда ҳукм чиқариб беради.
Тарихан олганда ҳам инсонлар жамоасида аввал маънавий омиллар етакчилик қилган ахлоқ
қатлами шаклланган бўлиб, ҳуқуқ қатлами анча кейин, аниқроғи, давлат пайдо бўлиши билан
боғлиқ ҳолда вужудга келган. Ахлоқий меёрлар маънавиятга, қонун эса кучга таянади. Давлат
ҳокимияти (қонун чиқарувчи, ижрочи ва суд ҳокимияти) айни шу куч бўлиб, жамиятдаги
осойишталикни ахлоқий меёрларни менсимайдиган маънавияти
ноқис бўлган шахслар
тажовузидан ҳимоя қилишга хизмат қилади. Шу нуқтаи назардан қараганда, ҳар бир жамоада
инсонлар маънавияти қанча юқори бўлса, давлатнинг куч ишлатиб осойишталикни сақлаш
эҳтиёжи ҳам шунча кам бўлади. Форобий назарда тутган “фозил шаҳар аҳолиси” аслида аксар
аҳолиси юксак маънавият ва, демак, юксак ахлоқ эгаси бўлган жамият бўлиб, замонавий тилда
биз буни “фуқаролар жамияти” (гражданское общество) деб атамоқдамиз. Айниқса, демократик
давлатда барча қарорлар кўпчилик овоз билан ҳал қилиниши назарда тутилса, миллат
маънавиятига эътибор нақадар жиддий масала эканлиги янада ёрқин кўринади.
“Ахлоқшунослик” жаҳон илмида бир неча минг йиллик тарихга эга бўлган қадимий фан
бўлиб, Европада минтақа маданиятида антик даврдан “Этика” номи билан машҳур. Кейинги
термин дастлаб “манзилдошлик”, “яшаш жойи”, кейинчалик эса “одат”, “феъл”, “фикрлаш тарзи”
сингари маъноларни англатган юнонча “ethos” сўзидан олинган бўлиб, тарихда биринчи марта
Аристотел` томонидан алоҳида фан номи сифатида ишлатилган. Рим империяси даврида шу
маънода “одат”, “қоида”, “хулқ”, “феъл” маъносидаги “mos” сўзининг кўплиги “mores” асосида
“moralis” (“морал`”) тушунчаси шаклланди. Рус тилида эса “хулқ”, “феъл” маъносидаги “нрав”
сўзидан “нравственност`” тушунчаси таркиб топди.
Ўзбек тилида биз ишлатадиган “ахлоқ” сўзи луғавий келиб чиқишига кўра араб тилидаги
“хулқ” сўзининг кўплик шаклини англатади. “Халақа” – араб тилида “яратмоқ”, “пайдо қилмоқ”
маъносидаги феъл бўлиб, шу маънода Аллоҳ таоло “Халлоқи олам” яъни бутун борлиқнинг
яратувчиси ҳисобланади. Араб тилида “холиқ” – “яратувчи”, “махлуқ” – “яратилган” (яъни Аллоҳ
таоло томонидан яратилган барча мавжудотлар, жумладан, инсон ҳам) маъноларини билдиради.
“Хулқ” эса ана шу яратилган мавжудотлардан ҳар бирининг ўзига хос (ўзгаларга ўхшамайдиган)
табиий хусусиятларининг яхлит намоён бўлишидир.
Шундай қилиб, юнонча “ethos”, лотинча “mos” (кўплиги “mores”), русча “нрав”, араб
тилидаги “хулқ” сўзлари ўзаро маънодош бўлиб, ҳар бир инсоннинг ўз ички табиатидан келиб
чиқадиган, ўша билан боғлиқ хулқ-атвори, феъли, хатти-ҳаракатидаги ўзига хос жиҳатларни
англатиб келиши маълум бўлди. Демак, “ахлоқ”, “этика”, “морал`”, “нравственност`”
тушунчаларининг ҳам аслида маъноси бир бўлиб, жамиятдаги турли инсонларнинг хулқлари,
феъл-атвори, бир-бирига муносабатида намоён бўладиган ўзига хос хислатларининг энг умумий
мажмуини ифодалайди. Шуни алоҳида қайд этиш керакки “ахлоқ” сўзи миллий анъанамизда
ўзича ижобий ёки салбий маъно ташимайди. Кўпчилик наздида мақбул ҳисобланган феъл-атвор
“ахлоқи ҳамида” ( яъни мақтовга сазовор хулқлар) аталса, ўзга инсонларнинг ғашига тегадиган
хулқлар эгаси “бадахлоқ” киши дейилади.
“Ахлоқшунослик” фанининг асосий мавзуси ҳам, юқоридагилардан келиб чиқадиган бўлсак,
инсонларнинг ўзаро муносабатларида намоён бўладиган феъл-атворлари, ўзига хос хислатлари ва
уларнинг жамият, яъни аксарият инсонлар нуқтаи назаридан баҳоланиши масаласини холис
ўрганиш бўлиб чиқади. Турли жамиятлар, турли эътиқод тизимлари, турли даврлар ва турли
минтақаларда ахлоқ меёрлари аксарият ҳолларда бир-биридан сезиларли фарқ қилган. Шунга кўра
“Ахлоқшунослик” фани доирасида бир неча йўналиш бўлиб, бири турли давр ва минтақалардаги
ахлоқий муҳитни ўрганса, бошқа йўналиш бирор-бир фалсафий тизимга таянган ҳолда ахлоқнинг
назарий масалаларини тадқиқ этади. Яна бир йўналиш “Ахлоқшунослик” фанининг муайян
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минтақа ёки жаҳон илми миқёсида ривожланиш тарихини ўрганиши ёки турли макон ва замонда
ахлоқий меёрларнинг ўзгариб боришини қиёсий таҳлили билан шуғулланиши мумкин.
Қадим Юнон илмида илк бор ахлоқшуносликка оид алоҳида асарлар яратган Аристотел`
ахлоққа эвдемонизм руҳида ёндошган. “Эвдемония” юнончада “бахт-саодат” маъносини
англатади, аммо Аристотел` этикасида бахт тушунчаси гедонистик (яъни лаззатланишга интилиш)
йўналишида талқин этилмайди. Ундаги бош тушунча юнонча “арете” сўзи билан ифодаланган.
Бу сўз “фазилат” (русча “добродетел`”) маъносига яқин бўлиб, олим ахлоқий (масалан, саҳоват)
ва ақлий (масалан, донишмандлик) фазилатларни бир-биридан фарқ қилади. Унинг фикрича,
ахлоқий фазилатлар туғма эмас, балки тарбия билан эришилади. Ахлоқий фазилатга эга бўлиш
осон эмас, бунинг учун инсон ўзида меёр ва уйғунлик туйғусини тарбиялаб бориши керак, чунки
инсон хулқига оид хусусиятлар (қувватлар)нинг ортиқчалиги (истилоъ) ҳам, камлиги (нуқсон) ҳам
қусур бўлиб, ахлоқий фазилат уларнинг мўътадил (меёрдаги) ҳолатини сақлай билишдадир. Ана
шундай мўътадилликка эриша олган инсон ҳаётда ўз бахтини таъмин эта олади.
Аристотел` фикрига кўра, кишида эзгу хислатлар мавжудлигининг ўзи кифоя эмас, улар
амалий фаолиятда намоён бўлиши муҳимдир, чунки инсон ҳаётининг маъноси унинг улуғ
мақсадларни гўзал ва мукаммал шаклда амалга ошира билишидадир, унинг бахти ҳам шунда.
Немис мумтоз фалсафасининг асосчиси Иммануил Кант Янги Даврда ахлоқнинг моҳиятини
ва Этика фанининг мавзусини аниқлашга жиддий ҳисса қўшди. У ўзининг “Ахлоқ метафизикаси
асослари” (1785) ва “Амалий ақлни танқид” (Kritik der praktischen Verhunft – 1788) каби
асарларида ахлоқнинг трансцендентал` асосларини ишлаб чиқди108. У Европа илмида илк бора
“Руҳшунослик” ва “Ахлоқшунослик” фанлари тадқиқ доираларининг ўзаро фарқини аниқ
ажратиб берди. Кантнинг ахлоқ назариясида инсон ва шахсни фарқлаш муҳим ўрин тутади.
Инсон моддий вужуд сифатида моддий борлиқ (табиат)нинг узвий бир қисми бўлиб, ўзга
жонзотлардан моҳиятан фарқ қилмайди. Аммо инсон шахс сифатида мустақил (эркин) ирода
эгаси бўлиб, Кант фикрига кўра, инсон ўзининг бу жиҳати билан “Ding an sich” (Нарса ўзида),
яъни ҳиссий идрок орқали билиш мумкин бўлмаган зот ҳисобланади. Бундай инсон эркин ирода
эгаси сифатида ўз ҳаётий мақсадларини ўзи эркин белгилайди. Дунёдаги барча мавжудотлар аниқ
бир мақсад йўналишига эга, улар барчаси нимагадир восита вазифасини бажаради, фақат
инсонгина восита эмас, балки ўзи учун ўзи мақсаддир. Шу билан бирга инсоннинг ирода
эркинлиги ҳар бир шахснинг ўз зиммасига олий масъулият олишини тақозо этади. Чунки бани
башарнинг ҳар бир аъзоси ўзгалар эркини чекловчи ҳарқандай хатти-ҳаракатдан ўзини тийиши
керак. Буни файласуф “қатъий қоида” (“категорический императив”) деб номлайди. Унинг
мазмуни шуки, барча мавжудотлар инсон учун восита, фақат ҳеч бир инсон ўзгаси учун восита
бўлиши мумкин эмас. Ахлоқнинг қатъий қоидаси моҳиятан шуни англатади.
Иммануил Кантнинг фалсафаси инсон руҳининг абадийлиги ва ягона олий илоҳий
қудратнинг мавжудлигини инкор қилмайди, аммо инсон эрки, руҳ абадийлиги, Аллоҳнинг
мавжудлиги ва у яратган Борлиқнинг асл моҳияти назарий идрок ҳечқачон охиригача англаб
ета олмайдиган воқеликлар, деб ҳисоблайди, чунки бизнинг сезги аъзоларимиз бу нарсаларни
қамраб олиш қудратига эга эмас. Кант фалсафаси Европа фалсафий тафаккурининг энг юксак
чўққиси бўлди, деб ҳисоблаш мумкин, чунки унинг қарашлари Борлиқни идрок этишда
умумбашарий тавҳидий тафаккурга энг яқин келган яхлит тизим бўлиб, бизнинг назаримизда,
кейинги асрлар Европа фалсафаси ривожида яна умумбашарий меёрлардан узоқлашув кучайиб
борди.
Немис материалист файласуфи Фейербах (1804-1872) ўзининг “Христианликнинг
моҳияти”(1841) ва “Келажак фалсафасининг асослари” (1843) асарларида ахлоқнинг муҳим
жиҳатига эътибор қаратди, яъни у инсонлар аро муомалада фақат “мен” эмас, “сен” ҳам мавжуд
эканлигини ҳисобга олиш лозимлигини, ҳаётда ҳеч бир инсон якка ҳолда ўзини бахтли ҳис
қилиши мумкин эмаслигини таъкидлаб, инсоният келажагини умуминсоний меҳрнинг ғалабасида
кўрди109.
Янги Давр Европа илмида ахлоқни ўрганувчи аксарият йўналишлар моддиюнчилик асосига
қурилган бўлиб, ахлоқий меёрларнинг шаклланишини фақат инсоннинг моддий (дунёвий)
108

И.Кант ўз фалсафасида “трансценденталь апперцепция” (барча инсонлар учун умумий бўлган онгли идрок)
ҳодисасига таянади.
109
Дунё илмида ахлоқшунослик масалаларининг ишланиши ва унинг маънавий асослари масаласи алоҳида курс мавзуси
бўлиб, “Маънавият асослари” магистратура йўналишида батафсил таҳлил этилади.
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эҳтиёжларидан келтириб чиқаришга уринадилар. Гедонизм, эвдемонизм, утилитаризм, релятивизм
ахлоқий принциплари айни шундай қарашларга таянади. Уларга кўра ахлоқнинг негизида бахтли
бўлишга интилиш (албатта, бу дунёда, чунки охиратда инсон ўз эрки билан тақдирини ўзгартира
олмайди), лаззатланишга интилиш (бу лаззат хоҳ шаҳвоний бўлсин, хоҳ интеллектуал),
манфаатдорлик, шароитга мослашиш каби соф дунёвий мақсадлар назарда тутилади. Аммо
Ф.Нитше каби зукко ақл эгалари агар ягона тангриниг мавжудлиги инкор қилинса, унда инсонлар
жамияти учун ахлоқнинг ҳам маъноси қолмаслигини тушуниб етдилар.
Миллий маънавиятимизда ахлоқ масаласига доимо етакчи эътибор қаратилган. Ахлоқ илми
миллий маънавиятимиз доирасида турли даврларда турлича йўналишларда ривожлантирилган.
Жумладан, исломдан илгари ва илк ислом даврида кўпроқ диний йўналиш устун турган бўлса
(исломгача - “Авесто” китоби, монийчиларнинг тавбаномаси - “Хуастуанифт”, буддавийлик
таълимоти асосидаги “Майтри симит нўм битиг”; ислом даврида – Қуръони карим оятлари ва
Ҳадиси шарифларга таянувчи
Имом Бухорийнинг “Ал-адаб ал-муфрад”, Абу-Лайс асСамарқандийнинг “Танбеҳ ул-ғофилийн”, Имом Ғаззолийнинг “Мукошифат ул-қулуб” каби
асарлари), кейинчалик адаб илми доирасида (Адиб Аҳмад Югнакийнинг “Ҳибат ул-ҳақойиқ”
асари), фалсафий йўналишда (Форобий асарлари, Насриддин Тусийнинг “Ахлоқи Носирий”,
Жалолиддин Даввонийнинг “Ахлоқи Жалолий” каби асарлари), тасаввуфий (ирфоний)
йўналишда (Абдуллоҳ Ансорий, Нажмиддин Кубро, Муҳаммад Порсо, Абдураҳмон Жомий ва
бошқаларнинг ўнлаб асарлари, Навоийнинг “Насойим-ул-муҳаббат” асари, турли мақомотлар ва
маноқиблар), амалий ахлоққа оид асарлар – (Кайковуснинг “Қобуснома”, Воиз Кошифийнинг
“Ахлоқи Муҳсиний” каби асарлари), махсус тоифалар ахлоқига оид (масалан, Воиз
Кошифийнинг жавонмардлар ахлоқига оид “Футувватномайи Султоний” асари), ахлоқий
масалаларга бағишланган бадиий асарлар (насрда - Саъдийнинг “Гулистон”, Жомийнинг
“Баҳористон”, Абдулла Авлонийнинг “Туркий гулистон ёхуд ахлоқ” каби асарлари, назмда Низомийнинг “Маҳзан ул-асрор”, Деҳлавийнинг “Матлаъ ул-анвор”, Жомийнинг “Туҳфат улахрор”, “Суҳбат-ал-аброр”, “Хирадномайи Искандарий”,
Навоийнинг “Ҳайрат ул-аброр”
асарлари) ва бошқалар. Бундай ташқари Абу Бакр ар-Розийнинг “Қалб тиббиёти”, Абу Ҳамид алҒаззолийнинг “Ихёйи улум ад-дин”, “Кимёйи саодат” Навоийнинг «Маҳбуб ул-қулуб” каби
асарларида диний, фалсафий, ижтимоий, ирфоний ва ахлоқий масалалар ўзаро боғлиқликда
таҳлил қилинган.
Миллий маънавий меросимизга оид ушбу барча йўналишдаги асарларни жиддий таҳлил
қилиб, уларни қиёсий ўрганиш асосида миллий ахлоқ илмининг асосларини ишлаб чиқиш мумкин.
Уларнинг барчасига хос умумий хусусият эса маънавият ва ахлоқ масалаларининг ўзаро
чамбарчас боғлиқликда таҳлил қилинишидир.
Марказий Осиё халқлари бир минг икки юз йилдан буён Ислом динига эътиқод қилиб
келмоқдалар. Ислом динида маънавият, ахлоқ ва одоб муносабатлари қандай ёритилганлигини
таҳлил қилсак, Қуръони карим, ҳадислар ва шариат кўрсатмалари инсон маънавий камолотининг
асоси бўлган ахлоқ-одоб тарбиясининг барча муаммоларини ўз ичига олганлигининг гувоҳи
бўламиз. Масалан, ҳадислар ахлоқий тарбияга оид фикрларнинг мукаммал тўпламидир.
Қуръони карим кўрсатмалари ва пайғамбарларимиз суннатларининг энг муҳим ва салмоқли
қисми кишиларда юксак ахлоқли фазилатларни шакллантиришга қаратилгандир. Улардаги
табиатга, ота-онага, билимга бўлган муносабат, сабр-бардош, шукроналикка даъват, ўзаро меҳр,
меҳмондўстлик, етимпарварлик, вафо ва садоқат, ҳалол луқмани шарафлаш, камтарлик,
камсуқумлик, самимият ва ростгўйлик каби юксак ахлоқ ва одоб қоидалариниг тарғиботи
инсоният учун бебаҳо маънавий бойлик тизимини ташкил этади.
Ислом дини таълимотига кўра инсон фаришта ва ҳайвон ўртасидаги мавжудотдир. Зеро,
покизалик ва тақво билан ҳаёт кечириш, халқ ғами билан ёниб яшаш оқибатида инсон фаришта
мақомига яқинлашади, ваъдаларни катта қилиб, сароб орқасидан оммани эргаштириб яшашдан
завқланувчи кишилар мақоми эса нафс қули бўлган ҳайвон даражасига яқинлашиб боради.
Барча динлар каби исломда ҳам ботиний ва зоҳирий жиҳатлар мавжуд. Исломнинг зоҳирий
жиҳати шариат ва фиқҳда ўз ифодасини топган. Булар асосан сиёсат соҳасига, яъни инсонлар аро
муомалага оид бўлиб, маънавиятга бевосита алоқаси йўқ. Ислом ахлоқи эса моҳиятан ислом
маънавиятининг инсонлар аро муносабатдаги зуҳури бўлганлиги сабабидан бир томондан
маънавият билан, иккинчи томондан сиёсат билан боғлиқ.
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Маълумки, Ислом маънавиятининг асосини Тавҳид ҳақиқати ташкил қилади. “Тавҳид”
атамасини одатда “яккахудолик” (рус тилида “единобожие”) деб таржима қилишади. Бу
тушунчанинг маъноси миллий маънавиятимизнинг ислом минтақа маданияти доирасидаги ривожи
давомида қандай мукаммаллашиб ва бойиб борганлиги “Миллий маънавиятимизнинг ривожланиш
тарихи” китобида батафсил баён қилинади. Буерда қисқача қилиб айтиш мумкинки, Аллоҳнинг
борлиги ва бирлиги, унинг илми ва қудратининг чексизлиги, барча биз кўриб турган моддий олам
ва ғайб олами ҳам унинг ижоди эканлиги, унинг китоблари ва пайғамбарлари, тақдир ва охиратга
имон келтириш билан ислом маънавияти бошланади. Аммо агар шу ерда тўхтасак, тақлидий
имон даражасида қоламиз ва, демакки, ҳар қадамда адашувимиз эҳтимоли жуда катта бўлади.
Таҳлилий имон даражасига ўтиш шахс маънавиятининг иккинчи жиҳати – илм билан бўлади.
Яъни, охирги илоҳий китобни ўқиш ва тушуниш, бунинг учун тафсир ва ҳадис илмини
ўзлаштириш, шариат ва фиқҳ асосларини билиш, моддий олам ва унинг қонуниятларини англаб
етиш, инсон ўз жисмоний ва руҳий имкониятларини тўғри тасаввур қилиши, жамиятнинг
иқтисодий-сиёсий қонун-қоидалари, маданий ва ахлоқий анъаналари билан таниш бўлиш,
аждодларимиз яратган маънавий бойликдан баҳраманд бўлиш ва ҳ.к.лар талаб этилади. Буларни
ўзлаштириш асносида масъулият ҳисси ҳам ўсиб бориши назарда тутилади. Мана шу ердан
ислом маънавиятида исломий ва инсоний ахлоқнинг уйғунлашуви бошланади.
Маънавият, биринчи навбатда, ҳар бир инсоннинг ўзгалар билан муносабатида, яъни унинг
ахлоқида намоён бўлади. Агар бир киши ўзини мўмин-мусулмон деб ҳисобласа-ю, на Аллоҳ
буюрган ибодатларга амал қилмаса, на ўзга инсонларга озор етказишини қўймаса, на ҳалолҳаромнинг фарқига бормаса, ёлғондан, ғийбатдан, тўҳматдан, Аллоҳ ҳаром қилган нарсалардан
қайтмаса, сабрни, шукрни, ҳаёни билмаса, у қандай мусулмон бўлди? Шундай қилиб, ислом
ахлоқига риоя қилмаган кишининг маънавий қиёфаси ҳам ниҳоятда ғариб бўлиши табиийдир.
Исломий ахлоқнинг ўзак тимсол-тушунчалари бу соҳага оид кўплаб китобларда баён
қилинган. Улар ичида энг мўътабар манбаъ Расулуллоҳ (сав) ҳадисларидир. Агар Қуръони карим
биринчи навбатда ислом маънавиятидан хабар берса, Ҳадиси шарифлар асосан ислом ахлоқига
бағишлангандир, дейиш мумкин. 1996 йили Тошкентда нашр этилган Имом Бухорийнинг “Алжомеъ ас-саҳиҳ” китоби таржимаси 2-жилди охирида бир илова берилган. Унда “Матлаъ ул-улум”
ва “Дуррат ул-воизин” асарларига таянган ҳолда асл мўминларга хос бир қатор ахлоқий
фазилатлар қисқача изоҳлари билан санаб ўтилган. Биз қуйида ушбу матнга баъзи қўшимча ва
ўзгаришлар киритиш билан ислом ахлоқининг ўзак тимсол-тушунчаларини муайян ахлоқий тизим
шаклида қисқача изоҳлаб ўтамиз.
Ислом ахлоқининг бош тимсол-тушунчаси “Тақво” бўлиб, “Аллоҳдан қўрқиш”, “Аллоҳ
ғазабидан сақланишга уриниш” маъноларида талқин қилинади110. Аллоҳнинг ғазабидан сақланиш
эса гуноҳлардан тийилиш билан бўлади. Бу ҳақдаги Қуръони карим оятлари ва Расулуллоҳ (сав)
ҳадислари мазмунидан келиб чиқадиган бўлсак, тақво бировнинг ҳаққига хиёнат қилишдан
қўрқиш, билиб-билмай инсонлар кўнглини ранжитишдан қўрқиш, ярамас хулқлардан ўзини эҳтиёт
қилиш, ҳаром луқмадан халқумини тоза тутиш, ёлғондан, ғийбатдан, тўҳматдан, бекорчи
валақлашдан тилини сақлаш, кўзини, қулоғини фаҳшдан эҳтиёт қилиш, қўлини ножўя ишдан,
оёғини номақбул қадамдан тийишдир.
Ислом ахлоқига оид яна бир муҳим
тимсол-тушунча “Сидқ” бўлиб,
инсондаги
“ростгўйлик”, “ҳалоллик”, “аҳдига содиқлик” хислатларини ифодалаб келади. Ҳадисда “Ишончсиз
кишининг дини йўқдир” дейилади. Инсонда самимият бўлмаса, ҳаётида ёлғон билан ростни, ҳалол
билан ҳаромни аралаштириб юборишдан қўрқмаса, аҳдига вафоси бўлмаса, ундай киши бу дунёда
тез кунда одамларнинг назаридан қолади, Аллоҳ ҳам унга раҳмат назари билан боқмайди.
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Бизнинг назаримизда, тақвони “Аллоҳдан қўрқиш” деб талқин қилиниши тақлидий имон эгаларига, яъни
исломий илмни чуқур эгалламаган, ҳануз маънавий баркамолликдан узоқ бўлган инсонлар онгига мувофиқ содда қилиб
айтилган гап бўлиб, аслида инсонийлик қоидаларини бузишдан қўрқиш, ғайри маънавий хатти-ҳаракатларга йўл
қўйишдан қўрқиш маъносида тушунсак айни “Аллоҳдан қўрқиш”нинг туб маъноси аён бўлади.
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1.
2.
3.
4.

11-mavzu: San’at, adabiyot, ma’naviyat.
Режа:
Санъат, адабиёт, маънавият
Адабиёт ва “Адабиётшунослик”. Аждодларимиз бадиий тафаккурини холис ўрганиш
муаммолари
Бадиий адабиётда ишқ мавзуси
Халқ ижоди ва маънавият. Маросимлар маънавияти

Исломгача инсоният онгида асотир тафаккур ҳукмронлик қилган. Асотир тафаккур
(мифологическое мышление) Борлиқ моҳиятини идрок этишга дастлабки уриниш бўлиб,
Ибтидоий жамоа, қисман Қадимги дунё ва Ўрта асрлар одамининг фикрлаш тарзига хосдир. Бу
даврларда аксарият инсонлар ғайб оламига оид нарса-ҳодисалар ва мавҳум тушунчаларни моддий
воқелик ашёларидан ажратиб тасаввур қила олмаганлар, натижада бир нарса-ҳодисанинг исми ёки
тасвири билан унинг ҳақиқий воқелиги орасида қандайдир сирли боғланиш мавжуд деб
ўйлаганлар. Шу сабабли бу даврда соф маънодаги дин, илм ва санъат бир-биридан ажралган ҳолда
бўлмаган, асотир тафаккур синкретик (яхлит, тармоқланмаган) тафаккур бўлиб, унда мантиқий
тафаккур, бадиий тафаккур, диний-мистик тафаккур бир-биридан ҳануз фарқланмаган. “Авесто”
китоби, қадим юнон асотирлари, Ҳомер достонлари, Гесиоднинг “Теогония” асари, ҳинд
“Ведалари”, “Маҳабҳарата” ва “Рамаяна”, Қадим дунёда яратилган бошқа кўплаб асарлар асотир
тафаккур асосига қурилган. Ҳатто илоҳий китоблар бўлмиш “Таврот” ва “Инжил”нинг бугунги
мавжуд матнлари таркибига турли сабабларга кўра инсон қўли билан киритилган “тузатиш” ва
қўшимчаларда ҳам асотир унсурлари учрайди.
Бугуннинг одами соф асотир (миф) нима эканлигини кўпинча аниқ тасаввур қила олмайди,
биз кўпинча асотирни афсона деб қабул қиламиз. Афсона биров ишонадиган нарса эмас, у бир
эртак, аммо қадимги одамлар асотирни ўта жиддий қабул қилишган. Асотир (миф) билан бадиий
асарнинг умумий томони - улар ҳар иккиси ҳам моҳиятни ҳаётий ёки хаёлий тимсоллар асосида
англатишга уринадилар, фарқ қилувчи томони - асотирни ўз даврининг одами ҳақиқат деб қабул
қилади, санъат асарини эса инсонлар мутлақ ҳақиқат деб ўйламайди, балки ибрат мактаби
сифатида тушунади. Қадим элатлар маълум муддат турли санамлар қудратига ишонганлар ва
уларга топинганлар. Зевс, Аполлон, Афродита каби Олимп тоғида абадий яшайди деб тасаввур
қилинган санамлар шарафига юнонлар ибодатхоналар қуриб, қурбонликлар келтирганлар.
Бадиий тимсол ҳақиқатни ўзида тўлиқ ифодалашга даъво қилмайди, фақат унга ишора
қилади. Фаридиддин Атторнинг “Мантиқ ут-тайр”, Алишер Навоийнинг “Лисон ут-тайр”
асаридаги жаҳон қушларининг афсонавий ҳукмдори Симурғ фақат бадиий тимсол, Ҳақиқат
сирларига ишорадир. Фарҳод ва Ширин, Лайли ва Мажнун каби қаҳрамонлар ҳам шоир
кўнглидаги муайян тасаввурларга ишора қилади, достонларнинг бадиий мазмуни шоирнинг
Борлиқ ҳақиқати ҳақидаги фикру ўйларига бизни ошно этади.
Маънавий тарбиянинг воситалари фақат ақл эмас, балки ибрат, ирода, меҳр ҳамдир. Миллий
маънавиятимизда шулар барчаси мужассам. Нафосат уйғунликка асосланади, шу сабабли
маънавий тарбиянинг энг таъсирчан воситасидир. Унинг устига бадиий асарлар инсонга ҳам
ибрат, ҳам ақл, тафаккур, ҳам туйғу, ҳис-ҳаяжон, ҳам тимсоллар воситасида таъсир этишга
уринади.
Бақо – чексиз, мутлақ ҳақиқат эса - ғайб. Демак, илм уни охиригача англаб ета олмайди. Илм
мажоз (метафора)дан бошланади. Санъат эса тўлиғича мажозга қурилади. Илм ҳеч қачон Борлиқ
ҳақиқатининг охирига ета олмайди. Мумтоз санъат асари эса Борлиқ ҳақиқати ҳақида уйғун
тасаввур бера олади. Асли шунга эриша олмаса, у мумтоз санъат эмас. Илмий истеъдод ва бадиий
истеъдод бошқа-бошқа нарсалар, аммо улуғ санъаткорлар ва буюк алломалар фақат бир
томонлама истеъдод эгалари бўлишган эмас.
Агар мантиқий тафаккур ҳар бир нарса-ҳодисани қисмларга ажратиб илмий тушунчалар
ёрдамида таҳлил қилишга уринса, бадиий тафаккур воқеликни яхлит уйғунликда идрок этишга
уринади. Бунинг учун турли рамзлар, тимсоллар, ишора ва ташбеҳ (ўхшатиш)лардан фойдаланади.
Бадиий тил рамзу ишоралар тилидир. Агар илм тилини мутахассисларгина тушунса, бадиий ижод
маҳсули кўпчиликка тақдим этилади. Бадиий тафаккур яратган дунё санъат дунёсидир. Илм фақат
инсон ақлига мурожаат қилса, ҳақиқий cанъат асари инсоннинг ҳам ақли, ҳам туйғуларини
жунбушга келтиради. Шу сабабдан санъатнинг илмдан қамрови кенгроқдир. Санъаткор файласуф
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сингари воқеликни илмий изоҳлашга уринмайди, балки унинг муайян талқинини яратиб, уни
ўзгаларга беихтиёр юқтириш йўлидан боради. Санъатнинг таъсир кучи ундаги тимсолий тафаккур
қудратидандир.
Санъат, жумладан, бадиий адабиёт ўзликни англаб етишнинг мустақил йўли бўлиб,
аслида тахайюл ўйинлари111 воситасида Борлиқ ҳақиқатини моделлаштиришга уринишдир.
Санъат турлари беҳисоб, уларнинг ҳар бири воқеликда мавжуд муайян имкондан фойдаланади.
Ҳайкалтарош тошни “жонлантиради”, мусаввир ранглар товланишини ишга солади, мусиқа
санъати инсон туйғуларига бевосита коинот уйғунлигини олиб киради. Бадиий тафаккурнинг
энг қудратли ва имкониятлари чексиз воситаси сўз санъатидир. Адабиёт инсон
маънавиятини шакллантирувчи асосий манбадир.
Инсон хатти-ҳаракат, имо-ишора билан ҳам кўп нарсани тушунтира олади. Аммо барибир
сўз, инсон нутқи ахборот алмашувининг бош воситасидир. Санъатни ҳам аҳли башарнинг ўзига
хос ахборот алмашув воситаларидан бири деб қарасак, сўз санъати ушбу бадиият дунёсида
алоҳида мавқега эгадир. Адабиёт инсон тафаккурининг, маънавиятининг асоси ва бош озиғидир.
Чунки унда ҳаёт акс этади. Аммо ўз ҳолича, кўзгудагидек эмас, балки муаллиф мақсадига
бўйсуниб, унинг нигоҳи орқали сизга кўринади. Адабий асар кўз олдингиздан кечаётган айқашуйқаш ҳодисалар гирдобини маълум маъно тизимига жойлаб, ундан сизнинг кўзингизга,
онгингизга маъно, мазмун чиқариб беради.
Эндигина ҳарфни ҳарфга уриштириб китоб ўқишга ўрганган беш-етти ёшли бола теваракатрофдаги ҳаётни қандай таҳлил қилиб, тўғри хулосалар чиқара олади? Бунинг учун унга ким
ёрдам беради? Албатта, биринчи навбатда, она ва отаси, опа-акалари, тарбиячилари, атрофмуҳитдаги инсонлар таъсири бўлади. Бироқ ушбу инсонлар кўрсатадиган таъсир, улар
гапирадиган гаплар ўз навбатида уларнинг онг ва савия даражасига, уларнинг ўзи ҳаётни қандай
тушунишига боғлиқ. Китоб эса, агар арзигулик китоб бўлса, маълум маънода, умумбашарият
тажрибаси асосида ёзилган, ҳаётнинг бир қиррасини бола учун тушунарли усулда умумбашарият
маънавий олами кўзгуси орқали хайрли бир ният сари йўналтириб акс эттирган бўлади. Мана шу
маънода адабиётни инсон маънавий дунёсининг шаклланишидаги илк ва озиқ восита дея оламиз.
Фалсафий ва илмий дунё даҳолари ҳам одатан бадиий адабиёт йўргагида вояга етадилар.
Адабиёт ҳақида ёшлигидан китобга меҳри тушган, китоб ичида ўсган одамгина гапиришга
ҳақли бўлса керак. Кейинча катта бўлиб, сабаби тирикчилик, адабиётшуносликка қўл урган
кишиларнинг сўзлари бу даргоҳ учун бегона сўзлардир. Улар ё ўзгалардан кўчирма қиладилар, ё
чинакам адабиёт учун ёт бўлган қарашларни унга тиркамоқчи бўладилар. Бу ишларни кўра била
туриб қиладиларми, ё кўр-кўронами, бунисининг охир-натижа учун унчалик аҳамияти йўқ.
Ёшлигидан китоб ўқишга ўрганган одам одатда фалсафий, сиёсий, диний адабиётдан
бошламайди, аввал бадиий адабиёт намуналари билан танишади. Агар бошқа бирор тур адабиёт
қўлига тушганда ҳам, табиий-ки, бола тафаккури билан уни тушунишга қодир бўлмайди. Бадиий
асар ундай эмас, у етти яшардан етмиш яшаргача ҳаммага тушунарли, ҳамма ҳам ундан ўз фаҳмфаросатига лойиқ бир ҳисса чиқара олади. Шу сабабли адабиёт - ибрат мактаби, меҳр
парваришидир. Мумтоз адабиёт Борлиқ ҳақиқатининг ботиний жиҳатини зоҳирий
тимсоллар воситасида мажозий баён этиш қудратига эга. Ана шу хислати туфайли у инсон
руҳини Борлиқ ҳақиқати билан уйғунлаштиришга ёрдам берувчи асосий воситалардан бири
ҳисобланади.
Адабиёт инсон руҳини Борлиқ ҳақиқати билан уйғунлаштиришга интилувчи асосий
воситалардандир. Мустақилликкача бўлган даврда илмий тадқиқотлар ва дарсликларда XII-XV
асрлар ўзбек адабиётидаги яхлит жараённи "дунёвий адабиёт" деб номланган тараққийпарвар
йўналиш; "диний-мистик" ва "феодал-сарой" адабиётлари деб тамға босилган "реакцион"
оқимларга ажратиб, уларни бир-бирига кескин қарши қўйиб келинганлиги ҳаммамизга маълум.
Аммо бу атамалар давр бадиий тафаккури моҳиятини унинг асосий бадиий мезонлар силсиласига
мос ҳолда очиб бера олмади. Чунки улар аслида марксистик мафкура нуқтаи назарини ифодалаб,
ушбу мафкура тарғиботчисининг дунёни идрок этиш меъёрларини ўтмиш аждодлар меросига
жиддий таҳрирсиз татбиқ этишга асосланган. Шундай ёндошиш оқибатида, масалан, Алишер
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“Имагинация” (русча “воображение”, ўзбекча “тахайюл”) асотир тафаккур, фалсафий ва бадиий тафаккурнинг
асосий қуроли эканлиги таниқли рус олими Я. Голосовкернинг “Логика мифа”(М., “Наука”,ГРВЛ, 1987) китобида
ишонарли исбот қилиб берилган.
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Навоий бадиий тафаккур олами ўз яхлитлигида тўғри талқинини топмади, сунъий равишда турли
усуллар, турли услубларнинг қовушмаган йиғиндисига "айланиб қолди". Натижада, шоир
асарларини кенг китобхонга тақдим этиш жараёнида унинг ижодидаги баъзи жиҳатлар, боб ва
қисмлар "ошиқча", "кераксиз" ҳисобланиб, тушириб қолдирилди. Масалан, "Ҳайрат ул-аброр"нинг
китобхон кўзидан "яшириб" қолинган кириш боблари ва биринчи, иккинчи мақолатларида
нафақат ёлғиз бу асар, балки бутун "Хамса", демакки, шоир ижодининг асосий моҳиятини, ундаги
такомил босқичлари силсиласини тўғри тушуниб олиш учун калит мавжуд эди. Уларни оммавий
нашрларда қисқартириб ташлаб қолдириш билан улуғ шоир ижодининг асос моҳиятини тўғри
англаш йўлига мутлақо оқлаб бўлмайдиган ғовлар ташланди.
Алишер Навоийнинг дунёни бадиий идрок этиши ўзига хос мураккаб жиҳатларга эга. Агар
биз унинг бадиий тафаккур моҳиятини давр истилоҳ ва тушунчаларига таянган ҳолда, уларнинг
ички мазмунини тўғри тушуниб етишга жиддий интилиб, талқин ва таъриф этмасак, ўзимиз ўйлаб
топган, бугунги кунга хос ёки ўзга маданият анъаналарига мосланган атамалар билан ифодалашга
уринсак, улуғ даҳо қарашларини маълум даражада жўнлаштириб тушуна бошлаймиз, натижада ўз
маънавий уфқларимизни муайян қолиплар доирасида чеклаб қўйиш хавфига рўбарў бўламиз. Шу
сабабли Навоий фикрларини унинг ўз истилоҳларида англаб етишга уринганимиз хайрлидир.
Собиқ тоталитар мафкура таъсирида яқин-яқинларгача биздаги ижтимоий фанлар соҳасида
адабиётшуносликка, филолог олимларга маълум даражада менсимай қараш мавжуд эди. Бунга,
албатта, яқин ўтмишдаги адабиётшунослигимизнинг қусурлари ҳам анча-мунча сабаб бўлганлиги
сир эмас. Чунки марксизм мафкураси ҳукмрон бўлган совет замонида адабиётшуносларимизнинг
аксарияти миллий маънавиятимизга буткул ёт бўлган ва ҳатто дунё цивилизацияси ҳам моҳиятан
инкор этган «социалистик реализм» деб номланувчи сохта «назария» домига тушиб, ХХ асрда
яратилган барча адабий меросни ушбу қолипга мослаштириш йўлидан бордилар. Бу ҳақда жилджилд «илмий тадқиқотлар» яратилди, одамлар доктор, профессор, хатто академикликгача даража
ва унвонларга сазовор бўлишди. Мумтоз адабиётимиз бўйича ўтказилган тадқиқотларда бу иллат
бевосита ва очиқ намоён бўлмаса-да, марксистик мафкура таъсирига берилиш бу соҳада ҳам
сезиларли эди. Агар холис ёндошилса, илмий адабиётларга нисбатан бадиий адабиётда Борлиқ
ҳақиқатини уйғун ҳис этиш тамойили устун туради. Айниқса, бу ҳолат Навоий шеърияти
даражасидаги фалсафий теранликда ҳам бикр112 бўлган бадиият намуналарида яққол ўзини намоён
этиши сир эмас. Шу сабабли ҳам Алишер Навоий бадиий олами миллатимиз маънавияти учун
доимо маҳак тоши113 вазифасини бажариб келган ва келгусида ҳам шундай бўлиб қолади.
Мавжуд адабиётшунослик фани адабиётнинг шаклини ўрганади, мазмуний моҳиятини
жиддий ўрганмайди. Адабиётшунослик асосан бадиий адабиётни ўйин сифатида ўрганади, яъни
ундаги ўйин қоидаларини таҳлил этади114. Албатта, адабий асар мазмунини тўғри тушунишимиз
учун ундаги “ўйин қоидаларини”, яъни шаклий, услубий ўзига хосликларни тўғри англашимиз
керак. Аммо, барибир, бадиий тафаккур қонуниятларини билиш, шакл ва услубни фарқлаш ҳали
асар мазмунини тўлиқ, аслига мувофиқ тушуниб етиш дегани эмас. Чунки адабиётдан ҳар бир
шахс ўз ҳаётий тажрибаси, дунёқараши, тафаккур даражасига кўра, қисқаси, ўзига яраша ибрат
олади. Мумтоз ўзбек адабиётини шеъриятсиз тасаввур қилиб бўлмайди. Чунки ўзбек тилида етиб
келган маънавий меросимизнинг 80 фоизини шеърият ташкил этади. Она заминимизга ислом дини
билан бирга араб тили ва шеърият илми ҳам кириб келди. Мадрасаларда Қуръони карим, тафсир,
ҳадис илми, араб тили сарфу наҳви билан бир қаторда шеър илми – (аруз) назарияси - қонунқоидалари ҳам ўқитиб, ёдлатилар эди. Ёд олиш эса ақлни пешлатиб чиниқтирар, тиниқлаштирар,
тафаккурни чуқурлаштириб ойдинлаштирар ва фасоҳат билан сўзлашга асос бўларди. Қомусий
олимларимизнинг деярли барчалари шеърият билан ошно бўлиб, ё шеърий қасида битганлар, ё
шеърият назарияси арузга оид асарлар яратганлар. Буюк аждодларимиз адабиётшунослик фанини
мустақил назарий тизим даражасига кўтарганлар.
Маълумки, ҳар бир минтақа маданиятининг ўз мезонлари бор. Улар ўша минтақа халқлари
маънавий такомили жараёнида, узоқ йиллик тарихий тажриба асосида шаклланади. Жумладан,
ислом минтақа адабиётининг ривожланиши мобайнида унинг ўзига хос назарий асослари
112

пухта, мукаммал, ғубор тегмаган.
Қимматбаҳо металларнинг саралигини аниқловчи минерал жисм «маҳак тоши» деб аталади.
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Масалан, мумтоз адабиётимизга хос аруз илми, қофия илми, бадиий санъатлар илми шундай “ўйин қоидалари”
сифатида қаралиши мумкин. Поэзияга хос бундай шартлиликни ўрганувчи фан Европа илмида умумий қилиб
“поэтика” аталади.
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ҳам яратилди. Бу анъанага мувофиқ бизда адабиёт назариясига оид бир қатор илмлар вужудга
келди. Бу илмлар икки йўналишда бўлиб, улардан биринчиси адабиётнинг шакли, яъни
бадиий тасвир воситаларига оиддир. Жумладан, аруз илми, қофия илми, бадиий санъатлар
назарияси (илми бадеъ), илми баён, илми маъоний ва ҳ.к. Ислом минтақасида дастлаб бу илм
йўналишлари араб тилидаги адабиёт тажрибасига таянган бўлса, кўп ўтмай бошқа халқлар ҳам бу
соҳага ўз ҳиссаларини қўша бошладилар. Буюк аждодларимизнинг бу соҳадаги хизматларига
мисол сифатида X - XV асрлар мобайнида Марказий Осиёда яшаб ижод этган Абу Абдуллоҳ алХоразмийнинг “Мафотиҳ ал-улум”(“Илмларнинг калитлари”) асарининг махсус боби, Абу Хафс
ан-Насафийнинг “Мажмаъ ул-улум матлаъ ун-нужум” (“Илмларнинг жам бўлиши - юлдузларнинг
чиқиши”) қомусий рисолалар тўпламига киритилган “Мухтасар ал-аруз ала усул ал-маъруз”, Абул
Ҳасан Наср ал-Марғилонийнинг “Маҳосин ал-калом”, хоразмлик аллома Рашидиддин Ватвотнинг
“Ҳадойиқ ас-сеҳр фи дақойиқ уш-шеър”, Маҳмуд аз-Замахшарийнинг “Ал-қустос фил аруз”,
Юсуф ас-Саккокийнинг “Мифтоҳ ул-улум”, Аҳмад Тарозийнинг Мирзо Улуғбек замонида туркий
тилда яратилган “Фунун ал-балоға” асарларини, Навоий ва Бобурнинг арузга оид рисолаларини
эслаб ўтиш кифоя.
Адабиёт назариясининг иккинчи муҳим йўналиши бадиий адабиётнинг мазмуний
жиҳати, яъни бадиий тафаккур қонун-қоидаларига алоқадор бўлиб, бадиий ижод тариқи
(методи) масаласи ушбу йўналишнинг бош мавзусидир.
Янги даврда Европа адабиётида барокко, классицизм, романтизм, реализм номлари билан
аталувчи ҳодисалар пайдо бўлди. Тадқиқотчилар бундай ҳодисаларни адабий йўналиш ёки оқим
(“литературное направление или течение”) деб атадилар ва кейинчалик шунинг асосида ижодий
ёки бадиий метод (творческий или художественний метод) назарияси шакллантирилди.
Қадим юнонларнинг фалсафасини чуқур ўрганган аждодимиз Абу Наср Форобий (873-950)
ўз ижодида ушбу муаммога ҳам махсус тўхталиб, “Шеър санъати қонунлари ҳақида рисола”
(Рисола фи қавонин синоъат аш-шеър) ва “Шеърият ҳақида” (Китоб аш-шеър) асарларини
яратди. Бу рисолаларда Аристотел` асарларида ишлатилган “мимезис” (табиатга тақлид) ва
“имагинация” тушунчаларини араб тилига “муҳокот” ва “тахайюл” атамалари билан таржима
қилиб, бадиий тафаккурнинг асос унсурларини ислом минтақа илмида илк мартаба мантиқий
изоҳлаб берди. XI асрга келиб Абу Қоҳир ал-Жўржоний (вафоти 1078 йил) Қуръони карим
оятларининг юксак бадиий қудратини илмий таҳлил асосида далиллаб беришга бағишланган
“Далойил ул-эъжоз” ва “Асрор ул-балоға” асарларида мутлақо ўзига хос бадиий тимсол
назариясини кашф этди. XIII аср охири - XIV бошларида Амир Хусрав Деҳлавий (1253-1325)
ўзининг “Расоил ул-эъжоз” ва бошқа асарларида ушбу муаммоларнинг янгича ечимларини
берди. Ва ниҳоят, XV аср охирида Алишер Навоий ўзигача 8 аср давомида минтақа миқёсида
кенг ривожланиб борган бадиий тафаккур илмини янада юксак назарий умумлашмалар
даражасига кўтариб, жаҳон маънавияти такомилига ўзининг мустақил босқич даражасидаги
кашфиётини олиб кирди.
Қадим юнон тилида “методос” нима маънони билдирса, IX- XV асрлар ислом минтақа
маданиятининг илмий атамалар тили бўлмиш араб тилида “тариқ” сўзи ҳам худди шу маънони,
яъни “йўл”, “Борлиқни англаб етиш ва акс эттиришнинг ўзига хос йўли” маъносини англатар
эди. Алишер Навоий умрининг охирида ёзилган “Маҳбуб ул- қулуб” рисоласи “Аввалги
қисм”ининг “Назм гулистонининг хушнағма қушлари зикрида” деб аталган 16-фаслида ушбу
атамадан ижодий фойдаланиб, ислом минтақа адабиётида “ҳақиқат тариқи” ва “мажоз тариқи”
деб аталмиш икки адабий йўналиш ва бадиий ижод тариқи мавжудлигини кашф этди ва
уларнинг ҳар бирини қисқача таърифлаб, XII-XV асрларда яшаб форсий ва туркий тилларда
ижод этган улуғ шоирларнинг қайси бири қайси йўналишга мансуб эканлигини аниқ
кўрсатиб берди. Шундай қилиб, бадиий ижодга Борлиқ моҳиятини идрок этиш ва ижодий
акслантиришнинг алоҳида бир йўналиши сифатида онгли ёндошув ислом минтақасида
Европадан бирнеча аср илгари мукаммал шаклланди115.
Маълумки, адабиёт мавзуларининг марказида инсон, унинг руҳият дунёси ётади. Инсоннинг
ички кечинмалари эса, асосан, икки йўналишда бўлади: 1) инсоннинг Олий ҳақиқатга, Ҳаққа,
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Алишер Навоийнинг бадиий ижод тариқларининг шаклланиши, XII-XV асрлардаги Ислом минтақа адабиётининг
ривожланиш даврлари ҳамда ундаги турли адабий йўналишлар ҳақидаги назарий мулоҳазалари “Маънавиятнинг
ривожланиш тарихи” китобида батафсил таҳлил этиб берилади.
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Борлиқнинг моҳиятига, содда қилиб айтсак, махлуқнинг Холиққа муносабати, нисбати масаласи;
2) инсоннинг ўзи сингари махлуқларга, яъни ўзга инсонларга, атроф-воқелик, мавжуд жамиятга
муносабати. Биринчи йўналиш Инсонни ўз кўнгли билан суҳбатга чақиради, руҳиятнинг ички
теран қатламларига йўналган бўлади. Иккинчи йўналишда ижтимоий муносабатлар тизимида ҳар
бир инсоннинг ўрни масаласига кўпроқ эътибор қаратилади. Ислом минтақа маданиятида XI аср
охири - XII аср бошларидан кенг ривож ола бошлаган тасаввуф адабиёти кўпроқ биринчи
йўналишга эътибор қаратган бўлса, форс тилида ижод этган буюк озарбайжон шоири ва
мутафаккири Низомий Ганжавий биринчилардан бўлиб, фақат инсон руҳиятининг ички
қатламларига теран назар ташлаш билан чекланиб қолмай ўз достонларида шахснинг Ҳақ ва
жамият олдидаги масъулияти масаласига ҳам алоҳида эътибор қаратишни лозим топди,
яъни, унинг асарларида ирфоний ва ижтимоий муаммолар олий бир уйғунликда ифодаланди.
Айни шу уйғунлик ифодасига кейинчалик Алишер Навоий томонидан “Мажоз тариқи” деб
ном берилган эди.
Инсон руҳида Борлиқ ҳақиқати билан уйғунлик ҳосил бўлиши учун, биринчи навбатда,
ўзга инсонлар билан ўзаро уйғунликка интилиш, улар дилидан Борлиқ ҳақиқатини қидириши
лозим, бошқа йўл билан бу мақсадга эришиб бўлмайди. Хўш, бу уйғунликка қандай эришилади,
унга қайси йўл олиб боради?
Адабиётнинг асосий мавзуси инсоннинг руҳий кечинмалари бўлса, булар ичида энг гўзали,
энг юксак даражаси, энг таъсирчани ишқ-муҳаббатга оид кечинмалар бўлиб, шу сабабли ишқ
мавзуси бутун замон ва маконлар адабиётида етакчи мавзу сифатида намоён бўлган. Навоий шеър
ишқ ҳақида бўлмаса, бекорчи сўз деб ҳисоблайди: "Сўзким дард чошнисидин ҳарорати бўлмағай
ва назмким, ишқ ҳароратидин ҳирқати бўлмағай, нурсиз шамъ бил ва сарварсиз жамъ гумон қил.
Ҳосиликим, сўзга бу таронадур ва мундин ўзга барча афсонадур ва сўз ишқ сўзидур ва кўнгулда
ҳаёт нашъаси ишқ ўзидур". Яъни, шоир назарида инсон ҳаётининг мазмуни ва завқи ишқдан
ташқари эмас.
Минтақа маданиятида ишқ масаласи Форобий ва “Ихвон ус-сафо” (Поклик
биродарлари)нинг фалсафий рисолаларида, Ибн Синонинг “Рисола фи-л-ишқ” (Ишқ ҳақида
рисола), Ғаззолийнинг “Иҳёи улум-ад-дин” (Диний илмларнинг тикланиши) асари таркибидаги
“Муҳаббат, шавқ, унс ва ризо китоби”да турли жиҳатлардан ўрганиб чиқилган. Ибн Сино
файласуф ва табиб сифатида инсон ишқидаги ҳайвоний ва руҳоний жиҳатларни ажратиб
кўрсатган бўлса,116 Ғаззолий бу инсоний туйғу кимга йўналтирилганига кўра беш турга ажратиб (
инсоннинг ўз-ўзига муҳаббати,
унинг ўз ҳомийлари, унга меҳр-шафқат кўрсатувчиларга
муҳаббати ва ҳ.к.) кейинги мантиқий таҳлил натижасида ушбу барча муҳаббат турларини
инсоннинг бутун борлиқ ва мавжудотларнинг яратувчиси ва хожаси Аллоҳга бўлган
муҳаббатидек ягона олий туйғуга бирлаштиради. Тасаввуф таълимотида ушбу қарашлар
умумлаштирилиб, “ишқи ҳақиқий” ва “ишқи мажозий” тушунчалари шаклланди. Уларнинг
биринчиси Аллоҳга муҳаббат, яъни “ишқи илоҳий” маъносида бўлиб, Ҳақ васлига интилиш,
фақат унинг хаёли билан яшашни билдирса, иккинчиси - инсонларнинг бир-бирига, фоний дунё
ашёларига бўлган ишқи сифатида талқин этилди ва кўп ҳолларда бири иккинчисига зид қўйилди.
Низомий, Деҳлавий, Саъдий, Ҳофиз каби “мажоз тариқи” намояндалари эса мажозий ишқни
(яъни фоний олам мавжудотларининг бир-бирига муҳаббатини) мустақил қийматга эга деб
талқин қилдилар. Бундай ёндошув Пайғамбаримиз(с.а.в.)нинг “ал-мажозу қантарат ул-ҳақиқат”
(мажоз ҳақиқатнинг кўпригидир) деган машҳур ҳадисларига мувофиқ бўлиб, Алишер Навоий ўз
ижодида ушбу ёндошувни тўлиқ қувватлаб:
Кўрмаса ҳусни мажози ичра жуз Ҳақ сунъини,
Ошиқеким бўлса ишқ атвори ичра покбоз.
Зоҳидо, бу ишқдин манъ айлама ошиқниким,
Гар сен идрок айласанг, айни Ҳақиқатдир мажоз, - деб ёзди. -117
Аммо “мажозий ишқ”ни инсонларнинг бир-бирига муҳаббати деб тушунилса, воқеликка бу
масалани татбиқ этганда бир мураккаблик вужудга келарди. Яъни инсоний муҳаббат ҳаётда доимо
беғараз бўлавермаслиги маълум бўлиб, бу энди ошиқнинг маънавий савияси билан боғлиқ эди.
Алишер Навоий ижодий йўлининг назарий хулосаси бўлмиш “Маҳбуб ул-қулуб” рисоласининг
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Серебряков С. Б. Трактат Ибн Сины (Авиценны) о любви. Тбилиси, 1976, с. 47-68.
Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 6-ж. Т. 1990, с. 512-513.
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иккинчи қисмидаги “Ишқ зикрида” аталмиш 10-бобида ушбу муаммони мукаммал ҳал қилиб
берди. Унда адиб ишқни тасаввуфий талқиндан фарқли равишда уч қисмга ажратди ва уларнинг
ҳар бирига аниқ таърифлар берди: 1. “Авом ишқи” (яъни, юксак маънавият эгаси бўлмаган, русча
“обывател`” маъносига тўғри келадиган, Борлиқ ҳақиқати ҳақида бош қотириб ўтирмайдиган,
фақат нафсоний ва шаҳвоний лаззатлардан бошқани билмайдиган кишилар ишқи). 2. “Хавос
ишқи” (хос инсонлар ишқи, яъни маънавий баркамол инсонларнинг пок кўз билан пок юзга пок
назар солиб, пок кўнгилларида покиза шавқ уйғонмоғи. “Ва бу пок юз воситаси билан пок ошиқ
ҳақиқий маҳбубнинг жамолидан баҳра олади”, - дейди Навоий).118 3. “Сиддиқлар ишқи”
(тасаввуф авлиёларининг ягона Аллоҳ жамолини кўриш иштиёқи, “ишқи илоҳий” ёки “ишқи
ҳақиқий”).

1.
2.
3.
4.

12-mavzu: Milliy ma’naviyatimizning takomil bosqichlari
Режа:
Аждодларимиз яратган маънавий ва маданий бойликлар миллат маънавиятини
шакллантирадиган асосий мезонлар сифатида.
Қадимги битиклар, халқ оғзаки ижоди ва миллий байрамлар миллат маънавиятини
ўзида ёрқин акс эттирувчи ноёб бойлигимиздир.
Миллий маънавиятимизнинг шаклланишида имон-эътиқодимиз ва ислом
маърифатининг беқиёс аҳамияти.
Буюк алломаларимизнинг илмий, фалсафий, ахлоқий ва бадиий мерослари
оламшумул маънавий мезонлар сифатида.

Мустақиллик даврида Ўзбекистон Президенти И.А. Каримовнинг бевосита ташаббуси билан
барча даражадаги таълим тизимида “Маънавиятшунослик” алоҳида ва махсус фан сифатида
ўқитила бошланди. Кейинчалик шу соҳада кадр тайёрлаш масаласи йўлга қўйилиши муносабати
билан охирги йилларда бу фан ҳам тармоқланиб, “Маънавиятнинг диний асослари”, “Ахлоқнинг
маънавий асослари”,
“Санъатнинг маънавий асослари”, “Оила маънавияти” “Миллий
мустақиллик ва маънавият” каби янги-янги курслар махсус йўналишнинг бакалавриат ва
магистрлик ўқув режаларига киритилмоқда. Шулардан бири, балки энг муҳими “Маънавиятнинг
ривожланиш тарихи” курсидир. “Нега энг муҳими?” деган савол туғилиши мумкин. Назаримизда,
суҳбатни ушбу саволга жавоб қидиришдан бошлаш керак бўлади.
Аҳли башар маънавиятсиз бўлмайди, чунки аслида инсон моҳияти моддият ва
маънавиятнинг туташувидадир. Ҳар бир шахс, ҳар бир ижтимоий гуруҳ ёки тоифа, ҳар бир элат,
миллат ва минтақа халқларининг ўзига хос маънавий олами мавжуд. Ушбу маънавий оламлар
доимо бир хил сақланмайди, замон ва маконда ўзгариб, гоҳ камолот сари юксалиб, гоҳ
қашшоқлашиб туради. Лекин маънавият ҳодисасини тадқиқ этиш осон иш эмас, бу ҳозирги
кунда ушбу илмни ривожлантиришга уринишлар ўта қийинчилик билан самара бераётганида ҳам
сезилмоқда. Масалан, Ўзбекистонда барча олий ўқув юртларида “Маънавиятшунослик” махсус
фан сифа-тида 1997 йилдан ўқитила бошлаган бўлса, шундан бери бу мавзуда қатор тадқиқотлар,
ўқув қўлланмалари, маъруза матнлари тайёрланди ва нашр этилди. Уларнинг ҳар бири фан
ривожига озми-кўпми муайян ҳисса қўшганлигини инкор этмаган ҳолда, тан олиш керакки,
маънавият ҳодисасининг моҳиятини теран очиб берувчи, соҳанинг кўпчилик ходимларини ҳар
жиҳатдан қониқтира олган таърифлар ҳануз кенг истеъмолга кирмади. Бунинг турли сабаблари
бор. Аммо, бизнинг назаримизда, энг биринчи сабаб шу кунгача миллат маънавиятини
шакллантирадиган асосий мезонлар бирор китобда аниқ белгилаб олинмаганида эди. Айни шу
вазифа Ўзбекистон Президенти Ислом Каримовнинг “Юксак маънавият – енгилмас куч”
асарида биринчи марта аниқ ва мукаммал амалга оширилди.
Маънавият ҳодисаси асосан икки кўринишда намоён бўлади: шахс маънавияти ва миллат
маънавияти. Маънавият кўнгил кўзгусидан таралган нур, у инсон қалбида яширинган. Демак,
маънавиятни тадқиқ этиш аслида Шахс маънавиятини ўрганишдан бошланмоғи зарурдек
кўринади. Дарҳақиқат, ҳар бир инсоннинг маънавий дунёси ўзига хос ҳудудсиз бир олам. Аммо
ҳар бир инсон муайян бир жамиятда, муайян бир инсонлар жамоаси ичида яшайди, муайян бир
118

Алишер Навоий. Маҳбуб ул-қулуб, Т., 1983, с.52.

58

миллатга мансуб бўлади. Табиийки, ҳар бир алоҳида инсон ўсиб-улғаяр экан, унга атроф-муҳитида
яшаётган инсонларнинг таъсири бўлади. Инсоннинг маънавий камолоти айни шу муҳитнинг
таъсиридан бош-ланади. Ҳар бир шахс, ўзи буни чуқур идрок қиладими, йўқми, қатъи назар, бирор
элат ё миллатга мансуб бўлмай иложи йўқ, ҳеч бир инсон элдан буткул ажралиб яшамайди.
Президентнинг ғоятда ҳикматли ибораси билан айтганда, ҳар бир инсон “ўзини халқининг бир
зарраси деб сезгандагина, у ҳақда ўйлаб, меҳнат қилиб яшагандагина маънавият билан
туташади”119. Бунинг маъноси, шахс маънавияти воқеликда миллат маънавиятидан айру, ундан
ташқарида бўлмайди. Шундай экан, миллат маънавияти ҳақида муайян тасаввурга эга бўлмай
туриб, алоҳида шахс маънавиятини ҳам ўрганиш имкондан ташқари. Агарчи, тарихан ва назарий
жиҳатдан миллат маънавияти, том маънода олганда, ушбу миллатга қайсидир бир тарзда
алоқадор ҳисобланувчи ўтмиш, бугун ва
келажакдаги барча шахслар маънавиятининг мажмуидан иборат бўлса-да, воқеликда ҳар бир
шахс маънавияти миллат маънавиятидан озиқланади, унинг асосида камол топади.
Агар бир миллат вакили ўз аждодларининг маънавий меросидан буткул бебаҳра қолган
бўлса ва муайян шароитда тўлиқ бошқа миллат маданияти руҳида тарбия олса, уни энди ўз
миллатининг тўлақонли вакили дейиш қийин. Аммо энг ёмон ҳолат Шўролар даврида юз берди.
Бу даврда сунъий бирлаштирилган улкан бир ҳудуднинг барча аҳолиси, миллатидан қатъи назар,
кучли ва ҳар тарафлама тазийқ остида муайян мақсадларда махсус ишлаб чиқилган ёлғон мафкура
руҳида мажбурий “тарбия” қилинди. Бу зуғумга барча ҳам бирдай бўй бергани йўқ, аммо афсус
билан эътироф қилишга тўғри келадики, бундай ваҳшиёна ва маккорона “таълим-тарбия” тизими
жуда кўп инсонлар онгида оғир асоратлар қолдирди. Энг ачинарлиси, бугунги аксарият
ижтимоий-гуманитар соҳага мансуб зиёлиларимиз бундай мафкуравий тазийқдан энг кўп зиён
кўрдилар. Мустақиллик туфайли биз бугун энди ушбу нохуш асоратларни онгимиздан бартараф
қилишнинг қулай имкониятларини қўлга киритдик. Аммо бор имкониятдан унумли фойдаланиш
учун ҳам инсон ўз ҳолатига тўғри баҳо бера билмоғи, ўз устида жиддий меҳнат қилишга ҳавсала
қилмоғи керак бўлади.
Ҳеч бир халқ дунёда якка яшамайди, ёлғизликда ривожланмайди ҳам. Элат ва миллатлар
доимо ўзаро турлича муносабатда бўладилар ва тарих давомида бир-бирларига таъсир ўтказиб,
ўзларини ҳам, ўзгаларни ҳам маънавий бойитиб борадилар. Аммо ҳеч қачон, ҳеч бир халқ
ўзлигидан буткул кечиб, бошқа халқ маънавияти ҳисобидан ўзини бойита олган эмас. Якка бир
шахс буткул ўзга бир маънавий муҳитда тарбия топиб, унга тўлиқ мослашиши мумкин. Бу инсон
табиатига хос нарса. Аммо бир халқ тўлиғича ўзлигидан кечиб, ўзга халқ маънавий дунёсини
қабул қилса, демак, ундай халқ йўқ бўлади, ўз маънавий қиёфасини йўқотган миллат йўқолган
миллатдир. Шу сабабли ҳам миллий мустақиллик пойдеворини маънавий муcтақиллик ташкил
этади, деймиз. Миллий маънавиятнинг такомили эса ўша миллатга мансуб ҳар бир шахснинг
маънавий камолоти билан бевосита боғлиқ ва ушбу заминга таяниб юксалади.
Миллий маънавият назариясини яратиш учун қайси манбаларга таяниш, унинг асосларини
қаерлардан қидириш кераклиги Президент асарларида аввалбошиданоқ аниқ кўрсатиб ва қайтақайта таъкидлаб келинмоқда. Бу манбалардан энг биринчи ва асосийси буюк аждодларимиз
меросидир. Буюк аждодларимиз бизга қолдирган улкан мерос – миллий маънавиятимиз
назариясини шакллантириш учун бутун керакли унсур ва таркибларни яратиб қўйипти, фақат уни
холис назар билан астойдил қидирсак, кифоя. Мустақилликнинг дастлабки йилларидан бошлаб
мунтазам давом этиб келаётган қутлуғ анъана – улуғ боболаримиз, дунёга донг таратган, жаҳон
жамоатчилиги аллақачон ўз муқаддас мулки деб тан олган маънавий мерос соҳибларининг
юбилейларини мамлакат ва жаҳон миқёсида нишонлаш ҳақидаги фармонлар ва уларнинг ижроси
айни шу масала – миллий маънавиятимиз сарчашмаларига бутун халқимиз ва, биринчи навбатда,
ёш авлод эътиборини жалб этиш мақсадини кўзда тутади.
Ислом Каримов халқ маънавиятини юксалтириш деганда нимани кўзда тутганлигини ҳали
мустақилликка эришмасимиздан - 1990 йили Ўзбекистон Президенти сифатидаги биринчи
нутқидаёқ очиқ-ойдин баён этган бўлиб, ушбу маърузада инсон руҳиятининг нозик ва мураккаб
томонлари билан, “хазиналарга тўла миллий-тарихий анъаналар билан, умуминсоний маънавий
бойликлар билан ҳисоблашмаслик” яқин ўтмишимизда жамиятимизга қанчалар зарар
келтирганлиги қайд этилиб, бу соҳада янгича вазифалар олға сурилган эди:
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“Биринчи навбатда миллий маданиятимиз, халқ маънавий бойлигининг илдизларига эътибор
бериш лозим. Бу хазина асрлар давомида мисқоллаб тўпланган. Тарихнинг не-не синовларидан
ўтган. Инсонларга оғир дамда мадад бўлган. Бизнинг вазифамиз - шу хазинани кўз
қорачиғимиздек асраш ва янада бойитиш, сўзда эмас, амалда ҳар бир кишининг виждон
эркинлигини, эътиқодининг эркинлигини таъминлашимиз керак”120.
Ўзбекистон Президенти И.А.Каримов янги китобида ўзининг ушбу фикрларини янада
ривожлантиради ва муайянлаштиради. Унда аждодларимиз меросига биринчи даражали аҳамият
ажратилиб, Юртбошимиз улкан ғурур ва ифтихор билан шундай деб ёзади: “Аждодларимиз
тафаккури ва даҳоси билан яратилган энг қадимги тошёзув ва битиклар, халқ оғзаки ижоди
намуналаридан тортиб, бугунги кунда кутубхоналаримиз хазинасида сақланаётган минг-минглаб
қўлёзмалар, уларда мужассамлашган тарих, адабиёт, санъат, сиёсат, ахлоқ, фалсафа, тиббиёт,
математика, минералогия, кимё, астрономия, меъморлик, деҳқончилик ва бошқа соҳаларга оид
қимматбаҳо асарлар бизнинг буюк маънавий бойлигимиздир. Бунчалик катта меросга эга бўлган
халқ дунёда камдан-кам топилади.”
Президентнинг янги асарида бу тўғридаги қарашларини умумий ифодаси билан чекланиб
қолмай, ушбу мавзуга алоҳида фасл бағишлаб, унда миллий маънавиятимизнинг шаклланишига
асос бўлган, бугунги кун ёш авлод маънавий оламини шакллантирадиган асосий мезонларни
бирма-бир батафсил таърифлаб беради. Биз бу ўринда китобнинг тегишли қисмини тўлиқ
такрорлашга ҳаракат қилмасдан ундаги энг муҳим жиҳатларга диққатни қаратиб ўтамиз.
Китобда биринчи навбатда минтақа халқларининг энг қадимги ёзма мероси “Авесто” тилга
олинади. Ушбу бебаҳо маънавий обидада “борлиқнинг яхлитлиги ва бир бутунлиги, инсон
ҳаётининг табиат билан уйғунлиги масаласи одамнинг руҳий оламига чамбарчас боғлиқ ҳолда
кўрсатилганлиги” таъкид этилади. Айниқса, ундаги улуғ ахлоқий тамойил “эзгу фикр, эзгу сўз,
эзгу амал” бирлиги бугунги кунимизда ҳам маънавий аҳамиятини тўлиқ сақлаб келаётганлигига
алоҳида эътибор қаратилади.
Халқ оғзаки ижоди ва унинг ноёб дурдоналари ҳам миллат маънавиятини ўзида ёрқин акс
эттирувчи ноёб бойлик эканлигини Президент китобида «Алпомиш» достони мисолида
ҳаяжонли сатрларда очиб берилган. Бу достоннинг “кўп асрлик миллий давлатчилигимизнинг
халқона бадиий ифодаси” эканлиги ҳақидаги мулоҳазалар халқ ардоқлаган баҳодир алплар
тимсоли нақадар улуғвор рамзларни ўзида яширганига бизнинг диққатимизни тортади. Муаллиф
мустақиллик туфайли бор ҳашамати билан қайта тикланган Наврўз байрамининг чуқур фалсафий
мазмунига ҳам алоҳида эътибор қаратади. Бу қадим байрамимиз “биз учун ҳаёт абадийлиги,
табиатнинг устивор қудрати ва чексиз саҳоватининг, кўп минг йиллик миллий қиёфамиз,
олижаноб урф-одатларимизнинг бетакрор ифодаси” бўлиб келаётганлиги таъкидланади. Шу
ўринда “Юксак маънавият – енгилмас куч” китобининг бир ноёб хусусиятини алоҳида ажратиб
кўрсатишни хоҳлар эдик. Муаллиф назарий теранликни ёрқин мисоллар, эҳтиросли ифодалар
билан ажойиб уйғунлигига эриша билган ва бу билан бизга ўхшаган кўпгина дарслик ва
қўлланмалар ёзишга бел боғлаганларга ибратли намуна кўрсатган. У қадим битиклар, халқ оғзаки
ижоди, маросим ва урф-одатларимизни маънавиятни шакллантирувчи муҳим мезонлардан
эканлигини оддий санаб ўтиш билан чекланмайди, балки уларнинг ҳар бирига бир ёрқин мисол
келтириб, ушбу таснифдаги ҳар бир асарда алоҳида бир маънавий олам мавжудлигини кўз
олдимизда яққол гавдалантириб беради.
Маълумки, юртимиздаги бизга маълум илк шаклланган яхлит маънавият тизими “Авесто”
китобида ўз аксини топган. Бу китоб мустақиллик шарофати билан ҳозирги ўзбек тилига тўлиқ
таржима қилиниб нашр этилди. Бир пайтлар бу китоб муқаддас “маздаясна” динига асос бўлган
бўлса, бугун биз унга йирик адабий ёдгорлик сифатида қараймиз. “Авесто” матнлари шаклланган,
йиғилган ва қайта йиғилган даврлар асотир тафаккур даври бўлгани сабабли бу китобда баён
этилган маънавий қадриятлар тизими кейинчалик бошқа юртларга тарқалиб, турли сиёсий, ғоявий
таъсирлар остида кўп жойларида мушриклик ақидалари билан чалкашиб кетди. Масалан, Зардушт
гоҳларида тилга олинган 7 амшосипандлар моҳиятига эътибор қаратадиган бўлсак, қадим авесто
тилида Спинта Майню (Сипанд Мийну) - “тафаккур олами”, Ашаҳ Ваҳишта (Ардабеҳешт) –
“гўзал ҳақиқат”, “мукаммал низом”, Вуҳувмана (Баҳман)– “эзгу ният”, Спинта Ормаитий
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(Испандормаз) - “комил ақл”, Зашра Вайраяҳ (Шаҳриёр)– “умид дунёси”, Амирмитота
(Амурдод) – “умрбоқийлик”, “абадият”, Хавраватот (Хўрдод) – “комиллик”, “тўғрилик”
маъноларини англатиб келган. Кейинчалик коҳинлар талқинида буларнинг ҳарбири илоҳий хилқат
сифатида тасаввур қилиниб, уларга сиғиниш қоидага айланган, яъни Зардушт даъватидаги ягона
Парвардигор - Ахура Мазда(илоҳий билим эгаси, маъносида)га эътиқод қилиш ўрнига юқоридаги
каби маънавий қадриятларни илоҳлар, яъни сиғиниш объектларига айлантириш ҳолати юз берган.
Ислом дини бу соҳада масалани ойдинлаштирди. Қуръони каримнинг нозил бўлиши билан
умумбашарий миқёсда узил-кесил асотир тафаккурдан илмий тафаккурга ўтишнинг эътиқодий
асослари мукаммал тус олди. Кейинроқ бориб маънавиятга оид фанларнинг умумметодологик
асоси - нақлий ва ақлий билимлар уйғунлиги мустаҳкам пойдеворга эга бўлди. Президент
асари диққат билан ўқилганда айни шу жиҳатлар ҳам эътибордан четда қолмагани маълум бўлади.
Президент И.А.Каримов ўз асарида “маънавиятнинг юксалиши билан чамбарчас боғлиқ
бўлган яна бир мезон” - ислом дини ҳақида махсус тўхталиб ўтишни зарур деб ҳисоблайди.
Чунки “кўп асрлар мобайнида халқимиз қалбидан чуқур жой олиб, ҳаёт маъносини англаш,
миллий маънавиятимиз ва турмуш тарзимизни, қадриятларимиз, урф-одат ва анъаналаримизни
безавол сақлашда муқаддас динимиз қудратли омил бўлиб келаётганини алоҳида таъкидлаш жоиз.
Нега деганда, инсонийлик, меҳр-оқибат, ҳалоллик, охиратни ўйлаб яшаш, яхшилик, меҳр-шафқат
сингари халқимизга мансуб бўлган фазилатлар айнан шу заминда илдиз отади ва ривожланади”.121
Китобда яна шундай дейилади: “... халқимизнинг маънавиятини шакллантиришга, ҳар қайси
инсоннинг Оллоҳ марҳамат қилган бу ҳаётда тўғри йўл танлаши, умрнинг мазмунини
англаши, авваламбор, руҳий покланиш, яхшилик ва эзгуликка интилиб яшашида унинг
таъсирини бошқа ҳеч қандай куч билан қиёслаб бўлмайди”.122
Маълумки, шўролар даврида “дин халқ учун афюндир” деган ҳақоратли тамға остида
халқимизнинг имон-эътиқоди, минг йиллик эзгу қадриятлари топтаб келинди, имон илмга зид
қўйилди. Афсуски, бундай қарашлар бугунги кунда ҳам баъзи ўзини “зиёли” ҳисобловчилар, ҳатто
маънавият соҳасига алоқадор кишилар онгини тўлиқ тарк этгани йўқ. Улар бугун ҳам Имом
Бухорий, Имом Мотуридий, Абу Исо Термизий, Бурҳониддин Марғиноний, Маҳмуд Замаҳшарий
каби бутун жаҳон тан олган зотларнинг эътиқоди, демакки, ислом маърифатига қўшган беқиёс
ҳиссаларига беписанд назар билан қарашга, яъни шундай улуғ зотлардан кўра ўзларини
“билимдонроқ”, “онглироқ” ҳисоблашга уялмайдилар. Ҳануз диний билимларни дунёвий
билимларга зид қўйишга мойиллик билдирадилар. Президентнинг қуйидаги эътирофлари айни
шундай тамойилларга муносиб жавоб сифатида жаранглайди: “Бизнинг қадимий ва гўзал
диёримиз нафақат Шарқ, балки жаҳон цивилизацияси бешикларидан бири бўлганини халқаро
жамоатчилик тан олмоқда ва эътироф этмоқда. Бу табаррук заминдан не-не буюк зотлар, олиму
уламолар, сиёсатчи ва саркардалар етишиб чиққани, умумбашарий цивилизация ва
маданиятнинг узвий қисмига айланиб кетган дунёвий ва диний илмларнинг, айниқса, ислом
дини билан боғлиқ билимларнинг тарихан энг юқори босқичга кўтарилишида она
юртимизда туғилиб камолга етган улуғ алломаларнинг хизматлари беқиёс экани бизга
улкан ғурур ва ифтихор бағишлайди.”
Китобда, шунингдек, ислом маърифатининг узвий қисми бўлмиш тасаввуф ирфонининг
буюк намояндалари Абдухолиқ Ғиждувоний ва Баҳоуддин Нақшбандларнинг муборак
сиймоларига чуқур эҳтиром изҳор қилиниб, уларнинг миллатимиз маънавиятини
шакллантиришдаги умрбоқий ҳиссалари тилга олинади. Агар биз бу эътирофларни
И.Каримовнинг яна Аҳмад Яссавий, “шайхи валитарош” деб ном таратган Нажмиддин Кубро каби
буюк маънавият пирлари ҳақида турли сабаблар билан билдирган мулоҳазалари билан
қиёслайдиган бўлсак, умуман Президентимизнинг тасаввуф таълимотига нисбатан бўлган улкан
эътиборлари аниқ-равшан бўлади. Бу беҳуда эмас. Аслида нафақат миллий маънавиятимиз
такомилида, балки умумбашарий миқёсда маънавий қадриятлар устиворлигини таъминлашда
тасаввуф ирфонининг тарихий хизмати аллақачон ўз исботини топган. Буюк муршидлар ишлаб
чиққан ирфоний такомилнинг 4 босқичи (шариат, тариқат, маърифат, ҳақиқат) ҳақидаги
тасаввурлар тизими, дарҳақиқат, шахс маънавиятини шакллантириш борасида катта силжишларга
олиб келди. Агар Форобий, Бируний, Ибн Сино, Юсуф Хос Ҳожиб сингари ислом
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маърифатчилиги намояндаларининг ёш авлод тарбиясига оид қарашларида ақлга, билимга таяниш
устунлик қилган бўлса, тасаввуф таълимоти кўнгилни поклаш, илм ва амал уйғунлиги,
умумбашарий меҳр, ҳар ишда ният холислиги масалаларига эътибор қаратдилар. Ғаззолийдан
бошлаб “инсон вужудида кўнгил – подшоҳ, ақл – вазир” деган қараш етакчи ўринга ўта бошлади
ва Алишер Навоий ижодида бу тамойил ўзининг мукаммал ифодасини топди.
Шунингдек, Президент асарида ислом маърифати ва диний ақидапарастлик жаҳолати
буткул икки қарама-қарши қутб эканлигининг жуда ишонарли исботлари келтирилган.
Дарҳақиқат, улуғ аждодларимиз доимо тақлидий имонга, ақидапарастлик жаҳолатига аёвсиз
танқидий муносабат билдириб келганлар. Юртимизда 70-80 йиллардан бошлаб коммунистик
ақидапарастликдан “нусха кўчириш” асосида юзага келган баъзи оқимларнинг келиб чиқиш
маконлари суриштириб борганда хорижий таъсирларга бориб тақалиши бежиз эмас, бизнинг
юртимизда уларнинг “илдизлари” мутлақо топилмайди.
Шундай қилиб, Президент И.А.Каримов миллий маънавиятимизни шакллантирувчи асосий
мезонлар ҳақида гапирар экан, олдинги асарларида ҳам қатъий турган принципини
ривожлантириб, улуғ аждодларимиз меросида акс этган диний ва дунёвий билимлар мажмуига
тенг кўз билан қараш, уларни уйғунликда олиб ўзлаштириш лозимлигини, фақат шундагина
маънавий мукаммалликка эришиш мумкинлигини қайта-қайта
таъкидлайди. Чунки бундан
бошқача ёндошув албатта бирёқламаликка, демакки, маънавий нотўкисликка сабаб бўлиши аниқ.
Китобда халқимизнинг ўтмишда ислом илмлари ривожига қўшган улкан ҳиссаларини жаҳон тан
олган улуғ алломалари Имом Бухорий, Имом Термизий, Имом Мотуридий, Бурҳониддин
Марғиноний, буюк тасаввуф пирлари Абдухолиқ Ғиждувоний ва Баҳоуддин Нақшбанд каби
табаррук сиймоларнинг миллатимиз маънавий такомилига қўшган хизматлари билан бир қаторда,
математика ва астрономия сингари аниқ фанлар; медицина, фармакогнозия , минералогия каби
табиий фанлар; логика, филология ва жамиятшунослик фанлари соҳаларида жаҳон илми ривожига
баракали таъсир кўрсатган қомусий алломалар Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий, Аҳмад
Фарғоний, Абу Райҳон Беруний, Ибн Сино, Маҳмуд Замаҳшарий, Мирзо Улуғбек каби
мўътабар зотларнинг ҳар бири хусусида алоҳида тўхталиб, уларнинг нафақат миллий
маънавиятимиз, балки башарият маънавий такомилига кўрсатган таъсирларини бирма-бир қайд
этиб ўтилиши бу соҳа олимлари учун муҳим назарий-методологик намуна сифатида қабул
қилишга арзийди.
Президент И.А.Каримов бу буюк сиймолар шахсиятига нега бунчалик аҳамият
қаратаётганлигини шундай изоҳлайди: “Бизнинг ўз олдимизга қўйган мақсадимиз бундай улуғ
зотларнинг ҳаёт йўли ва қолдирган меросини тўлиқ тасвирлаш эмас, балки уларнинг энг
буюк намояндалари тимсолида маърифат, илму фан, маданият, дин каби соҳаларнинг
барчасини ўзида уйғунлаштирган халқимизнинг маънавий олами нақадар бой ва рангбаранг эканлигини исботлаб беришдан иборатдир. Бундай ноёб ва бебаҳо бойликни ҳар
томонлама чуқур ўрганиш, унинг маъно-мазмунини фарзандларимизга етказиш масаласи
барчамиз, биринчи галда, зиёлиларимиз, бутун жамоатчилигимиз учун ҳам қарз, ҳам фарз
бўлиши шарт, деб ҳисоблайман”.123
Китобда “тенгсиз азму шижоат, мардлик ва донишмандлик рамзи бўлган” Соҳибқирон Амир
Темурнинг мумтоз сиймоси, унинг набираси олим ва ҳукмдор Мирзо Улуғбекнинг илмий
жасорати чуқур эҳтиром билан ёдга олинади. Китоб муаллифи ўз ҳиссиётларини шундай баён
қилади: “Шахсан мен “Темир тузуклари”ни ҳар гал ўқир эканман, худдики ўзимга қандайдир
руҳий куч-қувват топгандек бўламан...”
Маълумки, ўз вақтида 1991 йил Алишер Навоий йили деб эълон қилинган ва ўша йил тўкин
кузнинг биринчи ойида ўзбек миллий маънавиятининг қуёшига бағишланадиган асосий тантана ва
тадбирларни ўтказиш белгиланган эди. Оллоҳнинг иноятини қаранг-ки, худди ушбу тантаналар
бошланиши олдидан мамлакатимиз сиёсий мустақилликни қўлга киритди ва сентябрнинг биринчи
куни Мустақиллик байрамига айланди. Президентимиз “миллат байрами” деб атаган Мир
Алишер Навоийнинг қутлуғ тўйи, шундай қилиб, “Ўзбекистонимиз ҳаётига алоҳида файз, тароват
бахш этди”, “юртимиз, элимиз тарихида қутлуғ келди, унутилмас сана бўлиб қолди”124.
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Президентимизнинг Алишер Навоий сиймоси ва бадиий-маънавий меросига чексиз эҳтироми
ушбу янги китобда янада ёрқин акс этган:“Ўзбек халқи маънавий дунёсининг шаклланишига ғоят
кучли ва самарали таъсир кўрсатган улуғ зотлардан яна бири – бу Алишер Навоий бобомиздир...
Алишер Навоий халқимизнинг онги ва тафаккури, бадиий маданияти тарихида бутун бир
даврни ташкил этадиган буюк шахс, миллий адабиётимизнинг тенгсиз намояндаси,
миллатимизнинг ғурури, шаъну шарафини дунёга тараннум қилган ўлмас сўз санъаткоридир...
Агар бу улуғ зотни авлиё десак, у авлиёларнинг авлиёси, мутафаккир десак,
мутафаккирларнинг мутафаккири, шоир десак, шоирларнинг султонидир”125. Муаллиф
буюк аждодимизнинг бебаҳо меросидан “халқимизни, айниқса, ёшларимизни қанчалик кўп
баҳраманд этсак, миллий маънавиятимизни юксалтиришда, жамиятимизда эзгу инсоний
фазилатларни камол топтиришда шунчалик қудратли маърифий қуролга эга бўламиз” деб қатъий
ишонч билдиради.
13-mavzu: Milliy ma’naviyatimiz takomilining asosiy davrlari. Ibtidoiy jamoa davrida ilk
ma’naviyat unsurlarining shakllanishi
Режа:
1. Миллий маънавият тарихий ҳодиса сифатида.
2. Башарият тарихи ва маънавият. Миллий маънавиятимизнинг теран томирлари.
3. Миллий маънавиятимиз тарихий такомилини даврлаштириш муаммолари. Миллий
маънавиятимиз тарихини ўрганишда манбаалар аҳволи.
Халқ маънавиятини, миллат маънавиятини сунъий равишда, қандайдир ўйлаб топилган
ақидаларга, догмаларга таяниб, юзага келтириб ҳам, кескин ўзгартириб ҳам бўлмайди. Чунки
маънавият тушунчасининг мазмуни бир кунда, бир йилда, ҳатто бир асрда шаклланадиган нарса
эмас, у ҳар бир халқнинг жуда узоқ тарихи қаъридан озиқ олиб, теранлик касб этиб келади.
Бугунги кунда миллий маънавиятимиз тадқиқотчисига осон эмас, у энди шўролар даври
файласуфларидан фарқли ўлароқ, ўз мулоҳазаларини мавжуд догмалар қолипида, мавҳум
мантиқий мулоҳазалар тарзида эмас, балки миллатнинг маънавий меросига, бу соҳада минг йиллар
давомида аждодлар эришган беқиёс ютуқларга асосланган ҳолда олиб бориши талаб этилади, яъни
маънавиятга оид фанлар, маълум маънода, тарихий-назарий фанлар бўлиб, уларнинг теранлиги
ва кўлами аждодларимизнинг минг йиллар давомида тўплаган яхлит тарихий-маънавий тажрибаси
билан белгиланади, шу билан бирга халқ донишмандлигининг турли суратларда зуҳур этиши ҳам
ундаги назарий хулосаларнинг манбаи бўлиб хизмат қилади.
Шундай қилиб, миллий маънавият, аввало, тарихий ҳодисадир. Ўрта Осиё халқлари
тарихининг ибтидоси асрлар қаърига сингиб кетган бўлиб, улар босиб ўтган неча минг йиллик
маънавий камолот пиллапояларини аниқлаш бугун учун муҳим муаммодир. Биз бугунги кунда
миллий маънавиятимиз назариясини яратиш учун аввало унинг тарихий такомилини батафсил
кўздан кечириб чиқишимиз керак бўлади. Айни шу масала билан шуғулланувчи фан
“Маънавиятнинг ривожланиш тарихи” бўлиб, унинг асосий мавзу доираси - мустақил Ўзбекистон
учун энг долзарб муаммолардан бири бўлган миллий маънавиятимизнинг такомил тарихи, асосий
қадриятлари, шаклланиш йўллари хусусидаги миллий маънавий меросимиз анъаналарига
таянувчи назарий хулосалар ва қарашлар тизимидан иборат.
Аммо миллий маънавият тарихи билан сиёсий, ижтимоий, ҳатто маданий ҳаёт тарихи
орасида муҳим фарқли жиҳатлар мавжуд. Аввало миллий маънавият тарихи миллатнинг маънавий
такомил жараёни билан боғлиқ. Унда баъзан асрлар кунларга, ва аксинча, кунлар асрларга тенг
бўлиши мумкин. Миллатнинг маънавий камолоти замонда, яъни унинг бутун тарихи давомида юз
беради, аммо у баъзан шиддат билан юксалиб борса, баъзан эса маълум даражада таназзулга юз
тутиши ҳам мумкин. Бир нарса аёнки, тарих ҳодисалари, шахслар, воқеалар ўтиб кетади, моддий
маданият унсурлари емирилади, маънавият эса юксалиб, бойиб, тобора кенгроқ кўлам ва теранроқ
мазмун касб этиб бораверади. Миллатнинг аксарияти маънавий таназзулга юз тутган фожеий
шароитларда ҳам миллий маънавият йўқолмайди, кўлам ва мазмунда ўзи етишган камолот
босқичини йўқотмайди. Чунки бунинг учун аждодлар яратган барча маънавий меросни маҳв этиш,
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инсонлар хотирасини, ҳатто ирсий хотирани ҳам барбод қилиш керак. Ундай кундан Аллоҳ ўзи
асрасин!
Демак, миллий маънавият ҳодисаси ҳам тарихий (ўтмиш тарих жараёнида юз бериб борган),
ҳам бугунги кунда мавжудлигини сақлаб турган кўп ўлчамли воқелик бўлиб, Алберт Эйнштейн
кашф этган тўрт ўлчамли(замон ва маконда бир пайтда мавжуд бўлган) воқе олам ушбу маънавий
олам бўлса ажаб эмас. Балки маънавий олам ўлчамлари чексиз бўлиб, тўрт ўлчамли қолипга ҳам
сиғмас.
«Миллий маънавият десак, миллий биқиқликка йўл қўямиз, умуминсоний маънавият ҳақида
фикр юритиш керак”, деган гапни на маънавият нималигини, на миллийлик ва умуминсонийлик
орасидаги нисбат қандай бўлишини тўғри тасаввур эта олмайдиган, илмий саводи чала
одамларгина айтиши мумкин. Бир инсонга ўз миллий маънавиятини тугал англаб етиш учун ҳам,
Аллоҳ юз йил умр берса, камлик қилади. Ҳиндистон маданиятидан бир чимдим, Европа илмидан
икки жумла, ислом дунёси маънавий меросидан икки чўқим олиб, «жаҳоншумул» маънавият
назариясига даъво қилгандан кўра, ўзбек юртида яшаб ўтган буюк алломалар ижодини имкон
даражасида изчил ўрганиб, шу билимлар асосида миллий маънавият ҳақида фикр юритган афзал
эмасми? Биз «маънавият нима?» деган саволга немис ёҳуд инглиз, рус ёки поляк, ҳинд ёки япон
қандай жавоб бериши мумкинлигини башорат қила олмаймиз. Умр бўйи ўз миллий маънавиятини,
узоқ асрлар давомида ўз миллати мансуб бўлган минтақа маданияти вакиллари ижодини асл
манбалардан ўрганиб келган одам ҳам миллий маънавиятимизни мукаммал англаб етдим, деб
даъво қилишга хижолат бўлади. Бу иш аслида кўпчиликнинг иши. Миллат маънавияти учун бутун
миллат қайғуриши керак.
Парижда, ЮНЕСКО ижроия кенгашида сўзлаган нутқида Президент Ислом Каримов
айтганидек: “ватанимиз асрлар мобайнида жаҳон цивилизациясининг бешикларидан бири
ҳисобланган”126. Аммо юртимизда 70 йил ҳукмронлик қилган собиқ тоталитар тузум маккорлик
билан ўз асоратига олган халқларнинг буюк ўтмишини авлодлар хотирасидан ўчирмай туриб
манфур мақсадларига ета олмаслигини яхши билар эди. Шу сабабли тинимсиз кураш ғоясини ҳаёт
маъноси деб эълон қилган “доҳийлар”нинг содиқ шогирд ва издошлари нафақат тирик
“душманлар” билан курашдилар, балки миллатларнинг ўтмиш маънавий мероси билан ҳам
тинимсиз “жанг” қилдилар. “Дин - афюн”, диний илм пешволари, тасаввуф уламолари “ашаддий
реакционер”, барча ўтмишдаги ҳукмдорлар - қонхўр, босқинчи (фақат айрим рус подшоҳлари
бундан истисно этилди), ўтмиш алломалар - дунёқараши чекланган, шоирлар - маддоҳ ва ҳоказо
даҳволар қилинди. Бундай қора тамғалар қарамлик асоратига тушган барча халқларнинг бой
маънавий меросига босиб чиқилди. Ҳатто уйидан эски араб ёзувида китоб топилган одамлар
давлатга қарши жиноятда айбланган даврлар бўлди.
Мустақиллик туфайли бизнинг маънавий қадриятларимиз, ўтмиш аждодларимиз қолдирган
мерос, ўзининг бутун мукаммаллигида, қайчиланмасдан, “прогрессив-реакцион” аталмиш зўраки
қолипларга тиқиштирилмасдан тиклана бошлади. Қуръони карим, ҳадиси шарифлар биринчи
марта ўзбек тилига таржима қилиниб, нашр этилди, Носириддин Рабғузий, Аҳмад Яссавий,
Убайдий, Муҳаммад Раҳимхон Фируз, Бурхониддин Марғиноний, Абу Мансур Мотуридий,
Беҳбудий, Фитрат, Чўлпон ва бошқа “совет даврида” ҳатто номларини эслаш ман қилинган
алломаларимизнинг асарлари бирин-кетин нашр этилиб, чанқоқ китобхонлар қўлига етиб кела
бошлади. Давлат тили ҳақидаги қонун қабул қилинди. Тасаввуф пирлари - Аҳмад Яссавий,
Нажмиддин Кубро, Баҳовуддин Нақшбанд юбилейлари миллатимизнинг руҳида покланиш
туйғуларини уйғотди. Пойтахтимизнинг қоқ марказида соҳибқирон бобомиз Амир Темурнинг
улуғвор мужассамаси ўрнатилиши ўзбек халқининг ҳар бир фарзанди руҳида ҳақли ифтихор
ҳисларидан ўчмас ёғду пайдо қилди. XX аср бошларида миллатни маърифат, адолат, ҳуррият сари
етаклаган жадид алломаларимиз халқ дилидан яна муносиб ўрин ола бошлади. “Босмачи” дея ёппа
қораланган миллий озодлик ҳаракати иштирокчилари ўз қадрларига лойиқ баҳоландилар.
Совет даврида бизда, биринчи навбатда, фалсафа, қолаверса, бошқа барча инсон ва жамиятга
оид фанлар ҳам Европа маданияти анъаналари асосида, унинг ҳам асосан бир йўналиш марксистик материализм йўналиши билан боғлиқ ҳолда шаклланди. Ҳатто ўз маънавий
меросимизни ҳам бегона қолипларга мослаб ўрганишга уриндик. Шундай экан, бугунги кунда
миллий маънавиятимизни назарий асосда жиддий ўрганишга киришишимиз бежиз
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эмас. Ўзбек халқининг маданияти, маънавияти ҳеч қачон жаҳон маданияти, маънавиятидан
тамомила айру, алоҳида бир йўлдан ривожланган эмас. Ҳамиша бошқа халқлар маънавий
бойлигини ижодий ўзлаштириб, ўзи ҳам жаҳон маданиятини бойитиб борган. Шу билан бирга
миллатимизнинг ўз мустақил маънавий қиёфаси мавжуд, у асрлар, балки минг йиллар давомида
шаклланган, у умуминсоний қадриятларга ёт эмас, аммо Борлиқнинг олий ҳақиқатига нисбатан
ўз талқинлари, ўз ёндошуви, ўз тушунчаларига эга.
Ижтимоий соҳада асл ҳақиқатни англаб етиш табиий ва аниқ(математик) фанларга нисбатан
бир неча баробар мушкулроқдир. Чунки ижтимоий соҳадаги тушунчалар тарихан шаклланади.
Уларни англаб етиш учун миллат тарихини, унинг маданий меросини чуқур ўрганиш керак.
Европа мамлакатлари бошидан кечирган давлатчилик тарихини ўрганиш асосида Осиёдаги ушбу
соҳа муаммоларини англаб етиш мумкин деб ўйлаган одам қаттиқ янглишади. Марксчилар бутун
инсоният тарихий такомилига татбиқ этмоқчи бўлган формацион назария ҳам айни шу сабабдан
ўзини оқламади.
Ҳар бир миллат, ҳар бир халқ ўз ҳаёт тарзини, келажагини аждодларининг тарихий
тажрибаси асосига қуради, ҳеч бир халқ бегона қолиплар, бегона андозалар асосида эмин-эркин
яшаб, тараққий эта олмайди. “Одамзод бировнинг бўйига қараб ўзига тўн бичмайди”, дейди
Юртбошимиз127. Ҳар бир хонадоннинг ўз тартиб-қоидалари бўлганидек, ҳар бир юрт ҳаётини
ташкил этишнинг ҳам ўз андоза-ўлчовлари, қонун-қоидалари бўлади. Улар ўша юртнинг табиийжуғрофий шарт-шароити, тарихий тажрибаси, миллий феъл-атвори билан боғлиқ тарзда
шаклланади.
Мавҳум бир шаклдаги умуминсоний маданият, умуминсоний маънавият ҳаётда асли мавжуд
эмас, жаҳон маданияти турли ўлка ва минтақаларнинг ўзига хос маданиятлари мажмуидан иборат.
Қандай миллат, қандай халқ бўлмасин, барибир, уни муайян инсонлар ташкил этади.
Инсонларнинг ҳар бири ўз қиёфаси, ўз феъл-атвори, фикр-андишалари, ўз ҳаёт йўли ва орзуниятларига эга. Аммо уларнинг барчаси Аллоҳ яратган маҳлуқотнинг бир тоифаси - бани одамга
мансуб бўлгани туфайли уларнинг барчаси учун умумий бўлган муайян қадриятлар мажмуи ҳам
мавжуддир. Бу қадриятлар ҳар бир миллат, ҳар бир инсон учун алоҳида аҳамиятга эга бўлиб,
уларнинг кўр-кўрона инкор этилиши, тан олинмаслиги бутун башарият учун ҳалокатли бўлиши
мумкинлигини жаҳон тарихи тажрибаси кўп марта исботлаган.
Минг йиллар давомида ер юзидаги турли минтақаларда яшаган халқларнинг ўзаро сиёсий,
маданий, ижтимоий алоқалари ҳозирдагидек яқин бўлган эмас. Асрлар мобайнида ер юзида турли
маданий минтақалар шаклланган. Европа халқларининг умумминтақа маданияти, жануби-шарқий
Осиё халқлари минтақа маданияти, Ҳиндистон яримороли ва унга қўшни ҳудудларда яратилган
умумий маданият ва бошқа бир қатор минтақалар маданияти - буларнинг ҳар бири ўзгасидан фарқ
қилувчи қатор диний эътиқод, фалсафий мактаблар, санъат ва адабиёт, урф-одат ва анъаналарнинг
ўзига хос уйғун бир тизимларини вужудга келтирган-ки, аҳли башарнинг бундай бебаҳо мулкини,
маънавий хазиналарини бефарқлик билан бир-бирига қориштириб юборишимиз мутлақо ижобий
натижалар бермайди.
Ҳеч қачон бир инсон ҳақиқатнинг тагига етган эмас. Чунки Борлиқ ҳақиқати – чексиз. Уни
англаб етиш учун, биринчидан, шу кунгача инсоният эришган барча ютуқларни ўзлаштириш
лозим бўлади. Аммо бутун инсоният яратиб қолдирган илмий меросни мукаммал ўзлаштириш бир
киши учунгина эмас, ҳатто каттароқ илмий жамоалар учун ҳам оғирлик қилади. Иккинчидан,
барча инсониятнинг етишган билимлари ҳам Борлиқ ҳақиқати олдида уммондан томчидек эмас.
Шундай экан, воқеъ дунё ҳақидаги тасаввурларимизни қандай шакллантирганимиз мақсадга
мувофиқроқ?
Умуминсоний маънавият бўлмайди, умуминсоний қадриятлар эса ҳар бир миллат
маънавиятида ўзига хос ва махсус тизим шаклида намоён бўлади. Чунки миллий маънавият
тарихий ҳодиса, ўзбекнинг маънавий такомили немис ёки хитой халқи бошидан кечирган тарихий
жараёнлардан буткул фарқ қилувчи сиёсий-маданий макон ва замонда юз берган. Ҳар бир халқ
моҳиятан умуминсоний бўлган қадриятларни тамомила ўзига хос шаклу шамойилда ифода
этишининг сири шу ерда.
Турли миллатлар маънавиятининг ўзига хослиги камалакдаги турли ранглар товланишига
монанд бўлиб, улар бир-бирини тўлдиради, бойитади, аммо инкор этмайди, бир сўз билан
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айтганда, маънавият элларни зидлаштирмайди. Бутун дунё халқлари бир-бирини тушуниб яшашга
интилмоғи лозим. Душманлик, ғайр кўзи билан қараш эмас, меҳр башариятни бирлаштиради. Бу
улуғ ҳақиқатни бизнинг аждодларимиз аллақачон англаб етганлар. Аммо ўзгани тушуниш учун,
ўзгага меҳр кўзи билан боқиш учун, аввало, инсон ўзлигини англаб етмоғи керак. Ўзлигини
англамаган зот ҳеч қачон ўзгани тушунмайди, уни холис қабул қилмайди.
Маънавият доимо миллий бўлади, шу билан бирга унда умуминсоний қадриятларга зид нарса
ҳам бўлмайди, чунки ҳар бир миллатнинг мустақил маънавий дунёси, маънавий қиёфаси бир
пайтнинг ўзида ички моҳиятига, ўзак томирларига кўра, ўзга халқлар маънавияти билан умумий
жиҳатларга, бутун башариятни бирлаштириб турувчи муштарак унсурларга эга бўлади.
Маънавиятнинг таърифини миллат маънавиятига татбиқ этадиган бўлсак, уни миллат руҳидаги
Борлиқ ҳақиқати билан уйғунлик, деб аташ жоиздир. Шундай экан, айни миллатимизни ўзга
миллатлардан ажратиб турувчи моҳиятлар эмас, балки бирлаштирувчи омиллар миллий
маънавият замирини ташкил этади. Фақат буни жўн тушуниш ҳам, жўнлаштириб талқин этиш
ҳам –хато. Маънавиятимиздаги энг умуминсоний ғоялар ҳам ниҳоятда миллий бир тарзда
ўзлигини намоён қилади, улар бошқа миллат маънавияти унсурларидан нусха кўчириш шаклида
намоён бўлмайди.
Миллий маънавиятимиз анъаналари меъёр қонунига таянади. Мураккаб воқеликнинг турли
жиҳатлари аро мутаносиблик, уйғунлик бўлишигина инсоният тараққиёти учун, ҳаёт
мукаммаллиги учун асосий шарт эканлигини улуғ алломаларимиз ўз давридаёқ англаб етганлар ва
ўз асарларида ифодалаб берганлар.
Бугун мустақил Ўзбекистоннинг биринчи Президенти жаҳон тажрибаси ва миллий
анъаналаримизга таянган ҳолда мутлақо янги модел яратмоқда ва у амалий ҳаётга татбиқ этилиб,
шу кунгача ўзини оқлаб келмоқда. Унинг асосида мустақил давлатчилигимиз, иқтисодимиз,
маънавий қадриятларимиз ривожланиб ва тараққий топиб бормоқда. Демак, бизнинг ижтимоий
соҳалардаги изланишларимиз айни шу умумметодологик асосга таянмоғи замон ва макон
руҳининг тақозосидир.
Миллий маънавиятимизнинг тарихий такомил жараёни ўта мураккаб ҳодиса бўлиб, уни
чуқур ва ҳартарафлама тадқиқ этиш учун бирнеча авлод жиддий тер тўкиши керак бўлади.
Бизнинг ушбу қисқа курсдан мақсадимиз эса ҳадд-ул-имкон бу йўлдаги дастлабки уриниш бўлиб,
фақат миллий маънавиятимизнинг тарихий такомил жараёнига енгил бир назар ташлаб ўтиш
ҳаракати сифатида баҳолаш мумкин. Албатта, барча асосий жиҳатларни қамраб олиш қийин.
Масалан, халқ оғзаки ижоди деб аталувчи беҳудуд маънавият уммони ҳақида, кўчманчилик
маданиятида акс этган маънавият унсурлари ҳақида махсус тўхталиш имконини топмадик. Урфодатларимиз, маросимларимиз маънавиятининг тарихий такомили ҳақида ҳам махсус тадқиқотлар
лозим. Биз асосан ёзма меросга таяндик, аммо шу ҳам тўлиқ қамровда эмас. Албатта, қўлимиздан
келганича, ақлимиз етганича ҳаракат қилдик.
Инсоният тарихий такомили ҳозирги Европа илмида 4 асосий даврга ажратилади:
1. Ибтидоий жамоа. 2. Қадимги дунё. 3. Ўрта асрлар. 4. Янги давр.
Аммо қадимшунослар (археолог ва палеонтологлар) масалага бироз ўзгача қарайдилар. Улар
1) тош асри, 2) бронза асри, 3) темир асри, деб ибтидоий жамоа ва қадимги дунёни уч босқичга
бўлиб ўрганадилар.
Юқорида ҳам айтиб ўтилганидек, ҳар бир халқ маънавиятининг ривожланиш тарихи турли
сабабларга кўра ўзига хос қонуниятларга эга бўлади. Бундан ташқари маънавиятимизнинг тарихий
такомил жараёни сиёсий тарихдан ҳам, иқтисодий муносабатларнинг ривожланиш босқичларидан
ҳам, маданият тарихидан ҳам муайян даражада фарқ қилади. Бугунги кун жаҳон илмининг
тажрибаси кўрсатиб турибдики, аввало, яхлит тарихий-маънавий жараённинг ҳар қандай таснифи
шартли ва нотўлиқ бўлиши ўз-ўзидан маълум. Аммо, барибир, бу борада қандайдир ўзак
томирлар, асосий бўғинлар ажратиб олинмаса, умуман илмий мулоҳаза юритиб бўлмайди.
Миллий маънавиятимизнинг тарихий такомили ўлкамиз халқлари маданий тараққиёт
жараёни билан бевосита боғлиқ ва ушбу саҳнда юз берувчи ҳодисадир. Фақат маданий тараққиёт
ўта мураккаб тарихий ҳодисалар мажмуини ташкил этса, миллатнинг маънавий камолоти бугунги
кунгача ўз долзарблигини сақлаб келаётган асосий ўзак унсурларга таянган ҳолда белгиланади.
Шу сабабли миллий маънавиятимизнинг неча минг йиллик такомилини бирқатор мавжуд
аломатларга кўра дастлабки тарзда уч асосий даврга ажратиб кўздан кечиришни мақбул билдик:
1. Исломгача миллий маънавиятимизнинг шаклланиши.
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2. Ислом минтақа маданияти доирасида миллий маънавиятимиз такомили.
3. Янги даврда жаҳон маданияти ва миллий маънавиятимиз нисбати.
Бу даврлар ўз ичига олган муддатларига кўра ўзаро асло тенг эмас. Биринчи давр неча минг
йилни қамраса, иккинчи давр 8-9 асрни ўз ичига олади, учинчи давр эса бизнинг ўлкамиз Туркистон учун 5 аср чамаси давом этиб, охирги 200 йили кўпроқ фожиаларга тўлиқ бўлди.
Ушбу даврлаштиришнинг асосида кўпроқ ташқи белгилар ётади. Уларнинг энг муҳими
манбалар аҳволи билан боғлиқ. Исломгача маънавиятимиз такомили ҳақидаги энг муҳим манбалар
ўлкамизнинг бугунги миллий ҳудудларидан ташқарида топилган бўлиб, асл матнларнинг яхлит ва
нисбатан мукаммаллари «Авесто» китоби ва туркий тошбитиклардир. Иккинчи қисми билвосита
маълумотлар бўлиб, қадим Шумер, Бобил ва Ашшур, қадимги Миср ва Юнон, Ҳинд ва Хитой
манбаларида, Эрон шоҳаншоҳларидан қолган тошбитикларда акс этгандир. Учинчи гуруҳ
манбалар археологик ёдгорликлар бўлиб, улар бевосита юртимиз ҳудудидан ёки атрофминтақадан топилган моддий ашёлар ва иншоотлар билан боғлиқ. Тўртинчи гуруҳ манбалар
сўнгги даврларгача оғзаки анъана ҳолида етиб келган халқ адабиёти, урф-одат ва маросимлар,
ўйинлар, байрамлар, хурофий ирим-сиримлар бўлиб, улар юзасидан узил-кесил хулосалар
чиқариш, айниқса, мураккабдир.
Умуман, бундай турли гуруҳ манбалар ўзаро жиддий қиёсий таҳлилни талаб қилади ва охирнатижада ҳам кўпинча муайян даражада тахминий хулосалар чиқарилади. Исломгача маънавият
ҳақидаги тасаввурларимиз, шу сабабларга кўра, барибир узил-кесил бўлиши қийин ва қанча қадим
замонларга кириб борсак, шу қадар тарихий ҳақиқат ва афсоналар қоришиб, чатишиб кетади.
Ислом даври манбалари қадим даврга нисбатан беқиёс даражада бой ва ишончлироқдир.
Ислом давридан бошлаб, айтиш мумкинки, масалага илмий ёндошув имкони жиддий тарзда
ошади ва миллатнинг маънавий камолот босқичлари минтақа маданияти доирасида аниқ
тарихийлик касб этади.
Учинчи давр бизга энг яқин бўлгани сабабли уни ўрганиш масалалари тадқиқотчиларнинг
анча кенг доирасини қамраб олган, чунки манбалар асосан ўзбек, рус ва қисман бошқа қардош
халқлар тилларида сақланганлигидан бу соҳада имкониятлар етарли. Мустақилликкача баъзи
архивлар давлат сири ҳисобланиб, тадқиқотчилар назаридан пинҳон тутилган бўлса, бугун
уларнинг эшиклари очилди ва табиийки, матбуотимиздаги энг кўп нашрлар ушбу Янги давр
маънавияти муаммоларига алоқадор бўлмоқда.

14-mavzu: Ilk shahar ma’naviyati va «Avesto» kitobi.
Тарихан биринчи зиёлилар - пайғамбарлардир. Чунки улар ўз даври ижтимоий муҳити
шароитида муайян устозлар мураббийлигида муайян матнларда битилган муназзам билимлар
тизимини ўзлаштириш имконига эга бўлмаганлар. Уларга Олий ҳақиқат сирлари бевосита ваҳий
тарзида нузул этган. Минтақамиз анъаналарида Муҳаммад (с.а.в.)гача неча минг наби ва расуллар,
юзлаб илоҳий китоб ва суҳуфлар нозил бўлгани қайд этилади.
«Авесто»да тош асри маънавияти унсурлари акс этганини кўрдик. Аммо бу китобда улар
асотир кўринишида акс этган ўтмиш хотиралари, холос. «Авесто» маънавиятининг асл моҳияти
уларда эмас. «Авесто» китобида аждодларимизнинг неча минг йиллик маданий мероси ўз аксини
топган. Аммо унинг яхлит тизимга уюшуви, бизгача етиб келган асос моҳияти Зардушт номи
билан боғлиқ. Зардушт «гоҳ»лари неча минг йиллар давомида уни табаррук тутган инсонлар
томонидан илоҳий ваҳий, деб тан олиб келинди. Бугун бу ҳақда аниқ бир нарса дейиш имкондан
ташқари. Қуръони каримда Зардушт пайғамбар сифатида, «Авесто» ёки унинг узвий бир қисми
илоҳий китоб сифатида эсга олинмаган. Аммо шуни ҳам алоҳида қайд этиш лозимки, илоҳий
китобда Зардушт ёлғон пайғамбарлар сифатида фош этилган эмас, «Авесто» ҳақида ҳам махсус
раддия билдирилмаган. Ушбу сир ёлғиз Аллоҳга аён. Биз эса ақлимиз етган даражада мулоҳаза
юритамиз.
Ҳар қандай бўлганда ҳам Зардушт гоҳлари «Авесто» матнининг умумий руҳидан маълум
даражада фарқ қилиши аллақачон ушбу соҳа билимдонларининг диққатини тортган. «Авесто»
матнларининг кўпчилик қисми, юқорида айтиб ўтганимиздек, инсоният онги такомилида асотир
тафаккур босқичини акс эттиради. Зардушт «гоҳ»лари эса тавҳид ғоялари асосига қурилган, яъни
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олам ва коинотнинг ягона Парвардигоридан хабар беради, уни Олий ва муқаддас (аниқроғи,
мутлақ) билим эгаси - Ахура Мазда деб улуғлайди. Шундан келиб чиқиб, иккинчи босқич
ибтидосида ҳақиқатда ҳам илоҳий калом (илоҳий нур) турган эмасмикан, деган тасаввур пайдо
бўлади. Тош асри, ҳатто Бронза асри одами ҳам ўз-ўзидан Коинотни ҳис қилган, Коинот сирини
ўша даврда англаб ета олган деб ўйлашга ақл бовар қилмайди. Зардушт «гоҳ»лари эса коинотдан,
чексиз борлиқ ва унинг моҳиятидан сўзлайди, бир сўз билан айтганда, «ғайб сири»дан огоҳ этади.
Зардушт таълимоти қайси замонга, қай тарихий муддатга тўғри келади, деган саволга ҳануз бир
хил аниқ жавоб йўқ.
Юқоридаги иловадан ҳам маълум бўладики, Қадим Юнон ва Рим маданияти вакиллари
Заратуштрани ҳатто Троя урушидан 5-6 минг йил қадим ўтган деб ҳисоблаганлар. Дарҳақиқат,
Зардушт «гоҳ»лари тил жиҳатидан «Авесто»нинг асотир тафаккур акс этган қисмидан
қадимийроқдир. Бу Зардуштнинг тафаккурда ўз замондошларидан бир неча аср ёки минг йиллар
илгарилаб кетиб қолганини англатадими ёки «гоҳ»лар матни ваҳий бўлиб, Зардушт пайғамбарлик
рутбасига сазовор этилганми? Бу саволларга жавоб топиш имкондан ташқари. Аммо бизнинг
минтақада милодий эрадан 3-4 минг йил илгари ҳозирги Туркманистон ҳудудида ва милоддан
илгари XVIII-XVII асрлар Жанубий Ўзбекистонда илк (ибтидоий) шаҳар жамоалари пайдо бўла
бошлаганини археологларимиз далиллаб беришди. Туркманистон жанубида Намозгоҳтепа,
Олтинтепа, Ўзбекистонда Сополлитепа, Жарқўтон ёдгорликлари бу илк шаҳар маданиятининг
намуналаридир. Металлургиянинг кашф этилиши, тош қуроллар ўрнини мис ва бронза қуроллари
эгаллай бошлаши, тарихчилар шаҳодатига кўра, илк шаҳар жамоалари пайдо бўла бошлаган
даврга тўғри келади. Бу босқичда ўтроқ деҳқончилик асосида вужудга келган доимий
манзилгоҳлар аста-секин илк шаҳарлар даражасига қараб юксалиб борди. Шаҳарда
ҳунармандчилик ривожланиб, турли касбдаги кишиларнинг алоҳида маҳаллаларга бирикуви юзага
келди.
Минтақамиз ҳудудидаги қадимшуносларнинг кашфиётларига таянган ҳолда исломгача
аждодларимиз маънавий камолотининг иккинчи босқичи бугунги кундан камида 4-5 минг йил
илгари бошланиб, то Искандар Мақдуний замонигача ёки, аниқроғи, Эронда Ҳахоманишийлар
(Ахмонийлар) сулоласи империя тузган VI асргача давом этгани ҳақида тахмин қилиш мумкин. Бу
босқич дунёни асотир тафаккур доирасида яхлит тасаввур қила бошлаш даври бўлди. «Авесто»
китоби ушбу тасаввурнинг меваси, ҳосиласидир. Бу даврда қадим Дажла ва Фурот дарёлари
оралиғида (Месопотамияда) ҳамда Нил дарёси қуйи оқимида қудратли ёзма маданият яратилди,
илк давлат тизими шаклланди. Аждодларимиз бир пайт ўша йирик давлатлар билан турли
муносабатларга киришганлар. Улар яратган «Авесто» маданияти маънавий мазмунига кўра, шумер
ва аккад тилларида Бобил ва Ашшур давлатлари ҳудудида яратилган асотир маданияти
ёдгорликларидан асло кам эмас, балки ортиқ бўлиши мумкин. Аммо, афсуски, Искандар
Мақдуний босқини туфайли юртимизнинг энг қадимги ёзма ёдгорликлари шафқатсиз йўқ
қилинди, бизгача мукаммал етиб келмади. Бизнинг бу давр ҳақидаги тасаввурларимиз «Авесто»
китобидан бизгача етиб келган жузвлар (қисмлар), ўзга ўлкалар қадим ёзма маданият
ёдгорликлари ичидаги маълумотлар ва археологик топилмаларни қиёсий ўрганиш натижасидагина
шаклланиб бормоқда. Бу даврда илк шаҳарлар маданияти вужудга келди, турли ҳунарманд
тоифалари ажралиб чиқа бошлади, яхлит эътиқод юзага кела бошлади, инсон илк бор Коинот
нуридан бевосита баҳраманд бўлди. Асотир тафаккурни, қабилачилик хурофотларини енгиб
ўтишга илк қадам - иккиланиш, тойишлар билан оғушта биринчи тетапоя қадам - қўйила
бошланди. «Авесто» китобида акс этган воқелик яхлит олганда кўпроқ шу даврга мос келади. Бу
даврнинг энг буюк маънавий ютуғи илк бор, гарчи асотир тафаккур билан қоришиқ бир даражада
бўлса ҳам боболаримиз руҳида илм ва имон уйғунлиги шакллана бошлагани, дейиш мумкин.
Агар «Маздаясна», «Ахурамазда» сўзларида яширинган маъноларни Қуръони карим «Бақара»
сурасининг 255-ояти («Оят
Имон
–
шахс
маънавияти-нинг
муҳим
таркибий жиҳати, ўзи англаб
етган ва тўғри деб билган
Борлиқ ҳақиқатига самимий
эътиқод.
Имон-эътиқод
маънавиятнинг ўзак томири
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ал-курси») мазмуни билан маълум даражада
мувофиқ келишига эътибор қиладиган бўлсак, ўша
пайтда ҳам инсоний билимлар манбаи ёлғиз илоҳий
боқий
билим деб тасаввур қилинганини сезамиз. Аммо у
даврлар одамининг аксарияти асотир тафаккур
даражасида дунёни тасаввур қилганликлари сабабидан,
Зардушт «гоҳ»лари (муножотлари)даги тавҳид ғоялари мушриклик адашувлари билан қоришиб
кетди.
«Маздаясна» эътиқодининг ахлоқий тамал тоши – «эзгу ўй, эзгу сўз, эзгу амал» бирлиги
қоидаси ҳам шу даврдан келаётган яна бир улуғ маънавий қадрият дейиш мумкин.
Исломгача бутун башарият, жумладан, ўлкамиз халқлари жуда узоқ
тарихий жараённи бошдан кечирдилар, буюк маънавий
Илм – шахс маънавиятикамолот йўлини босиб ўтдилар. Аждодларимиз аввало
нинг
муҳим таркибий жиҳати
табиат билан муносабатда маълум уруғ, қабила жамоаси
ва
миллий
маънавиятимизга
таркибида ўзлигини англаб етган бўлсалар, сўнг минтақа
миқёсига чиқдилар. «Авесто» маънавияти Ҳиндистоннинг хос маърифат йўлларидан
Борлиқ ҳақиқатини
«Веда» маданияти, қадим Шумер, Бобил ва Ашшур бири,
маданиятлари, қадим Юнон ва Рум антик маданиятлари англаб етишда билимга, ақл ва
моҳиятига монанд бўлиб, улар сингари тош асридан бошлаб тафаккурга таяниш. Илм нури
шаклланиб келган асотир тафаккур асосидаги маънавият билан ёришмаган эътиқод
эди, унда дунёни, атроф-муҳитни идрок этиш ўзига хос “тақлидий имон” ҳисобланади
такаббурлик
билан
тарзда кечарди. Инсон маънавий камолотининг дастлабки ва
бирлашса,
ақидапараст-ликка
босқичларида бу идрок тарзи анча-мунча ижобий аҳамиятга
эга бўлган эса-да, кейинчалик унинг чекланганлиги, ички олиб боради.
қусурлари билиниб қола бошлади. Бу маънавий камолотда бўҳрон ҳолатини юзага келтирди,
минтақа халқлари тараққиётида маънавий турғунлик хавфи пайдо бўлди. Навоий тимсолларидан
фойдаланиб таъбир этганда, аждаҳони енгиб ўтган Фарҳод олдида энди Ахриман-девни енгиш
зарурати пайдо бўлди. Маздаясна эътиқоди асотир тафаккур қобиғидан чиқиб кета олмади.
Турон ўлкасида асотир тафаккурнинг мутлақ ҳукмронлиги аслида қай давргача бўлганлигини
ҳозир айтиш қийин, аммо милодий эра бошланишидан анча илгариёқ бу ўлка халқлари
тафаккурида янгиланиш бошланган эди. Искандар Мақдуний давридан Шарқ ва Ғарб
маданиятлари уйғунлигининг ёрқин тимсоли - эллинизм йўналиши шаклланган бўлса, кейинроқ
Маздаяcна эътиқодини қайта ислоҳ қилиш орқали монавийлик бидъати вужудга келди. Кушонлар
даврида Ҳиндистондан Будда эътиқоди тарқалиб, Византиядан насронийлар кўчиб кела
бошладилар. Сибир ва Мўғулистон туркий халқлари Кўк тангри эътиқодини такомиллаштириб
бордилар. Ўлкамизда миллий бирлик тамойили кучайиб бориши эътиқодлар хилма-хиллиги билан
бир пайтга тўғри келди. Бундай мураккаб маънавий вазиятнинг ҳам ижобий, ҳам маълум даражада
салбий оқибатлари ўзини кўрсатмоқда эди. Ижобийлиги шунда эдики, аждодларимиз онгидан
асотир тафаккур унсурлари аста-секин сиқиб чиқарилиб, миллий тафаккур етакчи мавқега
кўтарилиб борди. Салбий жиҳати шунда эдики, эътиқодда собитлик, дунёни идрок этишда яхлит
тасаввурлар тизими йўқ эди. Эски асотир тафаккурнинг инсон онгидаги мутлақ ҳукмронлиги бой
берилгач, фақат миллий бирлик, ягона давлатчиликка интилишгина маънавиятдаги умумийликни
маълум даражада сақлаб турар эди.
Инсон дунёни, воқеликни, борлиқ моҳиятини тўлиқ ва тўкис, муайян ва равшан идрок этиши
учун яна бир илоҳий иноят лозим бўлди. Инсоният ҳаётидаги бу улуғ маънавий янгиланиш
Арабистон ярим оролидан дунёга тарқалди. Жоҳилия (яъни исломдан аввалги давр) арабларини
баъзан ялпи ибтидоий жамоа тузумида яшагандек талқин этишади. Бу тўғри эмас. Араб тили
қадим Бобил халқи аккадлар ва қадим яҳудийлар тили билан бир гуруҳдаги қардош тиллардан
бўлиб, шунинг ўзи араб халқининг қадимийлигига ишорадир. Жанубий Арабистондаги Яман ва
Хадрамавт ўлкаларида милоддан аввалги минг йиллик бошида ёзма маданият ва давлатчилик
анъаналари яхши ривожланганлиги фанга маълум. Кейинги даврларда ҳам Арабистонда турли
подшоликлар мавжуд бўлган. Фақат ўзгалар сингари араблар ҳам Қуръони карим нозил
бўлишидан олдин маънавий ва ижтимоий жиҳатлардан бўҳронли ҳолатда эдилар.
Яна бир нарсани қайд этиб ўтмоқ лозимки, арабларда то VII асргача «Авесто» ёки «Ведалар»
сингари мукаммал шаклланган асотир дунёқараш тизими мавжуд эмас эди, бу ҳолат, айтиш
бўлиб,
шахс
маънави-яти
имондан
бошланади.
Халқимиз тилида “имонсиз”
деган сўз энг оғир ҳақорат
саналиши бежиз эмас.
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мумкинки, янги яхлит эътиқод тизимини қабул қилишни маълум даражада осонлаштирар эди.
Аксинча, минтақада ва унинг чегараларида тавҳид таълимотига асосланган яҳудий ва христиан
эътиқодлари кенг тарқалганлиги ҳам бирмунча жараённи осонлаштирар эди. Ўша даврда араб
қабилаларининг ҳолати туркий қавмларнинг Буюк турк хоқонлиги тузилишидан бироз олдинги
аҳволига яқин бўлиб, улар олдида ҳам қабилачилик зиддиятларини енгиб ўтиб, ягона миллий
давлат тузиш зарурати рўй-рост кўриниб қолган пайт эди.
Илова:
«Авесто» китоби ва «Мазда ясна» эътиқоди
(Тарих фанлари доктори Мирсодиқ Исҳоқов ва фалсафа фанлари номзоди
Муҳаммаджон Қодировларнинг материаллари
асосида талабаларга қўшимча фойдаланиш учун матн)
Ушбу эътиқоднинг асл келиб чиқиши, унинг пайғамбари ва «Авесто» китоби ҳақида турлича
фикрлар мавжуд. Китобнинг асли номи «Апастак» бўлиб, парфиёнча «матн», ёки бошқа
талқинларга кўра «тайин этилган», «муқаррар қилинган» «ўрнатилган» маъноларини билдиради.
Бу китоб пайғамбар Зардушт («Авесто»да Заратуштра) номи билан боғланади. Қадим юнон
тарихчиси Плутарх Зарадуштра Троя урушидан 6 минг йил илгари туғилган деб таъкидлайди.
Агар Троя уруши милодий эрадан 1200 йил илгари юз берганини назарда тутсак, Зардушт яшаган
давр бугунги кундан 9 минг йил олдин бўлиб чиқади. Аристотел` Зардушт вафотини Платон (мил.
авв. 428-348 й.) вафотидан 6 минг йил илгари бўлган деб кўрсатади. Гермодор ва Гермини
Зороастр (юнонча талаффуз) Троя урушидан 5 минг йил илгари яшаган, деб ҳисоблайдилар.
Зардуштийлик дини ва унинг тарихини жиддий ўрганган олим Мэри Бойс бу диннинг
шаклланиш даврини милодий эрадан илгариги ХIV-XII асрларга тааллуқли деб топади. Қатор
олимлар Зардушт пайғамбарлик эълон қилган даврни милодий эрадан олдинги VII асрга оид
дейдилар.
Ҳар ҳолда ўлкамизга Искандари Мақдуний лашкарлари билан эллинизм таъсири етиб
келгунга қадар бўлган энг қадимги мукаммал шаклланган диний эътиқод «Авесто» китобларида
акс этган «Маздаясна» эътиқоди бўлиб, уни Янги давр фанида кўпинча пайғамбари номи билан
«зардуштийлик» деб келишган. Дунёда кенг тарқалган яна бир янглиш тасаввур зардуштийликни
фақат Эрон билан боғлаб, «Авесто» маданиятини шу ҳудудгагина алоқадор деб билишдир. Тўғри,
сосонийлар империяси даврида (мелодий 224-651 йиллар) Эронда зардуштийлик давлат дини
даражасида бўлган. Аммо бу диннинг келиб чиқиши сосонийлардан эмас, ҳатто Искандар
Мақдунийдан ҳам илгариги даврга тўғри келиши назарда тутилса, сосонийлар даври
зардуштийлиги мутлақо иккиламчи ҳодиса эканлиги аён бўлади.
Зардуштийликнинг ҳақиқий ватани ҳақида «Авесто» китобининг ўз маълумотларига суяниш,
бизнингча, энг мақбул йўлдир. «Авесто»нинг бугунгача сақланиб қолган қисмларидан бири
«Вендидад» нинг биринчи бобида Ахура Мазда яратган ўлкалар саналади:
1)Арийана Ваэжа, 2)Гава, 3)Моуру (Марғав), 4)Бахди, 5)Нисая, 6)Харойива, 7)Вэкерта,
8)Урва, 9)Хнента, 10)Харахваити, 11)Хетумант, 12)Рага, 13) Чахра, 14)Варна, 15)Хапта Ҳиндав,
26)Упа Аодшу Рангхайа.
Олимларнинг тадқиқотлари натижасида булар тақрибан ҳозирги қуйидаги ўлкаларга тўғри
келиши маълум бўлди: 1)Хоразм ёки Аму ва Сир оралиғи, 2)Суғдиёна, 3)Марғиёна,
4)Бақтрия(Балх), 5)Ниса (Парфия пойтахти- ҳозирги Туркманистоннинг жануби ғарбида),
6)Ҳирот, 7)Кобул, 8)Тус(ҳозирги Эроннинг Хуросон вилояти), 9) Гўргон (Астробод), 10)Ҳорут,
11)Гилманд(ҳозирги
Афғонистон
шимоли),
12)Рей
(Теҳрон),
13)Чеҳра(Хуросонда),
14)Варна(Каспий денгизи жануби), 15)Ҳинд дарёси бўйлари, 16)Рангҳа дарёси келиб чиқувчи жой.
Албатта, баъзи жой номлари ҳануз баҳсли. Аммо «Авесто» китобида санаб ўтилган ерлар бутун
Мовароуннаҳр ва Хуросон (жумладан, ҳозирги Эрон ва Афғонистоннинг шимолий ўлкалари)ни
қамраб олганлиги кўриниб турибди. «Авесто»да Орол денгизи (Ворукаша ёҳуд Вурукаша) ва
Амударё (Дойтия) ҳам таъриф этилади. Демак, дастлабки даврларданоқ зардуштийлик ёки
аниқроғи, «Маздаясна» эътиқоди, эроний ва туроний халқлар қадимдан аралашиб яшаган яхлит
бир минтақани қамраб олган ва шу ҳудудда тарқалгандир.
«Авесто» тили ўша даврлардаёқ
жуда қадимий тил ҳисобланар ва Эрон империясининг расмий тили бўлмиш қадим форс тилидан
ҳам фарқ қилар эди.
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«Авесто» тили шарқий Эрон тиллар гуруҳига кирувчи суғд, хоразмий ва бохтарий тиллари
билан кўпгина умумий жиҳатларга эга. Бу асар Искандар истилоларидан анча илгари 12 минг
бузоқ терисига ёзилганлиги кўп манбаларда ёд этилади. «Авесто»энг қадимги ҳисобланган
қисмларида темир қурол ҳақида маълумот йўқ, аммо сариқ рангли болта ҳақида эслаб ўтилади.
Шу каби далиллар асосида ҳолда «Авесто» китоблар мажмуасида акс этган маданиятга бронза
асри маданий қатламидан бизгача етиб келган буюк мерос сифатида қарашимиз мумкин. Милодий
эрадан илгариги V-I минг йилликлар орасида шаклланган бу маданий яхлитлик, албатта, ўз ички
такомил босқичларига эга бўлган. Башарият такомилидаги бу маданий босқичларнинг
биринчисини «Авесто»нинг ўз мазмунидан келиб чиққан ҳолда Жамшид (Йима) даври, яъни тош
асри маданиятига оид деб ҳисобласак, ундан кейинги босқични шартли равишда бронза асри ёки
илк шаҳар маданияти босқичига тўғри келади, деб қайд қилиш мумкин. Бу китобда турли қабила
асотирлари билан тавҳид эътиқодидан таълим берувчи қарашлар ўзаро чатишиб кетгани сезилади.
Бу башарият онгидаги мураккаб тафаккур жараёни бир неча минг йилларни ташкил этиши
мумкин. Намозгоҳ ва Олтинтепа, Сополли ва Жарқўрғон илк шаҳарларида истиқомат қилган
аҳоли ушбу мураккаб маънавий жараённи бошдан кечирганлиги кўпгина ашёвий далилларда кўзга
ташланади. Албатта, археологик қазилма натижаларининг тадқиқ ва талқини, қадим матнлар
тадқиқ ва талқинидан жиддий фарқ қилади ва уларни қиёсий ўрганишда баъзан деярли ҳал қилиб
бўлмайдиган муаммолар пайдо бўлади. Аммо на илож, биз Аллоҳ иноятига умид билан ўз
ўтмишимизни билиш учун астойдил уринсак, ажаб эмас, яширин ҳақиқатлар бироз ойдинлашса.
Биз зардуштийлик деб ўрганган эътиқод тизими асли манбада «Мазда ясна даэна» (Маздага
сиғиниш дини) деб аталган.»Мазда сўзи «билим», «билимдонлик»,»донолик»,»донишманд»,
«оқил» маъноларига тўғри келади. Бу сўз олдига «Ахура»(«парвардигор»,»бутун борлиқнинг
эгаси, ҳукмрони») сўзи қўшилса-Ахура Мазда исми ҳосил бўлади. Шундай қилиб, «олий, илоҳий
билимлар эгаси» маъносидаги Ахура Мазда «Маздаясна» динида ягона тангри, борлиқни яратувчи
қудратли зотнинг номланишидир.
IХ асрда тузилган «Авесто» шарҳига оид «Денкарт» китобида баён этилишича, қадим
замонда Наврўз байрамига тайёргарлик кунларида муқаддас хаома ичимлиги тайёрлаётган
коҳинлардан бири Зардушт саҳар палласида дарё ёқасига сув олиш учун тушади. Шу пайт
дарёнинг ўртасида нурли сиймо- Ахура Мазданинг Воҳу Маана (Эзгу фикр) исмли малаги пайдо
бўлади. Воху Маана Зардуштни етаклаб Ахура Мазда ҳузурига олиб боради. Борлиғи эзгу нур
билан йўғрилган Ахура Мазда замину осмондаги барча эзгу нарсаларнинг яратувчиси эканини
Зардуштга билдиради. Одамлар орасида Ахура Маздага сиғиниш эътиқодини ёйишга Зардуштни
масъул қилиб, уни «пайғамбар», яъни хабар етказувчи қилиб танлаганини эълон қилади.
Бу тасвир асосида бир қатор тадқиқотчилар «Мазда ясна» дини ваҳий орқали билдирилган
илк самовий эътиқод бўлса керак, деб тахмин қилмоқдалар.
Зардушт яшаган даврда аждодларимиз ҳали ёзувга эга эмас эдилар. Зардушт Ахура Мазда
пайғамбарлигига мушарраф бўлиб, у ҳақида, унинг дини ҳақида турли қавмларга хабар етказган
замонларда ўша даврнинг турли қабила ва уруғ маъбудларига бағишланган мадҳия-алқовлар,
афсун ва асотирлар кенг тарқалган бўлган. «Авесто» китобини тўлалигича Зардуштга нисбат
бериш дуруст эмас. Асли «Авесто» таркибида бевосита Зардушт номи билан боғлиқ матнлар
«Ясна» китоби таркибига киритилган 17 қўшиқдан иборат «Гоҳ»лар бўлиб, илмий адабиётларда
уларни «Гате» ёки «Госе» ҳам дейишади. «Госе»сўзининг сўнгги ундош товуши ўта юмшоқ тиш
оралиғи, тил олди сирғалувчи товуш бўлиб, талаффузи инглиз тилидаги th ҳарфлари билан
ифодаланувчи товушга яқиндир. Бу товуш тилнинг тарихий ривожида кейинчалик ҳ ҳарфи билан
ифодаланувчи товушга айланган ва бугунги кундаги «дугоҳ», «сегоҳ», «чоргоҳ» атамалари
таркибида учровчи «мусиқий оҳанг»,»қўшиқ» маъносига мос келувчи «гоҳ» тушунчаси ўша
қадимги «госе»дан келиб чиққандир. Зардушт «гоҳ»лари мадҳия ва панд йўсинидаги
муножотлардан иборат бўлиб, «Авесто» таркибидаги «Ясна» китобининг 28-34, 43-51 ва 53
бобларини ўз ичига олади.Улар асосан Ахура Мазда динини тарғиб этишга бағишланган.
«Гоҳ»ларда Ахура Мазда ваҳийси билан тинч-осойишта яратувчиликка қаратилган ҳаёт, оқил
ва адолатли ҳукмдор раҳнамолиги, ижтимоий ва маънавий уюшиш ғоялари ташвиқ этилади. Турли
хурофотлар, ёлғон ва талончилик, ҳуда-беҳуда ҳайвонлар қонини тўкиб, қурбонликлар ўтказиш
қаттиқ қораланади. Ҳар бир қабила, ҳар бир уруғ ўзи ўйлаб топган ёлғон маъбудаларга сиғиниб,
бефойда қурбонликлар келтириб юрган бир пайтда, Ахура Мазданинг якка-ягона парвардигор,
Борлиқнинг донишманд, одил ва оқил мутлақ яратувчи ва идора этувчи эканини эълон этиш,
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инсонларни ягона тангрига эътиқод этишга чақириш илк бор инсон қалбини илоҳий нур
ёритганлигининг далолати бўлиши мумкин.
Агар Зардушт инсоният тарихидаги минглаб пайғамбарларнинг биринчиларидан бўлган
бўлса, унинг тақдири ҳам ўша қадим даврларда ўтган ўзга набилар ҳаёти сингари мураккаб ва
машаққатли бўлди. «Гоҳ»ларда Зардушт ўзи бунга ишора этади:
Бошим олиб қайга кетай, қайдан топай паноҳ,
Ўз қавмимда тан олмаслар, қувлар уруғдошларим...
Умуман «гоҳ»ларда ҳаётий воқеа- ҳодисаларга ишоралар жуда кўп.Уларда уй ҳайвонларини,
моддий неъматларни етиштириш тарғиботи жуда изчил бўлиб, табиат бойликларини нест-нобуд
этиш, талончилик, инсон меҳнатига беписандлик ёвузлик сифатида талқин этилади. Ҳамма
ёвузликларнинг боши ёлғончилик ва бебошвоқ ҳаётдадир.
Бу давр, тарих нуқтаи назаридан, милодий эрадан бир неча минг йиллар илгари башарият
маданий-маънавий такомилида юз бера бошлаган эврилиш билан боғлиқ бўлиб, ибтидоий уруғжамоалар ўрнига илк суғорма деҳқончилик ва хонаки чорвадорлик заминида шакллана бошлаган
илк шаҳар маданияти, давлатчилик асосларининг вужудга келиши, яхлит мафкуравий тизимга
эҳтиёж туғилиши каби ҳодисалар билан бевосита алоқадордир.
Зардушт таълимотининг ахлоқий қарашлари ниҳоятда ибратлидир. Мазда ясна эътиқодига
амал қилган ҳар бир инсон ибодат олдидан қуйидаги ният сўзларини баралла овозда айтмоғи
лозим эди:
«Қувонсин Ахура Мазда, энг лойиқ Ҳақ таолонинг иродаси рўёбга чиқиб, Ангра Майню даф
бўлсин. Эзгу ўй, эзгу сўз ва эзгу амални алқайман. Ўзимни буткул эзгу ўй, эзгу сўз ва эзгу
ишларга бағишлайман. Қабиҳ ўй, қабиҳ сўз ва қабиҳ ишлардан юз ўгираман... Ҳақни шарафлаб
дейман: «Ҳақиқат олий неъмат, бу неъматдан ул киши баҳраманд ва савоб унга бўлғайки, у агар
энг эзгу Ҳақ йўлида савоб ишдан қолмаса». Маздага сиғинаман, Зардушт ёвлари бўлган девларга
ёвман. Ахура Мазда сўзига даъват этаман, деб имон келтираман...Нурафшон Ахура Маздага
сиғинишим туфайли унинг севинчига топинчу ҳамдларим, суюнчу олқишларим бўлсин.
«Эзгуликда беназир эгам...» дея бошлайман ушбу ибодатимни...»
Зардушт даврида «Авесто» китоби бирор бир тартибга солиб йиғилганмиди, бунинг аниқ
жавоби йўқ. Ҳар ҳолда Зардушт ягона Ахура Мазда номидан пайғамбарлик қилгани, фақат унинг
хабарини элга ёйишга урингани эътиборга олинса, дастлабки таълимот кейин
шаклланган»Авесто»дан фарқ қилган, унинг таркибидаги муқаддас дуо ва такбирлар ёлғиз Ахура
Маздага бағишланган бўлиши керак.
Зардуштдан кейинги асрларда унинг таълимоти ёйилган юртларда маҳаллий элатлар, қабила
ва уруғлар орасида тарқалган асотир тасаввур асосидаги мушриклик унсурлари, ҳар бир элатга хос
ибтидоий маъбудаларга топиниш хурофий анъаналари аста-секин Маздаясна эътиқоди билан
муросага келтирилган. Натижада соф якка худолик тизими қобиғига қадим хурофий маросим ва
удумлар ҳам жойлаша борган. «Авесто» китобининг такомил йўли ушбу жараённи бутун ички
мукаккаблигида акс эттирувчи зиддиятли ва кўп қатламли асотир тасаввурлар ва ягона тангрига
эътиқоднинг қоришиқ ифодаси сифатида намоён бўлади. Бу ҳақда илмий адабиётда В.А.Лившиц,
С.Н.Соколов сингари таниқли мутахассис олимлар ҳам фикрларини баён қилишган.
15-mavzu: Turkiy toshbitiklar ma’naviyati
Режа:
1. Мовароуннаҳрда қадим давлатлар ва миллий маънавиятнинг шаклланиш омиллари.
2. Туркий тошбитикларда миллий ғоянинг ифодаланиши.
Миллий давлатларнинг шакллана бошлаши миллатнинг шаклланиши билан бевосита боғлиқ
ҳодиса. «Авесто» маданиятининг тугал шаклланиши милоддан илгариги VII-VI асрларда
якунланган ва балки шу даврларда ёзма матнга кўчган бўлса эҳтимол. Ҳар ҳолда Искандар
Мақдуний ўлкамизга келганда «Авесто»нинг тўлиқ ёзма матни мавжуд бўлганлиги турли қадим
китобларда қайд этилади. Бизнинг минтақада илк давлатчиликнинг юзага келиши ҳам ушбу
даврларгача бошланган бўлиб, «Авесто» матнларида илк давлатчиликка оид атамалар ва
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тушунчалар учраши бежиз эмас. Аммо «Авесто» китобининг тўлиқ шаклланиш даври бўлган
бронза асри бошларида асосан, юқорида эслаб ўтганимиз, илк шаҳар-давлатлар мавжуд эди. Улар
атрофида эса ҳануз кичик уруғ жамоалари, қабилалар алоҳида-алоҳида, гуруҳ-гуруҳ бўлиб
истиқомат қилардилар. Аста-секин ўзаро яқин жойлашган турли ўлкалар аро маданий, иқтисодий,
сиёсий алоқалар вужудга кела бошлади. «Авесто» китобида Олий тангри Ахура Мазда яратган
ўлкалар Ариана Ваэжа (Хоразм), Гава (Суғдиёна), Моуру (Марғиёна), Бахди (Бохтар ёки юнонча
шаклида Бақтрия), Нисая (Ниса - Парфия пойтахти), Ҳаройва (Ҳирот) ва бошқаларни санаб
ўтилиши «Маздаясна»эътиқоди дастлаб тарқалган ушбу ўлкалар ягона маданий минтақа, кейинча
Мовароуннаҳр ва Хуросон деб аталган сарҳадни ташкил этганлиги маълум бўлади. Шимолда
Хоразмдан жанубда Шимолий Ҳиндистонгача, ҳозирги Эроннинг шимоли-шарқидан Фарғона
водийси, Еттисув ўлкасигача, Афғонистон чегаралари эса деярли тўлиқ ушбу ҳудуд ичида
жойлашгандир. Ушбу минтақа миқёсида шаклланган маданий-маънавий муҳит аста-секин ўз
чегараларини кенгайтириб бориб, бутун Эрон ва Озарбайжонга тарқалди. Эрон ҳудудида
зардўштийлик эътиқодига таянган буюк империялар таркиб топди ва улар орқали бу таълимот
Месопотамия (яъни Дажла ва Фурот дарёлари оралиғи, ҳозирги Ироқ ва Сурия, қадимги Бобил ва
Ашшур), Арабистон ярим ороли, Кичик Осиё (ҳозирги Туркия, қадимда Византия), ҳатто қадим
Юнон ва Рум (ҳозирги Италия) чегараларига етиб бориб, ўз таъсирини кўрсатди. Аммо Зардўшт
ғоялари қадим Юнонда илм-фаннинг ривожига хизмат қила бошлаган бир пайтда бизнинг минтақа
халқлари бошига кўп кулфатлар ёғилди. Аввало, Эронда салтанат ўрнатган Ахмонийлар
(Ҳахоманишийлар - Куруш, Доро ва бошқалар) қадим Турон юртига кетма-кет босқинлар
уюштирдилар. Сўнг Юнонистондан Искандар Мақдуний лашкар тортиб келди. Иккинчи
томондан, Хитой хоқонлари гоҳ жосус юбориб минтақа халқлари орасида низо чиқарар, гоҳ ўзи
қўшин тортиб келиб, Шарқий Туркистон ва Фарғона водийларини босиб олишга уринар эди.
Яъжуж-маъжуж (ёки жуан-жуан)лар шимолдан ҳужум уюштириб турардилар. Энди кичик шаҳардавлатлар ёки эркин қабила иттифоқлари етарли бўлмай қолди, минтақа халқлари ўз кучли ва
бирлашган империясини тузиш заруратини ҳис қила бошладилар. Минтақадаги кичик давлатлар
ўрнида милоддан олдинги III асрдан бошлаб хуннлар ҳарбий демократик иттифоқи, сўнгра
Кушонлар империяси дунёга келди. Шарқий хунн ҳукмдорлари Хитойгача етиб борган бўлсалар,
Ғарбда улар Баламир (374-400), Юлдуз (400-410), Аттила (434-453) каби номдор лашкарбошилар
тимсолида бутун Рим империясини ларзага солдилар. Кушонлар империяси милодий эра
бошларида ҳозирги Шимолий Ҳиндистон ва Турон ўлкаларини ягона ҳудудга бирлаштиришга
муваффақ бўлдилар. Бу икки йирик давлатчилик тажрибаси туркий халқлар иштироки билан
бўлган бўлса, кейинроқ бориб туркий элат ўз мустақил империясини тузишга муваффақ бўлди.
Миллатнинг ўз-ўзини англаб етиши шу тариқа амалга ошди. Милодий эранинг V-VI асрларидан
бошлаб, гуллаб яшнаган пайтларида Қора денгиз бўйлари ва Дунай соҳилларидан то Жанубий
Сибир ва Мўғулистон ерларигача, Волга бўйлари ва Ўрол тоғи этакларидан ҳозирги Шимолий
Афғонистонгача ҳукмини юритган Буюк турк хоқонлиги (ёки Кўк турк хоқонлиги - «кўк» бу
ўринда «осмоний», «муқаддас» маъноларини англатади) шаклланди. Бу улуғ империя гоҳ
юксалиш ва гоҳ таназзул даврларини бошдан кечириб, то милодий эранинг VIII асри бошларигача
мавжуд бўлди. Ушбу даврда умумтурк адабий тили шаклланди, ҳарбий демократия қонунлари
аста-секин барқарор давлатчилик қоидаларига айлана борди, махсус туркий ёзув ишлаб чиқилиб,
бой адабий ёдгорликлар дунёга келди. Уларнинг жуда кўпчилиги бизгача етиб келмаган бўлиши
мумкин, аммо етиб келганларининг ўзини олганда ҳам жиддий маънавий бойлик яратилганлиги
ҳар қандай шубҳадан холидир.
«Ўғузнома», «Култегин битиклари», «Тўнйуқуқ битиги», «Билка қоғон битиги» сингари
йирик тарихий-бадиий асарлар ўша давр аждодларимиз тафаккур тарзи, орзу-армонлари,
маънавий камолот даражасини акс эттиради. Бизнинг назаримизда, ушбу тош битиклардаги энг
муҳим мавзу Ватан ва миллат, мустақил давлатчилик ғояларидир. Улар битик муаллифлари
Йўллиғ тигин, Тўнйуқуқ ва бошқалар қалбида юксак эҳтиросларни туғдирган ва бу туғён уларни
ўқиган бугунги китобхон дилига ҳам бундан 12 аср бурун қандай бўлса, худди шундай таъсир
кўрсата олади. Будуннинг (яъни, ўша давр тилида - халқнинг) бутунлиги, юртбошининг оқиллиги
ва тадбиркорлиги, баҳодирлар шиддати ва шижоати бугунги кунимиз учун ҳам ибрат ва намуна
бўлгуликдир.
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Ушбу битиклар мазмунидан туркий элат исломдан олдиноқ яхлит бир халқ сифатида
ўзлигини таниб олганини ойдин ҳис қиламиз ва ислом давридаги туркий сулолалар юксалишининг
маънавий омиллар ва асосларга эга эканлиги аён бўлади. Бу пайтда туркий халқлар ягона Тангрига
эътиқод қилишган. 716-720 йиллар орасида ёзилган «Кичик Култегин битиги» шундай шиддат
билан бошланади:
Тангри тоқ. Тангри инояти билан
Турк Билка қоғон бу ерга ўлтурдим.
Сўзимни тугал эшитгил.
Оға-иниларим, ўғлоним,
Бирлашган улусим, будуним,
Ўнгдаги ҳоким, катта беглар,
Сўлдаги буйруқ тарқатувчи беглар,
Ўтуз
Тўқуз ўғуз беклари, будуни
Бу сўзимни яхшилаб эшит,
Қаттиқла тингла.128
Бу сатрларни 716 йилда тахтга ўтирган Билка қоғон номидан унинг жияни, буюк саркарда
Култегиннинг набираси улуғ шоир Йўллуғ тигин (тигин – туркийда «шаҳзода» маъносини
билдиради) ёзмоқда. Бу Ватан ва миллат фидойиси ўз аждодлари, бобоси ва амакисининг шонли
курашларига бағишлаб ёзган йирик марсия-достонларида миллат ва халқ бошини қовуштириш
учун ўз ҳаётини тиккан баҳодир ва тадбиркор юрт улуғларини мадҳ этди, улуснинг бош манфаати,
миллий давлатнинг етакчи ғояси нима эканлигини ёрқин сатрларда ифодалаб берди:
“Турк будуни” - Буюк
турк хоқонлиги (Кўк турк
хоқон-лиги)
даврида
умумтуркий
адабий
тил,
мустақил давлатчилик ғоялари
асосида мукаммал шаклланган
ва “Култегин битиги”, “Билка
қоғон битиги”, “Тўнюқуқ
бити-ги” каби туркий тошбитикларда ўз ифодасини
топган ягона туркий халқ ва
миллат тимсол-тушунчаси.

Турк будунини бириктириб,
Эл тутунмоғингизни бунда битдим.
Янглишиб парчаланишингизни,
Яна бунда битдим.
Не-не сўзим эса,
Мангу тошга битдим.
Уни кўра билинг,
Эндиги турк будуни, беклар.129

Истеъдодли саркарда Култегин турли туркий
қабилаларни ягона халқ сифатида бирлаштириш учун бутун
умрини фидо қилди, Турк хоқонлигининг охирги ҳукмдорларидан бўлмиш акаси Билка қоғон
салтанатини боболари бошқарган довруғли юрт ҳудудларида сақлаб қолиш учун тинмай турли
бузғунчилик тамойилларига қарши аёвсиз жанглар олиб борди. Йўллуғ тигин буюк боболари
тимсолида элни ватанга муҳаббат, миллатпарварлик руҳида тарбия қилишга интилади, юрт тинч,
халқ ҳаёти фаровон бўлиши учун давлатни бошқарувчилардан, беклардан ва оддий аҳолидан
қандай маънавий фазилатлар талаб этилишини улуғ хоқонлар давридан намуна келтириб кўрсатиб
беради:
Билка қоғон эрмиш,
Алп қоғон эрмиш,
Буйруқчилари ҳам билка(бўлғон бўлса) эрмиш,
Алп бўлган бўлса эрмиш.
Беклари яна, будуни яна тўғри эрмиш,
128 А.Қаюмов. Қадимият обидалари. Т. 1972, с. 134 (Матн таржимаси баъзи ўзгаришлар билан берилмоқда).
129 Ўша китов, с.137
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Шунинг учун анча қўл тутган бўлса эрмиш.130
Демак, ҳукмдорнинг асосий фазилати билимли, фаросатли, шу билан бир пайтда шижоатли
ва мард бўлса, лашкарбошилар, амалдорлар ҳам шундай бўлса, беклар, оддий фуқаролар миллат ва
Ватанга содиқ, тўғрисўз, гапи билан амали бир жойдан чиқадиган бўлса мамлакат юксалар, эл
фароғатда яшар экан. Агар ҳукмдорлар элни ўйламаса, халқ тўғри йўлдан тойса, юрт хароб бўлиб,
миллат ўзгалар асоратига гирифтор бўлар экан. Бу азалий ва абадий маънавий қадриятлар бугунги
кунимизда ҳам ўз долзарблигини сақлаб келаётгани Ўзбекистон Президентининг қатор асарлари
ва бобларида ўз акс-садосини топиб келмоқда. Бундан 1300 йил илгари Йўллиғ тигин, Тўнйуқуқ
каби миллат учун қайғурган шоирлари бўлган эл ўзлигини ҳеч қачон йўқотмайди, даҳрнинг минг
бир балоларидан омон чиқиб яна юксалаверади.
Хуллас, асотир тафаккур босқичида уруғ жамоаси бўлади, қабилалар бўлади, қабилалар
иттифоқи шакллана бошлайди. Аммо миллат тушунчаси бу даврдан анча кейин, миллий давлат
шаклланиши билан бир пайтда юзага келади. Масалан, «Авесто» китоби ёзилган тил бирор муайян
миллатнинг тилига мос келмайди. Эронда Аҳмонийлар сулоласи ҳукмронлигининг ўрнатилиши
минтақа тарихида империялар даврини бошлаб берди. Ўлкамиз халқлари бегона империя
даъвогарларининг минг йиллик босқинчилик азобларини кўрди, ушбу курашлар мобайнида
мустақил миллат сифатида шаклланиб борди, аввал хуннлар ва Кушонлар таркибида, сўнг
мустақил миллат сифатида миллий давлатчиликни -Буюк Турк хоқонлигини вужудга келтирдилар.
Бу даврда (V-VII асрларда) туркий адабий тил ҳам шаклланди ва ушбу умумтуркий адабий тил
ёдгорликлари бизгача тошбитиклар ва бошқа матнларда етиб келди. Миллатнинг ўз-ўзини англаб
ета бошлагани, турли туркий элатларнинг бир бутун халқ («будун») сифатида бирлашуви ҳаёт ва
мамот масаласи бўлиб, юзага чиққанлиги ушбу матнлар мазмунида аниқ ифодалангандир. Туркий
миллат ўз мустақиллиги учун, элатлар бирлиги учун курашда, аёвсиз жангларда шаклланди.
Талабаларга тайёргарлик учун ёрдамчи материаллар:
1. ИСЛОМГАЧА МИЛЛИЙ МАЪНАВИЯТИМИЗНИНГ ШАКЛЛАНИШ
БОСҚИЧЛАРИ
Босқичлар

Тарихий давр

I Энг қадимги
маънавият унсурлари

Ибтидоий жамоа

II
Илк шаҳар жамоаси
маънавияти
III
Миллат ва миллий
давлатнинг
шаклланиши

Илк шаҳардавлатлар
Буюк давлатлар
(империялар)

Асосий маънавий қадриятлар
а) Оилавий муносабатларнинг тартибга
солиниши ва уруғ жамоанинг ташкил
топиши;
б) Яратувчилик меҳнатининг эъзозланиши;
в) Тупроқ, сув, оловнинг эъзозланиши;
Илм ва имон уйғунлигининг шаклланиши
Миллат, миллий адабий тил ва миллий
давлатнинг шаклланиши

I. Энг қадимги маънавият унсурлари – Исломгача миллий маънавиятимиз
тараққиётининг биринчи босқичи. Тош асрига мувофиқ келувчи ибтидоий жамоа даврида
шаклланган маънавий қадриятлар. Бу даврда ҳануз ёзув ихтиро қилинмагани учун яхлит
шаклланган алоҳида маънавият тизими ҳақида хулоса қилиш қийин.
II. Илк шаҳар жамоаси маънавияти – Исломгача миллий маънавиятимиз
тараққиётининг иккинчи босқичи. Асосан бронза асрига мувофиқ келувчи илк шаҳар-давлатлар
даврида шаклланган яхлит маънавият тизими (масалан, шумерлар маънавияти ёки “Авесто”
маънавияти). Бу давр одамлари Борлиқ ҳақиқатини асосан асотир тарзида тасаввур этганлар.
130 Ўша китов, с.139-140
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III. Миллат ва миллий давлатнинг шаклланиши – Исломгача миллий
маънавиятимиз тараққиётининг учинчи босқичи. Темир асри ёки буюк салтанатлар даврида
шаклланган маънавий қадрият – “миллат” тимсол-тушунчасининг вужудга келиши (масалан,
туркий битикларда ўз ифодасини топган “турк будуни” тимсол-тушунчаси.)

16-mavzu: Tavhid e’tiqodi va Markaziy Osiyo xalqlari ma’naviyati
Режа:
1. Янги эра бошларидан жаҳонда ва минтақада маънавий янгиланиш заруратининг
кучайиши ва тавҳид эътиқодининг шаклланиши.
2. VIII-IX асрларда ислом минтақа маданиятининг ташкил топиши.
Сосонийлар даврида зардуштийлик Эронда ҳукмрон дин бўлди. Бу даврга келиб маздаясна
эътиқоди аллақачон асл маъносини йўқотган, асотир тафаккур таъсирида тамомила мушриклик
руҳидаги ботил ақидалар бўтқасига айланиб бўлган эди. Пайғамбаримиз ҳазрати Муҳаммад
(С.А.В.)га ваҳий тушган даврда ҳам Сосонийлар кўҳна ақидаларидан воз кечмадилар. Хусрав II
Парвиз Расулуллоҳ даъватини рад қилди ва сулола таназзулини бошлаб берди.
Шундай қилиб, Янги эра бошланишида Қадимги дунё қадриятлари бўҳронли ҳолатни
бошдан кечирмоқда, бутун аҳли башар қаршисида улуғ бир маънавий янгиланиш эҳтиёжи
бунёдга келганди.
Аслида аҳли башар онгидаги ўзгаришлар Яратганнинг инояти билан анча илгари бошланган
эди. Милоддан аввалги XVIII асрда ҳазрати Иброҳим алайҳиссалом Зардушт сингари илк бора
тавҳид нуридан баҳраманд бўлган бўлсалар, XIV асрга келиб ҳазрати Мусо Калимуллоҳ ягона
Тангри инончини яҳудий қавмига тарғиб қилди. Милодий эра бошларидан ҳазрати Исойи Масиҳ
(Руҳуллоҳ) ва ул зотнинг ҳаворийлари энди тавҳид эътиқодига бутун башариятни даъват эта
бошладилар. Исо (а.с.) номи билан боғланган эътиқод 3 аср халқ орасида ёйилиб бориб, IV аср
бошларида Византия императори улуғ Константин томонидан христиан дини сифатида расман тан
олинди.
Абу Толиб, тутинган ўғиллари Зайд ва бошқалар бўлди. Аммо янги эътиқод
Пайғамбаримизнинг кўпчилик яқин қариндошлари томонидан ҳам яхши қабул қилинмади.
Амакиларининг кўпчилиги аввал қарши чиқишди, улардан энг меҳ- рибони бўлмиш Абу Толиб
бутун умри давомида жиянини ҳимоя қилган бўлса-да, ўзи ислом эътиқо-дига имон келтир-мади.
Абу Толиб ва Хадича онамиз вафотларидан сўнг Макка мусул-монлари анча қийналиб қолишди ва
Расулуллоҳ дўстлари Абу Бакр билан бирга 622 йил ёз охирларида Макка шаҳридан Мадина (ўша
даврда Ясриб)га йўл олдилар. Уларнинг издошлари илгарироқ кўчиб ўтишган эди. Ушбу ҳодиса
ҳижрат (кўчиб ўтиш) деб аталади ва ислом тарихида буюк аҳамият касб этади. Муҳаммад (С.А.В.)
нинг ўз туғилган шаҳарларини эътиқод йўлида ташлаб чиқишлари билан ислом эътиқоди ғалабаси
бошланади, чунки Мадина шаҳрининг кўпчилик аҳолиси Расулуллоҳ даъватларини қабул қилиб,
ягона Аллоҳга имон келтирган эди. Ушбу воқеа 16 йилдан кейин мусулмон йил ҳисобининг
бошланишига асос бўлди ва шу сабабли мусулмон йил ҳисоби «ҳижрий эра» деб аталди.
Ислом дини асотир тафаккурга энг кескин ва охирги зарбани берди. Қуръони каримда «илм»
сўзи асосидаги «алима» (билмоқ) феъл негизига таянган калималар 750 марта учрашлиги илмий
тадқиқотларда қайд этилган бўлиб, бу ўзак фақат «Аллоҳ», «Рабб» (Парвардигор маъносида),
«бўлмоқ» ва «гапирмоқ» каби энг кўп ишлатилган ўзак-сўзлардан кейин бешинчи ўринда турар
экан.
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Расулуллоҳга илк нозил бўлган 5 оят ҳозирги Қуръони карим матни 96-сураси («Алақ»)нинг
биринчи оятлари бўлиб, шундай бошланади: «Иқраъ би-исми роббикал-лази халақ!» («Яратган
раббинг номи билан ўқи!»). Орада бир оят ўтиб, яна «ўқи!» сўзи қайтарилади: «Иқраъ ва роббикал
акрам, аллази аллама бил қалам. Аллама-л-инсона ма лам яълам». («Ўқи! Сенинг ўта карамли
парвардигоринг қалам воситаси билан таълим берди. Инсонга у билмаган нарсаларни ўргатди»).
Шундай қилиб, ислом эътиқоди аввал бошиданоқ инсонни ўқиб-ўрганишга, илм воситаси билан
дунёни англаб етишга тарғиб қилади. Ислом динининг яна бир муҳим хислати аҳли башар
маънавий камолотида тарихий тадрижийликни қатъий қоида қилиб белгилаб қўйилганлигидадир.
Бу масала Қуръони каримнинг кўп суралари жумладан, иккинчи («Бақара») ва учинчи («Оли
Ислом дини – Муҳаммад Имрон») сураларининг бошланғич оятларида очиқ-равшан
бўлиб,
ўзбекча
таржимада
қуйидагича
(сав)га ваҳий орқали нозил таъкидланган
ифодаланган:
«Алиф.
Лом.
Мим.
Ушбу
(илоҳий)
Китоб
(Қуръон)
бўлган Аллоҳнинг охирги
китоби Қуръони каримда ва шубҳадан холи ва (у шундай) тақводорлар учун ҳидоят (манбаи)
Пайғамбаримиздан
етиб дирким, улар ғойиб (диний хабарлар) га имон келтирадиган,
келган саҳиҳ ҳадисларда ўз намозни мукаммал ўқийдиган ва Биз ризқ қилиб берган
ифодасини топган эътиқод нарсалардан (садақа ва) эҳсон қиладиганлардир. Яна, улар Сиз
(Муҳаммад) га ва Сиздан илгари (ўтган пайғамбарларга) нозил
тизими.
қилинган нарса (илоҳий китоблар)га имон келтирадиган ҳамда
охират (қиёмат) га қатъий ишонч ҳосил қиладиганлардир. Айнан улар Парвардигорлари
томонидан (ато этилган) ҳидоят узрадирлар ва айнан улар нажот топувчи-лардир». («Бақара»
сураси, 1-5-оятлар). Демак, мўъмин бўлмоқнинг асосий шарт-ларидан бири фақат
Қуръонни эмас, балки ундан олдинги пайғамбарларга
Мусулмончилик
–
нозил этилган китобларни ҳам ягона Аллоҳ томонидан
Аллоҳнинг
борлиги
ва
юборилганлигини тан олишда экан.
Кейинги, «Оли Имрон» сурасининг бош-ланғич бирлиги ҳамда Муҳаммад(сав)
оятларида ушбу ғоя янада аниқроқ қилиб тушунтирилади: унинг охирги ҳақ пайғамбари
«Алиф. Лом. Мим. Аллоҳ – Ундан ўзга илоҳ йўқдир. У тирик эканлигига имон келтирган
ва абадий турувчидир. (У) Сизга (эй, Муҳаммад), Китоб барча инсонларнинг ислом
(Қуръон) ни ҳақиқатан ўзидан олдинги (илоҳий китоблар) ни дини ҳақидаги тасаввурлари.
тасдиқловчи ҳолида нозил қилди. Таврот ва Инжилни олдин Ислом маданияти тарихида
ақидаларини
нозил қилиши эса, одамларга ҳидоят (манбаи) бўлиши учун ислом
турлича
эди. (Энди эса) ҳақ билан ноҳақликни ажрим этувчи тушунишдаги
қарашларнинг
мав-жуд
(Қуръон) ни нозил қилди...» («Оли Имрон» сураси, 1-4эканлиги
ислом
ва
оятлар).
Бу оятларда Қуръоннинг Фурқон (“ҳақ билан мусулмончилик ўзаро боғлиқ
ноҳақликни ажрим этувчи”) деб номланиши алоҳида таъкид бўлган турли воқеликларни
этилганки, бу ҳам чуқур ҳикматга эга. Тарихий тадрижийлик англатишини кўрсатади.
нафақат Қуръонда, балки ундан олдинги илоҳий китобларда ҳам таъкид этилган ва уларда ўзидан
кейинги китобларга ишоралар мавжуд эканлиги маълум.
Қуръонда қайта-қайта таъкидланишича, ислом динида Аллоҳ олдидаги энг оғир гуноҳ ширк,
яъни ягона Парвардигорга қайси бир зотни шерик қилишга уринишдир. Барча илоҳий китобларда
олға сурилган Тавҳид (яратувчининг ягоналиги ва барча мавжудот манбаи эканлиги) ғояси
исломда ўзининг олий даражадаги талқинини топган.
Ислом маънавиятининг қирралари ранго-ранг, моҳияти теран. Санаб
Ислом маънавияти – Охирги ва
мукаммал илоҳий китоб бўлмиш Қуръони
карим мазмунида ифодаланган маънавият
тизими бўлиб, Инсон руҳининг Борлиқ
ҳақиқати
билан
уйғунлашув
сари
интилишида
ғайбий
ҳидоят
йўли
ҳисобланади. Ислом дини ва маънавияти
моҳиятан бошқа-бошқа нарсалар эмас, аммо
инсонлар тасаввурида улар фарқ қилиши
мумкин. Масалан, ислом динида қабул
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ўтганимиз илмийлик ва ёзма маданиятга қилинган фарз ибодатлар ва ақидавий
таяниш, тарихий тадрижийлик ва тавҳид қоидалар бошқа тавҳидий динлардан фарқ
изчиллиги шулар жумласидандир. Қуръони қилади, аммо ислом маънавиятига кўра ҳар
карим оятларига биноан инсоннинг ер юзида бир инсон ўз ақидаси ва Борлиқ ҳақиқати
халифа эканлигининг бир неча қайта тўғрисидаги тасаввурларидан қатъи назар “ер
таъкидланиши ислом маънавиятининг энг улуғ юзидаги халифа” сифатида эҳтиромга
қадриятларидандир. Қуръони каримнинг жуда сазовордир.
кўп оятларида инсоннинг азиз ва мукаррам
қилиб яратилгани, унга ер ва осмондаги барча нарсалар бўйсундириб қўйилганлиги алоҳида
уқдириб ўтилган.
Ислом маънавиятининг энг олий нуқталаридан бири қабилачилик хурофотларига узил-кесил
барҳам берганлиги, уруғ жамоаси, ягона аждодга бориб тақалувчи ирсий биродарлик ўрнига
тавҳид эътиқоди асосидаги инсоний биродарлик жамоаси - «умма» тушунчасининг киритилиши
бўлди. Бу ҳодиса аҳли башар маънавий такомилида энг муҳим бурилиш нуқтасидир, аммо ушбу
ғоя ҳануз ҳам мукаммал англаб етилган, деб бўлмайди.
Ислом минтақа маданиятининг шаклланиши осонлик билан бўлгани йўқ, бунинг учун
баъзи сиёсий масалалар тўғри ҳал бўлмоғи зарур эди. Пайғамбаримиз умрининг охирларига бориб
араб дунёсида «умма» ғояси ғолибликни қўлга киритди, араблар қабилачиликдан ягона миллат
даражасига кўтарила бошлади. Бу жараён илк халифалар Абу Бакр ва Умар (разиаллоҳу анҳума)
даврларида ниҳоясига етди. Ягона араб давлати шаклланди. Ислом қўшни мамлакатларни ҳам
фатҳ эта бошлади. 642 йилда охирги Сосоний Йездигерд III Наҳованд яқинидаги жангда енгилиб,
Хуросонга қочди. 674 йилда араб қўшини биринчи марта Амударёни кечиб ўтиб, Бухорога кирди.
Қутайба ибн Муслим (705-717) даврида Мовароуннаҳр араблар томонидан асосан ишғол қилинди.
Агар тарихий воқеликни тўғри идрок этадиган бўлсак, бу даврга келиб қадим Турон ўлкасида
муайян сиёсий парокандалик ҳолати ҳукм сурар, турли кичик ҳукмдорлар бир-бири билан
олишиб ётар, Буюк Турк хоқонлиги таназзулга юз тутиб, туркий ва эроний қавмлардан бири
арабларга кескин қаршилик кўрсатса, иккинчиси муросасозлик йўлини тутарди. Барибир
босқинчиликка қарши миллий-озодлик кураши тўхтамади, Ислом дини ҳам даставвал маҳаллий
халқ онгига жуда қийинчилик билан сингиб борди. Аммо илғор
Ислом
минтақа
тавҳид эътиқоди эски хурофий ақидалар устидан аста-секин
ғолиб келиши табиий эди. Бир қатор туркий ва эроний қавмлар маданияти – асосан VIII –
асрларда
шаклланиб,
араблар билан ягона эътиқод асосида иттифоқлашув йўлини IX
ва
Шимолий
тутишга мойил бўлиб борардилар. Фақат уммавий халифалардан Испания
Африкадан
Волга-бўйи
ва
аксарияти маҳаллий Ажам халқларини араблар билан тенг
Шарқий
Туркистон-гача
кўрмаслик сиёсатини тутар ва бу билан халқларнинг ихтиёрий
равишда имон келтиришларига маънавий жиҳатдан тўсқинлик чўзилган ҳудуддаги мусулқиларди. Бу орада Расулуллоҳнинг қариндош ва авлодлари, монлар жамоаси учун умумий
бўлган ва деярли XVI аср
биринчи навбатда, куёвлари
бошларигача нисбатан яхлитлигини
сақлаб
келган
маданий-маънавий анъаналар
тизими.

Маданият
инсон
маъна-вий
фаолиятининг
ҳосиласи,
маънавиятнинг
моддий воқеликдаги излари.
Бошқача
қилиб
айтганда,
маънавият ботиний имкон
бўлса, маданият - ушбу
имкондан
туғилган
воқеъ
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ҳазрати Али (разияллоҳу анҳу) ва амакилари ҳазрати Аббос
(разиаллоҳу анҳу) авлодлари номидан халифалик тахтига
даъвогарлик бошланди. Аббосийлар ўз мақсадларига эришиш
учун Хуросон ва Мовароуннаҳрдан ёрдам истадилар. Аббосий
имом Иброҳим асли ажамлик бўлган Абу Муслимни қулликдан
озод қилиб, Хуросонга Аббосийлар фойдасига тарғибот олиб
боришга жўнатди. Абу Муслим жуда тез вақт ичида ажам
халқларидан катта қўшин тўплаб, Уммавийларга қарши кураш
бошлади ва 750 йилда Уммавийлар сулоласи йўқ қилиниб,
Аббосийлар халифалик тахтига ўтирдилар. Абу Муслим
қўзғолони ғалабаси минтақа тарихида ҳал қилувчи ўзгаришларга
олиб келди. Аббосийлар ажам халқлари билан ҳамкорликда
ғалабага эришдилар. Ғолиб қўшин таркибида араблардан кўра
ажамликлар, яъни форс ва турклар кўпроқ эди. Хорун ар-Рашид
замонидан халифанинг шахсий қўриқчилари туркий халқ вакилларидан, сарой котиблари ва
вазирлар кўпроқ эроний халқ намояндаларидан тайинланадиган бўлди.
Шундай қилиб, VIII аср иккинчи ярми - IX аср бошларидан минтақанинг уч буюк халқи араб, форс ва туркий элатлар аро сиёсий қудратда ўзига хос мувозанат ҳолати вужудга келди.
Исломнинг асл ғояси - мусулмон умматининг тенглиги амалда жорий бўлишига воқеъ имкон
туғилди. Шу даврдан бошлаб минтақа халқлари орасида ислом динининг нуфузи тез оша бошлади.
Ислом минтақа маданиятининг шаклланиш жараёнини шу сабабларга кўра VIII аср ўрталари - Абу
Муслимнинг Уммавийлар устидан ғалабаси ва Аббосийлар халифалиги ўрнатилишидан бошлаш
мақбул кўринади. Ушбу минтақа маданияти XIII аср бошларигача шиддат билан юксалди,
мўғуллар босқини бир муддат маданий тараққиётга монеълик қилган бўлса ҳам, барибир, XVI аср
бошларигача минтақада маънавий юксалиш давом этди. Аммо XVI аср бошларида юз берган катта
сиёсий ўзгаришлар натижасида буткул ўзгача ҳолат вужудга келди. Кичик Осиёда Усмонийлар,
Эронда Сафавийлар, Мовароуннаҳр ва Хуросонда Шайбонийлар, Афғонистон ва Шимолий
Ҳиндистонда Бобурийлар сулоласи бир неча юз йилга мустаҳкам ўрнашиб, яхлит ислом маданий
минтақаси ўрнига алоҳида давлатлар ҳудудида миллий-маданий ўзига хослик шакллана бошлади.
Ўзаро таъсир маълум даражада сақланиб қолган бўлса ҳам, аста-секинлик билан минтақавий
умумийликдан кўра миллий ўзига хосликлар қуввати ошиб борди. Бироқ бу ҳолат дарҳол
билингани йўқ, балки бир неча юз йилларга чўзилган жараён бўлди. Айтиш мумкинки, XX аср
бошларида ҳам Шимолий Африкадан Шарқий Туркистонгача, Волга бўйларидан Бенгалиягача
ёйилган ислом минтақа маданиятининг йирик ва нуфузли намояндалари бир-бирларини билар,
ўзаро ижодий-маънавий ҳамкорлик ришталарини узмаган эдилар. Буюк Британия ва Россия
империализми ҳам уҳдасидан чиқмаган ниятга Шўро ҳукумати эришди - қадим Туронзамин
халқларининг қўшни халқлар билан неча минг йиллик маданий-маънавий алоқаларини чўрт узиб
ташлади, нафақат қўшнилар билан, балки ўз ўтмиш маданияти билан ҳам бевосита муносабатда
бўлиш имконини кескин камайтириб, миллий маънавиятимизни ғарибликка маҳкум этди. Мана
энди бугунги мустақиллик шароитида биз неча йиллар кўзимиздан яширин бўлган улкан маънавий
захираларни янгидан кашф этмоқдамиз.

мавжудлик. Шахс ва миллат
маънави-ятининг
назарий
масалалари-ни ўрганиш учун
иложсиз равишда айни шу
воқеъ
мавжудлик
далилларидан келиб чиқишга
тўғри
келади
Маънавият
соҳасига
алоқадор
барча
фанларнинг мавзулари ҳам
аслида
ана
шу мавжуд
воқеълик далилларига таянган
ҳолда
ишлаб
чиқилиши
табиий ҳолдир.

Талабаларга тайёргарлик учун ёрдамчи материаллар:
ТАВҲИД ҲАҚИҚАТИ НИМА?
Аллоҳнинг барча китобларида уқдирилган, аждодларимиз асрлар давомида англаб
етган ва имон келтирган Тавҳид ҳақиқатининг моҳияти шундаки, ягона Аллоҳ иродаси билан биз
кўриб турган Борлиқнинг ҳар бир узви, қисми, зарраси ўзгалари билан боғлиқ, ўзаро алоқадордир.
Шу сабабли Борлиқдаги ҳар бир зарра ўзгариши бутун Борлиқни ўзгартиради, ҳар бир заррадаги
ўзгариш эса, ўз навбатида, бутун борлиқдаги ўзгаришдан келиб чиқади. Бу умумжаҳоний
қонуният аро ер юзида халифа қилиб яратилган Инсон зотининг алоҳида имтиёзи - унинг иродаси
эркин, унга онгли ва ихтиёрий ҳаракат қилиш имкони берилган. Шу билан бирга Ер юзида
халифалик ҳам катта имтиёз, ҳам жиддий масъулиятдир - онгли ва ҳур зот сифатида Инсон ҳар
бир қадами учун бутун Борлиқ олдида масъул, ҳар бир хатти-ҳаракатига Аллоҳ олдида жавоб
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беради. Тавҳид ҳақиқатининг яна бир сирини эътироф этиш керак. Борлиқнинг ягоналиги шуни
тақозо қиладики, ундаги энг ибтидоий маконда силжиш ҳаракатидан энг олий маърифат
йўлларигача аслида бир пайтнинг ўзида мавжуд. Фақат инсоний мантиқнинг муайян даражада
чекли эканлиги боис, биз тасаввур этган замон ва маконда ҳар бир нарса-ҳодисанинг ҳар бир
ҳолати камолотнинг муайян босқичи доирасида тасаввур қилинади.

17-mavzu: Islom mintaqa madaniyati doirasida milliy ma’naviyatimiz takomili. Sunna
bosqichi
Режа:
1. Ҳадисшунослик илми ва мазҳабларнинг шаклланиши. Имоми Аъзам ва Имом
Бухорий.
2. Cунна босқичининг моҳияти. Шариат ва ислом ахлоқи. Минтақа маънавиятида
Расулуллоҳ ибрати.
3. IХ асрда илм ва маданият. Туркий тилда исломий шеърият
Ислом минтақа маданиятининг энг юксак қадрияти тавҳид эътиқодини бутун қудрати,
мазмуни, амалий моҳияти ва кўлами билан англаб етиш минтақанинг илғор зиё эгалари учун неча
асрлик юмуш бўлди. Бу йўлда минтақа маънавияти камолот йўлининг бир қатор пиллапояларини
босиб ўтди. Улардан дастлабки поғонасини Сунна босқичи деб аташ мумкин.
Пайғамбаримиз ҳаёт вақтларида «менинг сўзларимни ёзманг, фақат Аллоҳ оятларини ёзиб
олинглар», деб буюрган эдилар. Шундай қилинди ҳам. Албатта, кимлардир ўз ташаббуси билан у
ҳазратнинг айтган гаплари ва қилган ишлари ҳақида муайян маълумотларни қайд этиб борган
бўлиши мумкин. Аммо Аллоҳнинг китоби бут бўлмай, ягона ўзгармас матн ҳолига келтирилмай
туриб, унга бошқа сўзлар аралашиб кетиш хавфига йўл қўйиб бўлмас эди. Олдинги илоҳий
китоблар тажрибаси ҳам шуни тақозо этарди. 651 йилда, халифа Усмон даврида ушбу юмуш
мукаммал бажарилди. Ҳазрати Абу Бакр пайтида Суҳуф (алоҳида саҳифалар) шаклида жамланган
Қуръони карим матни бу пайтга келиб Мусҳаф (алоҳида муқоваланган қўлёзма китоб) шаклига
келтирилиб, ундан бир неча нусха кўчириб, кўпайтирилди.
Пайғамбаримиз Муҳаммад(сав)га ваҳий келабошлаган вақтдан то ул жанобнинг
вафотларигача ўтган 23 йил “саодат асри” деб улуғланади. Сабаби ўша даврда Муҳаммад(сав)нинг
даъватларига эргашиб, ислом динини қабул қилган саҳобалар диний масалаларда ўзларида қандай
бир савол пайдо бўлса, Расулуллоҳ(сав)дан сўрардилар, улар жавоб бера олмай
қолган
ўринларда Аллоҳдан ваҳий нозил бўларди. Муҳаммад(сав)нинг вафотларидан кейин хулафойи
рошидин даврларида ҳам, айниқса, ҳазрати Абу Бакр(р.а.) ва ҳазрати Умар(р.а.)лар ўз ақлфаросатлари ва саҳобалик давридаги тажрибалари асосида умматлар олдида пайдо бўлган
муаммоларни ҳал қилишга уриниб келдилар. Аммо Расулуллоҳ(сав)нинг саҳобалари бирин-кетин
оламдан ўтиб, турли муаммолар борган сари кўпая бошлагач, энди фақат Қуръони карим матнига
таяниб мавжуд воқеликдаги кўп масалаларни асл исломий эътиқодга мувофиқ қандай ҳал қилиш
кераклигини аниқлаш қийинлашиб борди. Шундай қилиб, илоҳий китоб оятларини шарҳлаб,
кўплаб ҳаётий саволларга аниқ жавоб бера олувчи яна бир мўътабар манбага эҳтиёж туғилди.
Сунна
босқичи
миллий
маънавияти-мизнинг Ислом минтақа
маданияти доирасидаги такомилининг
биринчи
босқичи
ва
етакчи
тамойилларидан
биринчиси,
Тавҳид
Ҳақиқатини бутун кўлами билан англаб
етишнинг дастлабки поғонаси бўлиб,
VIII-IX асрларни ўз ичига олган бу
босқичда
Пайғамбаримиз(сав)
суннатларининг асоси бўлмиш ҳадис
илми мукаммал даражага кўтарилди ва
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Ана шундай ишончли манба фақат Ҳадиси энг мўътабар олти ҳадис тўплами
шарифлар бўлиши мумкин эди. VII аср иккинчи тузилди.
Бу
босқичнинг
етакчи
ярмидан бошлаб, Абу Хурайра (вафоти 676 йил), тамойилини Ибрат маърифати деб
Анас ибн Молик (вафоти 710 йил), Абдуллоҳ ибн ҳисоблаш мумкин. Сунна ибрат орқали
Аббос (619-686), Абдуллоҳ ибн Умар, Жобир ибн эътиқод бўлиб, Борлиқнинг ягона Олий
Абдуллоҳ каби илк ровийлардан Расулуллоҳ Ҳақиқати мавжудлигини тан олиш ва
сўзлари ва амаллари хусусида минглаб ҳадислар унга чин дилдан эътиқод қилишни тақозо
ёзиб олинди. Абу Саид ал-Худрий, Ибн Шиҳоб аз- этган.
Зуҳрий сингари илк муҳаддислар етишиб чиқди.
VIII аср бошларида Уммавий халифаларидан Умар
ибн Абдулазиз (717-720) ноибларига Муҳаммад (С.А..В.) ҳадисларини жамлаш ҳақида фармон
берди. Абдулмалик ибн Абдулазиз Журайх (вафоти 766), Ар-Рабиъ ибн Субайх каби алломалар
ҳадислар жамлаб ёзишга бошладилар. Натижада ҳадис илми ривож олиб, Имом Малик ибн Анас
(713-795)нинг «ал-Муватто», Имом Шофеъий (767-820) ва имом Аҳмад ибн Ханбал (780855)ларнинг «Муснад» деб ном олган йирик ҳадис тўпламлари яратилди. Ўлкамизда қуйида
номлари зикр этилган зотлар биринчи бўлиб ҳадис тўпламларини туздилар: Имом Абдуллоҳ ибн
Муборак ал-Марвазий, Исҳоқ ибн Раховайх ал-Марвазий, Имом ал-Хайсам ибн Кулайб ашШоший ва бошқалар.
Кейинги IX аср ҳадис илмининг «олтин асри» деб шуҳрат қозонган. Чунки бу асрда
ҳадисларни тўплаш даври ўтиб, энди уларни манбашунослик ва матншунослик илми қоидаларига
мувофиқ таҳлил ва тадқиқ этиш, маълум мазмун асосида тартиб беришга киришилди.
Ҳадисшунослик аталмиш жиддий илм йўналиши мукаммал шаклланди. Ҳадис таълиф этиш
соҳасида «Муснад», «Саҳиҳ» ва «Сунан» деб номланган йўналишлар вужудга келди. Бу даврда
кейинги асрлар учун намуна бўлгулик ишончли ҳадис тўпламлари яратилди. Бутун ислом оламида
энг нуфузли манба сифатида донг таратган «Кутуби ситта» («Олти китоб») муаллифлари шу
даврда яшаб ижод этдилар. Улар: Абу Абдуллоҳ Исмоил ал-Бухорий (810-870), Имом Муслим ибн
ал-Хажжож (819-874), Абу Исо Муҳаммад ибн Исо ат-Термизий (824-874), Абу Довуд Сулаймон
(817-888), Аҳмад ан-Насоий (830-935), Абу Исо Муҳаммад ибн Йазид ибн Можжа (824-886) каби
муҳаддислардир. Олти буюк муҳаддиснинг аввалгиси ватандошимиз Абу Абдуллоҳ Муҳаммад
ибн Исмоил ибн ал-Муғира ал-Бухорий (810-870) эдилар. Имом Бухорийнинг «ал-Жоме-ас-Саҳиҳ»
китоблари бугунги кунда ўзбек тилига таржима қилиниб, 4 жилдда эълон қилинди. Имом алБухорий ўзларии тўплаган 600 минг ҳадисдан 7275 та энг ишонарли «саҳиҳ»ларини мазмунига
кўра таснифлаб, буткул янгича тартибдаги ҳадислар тўпламини яратишга муяссар бўлдилар. Ул
муҳтарам зотнинг асарларии кейинги муҳаддислар учун барча жиҳатдан ўрнак ва намуна бўлди.
Имом Бухорий яратган «Ал-адаб ул-муфрад» («Адаб дурдоналари»), «Китоби афъол ил-ибод»
(«Аллоҳ бандаларининг хулқлари») каби бошқа қатор асарлар ҳам минтақа халқларини ислом
ахлоқи руҳида тарбия қилишда алоҳида аҳамиятга эга.
Сунна босқичининг моҳияти ва унинг миллий маънавиятимиз такомилида тутган ўрни
ҳақида гапирадиган бўлсак, аввало, бу босқични минтақада манбашунослик ва матншунослик
фанининг юксак ривожи сифатида баҳолаш лозим бўлади, чунки Расулуллоҳ ҳадислари Қуръони
карим оятларидан кейин мўътабарликда иккинчи ўринда турувчи манба бўлиб, унинг ҳам матни,
ҳам исноди (яъни ушбу ҳадис ровийлари силсиласининг нақадар ишончли ва эътиборли эканлиги)
ниҳоятда нозик ва жиддий муносабат талаб қилувчи мавзу эди. Бу масалаларда арзимагандек
туюлувчи янглишиш қандайдир тор илмий мунозарага эмас, балки ҳар бир мусулмоннинг эътиқод
амалида жиддий гумроҳликка олиб келиш хавфи бўлгани учун ҳам бу соҳа ўта зукколик ва
дақиқликни тақозо этар, муҳаддисга ниҳоятда қатъий қоидаларга риоя этишни буюрар эди. Ушбу
оғир шартларга кўникма ҳосил қилиш ислом илмларининг кейинги ривожи ва камолотига жиддий
замин яратди. Илм нақадар жиддий меҳнат эканлиги ушбу босқичда бутун залвори билан ҳис
этилди. Афсуски, совет даврининг ягона ҳукмрон мафкурага сўзсиз бўйсуниш шароитида,
айниқса, ижтимоий фанлар соҳасида матн ва манбага жиддий муносабат, жиддий илмнинг ушбу
тагзамини анча-мунча эътибордан четда қолди ва замонасозлик руҳидаги олди-қочди шиорбозлик
кўп ўринда ҳақиқий илм ўрнини эгаллаб ола бошлади. Бугун биз бу соҳада ҳам, янада аниқроғи,
биринчи навбатда ушбу соҳада, миллий маънавиятимиз эришган ютуқларни қайта тиклашимиз,
матн ва манбага ёндашувда ўта жиддий муносабатга қайтмоғимиз, бу борада Имом ал-Бухорий,
Муслим ибн ал-Ҳажжож, Абу Исо ат-Термизий сабоқларини диққат билан ўрганмоғимиз даркор.
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Сунна босқичининг яна бир ютуғи ислом минтақа халқлари маънавий такомилининг ушбу
биринчи поғонасида шаклланган 5 исломий мазҳаб, яъни ислом эътиқодига оид қарашлар ва
амалларнинг баъзи фарқларга эга бўлган беш йўналиши орасида бир-бирини инкор этмаслик ва
ўзаро ҳурмат муносабатлари ўрнатилишидир. Бундай вазият осонликча ва бирваракай
шакллангани йўқ, албатта. Лекин охир натижада юзага келган бундай ўзаро муроса ҳолати муайян
даражада эътиқод масалаларида таассуб (фанатизм) ва бир ёқлама ақидапарастлик хавфининг
олдини олиб, шу билан бирга кейинги ривожланишга замин ҳозирлаган омиллардан бўлди.
Дастлаб Имоми Аъзам Абу Ханифа ан-Нуъмон ибн Собит (699-767) қарашлари асосида
сунний йўналишида Ҳанафия мазҳаби шаклланган бўлса, кейин ул зотнинг шогирд ва издошлари
томонидан моликия, шофеъия, ханбалия мазҳаблари, шиа йўналишида эса пайғамбаримиз
авлодидан олтинчи имом Жаъфар ас-Содиқ (700-765) номи билан боғлиқ жаъфария мазҳаби
вужудга келди.
Мусулмон ҳуқуқи - шариат ва фиқҳ асосларини шакллантириш ҳам шу даврдан бошланди.
Имом Аъзам - Абу Ҳанифанинг яқин шогирдлари Имом Абу Юсуф Ансорий (731-804) ва Имоми
Муҳаммад аш-Шайбон (749-805) бу соҳада асосчи бўлдилар. Имом Абу Юсуф ислом дунёсининг
биринчи қозиулқуззоти (қозилар қозиси - бош қози) қилиб тайинланди. Имом Муҳаммаднинг «АлМабсут» (ёки «Китоб ал-асл фил-фуру» - «Жузъий масалаларнинг асослари»), «Китоб ал-жомеъал-кабир», «Китоб ал-жомеъ ас-сағир» каби асарлари бу соҳада яратилган кейинги барча ишларга
дастуруламал вазифасини ўтади.
Сунна босқичининг иккинчи улуғ муваффақияти ислом ахлоқининг минтақада пухта
шаклланувидир. Пайғамбаримиз ҳадисларининг энг муҳим ва салмоқли қисми кишиларда юксак
инсоний фазилатларни шакллантиришга қаратилган. Ундаги ота-онага муносабат, илмга
муносабат, сабр-бардош, шукроналикка даъват, ўзаро меҳр, иноқлик, меҳмондўстлик,
етимпарварлик, вафо ва садоқат, меҳнатсеварлик ва ҳалол луқмани шарафлаш, камтарлик,
камсуқумлик, самимият ва ростгўйлик хислатларининг биринчи ўринга қўйилиши инсоният учун
бебаҳо маънавий қадриятлар силсиласини ташкил этади. Қолаверса, ислом ахлоқи маънавий
қадриятларнинг тасодифий тўплами эмас, балки муназзам ва мукаммал бир тизим ҳолига
келтирилгани бўлиб, албатта, бунда буюк муҳаддислар, биринчи навбатда, юртдошимиз Имом
Бухорийнинг хизматлари беқиёсдир.
Пайғамбаримиз суннатларининг ибратли ўринлари ниҳоятда кўп. Мисол тариқасида у
зотнинг аҳли аёлга муносабатига эътибор берайлик.
Ибн Умар разияллоҳу анҳу ривоят қиладилар: «Биз, жаноб Расулуллоҳ ҳаётлик вақтларида,
«Тағин, бирор балога гирифтор бўлиб қолмайлик!» деб хавотирланганимиздан, аёлларимизга
бирор (қаттиқ) сўз айтиб, бемалолроқ муомала қилишдан қўрқар эдик. Жаноб Расулуллоҳ (С.А.В.)
вафот қилганларидан сўнг, аёлларимизга (қаттиқ) гапириб, бемалолроқ муомала қиладиган
бўлдик»131 Ушбу ҳадис мазмунидан кўриниб турибдики, Пайғамбаримиз аёлларига асло қўпол
муомала қилмаганлар, натижада бошқа саҳобалар ҳам ўз аҳли аёлларига эҳтиром ва юмшоқлик
билан муомала қилишни ўрганиб борганлар. Дарҳақиқат, Муҳаммад (С.А.В.) бирор аёлнинг
кўнглига зарра озор берганлари, хафа қилганлари ҳақида ҳеч бир ҳадисда бирор ишора йўқ,
аксинча, аёллар Пайғамбаримизга нисбатан баъзан озор берувчи
Маърифат - маънавий хатти-ҳаракатга йўл қўйсалар ҳам, у зот ниҳоятда ҳалимлик билан
камо-лот йўли, инсоннинг жавоб қилганлар. Албатта, у киши ҳар бир инсон сингари
кўнгил кўзгусини сайқаллаш аёлларнинг ҳам ўзига яраша камчилиги бор эканини сезганлар,
жараёни,
яъни
ҳар бир аммо уриш-сўкиш, қаттиқ гапириш, изза қилиш орқали бу
инсоннинг бутун онгли ҳаёти камчиликларни асло тузатиб бўлмаслиги, фақат сабр, юмшоқ
давомида ўзлигини англаш, муомала ва шахсий намуна билан таълим берилса, таъсирли
ўзининг Борлиқ ҳақиқатига бўлиши мумкинлигини яхши билган ва бу одобга изчил амал
нисбатини аниқлаш ва ўз қилганлар. Демак, суннага амал қилган киши, кўп хотин олиш
руҳини Борлиқ ҳақиқати билан ҳақида эмас, аҳли аёл кўнглини ранжитмаслик ҳақида қайғуриши
уйғунлаш-тириб
бориш ислом ахлоқига муносибдир. Жисмоний ва маънавий покликка
йўлидаги ҳаракати.
интилиш ислом ахлоқининг, Расулуллоҳ ҳадисларининг яна бир
муҳим мавзу йўналишидир. Таҳорат, ғусл масалалари, мисвокдан
фойдаланиш (яъни, тишни тоза тутиш) ташқи озодалик талаблари бўлса, ҳаромдан, ёлғон сўз,
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ғийбат, туҳмат, зинокорлик, ўзга ҳақига хиёнат, ноҳақлик ва зулмга йўл қўймаслик, улардан
қатъий сақланиш ички, маънавий покликка оид талаблардир. Булар барчаси ҳам Қуръони каримда,
ҳам Расулуллоҳ суннатларида жуда қатъий қилиб қўйилган.
Шундай қилиб, Сунна босқичининг асл моҳияти, унинг ибрат маърифати асосига
қурилганлигидадир, яъни Сунна Аллоҳ ҳидоят этган Ҳақиқат йўлига (ас-Сирот ал-мустақим тўғри йўл) Расулуллоҳ Муҳаммад (С.А.В.)нинг ҳаёт ва тафаккур тарзига тақлид этиш, ундан ибрат
олиш орқали эришишни назарда тутади. Пайғамбаримиз ва ул зотнинг яқин кишилари
(саҳобалари) ҳаёти давомида мусулмон жамоаси («умма»)га бирлашиб қандай қадриятларга амал
қилган бўлсалар, ушбу яшаш тарзи кейингиларга ҳам ўрнак ва намуна бўлмоғи Сунна
маънавиятининг ўзак томиридир.
Сунна даврида пайғамбаримизнинг ҳаёт йўллари ҳақида дастлабки мукаммал асарлар - Ибн
Исҳоқ (704-707) ва Ибн Ҳишом (вафоти 834 йиллар) «Сира»лари («Сират ар-Расулуллоҳ»)
вужудга келди. Бу китоблар оддий таржимаи ҳол эмас, балки Аллоҳнинг пайғомини аҳли башарга
етказиш вазифаси юкланган шахс - Расулуллоҳ ҳақида бўлиб, диққат марказида рисолат
(пайғамбарлик - мессия) масаласи тургани учун асарнинг Муқаддима қисмида Муҳаммад (С.А.В.)
дан олдин ўтган пайғамбарлар ҳақида ҳам ахборотлар берилган эди. Ушбу анъана кейинча ривож
олиб, ҳазрати Мусо алайҳиссалом ва бошқа пайғамбарлар ҳаёти ва фаолияти ҳақида ҳам батафсил
хабар берувчи китоблар яратила бошланди.
Бу даврда Муҳаммад (С.А.В.)дан бошланган Қуръон тафсирлари анъанаси ҳам ривож олди,
кенг маънодаги адаб илмига асос солинди. Ибн ал-Муқаффанинг (724-759) «Ал-Адаб ас-Cағир»,
«Ал-Адаб-ал-Кабир» асарлари ёзилди. Халил ибн Аҳмад (718-792) луғатшунослик асосларига
бағишланган «Ал-Айн» асари таркибида аруз илмининг назарий асосларини яратиб, ҳам
тилшунослик, ҳам адабиётшуносликка замин ҳозирлади. Кейинги аср охирида Ибн ал-Мутазз
(861-908) адабиётшуносликнинг яна бир таркибий қисми «илми бадеъ» (шеърий санъатлар ҳақида
илм)ни кашф этди. Араб мумтоз шеъриятининг асосчилари Абу Нувас (762-813), Башшар ибн
Бурд (714-784), Абул Атахия (718-825) каби улуғ шоирлар, Ал-Жоҳиз (775-868) каби адиблар шу
даврда яшаб ижод этдилар. Шу забардаст сиймолар орасида ислом даврининг илк туркий шоири
Адиб Аҳмад ҳам бор эди. Алишер Навоий гувоҳлик беришича, ислом туркий шеъриятининг бу
тўнғич шоири ҳанафия мазҳабининг асосчиси Абу Ҳанифа ан-Нуъмон бин Собит - Имоми Аъзам
(699-767)нинг энг севимли шогирдларидан бўлиб, кўзи ожиз бўлса ҳам, дил кўзи ниҳоятда равшан
ва тийрак эди. Юртдошимиз Адиб Аҳмаддан бизгача туркий адабий тилда ёзилган «Ҳибатулҳақойиқ» («Ҳақиқатлар туҳфаси») достонининг XV асрда кўчирилган бир неча нусхаси ва Алишер
Навоий асарларида келтирилган яна 1-2 парча етиб келган. Адиб Аҳмад биринчилардан бўлиб
Расулуллоҳ ҳадисларига шеърий шарҳлар бағишлаган аллома шоирдир. Унинг илм фазилати,
жоҳилликнинг касофати ҳақида ўн бир аср илгари айтган ҳикматлари ҳануз долзарблигини
йўқотган эмас132.
Шундай қилиб VIII-IX асрларда ислом минтақа маданияти шаклланди ва унинг дастлабки
босқичи - Сунна - ўзининг энг олий ютуқларига эришди. Бу ютуқлар, аввало, ислом ахлоқи
асосларининг мукаммал тизими вужудга келганлиги, шариат ва фиқҳ илми, манбашунослик ва
матншунослик назарияси ва амалий таржибаларининг шаклланиши, адаб илми, дастлабки Қуръон
тафсирлари, қироат илми, шеърият назарияси, сарфу наҳв (грамматика), луғатшунослик ва бошқа
илмларга асос солина бошлаганлиги билан белгиланади. Бундай улуғ маънавий бойликнинг
вужудга келиши ва ривожида минтақанинг барча халқлари, айниқса, араб, форс, турк
элатларининг ҳиссаси катта бўлиб, жумладан, бизнинг ватандошларимиз - Адиб Аҳмад Югнакий,
Имом Муҳаммад ал-Бухорий, Абу Исо ат-Термизий каби алломалар қўшган маънавий улуш бутун
жаҳон афкор оммаси томонидан тан олингандир.
Инсоният тарихида минглаб пайғамбарлар ўтган. Уларнинг охиргиси («Хотимат-ун-наби»)
Муҳаммад (С.А.В.) араб қабилалариннги ягона миллат сифатида шаклланишида етакчи ўрин
тутди. Аммо Қуръони карим асосида шаклланган Тавҳид эътиқоди ва «умма» тушунчалари фақат
арабларни бирлаштиришгагина қаратилган бўлмай, балки бутун инсониятни, балки бутун табиат,
коинот, Борлиқни яхлит бир моҳият сифатида англаб етиш имконини беради. Аммо бу Олий
мазмунга халқлар осонликча етишгани йўқ. Дастлаб, VIII аср иккинчи ярми - IX аср бошларида
132 Адиб Аҳмад Югнакийнинг яшаган даври ҳақида фанда баҳсли фикрлар мавжуд. Аммо биз бу борада Навоий
келтирган нақлни рад этишга арзигулик жиддий далил-исботни учратмадик.
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умумминтақа ислом маданияти шаклланишига ғоявий-сиёсий замин яратилди. Абу Муслим
қўзғолони ва Маъмуннинг (813-833) халифалик тахтини эгаллаши жараёнида минтақада арабий,
эроний, туркий миллатларнинг ўзаро сиёсий-ижтимоий мувозанат ҳолати вужудга келди.
Ҳарбийлар кўпроқ туркий халқлар вакилларидан, вазирлар ва сарой амалдорлари эронийлардан,
диний нуфуз эгалари арабдан бўлиши анъанага айланди. Кейинроқ шеърият асосан форс тилида,
аниқ фанлар араб тилида ёзила бошланди. Ана шундай шароитда IX-XV асрлар мобайнида турли
халқ намояндалари иштирокида ягона минтақа маданияти шаклланди. Ва туркий миллат
вакиллари ҳам ушбу умумий меросга сезиларли улуш қўшдилар.
18-mavzu: Islom ma’rifatchiligi va ratsionalistik tafakkur rivoji
Режа:
1. Мантиқий тафаккур эҳтиёжи.
2. Борлиқ ҳақиқатини англаб етишнинг турли йўналишлари.
3. 3-фасл. Юсуф Хос Ҳожиб
ва Маҳмуд Қошғарий. X-XI асрларда туркий халқ
маънавияти
Аллоҳ таоло Қуръони карим орқали марҳамат этган мукаммал Тавҳид таълимотини аҳли
башар томонидан англаб етишнинг илк поғонаси бўлмиш Сунна босқичи ўзининг инкор этиб
бўлмайдиган фазилат ва ютуқларига эга эканлиги олдинги бобда қайд этиб ўтилди. Бу босқичда
ислом маънавиятининг пойдевори ҳисобланувчи шариат аҳкомлари ва ислом ахлоқи шаклланди.
Тавҳид таълимотининг илк талқини бўлмиш ушбу қадриятлар тизими умумминтақа
маънавиятининг такомилида нақадар муҳим бўлганлиги ҳар қандай шубҳадан ҳолидир. Бу босқич
қадриятларини бироз бўлса-да инобатга олмаслик ёмон оқибатларга олиб келиши мумкинлиги ҳам
тарих тажрибасида неча бор синалган ҳақиқат.
Аммо Тавҳид таълимотини бутун борлиғи, моҳияти билан англаб олиш учун бўлган ҳаракат
бу босқичда тўхтаб қолгани йўқ. Ислом минтақа маънавиятининг такомил тарихи яна бир қатор
босқичларни босиб ўтди. IX асрдан бошлаб ушбу маънода янги йўналишлар бўй кўрсата бошлади
ва кейинги асрларда улар етакчи мавқега кўтарилди.
Замон ўзгарувчан, инсон табиати эса беқусур эмас. Пайғамбаримиз вафотидан сўнг унинг
энг яқин саҳобалари, ул зот ишонган, таянган, кўнгил боғлаган инсонлар орасида нафақат ички
рақобат, баҳс ва келишмовчиликлар, балки қонли тўқнашувлар, ростмана жанглар содир бўлди.
Биргина пайғамбаримиз рисолатига биринчилардан бўлиб имон келтирган ҳазрат Али билан
бошқа бир гуруҳ, яъни Талха, Зубайр каби саҳобалар орасида юз берган жиддий тўқнашув, унда
Талха ва Зубайрнинг ҳалок бўлиши билан алоқадор ҳодисаларни мисол келтирсак, шунинг ўзиёқ
воқеликнинг нақадар мураккаб эканлигига гувоҳлик беради. Бунинг устига Пайғамбаримиз
ҳаётлик даврларига нисбатан кейинги асрларда минтақа халқлари ижтимоий такомилида катта
ўзгаришлар юз берди, уларни инкор этиш, Расулуллоҳ давридаги муслимлар уммасининг ҳаёт
тарзига тўлиқ қайтиш, ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар тақозосини тан олмаслик кейинги асрлар
минтақа аҳли учун имкондан ташқари эди. Бундан ташқари Сунна босқичида Расулуллоҳ ибрати
кўпгина саволларга бевосита жавоб топиш
имконини берган бўлса, кейинроқ бориб, бирмунча мураккаброқ, жиддий фикр юритишни
талаб қиладиган муаммолар пайдо бўла бошлади. Натижада ақл билан, аниқроғи мантиқий
тафаккур билан иш олиб боришга эҳтиёж кучайди. Масаланинг яна бошқа жиҳати ҳам борки,
Сунна босқичи - ибрат йўли. Агар илм бўлмаса, ибрат тақлидга айланиш хавфи бор. Тақлидчилик
эса исломда доим қораланади. Шундай экан, маърифатчилик давр тақозоси, ҳаётий эҳтиёждир.
Асли бу эҳтиёж пайғамбар ҳадисларини тўплаш жараёнидан уларни
мавзулар бўйича таснифлаш жараёнига ўтишдаёқ, яъни Малик ибн Анас, Имом Муҳаммад
аш-Шайбон, кейинча Имом ал-Бухорий, Имом ат-Термизий каби муҳаддис уламолар фаолиятида
аён бўла бошлаган эди. Аммо муҳаддислар фаолияти барибир уларнинг тафаккур қудрати
натижаларини ёрдамчи мавқеда ушлаб турар, мазмун жиҳати асосан ҳадисларнинг ўзида
мужассам эди. Шу билан бирга исломда соф диний мақсадларда ҳам мантиқий тафаккурга таяниш
эҳтиёжи аввал бошданоқ мавжуд бўлган. Бунинг сабабларидан яна бирига тўхталиб ўтсак.
Содда бир мушрикни тавҳид имонига келтирмоқ учун, агар Аллоҳ таоло унинг дил кўзини
беркитмаган, маънан қулоқларини кар қилмаган бўлса, Қуръон оятларининг Пайғамбаримиз ва
саҳобалар тафсири ва талқинидаги баёни, мусулмон жамоаси қўлга киритган сиёсий ва маънавий
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ютуқлар ибрати балки кифоя қилар. Аммо исломдан илгари шаклланган ўзига хос мукаммал
тизимга эга бўлган диний таълимотлар, жумладан, Маздаясна (зардуштийлик), Веда китоблари
асосидаги ҳиндавийлик, буддавийлик, масиҳийлик ва ҳоказолар ҳар бири минтақа халқларининг
азим бир гуруҳини ўзига жазб этган бўлиб, ушбу эски ақидалар этагини маҳкам тутган шахслар
VIII-IX асрларда минтақада кўпчиликни ташкил этарди. Уларни мажбурлаб, қилич билан янги
эътиқодга жалб этиш охир-натижада қониқарли бўлмаслиги аён эди. Эътиқод зўрлик билан
бўлмайди. Хуллас, Сунна ахлоқи муслимлар жамоасининг ички мувозанати ва интизоми учун
зарур бўлса, минтақа ва жаҳондаги ўзга таълимотлар, ўзга ақида тизимларини маънан енгиб ўтиш
учун энди мантиқий тафаккур қудрати лозим эди. Дарҳақиқат, IX асрда Эронда, қисман,
Мовароуннаҳр ва Хуросон да, Маздаясна эътиқоди ҳануз кенг урф бўлибгина қолмай, ҳатто бу
таълимот
хусусида бугунги кунгача етиб келган муҳим асарлар яратилгани бизга маълум. Худди шу
даврда Шарқий Туркистонда монавийлик бидъати ва буддавийлик эътиқоди руҳида туркий тилда
бой адабиёт яратилди. Кишилар онгига асрлар мобайнида ўрнашиб келган бу сингари кўҳна
ақидалар янги изчил Тавҳид эътиқоди билан алмашиши учун Сунна анъанаси кифоя қилмас эди.
Бу курашда холис илмий баҳс қуроли бўлмиш мантиқий тафаккур қудрати ўта зарур эди. Демак,
Тавҳид таълимотининг тараққиётида маърифатчилик босқичи ҳар жиҳатдан тарихий зарурат
бўлиб, бу йўналишдаги ҳаракат Сунна босқичи ҳали етакчи мавқе эгаллаб тургандаёқ бошлангани
сир эмас.
Ислом маърифатчилиги ҳақида гапиришдан олдин яна бир масалага ойдинлик киритиб
олиш лозим. Нега ислом минтақа маънавияти ривожининг
биринчи қисмини Сунна босқичи деймиз ва уни IX аср билан якунлаймиз? Чунки ушбу асрда
яшаб, фаолият кўрсатган 6 буюк муҳаддиснинг бажарган ишлари ниҳоясига етмай туриб, кейинги
босқичга ўтиб кетиш маънавий такомил мантиқига тўғри келмас эди. Қуръони каримнинг
қонунлаштирилган матни тайёр бўлиб, ундан нусхалар кўчирилгач, Расулуллоҳ ҳадисларини
тўплаш, тартибга келтириб, уларнинг ишончли тўпламларини («Жомеъ ас-Саҳиҳ») тузиш имкони
пайдо бўлди ва кейинги 2 аср шунга сарф бўлди. Шунга қиёсан айтиш мумкинки, 6 буюк муҳаддис
имомларнинг ишончли ҳадис тўпламлари ҳозирги мавжуд ҳолатида тартиб берилмай туриб,
Тавҳид таълимотининг ақлга, мантиқий тафаккурга таянувчи талқинларига уриниш номукаммал
хулосаларга олиб келиши мумкин эди. Муътазила йўналишининг янглишувлари бунга мисол бўла
олади. Аммо ҳаёт мураккаб, инсон изланишлари назарий мукаммалликларни кутиб турмайди.
Янги босқичдаги етакчи йўналишларнинг деярли барчаси буюк муҳаддислар фаолияти билан бир
замонда, яъни IX асрда пайдо бўла бошлади.
Хуллас, иккинчи босқичда ақлга, мантиқий тафаккурга таяниш натижасида ҳақиқатни англаб
етишнинг турли мувозий (параллел) йўналишлари шакллана бошлади. Сунна доирасидаги
мазҳабларга қараганда энди бу даврда шаклланган фикрий оқим ва йўналишларнинг ўзаро фарқи
анча-мунча сезиларли тус олган ва ўзаро мунозара ҳам кучайган эди. Бу даврнинг катта-кичик
оқимлари ниҳоятда кўп бўлганлиги сабабли биз фақат энг муҳимларигагина тўхталиб ўтамиз.
Уларни танлашда ўз билгимизча иш кўрмаслик учун ушбу даврнинг энг нуфузли
намояндаларидан бўлмиш Имом Абу Ҳамид Ғаззолий (1058-1111) ҳамда мутафаккир шоир ва
олим Умар Хайём (1048-1122) санаб ўтган йўналишларнинг ўзига диққат қаратсак, кифоя қилса
керак. Чунки бу давр ислом минтақасининг тафаккур оламини қамраб олиш учун ўнлаб эмас,
балки юзлаб жилдлар битиш керак бўлади ва бу гаплар асло муболаға эмас.
Энг ажойиби шуки, даврнинг энг муҳим йўналишларини ажратиб олишда буюк мутакаллим
Ғаззолий ва буюк файласуф ва табиийунчи (табиий фанларни ўрганувчи) Умар Хайём мутлақо бир
хил хулосага келганлар. Демак, бу хулоса кўп жиҳатдан ўша даврда мавжуд ҳақиқатни акс
эттирган, дейиш мумкин.
Ислом маърифатчилиги даврининг энг буюк алломаларидан бўлмиш Имом Абу Ҳамид
Муҳаммад бин Муҳаммад ал-Ғаззолий ҳақида унинг мухлислари «Агар Муҳаммаддан кейин
пайғамбар бўлиши мумкин бўлганда, албатта Ғаззолий бўлур эди», деб муболаға қилишлари
бежиз эмас. Ушбу муҳтарам зот ислом минтақа маънавиятининг ўзидан олдинги 5 асрлик
такомилини ўз асарларида теран хулосалаб, янги йўналишларни белгилаб бера олган буюк
устоздир. «Ал-Мунқиз мин ад-далал» («Адашувлардан қутқарувчи») асарида имом ал-Ғаззолий
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ёзади: «Менда шундай тасаввур шаклландики, Ҳақиқатни изловчилар тоифаси тўрт гуруҳга
бўлинадилар:
1.Мутакаллимлар...
2.Ботинийлар...
3.Файласуфлар...
4.Суфийлар...»133.
Умар Хайём ҳам ўзининг «Дархостнома» («Сўралган нарса ҳақида китоб») рисоласида ушбу
йўналишларни ўзгаришсиз қайтаради, яъни мутакаллимлар, файласуфлар, исмоилийлар (яъни
ботинийлар) ва суфийларни у ҳам санаб ўтади 134.
Албатта, ҳар бир йўналишнинг таърифи ҳар икки алломада бир хил эмас, чунки уларнинг
дунёқарашида ўзаро жиддий фарқлар мавжуд эди. Ҳар икки олимнинг таснифи ўзаро мос
тушганлиги аввало ислом маърифатчилиги даврига хос бир маънавий фазилатни муайян акс
эттиради: бу даврга келиб ислом минтақа маънавиятида нафақат шариат аҳкомлари талқинида
турлича қарашлар, балки янада кенгроқ маънода, яъни Борлиқнинг олий ҳақиқатини излашда бирбиридан жиддий фарқ этувчи турлича йўналишлар вужудга келган ва улар зиёли давраларда ўзаро
расман тан олинган эди. Ҳозирги замон тилига ўгириб айтганда, Сунна даврида ислом эътиқоди
ақидалари мажмуи бўлмиш шариат доираси билан чекланган талқинлар плюрализми (ислом
динининг беш мазҳаби) шаклланган бўлса, энди иккинчи босқичда Ҳақиқатни англаб етишда
турли оқим ва йўналишлар (Тавҳид таълимоти доирасидаги турлича қарашлар) плюрализми
вужудга келди. Ушбу ҳодиса ҳурфикрлик анъаналари ислом минтақа маънавиятида X-XI
асрлардан янада кенг ривож ола бошлаганини англатар эди.
а) калом илмининг ривожланиши ва Мотуридий меросининг аҳамияти
Асли ислом маърифатчилиги босқичида кенг ривож олган кўпчилик оқимлар Уммавийлар
давридаёқ мустақил бўлиб, ажралиб чиққан мўътазила диний фалсафасининг маънавий таъсири
остида юзага келди десак, муболаға бўлмайди. Ўз даврида Басра қозиси бўлмиш йирик ва машҳур
дин арбоби Ҳасан ал-Басрий (642-728)нинг салоҳиятли шогирди Восил ибн Ато (699-748) бир
масалада устози билан баҳслашиб қолиб, тарафдорлари билан унинг суҳбатини тарк этади ва янги
мустақил йўналишга асос солади. Иътазала (тарк этиш) сўзидан келиб чиққан ҳолда бу оқим
мўътазила деган ном олади. Восил ибн Атога тегишли деб ҳисобланувчи китобларнинг бири «АтТавҳид ва-л-Адл»деб ном олган. Кейинги асрда унинг издошлари Муаммар б. Аббод (вафоти 830
йил), Абу Исҳоқ ан-Наззом (вафоти 845), Абу Хузайл ал-Аллоф (749-849) ва бошқалар
мўътазиланинг 5 асосий қоидасини ишлаб чиқдилар. Уларнинг биринчиси Ал-Адл (Аллоҳнинг
адолати) ва иккинчиси Ат-Тавҳид (Аллоҳнинг ягоналиги) бўлиб, бу икки тушунча ислом минтақа
маънавиятининг кейинги ривожида етакчи ғояларга айланди. Мўътазила таълимоти Аллоҳ адолати
деганда мавжуд воқеликнинг муайян қонуниятлар асосида ривожланиши ва инсон иродасининг
эркинлиги каби ўта муҳим қоидаларни назарда тутарди. Аллоҳнинг мутлақ ягоналиги (Ат-Тавҳид)
қоидаси эса, мўътазила талқинида Ягона илоҳий зотни тасаввур этишда асотир тафаккурнинг
бутун қолдиқ унсурлари, айниқса, Аллоҳ таоло зотига инсонга хос сифатлар (кўз билан кўриш,
қулоқ воситасида эшитиш, қўл билан яратиш ёки тутиб туриш, ақл билан билиш кабилар) нисбат
берилишини (яъни антропоморфизмни) тўлиқ инкор қиларди. Мўътазилага шуҳрат келтирган ва
уни бидъат сифатида қораланишининг бош сабабларидан бўлган «Қуръоннинг яратилганлиги»
(«Ҳудус ал-Қуръон») ҳақидаги ўзига хос нуқтаи назар ҳам бу йўналишнинг мантиқий тафаккурга
таянганлигига ишора қилади. Калом йўналишининг дастлабки йирик оқими бўлган мўътазила
шаксиз диний фалсафа эди, яъни дин ақидаларини ақл тарозисида ўлчаб талқин этишга асосланган
эди, аммо бу оқим вакиллари исломнинг энг муҳим икки масаласи - Адолат ва Тавҳид
тушунчалари талқинида шу даражада илгари кетдиларки, улар изидан ислом маърифатчилигининг
буюк тўлқини келиши даврнинг мантиқий тақозоси бўлиб қолди. Халифа Маъмун (813-833)
даврида исломнинг мўътазила талқини расмий таълимотга айланди ва ҳатто Қуръоннинг
яратилганлиги ҳақидаги қарашга қўшилмаган руҳонийлар тазйиқ остига олина бошланди. Бу
ҳолат чорак аср давом этди. Ниҳоят 849 йилда халифа Мутаваккил (847-866) Қуръоннинг
133 Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана. М.-«Наука»-1960, с. 217 (Ғаззолийнинг ҳар бир
гуруҳга берган қисқача таърифларини тушириб қолдирдик – муаллиф).
134 Морочник С. Б., Розенфельд Б. А. Омар Хайям. Поэт, мыслитель, ученый. Сталинабад, 1957, с.207-208.
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яратилганлиги ҳақидаги баҳсларни тақиқлаш ҳақида фармон чиқарди. Энди мўътазила оқими
вакилларининг ўзлари қувғин этилдилар.
Аммо фикр тўхтаб қолмади, мўътазила оқими ҳам йўқ бўлиб кетмади.
Халифа Маъмун ҳомийлигида Бағдодда шаклланган «Байтул-ҳикма»
(Донишмандлик уйи, ҳозирги тил билан - Академия) доирасида табиий фанларни ўрганиш
кенг йўлга қўйилди. Бизнинг юртдошларимиз Муҳаммад ибн Мусо Хоразмий (780-850), Аҳмад
Фарғоний (вафоти 861 йил) ва бошқалар бу давр ислом минтақа маданиятининг фахри эдилар.
Калом фалсафаси Тавҳид таълимотини минтақадаги барча эски ақидалар мажмуидан ҳар
томонлама устунлигини ақл ва мантиқ қудрати билан исботлаб бергач, исломнинг маънавий
мавқеи беқиёс юксалиб кетди, шу билан бирга Қуръони карим оятларида таъкидланган тарихий
тадрижийлик қоидаси чуқурроқ идрок этила бошланди. Аллоҳнинг охирги китоби келтирган
маънавий бойликни теран англаб етиш учун исломгача яратилган бутун маданий меросни чуқур
ўрганиш ва тўғри талқинда ўзлаштириш лозимлиги маълум бўлиб қолди. Бу билан ислом
маърифатчилиги босқичининг иккинчи муҳим хусусияти - ўтмиш меросни ўрганишга
жиддий киришиш ва уни янгича асосларда англаб етиш ҳаракати ҳар тарафлама ривожланди.
IX асрдаёқ кенг миқёсда таржимачилик фаолияти бошланиб,
Хунайн ибн Исҳоқ (810-873), Собит ибн Курра (886-901) каби атоқли ва сермаҳсул
таржимонлар, бутун-бутун оилавий таржимачилик мактаблари етишиб чиқди. Қадим Юнон
фалсафий мероси деярли тўлиқ араб тилига таржима қилинди. Қадим Сурия, Бобил, Эрон, Ҳинд ва
бошқа ўлкаларда яралган муҳим манбалар араб тилига ўгирилди. Адабий ва тарихий асарлар,
жумладан, Эрон ва Турон тарихига оид манбалар ҳам таржима қилинди. Оғзаки бадиий адабиёт
намуналарини ёзиб олиш ва тартибга солиб, мавзулар асосида тўпламлар тузиш авж олди. Бу
ишларнинг кўпи давр зиёлиларининг фидокорона меҳнати ва ташаббуси билан амалга
ошириларди.
Хорун ар-Рашид, Маъмун каби йирик давлат арбобларидан тортиб турли ўлка ва вилоят
ҳокимлари, ноиблари, вазирлар, турли даражадаги зодагон гуруҳларнинг бу борадаги
хизматларини ҳам назардан қочирмаслик лозим. Сунна давридаёқ ислом ҳукмдорлари, олий
табақа вакиллари ўртасида зиё аҳлини саройга жалб қилиш, шоирлар, муаррихлар, мунажжимлар,
фақиҳлар, тиб олимлари, ҳатто риёзиёт (математика), ҳандаса (геометрия), адаб илми (филология
ва риторика) намояндаларини атрофга тўплаб, уларнинг илмий фаолиятини моддий
рағбатлантириш кенг урф бўла бошлаган эди.
Аммо бир ҳақиқатни қайд этиб ўтиш керакки, Сунна ва ҳадис илмининг буюк устозлари
доимо саройдан ўзларини четга тортиб келдилар, Абу Ҳанифа ва Имом Бухорий каби ислом
оламининг энг ёрқин сиймолари ҳатто қозилик вазифасини бажаришга розилик бермадилар.
Маърифатчилар сарой ҳомийлиги бўлмаса, мақсадларига эриша олмас эдилар. Чунки табиий
фанлар ва ўтмиш меросни жиддий ўрганиш учун бутун умрни бағишлаш, бундан ташқари турли
моддий харажатларни қоплаш керак бўлар эди. Шу сабабли ислом маърифатчилиги
намояндаларининг кўпчилик йирик вакиллари саройда, сарой билан боғлиқ ҳолда ёки саройга
яқин доираларда ижод қилишди.
Мўътазила оқими бошлаб берган Калом фалсафасига X асрдан яна икки мустақил йирик
оқим келиб қўшилди. Уларнинг биринчиси кўпчиликка маълум бўлган ашъария оқими бўлиб,
асосчиси Абул Ҳасан Али бин Исмоил ал-Ашъарий (873-935) номи билан шуҳрат қозонди. АлАшъарий ўзи Басрада мўътазила оқимининг ўша даврдаги етакчи устозларидан Абу Али алЖуббоий (вафоти 915 йил) қўлида таълим олган бўлиб, устози бегона эмас, Абулҳасанга ўгай ота
бўлар эди. Аммо 912-913 йилларга келиб, ал-Ашъарий мўътазила оқимидан узоқлашиб, Бағдодга
кўчиб ўтди ва ўзи янги мустақил таълимотга асос солди. IX асрда мўътазила оқими шаклланаётган
пайтда ҳали юнон файласуфларининг мероси араб тилига мукаммал ўгирилган эмас эди. Шу
сабабли айтиш мумкинки, Тавҳид таълимотининг мўътазила талқини нисбатан мустақил мантиқий
тафаккурга таянган эди. Аммо ал-Ашъарий даврига келиб, Афлотун ва Арасту каби улуғ юнон
файласуфлари изидан борувчилар пайдо бўлиб, араб тилидаги мустақил ислом фалсафа мактаби
шакллана бошлаган ва бу соҳада янгилик яратиш қийинлашган эди.
Ал-Ашъарий ўз таълимотини яратишда Демокритнинг атом ҳақидаги назариясидан
фойдалангани ҳақида илмий доираларда мулоҳаза юритилади. Аммо Ал-Ашъарийнинг энг асосий
асарлари бевосита бизгача етиб келмагани сабабли бу ҳақда аниқ хулосалар қилиш қийин. Яқин
ўтмишда ашъария оқими реакцион ҳисобланиб, аввал фалсафага, кейин мўътазилага ҳам қарши
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қўйиб келинди. 80-йиллар охиридан бошлаб, бундай ёндошув унча тўғри эмаслиги, мўътазила ва
ашъария оқимлари орасида фарқларгина эмас, умумий жиҳатлар ҳам кўп эканлиги кўпчиликка
маълум бўлмоқда. Бу оқимнинг кейинги намояндалари ичида Ал-Бақиллоний (вафоти 1013 йил),
Абу Исҳоқ ал-Исфароиний (вафоти 1027 йил), Ал-Жувайний (вафоти 1085 йил), Аш-Шаҳристоний
(вафоти 1153), Фахриддин Розий (вафоти 1209 йил) каби улуғ алломалар ижоди жаҳон илмида
кўплаб махсус тадқиқотлар мавзуи бўлиб келмоқда. Айниқса, охирги икки буюк зот ижоди
алоҳида эътиборга сазовор бўлиб, уларда фалсафа ва Калом йўналишларининг яқинлашуви
кузатилади.
Абул Ҳасан ал-Ашъарий билан деярли бир вақтда бизнинг яна бир буюк юртдошимиз Абу
Мансур Муҳаммад бин Муҳаммад ал-Ҳанафий ас-Самарқандий ал-Мотуридий (870-944) Калом
илмининг учинчи мустақил оқими мотуридияга асос солди. Аллома таваллуд топган Мотурид
қишлоғи ҳозирги кунда Самарқанд шаҳрининг бир маҳалласига айланган. Ёш Абу Мансур
Муҳаммад Самарқандда ҳанафия мазҳаби фақиҳлари қўлида таълим олди ва кейинча ўша ерда ўзи
ҳам мударрислик қилиб, фиқҳ ва Калом илмини талабаларга ўргатди. Олимнинг асосий
асарларидан «Китоб ут-Тавҳид» ва «Китоб таъвилат ал-Қуръон» асарлари бизгача етиб келган.
Мотуридийнинг қабри Самарқанднинг машҳур зиёратгоҳларидан, юзлаб улуғ алломаларнинг
хоки-поклари жой олган Чокардиза мозорида бўлиб, собиқ тоталитаризм замонида (1948 йилдан
кейин) атайин бузиб ташланган бу табаррук қабристон мустақиллик шарофати билан қайтадан
обод қилинди. Мотуридия оқими ашъариядан баъзи масалаларга муносабати жиҳатидан жиддий
фарқ қилади. Масалан, инсоннинг ирода эркинлиги, яъни ўз ҳаракатларида соҳиби ихтиёр
эканлиги мотуридия оқимида тан олинади. Мотуридия оқими ҳанафия мазҳаби доирасида,
ашъария эса шофеъийлар орасида ёйилган бўлиб, 1040-1044 йилларда Бағдод ва Самарқандда бу
таълимотлар расмий ислом ақида ва арконлари сифатида тан олинди ва ҳаётга жорий этилди.
Мотуридия оқимининг инсонни соҳиби ихтиёр деб ҳисоблаши ва инсон ақли яхшилик ва ёмонлик
(хайру шарр)ни бир-биридан ажрата олади, дейиши ашъариядан фарқли равишда Мовароуннаҳр
ва Хуросонда кейинги (XII-XV) асрларда илм-фан равнақ топишига йўл очди. XIX аср иккинчи
ярми - XX аср бошларидаги мусулмон Шарқида етишиб чиққан ислоҳотчи уламолар (Муҳаммад
Абду, Абдураҳмон ал-Кавкабий кабилар) Имом Мотуридий таълимотига асосланиб, шариатдан
чекинмаган ҳолда ислом дунёсини ақлга таяниб, замонавий илм-фан ютуқларидан фойдаланиб ва
уларни тараққий эттириб, ислом жамияти олға ривожланиши зарурлигини назарий асослаб
берганлар, замон талабига жавоб берувчи фатволар чиқарганлар. Бу йўналиш Шайх Сайид
Жамолиддин ал-Афғоний, Исмоилбей Ғаспи-рали, Маҳмудхўжа Беҳбудий каби илғор ислом
уламолари фаолиятида янада кенг авж олди.
б) ботиния таълимоти ва «Ихвон ус-сафо» энциклопедияси
Ислом маърифатчилиги босқичининг иккинчи йирик йўналиши ботиния бўлиб, унинг
асосида исмоилия бидъати ётади. Шиа мазҳабидан ажралиб чиққан бу бидъат намояндалари
бошқа шиалар каби олтинчи имом Жаъфар ас-Содиқ (700-765) нинг кичик ўғли Мусо ал-Козим
(вафоти 799 йил) ни эмас, катта ўғли Исмоилни имомликдаги вориси деб тан оладилар (Исмоил
бин Жаъфар отаси ҳаёт чоғида 762 йилда вафот этган) ва имоматни
шу 7-имомда якунланади деб ҳисоблайдилар 135.
Мисрда Фотимийлар давлат тепасига келгач (909 йил), исмоилийларнинг минтақа бўйлаб
фаолияти авж олди ва таъсири ҳам кучайди. Давр ақл ва мантиқий тафаккур даври эди. Шунга
муносиб равишда исмоилия бидъати тарғиботчилари ўзларининг мураккаб фалсафий тизимини
ишлаб чиқдилар. Улар билимни зоҳирий (ташқи) ва ботиний (ички) даражага ажратдилар. Зоҳирий
билим авом учун мўлжалланган бўлиб, асосан шиа мазҳаби шариат аҳкомларига мос келарди.
Ботиний билим эса фақат танланган тор доира - хослар орасидагина тарқалиши назарда тутилар ва
борлиқни идрок этишнинг мураккаб фалсафий тизимидан иборат эди. Ботиний билимлар қомуси
сифатида шуҳрат қозонган буюк мерос - X асрда яратилган 52 рисоладан иборат «Расоили иҳвонус-сафо ва хуллон ул-вафо» («Пок биродарлар ва вафодор дўстлар рисолалари») мажмуаси бўлиб,
бу мажмуада 14 рисола риёзиёт (математика)га, 17 рисола табиий фанларга, 11 китоб Олий
ҳақиқат сирлари ва яна 10 китоб диний масалаларнинг мантиқий таҳлилига бағишланган эди.
Бу мукаммал қомус исломгача ҳосил бўлган илмий-фалсафий меросни чуқур ўзлаштириш
асосида юзага келган бўлиб, минтақа илмининг кейинги ривожига катта таъсир кўрсатди. Ботиния
135
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йўналиши асосан исмоилия бидъатига боғлаб талқин этилса ҳам, аслида ўша даврларда кўпчилик
расмий ақидага мухолиф қарашлар шу ном остида умумлаштириб талқин қилинганлигини ҳам
назардан қочирмаслигимиз керак. «Пок биродарлар» гуруҳидан ташқари исмоилиянинг АнНасафий (942 йилда ўлдирилган), Ал-Кирмоний (вафоти 1021 йил) сингари бошқа машҳур
назариётчилари ҳам фанга маълум. Мовароуннаҳрда исмоилия бидъатини тарғиб этган энг буюк
шахс шоир ва мутафаккир Носир Хусрав (1004-1088) бўлиб, у Помир тоғлари бағридаги машҳур
Бадахшон ўлкасидан эди. У исмоилия қарашларини жиддий фалсафий руҳда талқин қилиб,
айниқса, ижтимоий адолат масалаларига алоҳида диққатини қаратди.
в) фалсафа йўналиши: устоди соний Форобийнинг жамият ҳақидаги қарашлари.
Учинчи, айтиш мумкинки, ақл қудрати ва мантиқий тафаккурга таянган энг йирик ва энг
теран йўналиш - ислом фалсафа мактаби бўлиб, бу йўналиш табиий ва аниқ фанларни ўрганиш
билан бевосита боғланиб кетади. IX асрдаёқ фалсафа йўналишининг биринчи йирик вакили АлКинди (800-870) ижод этганлиги маълум. IX асрга келиб, бу соҳада ҳам энг буюк алломалар яна
бизнинг юртимиз ёки, кенгроқ олганда, Мовароуннаҳр ва Хуросондан етишиб чиқа бошлади.
Аввало, юртдошимиз Абу Наср Муҳаммад ибн Муҳаммад ибн Узлуғ Тархон Форобий (873-950)
ни эсга олиш жоиз. У Форобда туркий элатдан бўлган ҳарбий оиласида туғилди. Шош, Бухоро,
Самарқанд шаҳарларида таълим олиб, сўнг Рей, Исфаҳон, Ҳамадон шаҳарларини босиб ўтиб,
Бағдодга кириб борди. 70 дан ортиқ тилни, ўз давригача яратилган илмий-фалсафий бойликни
чуқур ўзлаштирди. Форобий
сарой доираларидан иложи борича ўзини узоқ тутган, камтарона ҳаёт кечирган, фақат
умрининг охирида Халаб ҳокими Сайфуддавла (943-967) илтифотига сазовор бўлиб, унинг
ҳомийлигида бир мунча баракали ижод қилишга муяссар бўлган. Араб дунёсининг Мисрдан
тортиб кўп шаҳарларини кезиб чиққан аллома Дамашқ шаҳрида вафот этган ва ўша ерга дафн
этилган.
19-mavzu: Tasavvuf tariqatlarining shakllanishi va irfon
Режа:
1. Зоҳидлик, ошиқлик ва орифлик. Ибн Сино ва Ғаззолий «Ишқ» ҳақида
2. Тасаввуф назарияси ва Ибн ал-Арабий мероси. Тасаввуф тариқатларининг
шаклланиши.
3. Туркистонда тасаввуф. Яссавия ва Кубравия. Баҳоуддин Нақшбанд ва тасаввуф
ирфонининг камоли.
4. Илм ва ирфон. Нафс тарбияси ва Риёзат маърифати.
Сўз бошидан таъкидлаш зарурки, зоҳидлик (зуҳд) бу - ирфон эмас, аммо тасаввуф
зоҳидликдан айру ҳам эмас. Шу нуқтаи назардан Увайс Қараний (вафоти 644 йил), Молик Динор
(вафоти 748 йил) каби машҳур сиймолар тасаввуфдан ташқари эмас, аммо асли тасаввуфнинг
шаклланишини, бизнинг назаримизда, Ҳасан Басрий (642-728) фаолияти, яъни VIII асрдан, деб
белгилагандан кўра, IX аср ўрталаридан, яъни Зуннун Мисрий (796-859), Хорис Мухосибий (791857), Боязид Бистомий (вафоти 875 йил) ижодларидан бошлаш ўринлироқ бўлса керак. Мулоҳаза
шундаки, тасаввуф тариқининг мақомлари тугал бўлмагунича ва муайян тизимга тушиб
шаклланмагунича, олдинги салафлар ўрни ҳам муайян бўлмоғи тасаввурдан ташқаридир.
Ғаззолийгача тасаввуф ирфони ислом маърифатчилиги босқичининг йирик йўналишларидан бири
сифатида шаклланиб улгурди.
Ғаззолий ўз асарларида Калом, фалсафа, ва бошқа йўналишларни умумий меъёрга келтириб,
ҳосил қилган хулосаси ирфон фойдасига эди. Масалан, унинг ишқ турлари ва уларнинг ўзаро
нисбати хусусидаги мулоҳаза ларини олиб кўрайлик.
Ишқ ҳодисаси қадимдан аҳли башарни қизиқтириб келган. Қадим Ҳинд, Хитой, Юнон
тафаккур мевалари орасида ёлғиз бани башарга хос бу руҳ, нафс ва жисмни бир нуқтада
бирлаштирувчи ҳодисанинг таҳлилига бағишлаб ёзилган талай асарлар мавжуд. Ислом
минтақасида бу мавзуга оид Поклик биродарлари яратган қомус таркибидаги рисоладан кейин
яратилган яхлит фалсафий асар Ибн Синонинг «Рисола фил-ишқ» китобидир. Албатта, бу
асарнинг ёзилишига тасаввуфнинг таъсири бор, чунки тасаввуф ирфонида етакчи ўрин тутувчи
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ҳодиса ишқдир. Аммо, табиийки, Ибн Сино файласуф ва амалиётчи табиб бўлганлигидан ишққа
ҳам мавжуд воқеликнинг илмий тадқиқотчиси ва соф файласуф
сифатида ёндошади. Тиббиётга оид китобларида инсондаги ишқ ҳодисасини руҳий
мувозанат бузилишининг бир тури сифатида шарҳлаган олим, ишққа фалсафий нуқтаи назардан
ёндошганда, Поклик биродарлари ва Форобийнинг бу ҳақдаги фалсафий мушоҳадаларини ижодий
ривожлантириб, ишқни руҳий ҳодиса мазмуни сифатида тадқиқ этади. Ибн Сино ишқни (бир
нарсага мойиллик маъносида) барча табиат унсурларига хос деб билади ва инсон ишқидаги
ҳайвоний ва руҳоний жиҳатларни ажратиб кўрсатади 136. Олим фикрига кўра улардан қайси бири
ғолиб келишига қараб инсон ишқи ҳайвоний ҳирсдан илоий ишқ сари улуғлашиб боради. Аллоҳ
маърифатига интилиш ишқнинг энг олий даражасидир, деб ҳисоблайди Ибн Сино. Аммо унинг
асари чуқур фалсафий мушоҳадалар руҳида ёзилганлигидан оддий халқ намояндалари учун анча
мавҳум кўриниши мумкин.
Ғаззолий матни ўзгача. «Иҳёи улум-ад-дин» нинг тўртинчи қисми «Мунжиёт» да алоҳида
«Ишқ ҳақида китоб» бўлиб, унда бу инсоний туйғу кимга йўналтирилганига кўра таснифланиб
унинг беш тури саналади:
1. Инсоннинг ўз-ўзига муҳаббати.
2. Унинг ўз ҳомийлари, унга меҳр-шафқат кўрсатувчиларга муҳаббати.
3.Унинг умуман инсонларга яхшилик қилувчиларга муҳаббати.
4. Инсоннинг барча ички ва ташқи гўзаллик эгаларига муҳаббати,
5. Моҳият жиҳатдан ўзига ўхшаган зотга муҳаббати.137
Аммо ушбу барча муҳаббат турлари Ғаззолийнинг кейинги мантиқий таҳлили натижасида
инсоннинг бутун борлиқ ва мавжудотларнинг яратувчиси ва хожаси Аллоҳга бўлган муҳаббатида
ягона олий туйғуга айланади. Алломанинг бу ҳақдаги исбот ва далиллари лўнда ва ёрқин
бўлганлигидан тушунарли ва ишонарли чиққан, унинг таъсир кучи ҳам беқиёсдир. Ғаззолий
мулоҳазалари салафлари фикридан баҳра олади, аммо унинг талқини ва ифода усули мавҳум
фалсафий таҳлиллардан фарқли ўлароқ, оммабоп ва ҳаётга яқинлаштирилгандир.
Шундай қилиб, Ғаззолий тафаккур тарзида салафлари изидан борган ҳолда, биринчидан,
мулоҳазаларини оддий инсонларга тушунарли тарзда баён қилишга муваффақ бўлди, иккинчидан,
маърифатчиликка маълум даражада якун ясаб, бу босқич алломалари эришган ютуқларни
умумлаштирди ва оммалаштирди. Учинчидан, тавҳид моҳиятини англаб етмоқ учун ақл ва
мантиқнинг ўзи кифоя қилмаслигини тан олиб, қатъиян тасаввуф ирфони қадриятлари ҳимоясига
ўтди. Шулар асосида минтақа маънавиятининг учинчи – Тасаввуф тариқатлари ёхуд ирфон
босқичи сари юксалишига фикрий муҳит ҳозирлади. Ғаззолийдан кейин тасаввуф
тариқатларининг кенг миқёсда шаклланишга ўтиши Тавҳид таълимотини англаб етишнинг янги
босқичи минтақада ғалаба қилганини англатар эди.138
Дарҳақиқат XII асрдан туб ўзгаришлар бошланди. Имом Ғаззолийнинг туғишган укаси
Абдулфутуҳ Аҳмад Ғаззолий (вафоти 1126 йил) акаси изидан бормай, сўфийлик йўлини ихтиёр
этди. У шайх Абу Али ал-Фармозий (вафоти 1084 йил) ва шайх Абу Бакр ан-Нассож ат-Тусий
(вафоти 1084 йил) суҳбатларига ноил бўлди ва Ибн Синонинг «Қуш рисоласи» асарига тасаввуф
руҳида жавобия ёзди.
XII аср бошларида форс мумтоз шеъриятининг энг ёрқин юлдузларидан Абдулмажид
Маждуд ибн Одам Саноий (1048 - 1140) янги бир анъанани бошлаб берди; у биринчилардан бўлиб
аср бошида саройни ва мадҳиягуйликни тарк этиб, шеъриятга жиддий фалсафий-ижтимоий ва
ахлоқий масалаларни олиб кирди. Шу сабабдан унинг «Сайрул-ибод илал-маод» («Аллоҳ
бандаларининг қайтар маконга сафари») ва 10 минг байтдан ортиқ ҳажмдаги «Ҳадойиқ-улҳақиқа»(«Ҳақиқат боғлари») достонлари буюк халафлари (издошлари) томонидан сўфиёна руҳда
136 Серебряков С. Б. Трактат Ибн Сины (Авиценны) о любви. Тбилиси, 1976, с. 47-68
137 Абу Хамид ал-Газали. Воскрешение наук о вере. М.-«Наука»-1980,с. 238.
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талқин этилди. Аср охирларига бориб бу жараён анча кенг ёйилди - ўша давр сарой шеъриятининг
атоқли вакиллари Анварий(вафоти 1191й.), Ҳоқоний (1120-1199) ва бошқалар бирин-кетин узлатга
чекиниб, ўз ҳомийларига мадҳу сано ўрнига жиддий фалсафий қасидалар ёзишга киришдилар.
XII аср биринчи ярмида Ғаззолий қарашлари минтақанинг кўп жойида ҳануз жиддий англаб
етилмаган, ҳатто уни қоралаш, рад қилиш ҳаракатлари кўзга ташланар эди. Аммо вақт ўтган сари
буюк мутафаккир меросининг қадри ва нуфузи оша борди. Ирфон қадриятлари борган сари
кенгроқ инсонлар жамоасини ўзига жалб этиб, турли тасаввуф тариқат ва сулуклари таркиб топа
бошлади. XII-XIII асрлар давомида то бизнинг замонамизгача муайян таъсирини сақлаб келган
асосий тариқатлар - Cухравардия (асосчилари Зийауддин Абу Нажиб ас-Сухравардий - 1037-1168,
Шаҳобиддин Яҳё ас-Сухравардий - 1155-1191, Шаҳобиддин Абу Хафс Умар ас-Сухравардий вафоти 1234), Қодирия (асосчиси -Абдулқодир бин Абу Солиҳ Жилоний - 1077-1166), Рифоия
(асосчиси- Аҳмад бин Али ар-Рифоий - 1106-1182), Яссавия (Аҳмад Яссавий вафоти - 1166 йил),
Кубравия (Нажмиддин Кубро - 1145-1221), Шозилия (Абулҳасан Али аш-Шозилий - 1196-1258),
Бадавия (Аҳмад ал -Бадавий - 1199-1276), Дасукия (Иброҳим ад-Дасукий - 1246-1288), Чиштия
(Муиниддин Муҳаммад Чиштий - вафоти 1236), Мавлавия (Жалолиддин Румий - 1207-1273)
шаклланиб улгурди. Кейинчалик нақшбандия деб шуҳрат топган Хожагон сулукининг қатор
шайхлари - Юсуф Ҳамадоний (1049-1140), Абдулҳолиқ Ғиждувоний (вафоти 1179), Ориф
Ревгарий (вафоти 1259йил), Маҳмуд Анжир Фағнавий (вафоти 1272) кабилар ҳам шу икки аср
оралиғида яшаб ўтдилар. Абу Мадйон Шуайб бин ал-Ҳусайн (1126-1198), Мажиддин Бағдодий
(вафоти 1219 йил) Йунус бин Йусуф аш-Шайбоний (вафоти 1222 йил), Абдулфатҳ ал-Воситий
(вафоти 1234), Абу Муҳаммад Али ал-Ҳаркулий (вафоти 1247), Толиб ар-Рифоий (вафоти 1284),
Абулаббос Аҳмад Санҳожий (1088-1141), Фаридиддин Шакарганж (1175-1265), Нуриддин
Муборак Ғазнавий (вафоти 1274), Баҳоуддин Закариё (1182-1268) каби минтақада донг таратган
бошқа қатор улуғ шайхлар ҳам шу даврда яшаб фаолият олиб бордилар.
Бу икки аср мобайнида ирфоний шеърият ва тасаввуф фалсафаси ҳам юксак чўққиларга
кўтарилди. Агар Саноий достонлари йўналиши ҳақида ҳануз тараддуд мавжуд бўлса, Фаридиддин
Аттор (1147-1229) ва Жалолиддин Румий (1207-1273) достончилигининг мазмуни соф тасаввуф
руҳида эканлиги ҳар қандай баҳсдан холидир. Араб дунёси ушбу асрларда икки буюк зотни ирфоний ишқнинг оташин куйчиси Ибн ал-Фарид (1181-1234) ва назарий тасаввуфнинг чўққиси
бўлмиш «Футуҳоти Маккия» асарининг муаллифи Ибн ал-Арабий (1165-1240)ни етказиб берди.
Бугунги кунда Ибн ал-Арабий меросини чуқур ўзлаштирмай туриб, тасаввуф ирфони ҳақида
салмоқли илмий мулоҳаза юритиш мушкул эканлиги жаҳон афкор оммасига аёндир. Бу мураккаб
фалсафани англаш ва англатиш учун не-не шарҳлар ёзилмади. Шулар жумласидан форс тасаввуф
шеъриятининг забардаст вакилларидан Фахриддин Ироқий(1213-1289) ёзган «Ламаъот» асари
бўлиб, унга шарҳ сифатида Алишер Навоий илтимосига биноан Абдураҳмон Жомий (1414-1492)
«Ашаъот-ул- ламаъот» рисоласини ёзди ва унинг асосида улуғ вазирни ирфон фалсафасининг
мураккаб сирларига ошно қилди.
Тасаввуф ҳақида гапирганда, албатта, туркий тасаввуф намояндалари ҳақида тўхталиб ўтиш
лозим бўлади. Маълумки, Алишер Навоий ўзининг «Насойим ул-маҳабба мин шамойим улфутувва» асарида туркий тасаввуф шайхлари ҳақида батафсил маълумотлар берган. Бу ўринда биз
фақат жаҳон тасаввуф тариқатларидан энг машҳурларининг асосчилари ҳисобланган Нажмиддин
Кубро, Аҳмад Яссавий ва Баҳовуддин Нақшбанд фаолиятларига қисқача тўхталиб ўтамиз, холос.
Шарқнинг машҳур ирфоний муршидларидан бири, Кубравия тариқатининг асосчиси «шайхи
валийтарош» деб ном чиқарган Нажмиддин Кубро 1145 йили Хоразмда таваллуд топган бўлиб,
1221 йили мўғул босқинчилари қўлида шаҳид бўлган. Нажмиддин Кубро ҳам ориф, ҳам ошиқ, ҳам
шоир сифатида машҳур. У рубоийлар, «Фавоиҳ ал-Жамол ва фавотиҳ ал-Жалол», «Ал-усул алашара», «Рисолат ал-Хоиф ал-Хаъим мин лаумон ал-лаъим», «Рисолат одоб уз-зокирин» каби араб
тилидаги асарларнинг ҳамда сўфийлар учун форс тилида алоҳида ёзилган қўлланманинг
муаллифидир.
У ўз тасаввуф мактабини яратди. Кўплаб муридлар унинг тарбиятида шайхлик мартабасига
эришганлар. Нажмиддан Кубро асос солган мактаб бир қанча мустақил шоҳобчалар вужудга
келишига сабаб бўлди ва улар мусулмон Шарқида кенг тарқалди. Жумладан, буюк тасаввуф
шоири Фаридиддин Аттор, Жалолиддин Румийнинг падари бузруквори, Балх шаҳрининг энг
нуфузли уламоси Шайх Баҳовуддин Валад, таниқли тасаввуф адиблари Азизуддин Насафий ва
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Нажмиддин Доя каби ўнлаб ислом оламида шуҳрат таратган шахслар кубравия тариқатининг
вакиллари ҳисобланади.
Туркий тасаввуфнинг яна бир йирик вакили Хожа Аҳмад Яссавий Сайрамда Иброҳим ота
оиласида дунёга келди. Унинг вафоти манбаларда 1166 йил деб кўрсатилган. У Бухорода
Абдухолиқ Ғиждувоний билан биргаликда Юсуф Ҳамадоний мактабида таҳсил олган деб ривоят
қилинади. Сўнгра Туркистонга қайтиб, мустақил Яссавия тариқатига асос солди ва ўз таълимоти
бўйича муридлар тарбиялади.
Аҳмад Яссавий ислом аҳкомларининг туркий халқлар орасида ёйилишига катта ҳисса қўшди.
Ирфоний адабиётда махсус «Ҳикмат» жанрининг яратилиши ҳам унинг номи билан боғлиқ. У ўз
ҳикматларида ишқ, поклик, ҳалоллик, ёлғондан сақланиш, киши молига хиёнат қилмаслик,
тўғрилик каби кўпгина инсоний фазилатлар ҳақида куйлади. У туркий тасаввуф адабиётида ўзига
хос мактабга асос солди. Туркий дунёда бирор сўфий шоир йўқки, унга эргашмаган, ундан
ўрганмаган бўлсин.
«Мақомоти хожа Баҳовуддин Нақшбанд» китобида шундай ривоят бор: «Бир куни
хожамизнинг шариф суҳбатларида Султон ул-Орифин (яъни Боязид Бастомий)нинг «Бу йўлда
юрувчи қанчалик юрмасин, сўнгги қадами бизнинг биринчи қадамимиз устида бўлади», деган
сўзлари нақл қилинибди. Хожамиз ғайрат юзасидан: «Биринчи қадами Боязиднинг охирги қадами
устида бўлмаган кишига Ҳақ субҳонаҳунинг суҳбати ҳаром бўлсин!» деган эдилар. Ва улар: «Биз
интиҳони ибтидода тугаллаймиз», дер эдилар.»139
Ушбу нақлда бир ҳақиқат акс этган: тасаввуф ирфонининг такомилида Боязид Бастомий (IX
аср охири) йўл бошида, Баҳовуддин Нақшбанд (1318-1383) эса йўл охирида туриптилар. Боязид
Бастомийнинг охирги қадами, нақшбандия сулуки учун биринчи қадам бўлмоғлиги фарздир,
чунки тадрижийлик шуни тақозо этади.
Дарҳақиқат, IX асрдан онгли равишда ривожлана бошлаган тасаввуф ирфони XII-XIII
асрларда ўзининг олий босқичига кўтарилиб, нақшбандия тариқатида мукаммал ниҳоя топди. Шу
сабабли кейинги асрларнинг энг кенг тарқалган (ғарбда Ҳижозу Яман, шимолда Болқону
Волгабўйи, жанубда Индонезиягача урф бўлган) тариқати нақшбандия бўлди. Нақшбандия йўли,
айтиб ўтганимиздек, Баҳоуддин Нақшбанд ҳазратларидан анча илгари Юсуф Ҳамадоний ва
Абдуҳолиқ Ғиждувоний (вафоти 1179)лар томонидан «Хожагон» сулуки сифатида асос олган
бўлиб, унинг машҳур ўн бир қоидасидан саккизтаси ўша XII асрдаёқ шаклланганлиги маълум.
Нақшбанднинг энг машҳур ибораси «Дил ба ёру даст ба кор» («Дил ёр билан, қўл иш билан
банд бўлсин») эса энди тасаввуф ирфони ўз асосий мақсадига эришганлигини, яъни Ҳақиқат
асрори кўнгиллардан муқим ўрин олганлиги ва бу ёғи амалий ҳаракат биринчи ўринга чиқа
бошлаганини билдирар эди. Энди сўфийнинг «Аналҳақ», яъни мен Ҳақиқатни топдим, мен Ҳақ
асрорини англаб етишга эришдим, деб ҳайратланиши охирги қадам эмас, биринчи қадам бўлиб
қолган эди. Беҳуда эмаски, ҳазрати Баҳоуддиндан нақл этадилар: «Талаб айёмларида Мансур
Халлож сифати икки марта менда туғён урди. Бир дор бор эди, икки марта ўзимни дор остига
етказдим ва дедим: «Жойинг мана шу дордир! Тангри инояти билан бу мақомдан ўтиб кетолдим.»
Ҳазрати Азизон (Хожа Али Рометаний - вафоти 1321 йил) айтган эканлар: «Агар ер юзида Хожа
Абдуҳолиқ Ғиждувоний қаддасаллоҳу сирраҳу-л-азизнинг фарзандлари (яъни, маънавий
меросхўрлари - муридлари) дан бир киши бўлганида эди, Мансур ҳаргиз дорга осилмас эди.»140
Бу ривоятлар яна бир марта нақшбандия тариқатининг минтақа маънавияти такомилида ирфон
босқичи учун якунловчи ва умумлаштирувчи бўлганлигига ишора этади.
Тасаввуф ҳақида охирги пайтда кўп ёзилмоқда. Охирги йилларда филология фанлари
доктори, профессор Нажмиддин Комилов бу борада жиддий тадқиқотлар олиб бормоқда. Аввало
олим форс тилидаги тасаввуфга оид қатор муҳим манбаларни ўзбек тилига таржима қилди.
Кейинча уларни тўплаб, «Комил инсон ҳақида тўрт рисола» номи билан нашр эттирди. Бундан
ташқари тадқиқотчининг икки жилддан иборат «Тасаввуф» асари ҳам босилиб чиқди.
Тасаввуф ҳақида (ва умуман, ҳар қандай мавзу хусусида) ёзганда тарихийлик ва матн
масалаларига жиддий эътибор бермоқ лозим. Масалан, X -XI асрларда кўчирилган қўлёзма билан
139 Абул Муҳсин Муҳаммад Боқир ибн Муҳаммад Али. Баҳоуддин Балогардон (Мақомоти Хожа Баҳоуддин
Нақшбанд). Т.-«Ёзувчи»-1993, с.47
140 Ўша китоб, с. 38
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XX аср бошларида нашр этилган тошбосма китобнинг маълумотлари мутлақо тенг қийматга эга
эмас.
Ирфоний ғоялар ривожини фақат тарихий тадрижийликда кўриб чиқишгина ишонарли
хулосаларга асос бўла олади. Шу сабабдан ҳозирча фақат баъзи энг умумий жиҳатларга эътибор
қаратиш билан чекланишга тўғри келади.
Сунна босқичи - ўгит ва ибрат асосига, ислом маърифатчилиги эса ақл ва мантиқий тафаккур
қудратига таянишини кўриб ўтдик. Ирфон-чи? Илм эгаси олим бўлса, ирфон нима-ю, ориф ким?
Ўгит ва ибрат ташқи ҳодиса, ақл ҳам мавзуга ташқаридан туриб ёндошади. Ирфон эса Тавҳид
моҳиятини англашга инсоннинг бутун руҳий қувватини сафарбар этади, бунинг учун
эса аввал руҳий қувватни жамлашга ўрганиш керак бўлади. Худди шу амални, яъни руҳий
қувватни бир нуқтага жамлай билиш усулларини икки йўналишда ишлаб чиқа бошлаган
сўфийлардан Зуннун Мисрий (796-861) ва Хорис Муҳосибий (781-857)ларни эслаш
мумкин.Уларнинг биринчиси маърифат йўлининг ҳол ва мақомларини ишлаб чиққан бўлса,
иккинчиси ўз нафсини кузатиш ва назорат қилиш (муроқаба ва мусоҳаба) қоидаларини - «Илм алқулуб ва-л-хатарот» (қалб ва унинг маърифати йўлидаги хавф хатарлардан сақланиш илми)ни
ишлаб чиқди. Муҳосибийнинг фикрича, асосий нарса ниятда, аммо инсоннинг покланиши йўлида
турли хатарлар, масалан, кибр, риё ва бошқалар мавжуд. Уларни енгиб ўтиш учун инсон ҳар бир
қадамини Аллоҳ иродасига мувофиқ босмоғи
ва фақат Аллоҳ ризолигини сидқ ва ихлос билан тиламоғи керак. Муҳосибий фикрича, инсон
кўнглида илоҳий муҳаббат чироғини ёқувчи ҳам Аллоҳнинг ўзи. Инсоннинг руҳий камолоти
тасаввуфнинг асосий мақсади бўлиб, бу йўналишда ҳар бир улуғ шайх ўз тартиб-қоидаларини
ишлаб чиқди ва шу асосда турли тариқат сулуклари шаклланди. Масалан, солик ўз нафсини енгиб
ўтиш йўлида қандай мақомларни босиб ўтади, деган саволга турли тариқат пирлари турлича жавоб
берадилар. Абу Наср Саррож 7 мақом (тавба, вара, яъни парҳезкорлик, зуҳд, фақр, сабр, ризо, яъни
Аллоҳ тақдирига ризолик, таваккул, яъни ўзни Ҳаққа топшириш)ни санаб кўрсатган бўлса, баъзи
тадқиқотчилар бундан фақат олтитасини, баъзилари хавф ва ражони қўшиб тўққизта мақомни
тилга оладилар, ал-Калободий (вафоти 990 йил) 17 мақомни, Абу Саид Майхоний (967-1049) 40
мақомни, Абдуллоҳ Ансорий (1006 - 1089) эса 100 мақомни эслайди. Ибн ал-Арабий «Футуҳоти
Маккия»да 19 мақом, 360 та манзил ва работни ажратиб кўрсатади. Агар мақомлар сўфийнинг ўз
ҳаракати, риёзати билан боғлиқ бўлса (тадбир), «ҳол» тушунчаси Аллоҳ баракати ва марҳаматига
алоқадор (тақдир) ҳисобланган. Бундай «файзи илоҳий» соликнинг поклик касб этган дилини бир
лаҳзада чақмоқдек ёритиб, яна ғойиб бўлиши мумкин. Баъзан ҳолни ҳам даражаларга
ажратадилар. Назаримизда, гап мақомлар сони ва ҳолнинг даражаларида эмас. Асосий масала
кўнгилнинг покланишида. «Билгилки, кўнгил сайқалланган кўзгудир», деб ёзади Ибн ал-Арабий.
Ҳадисда айтиладики: «Қалб темирдек занг босиши мумкин.»
Маънавият ҳақидаги суҳбатларимизнинг ибтидосида Шайх Нажмиддин Кубронинг
истеъдодли шогирди Нажмиддин Доя ҳақида эслаб ўтган эдик. У ўзиниг 1223 йили Куняда ёзиб
тугалланган рисоласида141 Инсон ва унинг моҳияти, Олий ҳақиқат (Ҳақ асрори)га ва Борлиққа
муносабати ҳақида шундай мулоҳаза юритади:
Мавжудотлар олами, яъни моддий дунёдан мақсад инсон вужудидир. Икки олам инсон
вужуди учундир. Инсон вужудидан мақсад эса Аллоҳ таоло
зоту сифатларини англаб етишдир. Буни маърифат дейдилар. Фаришта ва жинлар Аллоҳга
ибодат этишда инсонга шерик бўлдилар. Аммо маърифат инсондан ўзга ҳеч қандай маҳлуқотга
насиб бўлмади. Ҳақ маърифати юкини кўтармоқ фақат инсон зотига вожиб бўлди. Инсоннинг
мумтозлиги шу туфайлидир. Аммо Нажмиддин Доянинг фикрига кўра, Инсон вужудида Ҳақ
маърифатини акс эттирувчи кўнгил кўзгуси даставвал фақат имкон даражасида мавжуд, холос.
Уни воқеликка айлантириш учун узоқ жидду жаҳд лозим. Кўнгил кўзгуси риёзат билан сайқал
топади, инсоннинг маънавий тарбияси, ўз интилиши, пир-тарбиячининг иршоди нафс тарбияси
билан бўлади. Бунинг учун инсон, биринчи навбатда, ҳам жисмоний, ҳам маънавий покланмоғи
141 Олимнинг «Мирсод ул-ибод мин ал-мабдаъ илал-маод» асари форс тилида ёзилган бўлиб, XIX асрда Хоразмда
Муҳаммад Раҳимхон II (Фируз) топшириғига биноан ўзбек тилига ўгирилганлиги маълум. Ушбу асар қўлёзмалари
ЎзФА Абу Райҳон Бируний номидаги Шарқшунослик институтида сақланади. Эронда бу асар нашр этилган, аммо
бизда бу асар ҳақида ҳануз махсус тадқиқотлар ҳам, асар таржималари ҳам эълон қилинмаган. Фақат «Соғлом
авлод учун» журнали 1996 йил 1-сонида Нажмиддин Доя ҳақида дастлабки мақола эълон қилинди (с. 40-43)
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керак. Тасаввуф тариқати ушбу покланиш йўли бўлиб, уни темирчининг оловли кўрасига қиёс
этиш мумкин. Унда инсон кўнгли аввал мумдек юмшаб, шакл олади, сўнг чиниқтирилади ва
сайқал берилади. Охирида кўнгил пўлат кўзгу сингари шундай сайқал топадики, ўзида илоҳий
нурни акслантириб, ой сингари нурланиб, ўзи ҳам атрофга зиё тарата бошлайди. Ана шундай
кўнгил эгаси комил инсондир.

20-mavzu: Milliy ma’naviyatimiz rivojida «Majoz tariqi» bosqichi
Режа:
1. Бадиий адабиётнинг минтақа маданиятида тутган ўрни.
2. Минтақа адабиёти Алишер Навоий талқинида.
3. Бадиий тафаккур тариқлари - дунёни идрок этиш ва уни ижодий акслантиришнинг
ўзига хос йўллари сифатида.
«Мажоз тариқи» ўзи нима? Нега ислом минтақа маданияти доирасида миллий
маънавиятимизнинг такомили ҳақида гапирар эканмиз, алоҳида ва энг мукаммал камолот
босқичининг номи сифатида ушбу иборани тилга олмоқдамиз? Бу ибора Алишер Навоий
ижодининг сўнгги давридаги қатор асарлари, жумладан, «Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад» ва
«Муҳокамат ул-луғатайн»ларда тилга олинади ва «Маҳбуб ул-қулуб»да махсус тушунча сифатида
таҳлил этилади. Алишер Навоий «Мажоз тариқи» тушунчасини Борлиқ ҳақиқатини англаб
етишнинг бадиий адабиётга хос махсус йўналиши сифатида талқин этади. Шу сабабли бу сафар
суҳбатни умуман бадиий адабиётнинг минтақа маънавиятида тутган ўрни масаласидан бошлаш
ўринли
бўлади. Минтақа маданиятининг бошқа соҳалари сингари бадиий адабиётда ҳам тил ҳар хил
бўлганига қарамай (биз, асосан, минтақа даражасига кўтарилган уч тил - араб, форс ва умумтуркий
адабий тилдаги адабиётни назарда тутамиз), ғоялар, тимсоллар олами, сюжетлар, турли бадиий
шакл унсурлари (вазн, қофия, бадиий санъатлар), назарий замин кўп жиҳатдан муштарак эди.
Умумминтақа маданиятининг бошқа йўналишлари - Сунна, Калом, фалсафа, тасаввуф каби бадиий
адабиёт ҳам асрлар давомида ривожланиб келди. Асли ҳар уч тилдаги бадиий адабиёт ҳам
исломдан олдин шаклланган бўлиб, табиийки, исломий йўналиш биринчи даврда араб тилидаги
адабиётда ўз аксини топа бошлади. Аммо Уммавийлар даври сарой адабиётида исломий тус
кўпроқ ташқи либос даражасида бўлиб, ал-Ахтал (640-710) ҳатто исломни қабул қилмаган ҳолда
ислом халифалари саройида ижод қилар, ал-Фараздак (641-730) ва Жарир (653-733) ижодларида
ҳам ҳануз қабилачилик анъаналари устун эди. Араб мумтоз адабиётида «янгиланиш» харакатини
бошлаб берганларнинг аксарияти асли келиб чиқишига кўра соф араб эмас эдилар. Башшар ибн
Бурд (714-784) форс, Ибн ал-Муқаффа (724-759) ҳам Эронда, зардуштийликка эътиқод этувчи
оилада туғилган, бу даврнинг энг забардаст шоири Абу Нувас (762-713) нинг ҳам онаси форс аёли
эди.
Сунна билан бир босқичда араб насрида адаб йўналиши шаклланганини, ислом даври илк
туркий шеърият намунаси Адиб Аҳмад ижоди шунга яқин туришини олдинроқ эслаб ўтган эдик.
Бу йўналиш Абул Атахия (748-825) ижоди билан ҳамоҳанг бўлиб, Абу Нувасда шаккоклик
майллари кучлироқ эди. Умуман, араб тилидаги мумтоз адабиёт гуллаб яшнаган давр сунна ва
ислом маърифатчилиги босқичларига кўпроқ мос келади ва унда икки йўналиш ёрқин намоён
бўлган: бири сарой адабиёти учун хос бўлган мадҳия, май ва гўзаллар васфи билан йўғрилган
шеърият бўлса, иккинчиси, панд-насиҳат, ҳаётнинг моҳияти ҳақидаги фалсафий мушоҳадаларга
бағишланган қасида, қитъа ва насрий рисола (нома)лардан иборат бўлиб, дастлабки даврда бу
икки йўналиш ҳатто бир-бирига муайян даражада қовушмай турди. Аммо аста-секин ишқий мавзу
теранлик касб этиб, адаб йўналиши билан мазмунан яқинлашиб борди ва Абулаъло ал-Мааррий
(973-1058) ижодида юксак фалсафийлик, Ибн ал-Фарид (1181-1234) шеъриятида эса ирфоний
ишқнинг энг олий қабатларига кўтарилди.
IX-XII асрлардаги адабиёт ҳам илм сингари кўпроқ саройда марказлашган бўлиб, мадҳия
қасидалар, ишқий ғазаллар, хамриёт (май мавзуи), зуҳдиёт (дунё ва унинг ҳою ҳаваслари
бебақолиги ва уларга меҳр қўймаслик мавзуи), ҳижо (муайян шахсларга йўналтирилган ҳажв) каби
мавзу турлари етакчилик қиларди, яъни бадиий адабиётнинг вазифаси ҳануз иккинчи даражали,
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амалийроқ кўринишда эди. Шу даврда «энг ёлғон шеър – энг яхши шеърдир» ва «энг рост шеър энг яхши шеърдир» деган ибораларда ўз аксини топган шеъриятга икки хил ёндошув шакллангани
илмий адабиётларда қайд этилган ва бунга муайян даражада ўша давр адабиётининг мавзу
қамрови ва вазифаси, ижтимоий воқеликда тутган мавқеи ҳам сабабчидир. Ҳукмдорни мадҳ этиш,
унинг дилини хушлаш, ҳукмдорнинг ва ўзининг шахсий рақибларини ҳажв этиш VIII-XI асрлар
сарой адабиётида етакчи ўрин тутар ва шоирнинг мавқеи ҳам ушбу соҳалардаги ютуқлари билан
белгиланарди. Бу давр араб тилидаги шеърият билан бошланиб, VIII аср иккинчи ярмидан туркий
тилидаги дастлабки асарлар (Адиб Аҳмад ва Маҳмуд Кошғарий асаридаги баъзи намуналар) пайдо
бўлган бўлса, X аср бошларидан Сомонийлар саройида Абу Абдуллоҳ Рудакий етакчилигидаги
бақувват форс шеърият мактаби шаклланди. IX-X асрлар давомида Мовароуннаҳр ва Хуросонда
ҳар уч тилда асарлар яратилган бўлса, XI аср бошларидан араб тили асосан илм тили сифатида
сақланиб қолиб, Ғазнавийлар саройида асосан форс тилида ва Қорахонийлар саройида туркий ва
форсий тилларидаги шеърият ривож топди. Маҳмуд Ғазнавий саройида шаклланган нуфузли
шеърият мактаби намояндалари Унсурий, Фарруҳий, Манучеҳрий ва бошқалар мадҳиявий
қасиданинг мумтоз намуналарини яратдилар. Шу даврнинг ўзида адабиётда маърифатчилик
босқичига хос яна бир йўналиш - исломдан олдинги меросни янгича талқинда ўзлаштириш ҳам
ривожланиб борди. Араб тилидаги адабиёт вакиллари жоҳилия даври адабий меросини тўплаш ва
тартибга солишга жиддий киришдилар. Рум, Эрон, Ҳинд адабиётининг машҳур намуналари араб
тилига ўгирилди. Масалан, «Панчатантра» - «Калила ва Димна» «Худойнамак»лар - «Сияр улМулук» номлари билан арабчалаштирилди. Кейинроқ бориб Рудакий форс тилида шеърий
«Калила ва Димна» достонини яратган бўлса, Унсурий Румнинг лотин ва юнон тилидаги ишқий
романлар мавзу доирасида бир неча достонлар ёзди. Афсус, бу асарлардан бизгача фақат айрим
парчаларгина етиб келган. X асрда Дақиқий ва бошқа баъзилар «Шоҳнома» яратишга уриндилар.
Ва ниҳоят X аср охири - XI аср бошларида Фирдавсий Тусий (940-1020) ўзининг улуғ эпопеясини
ёзиб тугатди. Фирдавсийнинг 60 минг байтга яқин улкан «Шоҳнома» си исломгача Эрон ва
Туронда яралган бой маънавий мероснинг ўзига хос бадиий қайта ишланган қомусидир. Унинг
таркибида юзлаб қаҳрамонлар, ўнлаб алоҳида мураккаб сюжетли достонлар мавжуд. Унда асотир
тафаккур мевалари ва Эрон, Турон халқлари тарихи ўз бадиий инъикосини тўлиқ намоён этган.
Фирдавсий асари форс ва туркий тилдаги кейинги неча асрлар бадиий мумтоз адабиётига
мавзу ва қаҳрамонлар етказиб берган улуғ хазина бўлди. Форсий тилдаги адабиётда достончилик,
яъни ишқий, тарихий, қаҳрамонлик достонлари ёзиш анъанаси минтақа адабиётининг етакчи
йўналишларидан бирига айланди. Аммо Фирдавсийга кўр-кўрона эргашганлар, янгича талқин
ярата олмадилар, ҳеч қайсиси Фирдавсий шуҳратига яқин бора олган эмас. Фақат Юсуф Хос
Ҳожиб сингари туркий шеърият вакиллари буткул янгича услубда, янгилик яратиш йўлидан
борганликлари учун адабиёт тарихида муносиб ўрин эгаллай билдилар.
Алишер Навоий Фирдавсий ва унинг «Шоҳнома»сини яхши билади ва чуқур эҳтиром билан
ёдга олади. Аммо бадиий ижод тариқи ҳақидаги назарий мулоҳазаларига муайян шоирлар
ижодини мисол келтирганда, бирор-бир ўринда Фирдавсийни эсламайди, у санаб ўтган
устозларнинг тарихан энг биринчиси Саноийдир, чунки форс тилидаги адабиётда «Ҳақиқат
асрори»ни (яъни Борлиқнинг моҳиятини) бадиий тарзда англаб етиш ва англатишга илк бор
жиддий равишда киришган улуғ мутафаккир шоир Саноий эди. Унинг «Сайр ул-ибод илал маод»
(«Аллоҳ бандаларининг қайтар маконга сафари») ва «Ҳадойиқ ул-ҳақойиқ» («Ҳақиқат боғлари»)
асарлари номларининг ўзиёқ шоир мақсадини аниқ англатиб турипти. Эътиборга сазовор яна бир
жиҳати шундаки, Навоий Саноий ижодини баҳолашда ўша давр анъанасига зид бориб, уни
«ҳақиқат тариқи» суханварлари қаторида эмас, «Ҳақиқат асрориға мажоз тариқини махлут»
қилганлар сафида тилга олган. Бунинг сабаби, бизнинг назаримизда, шундаки, XI аср охирларига
бориб Абулмажд Саноий биринчилардан бўлиб сарой мадҳиягўйлигини тарк этган ва ижтимоийфалсафий йўналишни бадиий адабиётга дадил олиб кирганлигида эди.
XII аср охирги чорагига борганда эса саройни, мадҳиявий қасидагуйликни тарк этиб,
ижтимоий- фалсафий йўналишга ўтган шоирлар сони кескин кўпайди. XI асрда тасаввуф
шеърияти кичик лирик жанрлар (рубоий, ғазал) билан чекланган бўлса, XII асрдан тасаввуфий
руҳдаги достонлар яратила бошланди. Ва ниҳоят, XII аср охирги чорагидан бошлаб, форс
тилидаги шеъриятнинг икки ёрқин юлдузи Низомий Ганжавий ва Фаридиддин Аттор сиймолари
адабиёт осмонида пайдо бўлди.
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«Маҳбуб ул- қулуб» рисоласи «аввалги қисм»ининг 16-фаслини Алишер Навоий «Назм
гулистонининг хушнағма қушлари зикрида» деб атайди ва шундай бошлайди:
«Ул неча табақадир: аввалги жамоа нуқуди кунузи маърифати илоҳийдин ғанийлар ва халқ
таърифидин мустағнийлардур. Ишлари маоний хазоинидин маърифат жавҳарин термак ва эл
файзи учун вазн силкида назм
термак. Назм адоси бағоят аржуманд ва бениҳоят шариф ва дилписанд ўлдуғи учун оёти
каломда нозил бор ва ҳадиси мўъжизнизомда тилаган топар, чун маал-қасд эмас, эл ҳурмати
жиҳатидин ани шеър демас» 142 (Насрий баёни: Улар бир неча гуруҳдир. Биринчи гуруҳ
маърифати илоҳий хазинасининг нақдиналари билан бойиган ва халқ таърифига эҳтиёж
сезмаганлардир. Ишлари маънилар хазинасидан Маърифат гавҳарини термоқ ва у гавҳарни эл
файз топсин учун назм ипига тортмоқ. Назмларининг ифодаси ғоят қутлуғ ва бениҳоят ёқимли ва
улуғ бўлганлигидан илоҳий калом оятлари ва Расулуллоҳнинг мўъжизали ҳадислари мазмунини
излаган киши улардан топа олади ва қасддан ёзилмагани сабабли эл уларга эҳтиром билдириб,
шеър деб аташга журъат этмаслар».) Алишер Навоий бу тоифани «ҳақиқат тариқининг суханвари
«, деб атайди ва улар жумласидан тасаввуф адабиётининг энг буюк сиймолари Фаридиддин Аттор
ва Жалолиддин Румий номларини тилга олади. Олим бу гуруҳ вакилларини «авлиёи огоҳ ва
машойих ва аҳлуллоҳ», деб улуғлайди. Атторга «нозими жавоҳири асрор» («ҳақиқат сирлари
жавоҳирларини назмга солувчи»), Румийга «ғаввоси баҳри яқин» («яқинлик денгизининг
ғаввоси»), деб сифат беради. Навоий таърифларининг қанчалар воқеликка мувофиқ эканлигига
иқрор бўлиш учун Аттор ва Румий асарларининг номларини эслаб ўтиш кифоя: «Илоҳийнома»,
«Асрорнома», «Мантиқ-ут-тайр» («Қушлар мантиқи»), «Маснавийи маънавий» ва ҳ.к. Бу асарлар
ҳақида Шарқ ва Ғарбда шунча кўп тадқиқотлар амалга оширилганки, биз улардан ўтказиб сўз
айтиш қудратига эга эмасмиз.
Навоий «мажоз тариқи « хусусидаги таърифларга ўтиб, ўзи кашф этган ҳақиқатларни шундай
баён қилади:
«Яна бир жамоатдурким, ҳақиқат асрориға мажоз тариқин махлут қилубдурлар ва
каломларин бу услубда марбут этибдурлар. Андоқки, маоний аҳлининг нуқтапардози Шайх
Муслиҳиддин Саъдий Шерозий ва ишқ аҳли гуруҳининг покбози ва покрави Амир Хусрав
Деҳлавий ва тасаввуф ва диққат мушкулотининг гириҳкушойи Шайх Заҳириддин Саноий ва
фариди аҳли яқин Шайх Авҳадиддин ва маоний адосига лофиз Хожа Шамсуддин Муҳаммад алҲофиз.
Яна жамъе бордурларки, мажоз тариқи адоси алар назмига ғолиб ва алар бу шевага кўпроқ
роғибдурлар. Андоқким, Камоли Исфахоний ва Хоқонийи Ширвоний ва Хожуйи Кирмоний ва
мавлоно Жалолиддин ва Хожа Камол ва Анварий ва Заҳир ва Абдулвосиъ ва Асир ва Cалмон
Соважий ва Носир Бухорий ва Котибий Нишопурий ва Шоҳий Сабзаворий».143
(Насрий баёни: «Яна бир гуруҳдурким, Ҳақиқат сирларига мажоз йўлини
аралаштирибдурлар ва сўзларини бу услубда боғлабдурлар. Чунончи: маъни аҳлининг нозик
сўзлиси Шайх Муcлиҳиддин Саъдий Шерозий ва ишқ гуруҳининг ҳалол ошиқи Амир Хусрав
Деҳлавий, тасаввуф ва тафаккур мушкулларининг чигалини ечувчи Шайх Заҳириддин Саноий,
ҳақиқат аҳлининг ягонаси Шайх Авҳадиддин ва лафз билан маънони англатишга моҳир
Шамсуддин Муҳаммад Ҳофиз.
Яна бир қанчалари бордурларки, мажоз йўли уларнинг шеърларида ғалаба қозонган ва улар
бу равишга кўпроқ рағбат этганлар. Чунончи: Камол Исфаҳоний, Хоқоний Ширвоний, Хожуйи
Кирмоний, Мавлоно Жалолиддин, Хожа Камол, Анварий, Зоҳир, Абдулвосиъ, Асир, Салмон
Соважий, Носир Бухорий, Котиби Нишопурий ва Шоҳий Сабзаворий».144
Юқорида тасаввуф шеъриятининг энг улуғ устозларига «ҳақиқат тариқи суханварлари» деб
ном берилганини қайд этиб ўтган эдик. Кўрдикки, Навоий «мажоз тариқи»га алоқадор деб
ҳисоблаган шоирларни ҳам икки қисмга ажратади. Назаримизда, биринчи қисмда улуғ устозлар,
ушбу йўналишнинг қудратини белгиловчилар ёдга олинган бўлиб, иккинчи қисмда ижодий

142 Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 14-жилд. Т.-«Фан »-1998, с.24
143 Ўша китоб, с.25
144 Алишер Навоий. Асарлар. 13-жилд. Т., 1966, с.191
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қарашлари ушбу тариққа мос тушувчи минтақа миқёсида номлари маълум бўлган шоирлар санаб
ўтилган.
Энди уларни тарихий тадрижийликда кўздан кечирайлик.
«Ҳақиқат асрорига мажоз тариқин махлут» этганларнинг тарихан биринчиси табиий равишда
Саноий (1048-1140) бўлиб чиқмоқда. Ундан кейин ХII аср иккинчи ярмида яшаб ижод этган
Абдулвосиъ Жабалий (вафоти 1160), Анварий (вафоти 1191), Асириддин Ахсмкатий (1108-1196),
Хоқоний (1120-1199), Зоҳир Фарёбий (вафоти (1202) ва бошқалар санаб ўтилган бўлиб, бу атоқли
форс шоирлари деярли барчаси Саноий сингари умрларининг охирида сарой мадҳиягўйлигини
тарк этиб, ижтимоий-фалсафий руҳда қасидалар ёзишга киришганлар. Улар ичида алоҳида йирик
достон ёзганлар деярли учрамайди. Буларга ХII-XIII аср чегарасида яшаган Камол Исфаҳоний
(вафоти 1237) ва ХIII асрнинг буюк ахлоқ муаллими Саъдий Шерозий (1189-1292)лар ҳам
қўшилади. Яна булар қаторида сурат («мажоз») ва маъни («ҳақиқат») нисбати хусусида ғоят
муҳим фикрни акс эттирган рубоий муаллифи суфий шайхи Авҳадиддин Кирмоний (вафоти 1236)
ҳам тилга олинган.
ХIII асрдан фақат икки улуғ шоир (Камол ва Саъдий) ёдга олинган бўлса, ХIV асрга бориб
Алишер Навоий «мажоз тариқи»га мансуб деб ҳисоблаган машҳур шоирлар рўйхати кескин ошиб
кетади. Булар аввало Навоийнинг «хамсанавислик» ва ғазалнависликда ғоят қадр этган салафи
Амир Хусрав Деҳлавий (1253-1325), дунёга донғи таралган Хўжа Ҳофиз Шерозий (1320-1389) ва
ниҳоят ғазал ва қасидалар устаси Носир Бухорий (вафоти 1371). ХV аср шоирларидан Навоий
ўзидан илгари яшаб ўтган Котибий (вафоти 1436) ва ўзи шахсан таниган Шоҳий Сабзаворий
(1385-1453) ни тилга олади. «Маҳбубул-қулуб»нинг иккинчи қисми «Ишқ зикрида» бобида «хос
ишқ» эгалари қаторида Амир Хусрав ва Хожа Ҳофизлар қаторида Фахриддин Ироқий (1207-1289)
ёдлаб ўтилса, «Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад» рисоласида ХV аср атоқли туркигўй шоирлардан
Мавлоно Лутфий эсланади.
Демак, Алишер Навоий «мажоз тариқи» ҳақида гапирганида икки гуруҳ шоирлар тилга
олинган, биринчи гуруҳи асосан XII асрда яшаган бўлса, иккинчи гуруҳи XIV-XV асрларга мансуб
шоирлардир. Булар орасида айрим фарқлар мавжуд бўлиб, суҳбат давомида яна бунга алоҳида
тўхталиб ўтамиз.
Бир нарсани афсус билан қайд этиш лозимки, совет даври ўзбек адабиётшунослиги, айниқса,
30-йиллардан бошлаб асос эътибори билан нотўғри тамойилга йўналтирилди. Бу тамойилнинг
моҳияти - бир минтақа адабий меросини ўрганишда, кўра била туриб, буткул бегона анъаналар
асосида шаклланган ўзга минтақа адабиёт назариясига таянишдир. Маълумки, бадиий адабиёт
амалиёти билан унинг назарияси орасида узвий боғлиқлик мавжуд бўлади. Аммо адабиёт
назарияси одатда бир миллат адабиёти тажрибасига эмас, балки муайян маданий минтақанинг
етакчи халқлари бадиий ижоди тажрибаларига суянади ва шу заминда яратилади. XIX аср
ўрталаригача ҳам яхлит жаҳон маданияти эмас, балки минтақа маданиятлари мавжуд бўлганини
назарда тутсак, Европа минтақаси халқлари яратган буюк бадиий мерос Европа
адабиётшунослигига асос бўлганлигини, аммо қадим даврлардан Узоқ Шарқ (Хитой, Япония,
Корея), Ҳиндистон, Яқин ва Ўрта Шарқ минтақаларининг ҳар бирида алоҳида ўзига хос мукаммал
ривожланган адабиёт назариялари мавжудлиги, бу назарий тизимлар ушбу минтақалардаги бутун
маданий-маънавий муҳит, жумладан, ушбу минтақа халқлари бадиий тафаккури меваларининг
бевосита таъсирида шаклланган ва ўз навбатида ушбу минтақа адабиёти намояндалари ижодига
асрлар давомида сезиларли таъсир ҳам кўрсатиб келганлиги бугунги кунда аниқ-равшан исбот
этилган тарихий воқеликдир. Бу ҳақда яратилган тадқиқотлар мажмуи илгари кўпроқ Узоқ Шарқ
ва Жанубий Осиё минтақаларига оид бўлган бўлса, охирги йигирма йилда ислом минтақа
адабиётшунослигини ўрганиш бўйича ҳам жаҳон илмида бир қанча ишлар амалга оширилди.
Ушбу илмий таҳлил ва кузатишлар натижасини умумлаштириш, уларнинг такомил тарихини
адабий жараён билан боғлаб ўрганиш ҳозирги давр адабиётшунослигининг долзарб масалаларидан
бўлмоғи, ҳатто диққат марказига қўйилмоғи жоиз.
Хуллас, ҳар бир минтақа адабиёти ўша минтақада яратилган адабиёт назарияси билан
муштарак ҳолда ўша минтақа маънавий қадриятлари муҳитидан ажратиб олинмай ўрганилса,
натижалар ҳам асл воқеликка мувофиқ бўлади. Жумладан, ислом минтақа адабиётшунослиги
ҳақида қисқача гапириб ўтадиган бўлсак, қуйидагиларни қайд этиш ўринлидир.
VIII-IX асрларданоқ араб тилида ислом минтақа адабиётшунослигининг ўзига хос мактаби
вужудга кела бошлади. Халил ибн Аҳмад (718-786), Ибн Қутайба (828-889), Ибн ал-Мутазз (86197

908) ва бошқа иқтидорли назариётчилар қадим юнон поэтикасидан моҳиятан фарқ қилувчи ислом
шеърият ва бадиият илмини шакллантиришга киришдилар. Кўп ўтмай бу соҳага Мовароуннаҳрдан
етишиб чиққан қомусий алломалар ўз ҳиссаларини қўшдилар. Форобий, Ибн Сино, Насриддин
Тусий каби забардаст файласуфлар қадим юнон поэтика илмини минтақа адабий анъаналари
билан қиёсий ўрганиб, шеърият илмига оид махсус назарий рисолалар яратдилар. Х-XV асрларда
бу йўналишда ижод этган қатор алломаларимизнинг қомусий асарлари жаҳон маънавият
хазинасининг боқий мулкига айланди. Масалан, X асрда яшаб араб тилида ижод қилган
ватандошимиз Абу Абдуллоҳ ал-Хоразмийнинг «Мафотиҳ ал-улум»(«Илмларнинг калитлари»)
асарида адабиётшуносликка оид илми маъоний ва баён, аруз ва қофия, бадиий санъатларга
алоҳида боблар ажратиб, бу илмлардаги ҳар бир атамага таъриф ва тавсиф берилган. XI асрда
яшаб ижод этган ўрта осиёлик аллома Абу Хафс ан-Насафий ўзининг «Мажмаъ ул-улум матлаъ
ун-нужум» («Илмларнинг жам бўлиши - юлдузларнинг чиқиши») қомусий рисолалар тўпламига
аруз илмига оид «Мухтасар ал-аруз ала усул ал-маъруз» асарини киритган. XI асрда ватандошимиз
Абул Ҳасан Наср ал-Марғилоний бадиият илми бўйича араб тилида «Маҳосин ал-калом» асарини
таълиф этди. Шу асрда яшаган Абу Қоҳир ал-Журжоний (вафоти 1078 йил) Қуръони карим
оятларининг юксак бадиий қудратини илмий таҳлил асосида далиллаб беришга бағишланган
«Далойил ул-эъжоз» ва «Асрор ул-балоға» асарларида мутлақо ўзига хос бадиий тимсол
назариясини кашф этди. XI аср охири - XII асрдан бошлаб форс тилида ҳам поэтикага оид махсус
асарлар яратила бошланди. Уларнинг биринчиси Родуёнийнинг «Таржумон ул-балоға» асари
бўлса, иккинчиси хоразмлик улуғ аллома Рашидиддин Ватвотнинг қатор асарлари, айниқса,
машҳур «Ҳадойиқ ас-сеҳр фи дақойиқ аш-шеър» («Шеърият теранликларида сеҳр боғлари»)
рисоласидир. XII-XIII асрларда «араб ва ажам фахри» деб донг таратган хоразмлик аллома
Маҳмуд аз-Замахшарий «Ал-қустос фил аруз» номли илмий рисоласини ёзди. Унинг кичик
замондоши ва юртдоши Юсуф ас-Саккокий ўзининг филологияга оид «Мифтоҳ ул-улум»
китобининг катта бир бобини «Шеър илми»га бағишлади. Кейинги асрларда минтақада туркий
тилда ҳам адабиёт назариясига оид асарлар яратилди. Жумладан, Мирзо Улуғбек замонида
яратилган Тарозийнинг ушбу мавзудаги илгари фанга номаълум бўлган «Фунун ал-балоға»
рисоласининг қўлёзмаси бир неча йил олдин АҚШга илмий сафар билан борган тилшунос олим
Э.Умаров томонидан топилиб, илмий истеъмолга киритилди. Шундай қилиб, VIII-XV асрларда
минтақамизда араб, форс ва туркий тилларда мукаммал бир адабиётшунослик назарий мактаби
шаклланган эди. Алломаларимизнинг тилга олинган асарлари кейинги неча асрлар давомида
ислом минтақасининг турли давлатларида қайта-қайта кўчирилиб, илм аҳли томонидан чуқур
ўрганилди, олий мадрасаларда унинг асосида шеър илми алоҳида фан сифатида ўргатилди.
Аждодларимиз яратган бу илм нафақат Хоразм ёки Мовароуннаҳр, балки бутун ислом
минтақасида кенг ўрганилди ва амалда қўлланилди. Ушбу қимматли назарий меросни жиддий
таҳлил этиб, алломаларимизнинг хизматларини юзага чиқариш, мумтоз шоирларимиз шеъриятига
уни тадбиқ этиш, бадиият илмининг кўз илғамас нозик томонларини ҳозирги замон шоирларига
очиб бериш ва уларни ҳам буюкларимиз яратиб кетган улуғ меросдан баҳраманд этиш бугунги кун
адабиётшунослигининг кечиктириб бўлмайдиган вазифаларидандир.
Бадиий тафаккурнинг ўз қонун-қоидалари бор. Асотир тафаккур, мантиқий тафаккур,
ирфоний тафаккур каби бу ҳам борлиқни идрок этишнинг ўзига хос бир йўли (тариқи, усули)дир.
XV аср охирида Алишер Навоий ўзигача 8 аср давомида минтақа миқёсида кенг ривожланиб
борган бадиий тафаккур илмини янада юксак назарий умумлашмалар даражасига кўтариб, жаҳон
маънавияти такомилига ўзининг мустақил босқич даражасидаги кашфиётини олиб кирди.
Алишер Навоий яратган назария бадиий тафаккур тариқи масаласига оид бўлиб, Европада бу
илмий йўналиш Шарқдан анча кейин - XVIII асрдан шакллана бошлади ва XX асрдагина якуний
натижаларга эришди. Европа адабиётида барокко, классицизм, романтизм, реализм номлари билан
аталувчи ҳодисалар Янги даврда пайдо бўлди. Рус тадқиқотчилари бундай ҳодисаларни
«литературное направление или течение» (адабий йўналиш ва оқим) деб атадилар ва кейинчалик
шунинг асосида ижодий ёки бадиий метод (творческий или художественний метод) назариясини
шакллантирдилар. Афсус, 30-йиллар мафкуравий тазйиқи билан бу назария асосан Сталин
томонидан «социалистик реализм» деб сунъий ном остида тиқиштирилган пролетар реализми
методининг тоталитар ҳукмронлигини таъминлаш мақсадларига бўйсундирилгани сабабли,
барчанинг жиғига тегиб, асл муаммо бир четга сурилиб қолабошлади. Ваҳоланки, адабиёт
назариясининг ўзак томири барибир бадиий тафаккур тариқи сифатида шаклланадиган дунёни
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идрок этиш ва уни ижодий акслантиришнинг ўзига хос йўлларини аниқлай билиш ва уни ҳар
томонлама шарҳлаб кўрсатишдан иборатдир. Алишер Навоий ушбу назарий масалани XV аср
охирида биринчи марта очиқ-равшан белгилаб ва шарҳлаб берган эди.
Қадим юнон тилида «методос» нима маънони билдирса, IX- XV асрлар ислом минтақа
маданиятининг илмий атамалар тили бўлмиш араб тилида «тариқ» сўзи ҳам худди шу маънони,
яъни «йўл», «борлиқни англаб етиш ва акс эттиришнинг ўзига хос йўли» маъносини англатар эди.
Алишер Навоий ушбу атамадан фойдаланиб, ислом минтақа адабиётида «ҳақиқат тариқи» ва
«мажоз тариқи» деб аталмиш икки адабий йўналишни ажратиб кўрсатди ва уларнинг ҳар бирини
қисқача таърифлаб берди. Бу ҳодиса Европа адабиётшунослиги эришган ютуқлардан 5 аср илгари
юз берган эди. Бадиий ижодга Борлиқ моҳиятини идрок этиш ва ижодий акслантиришнинг
алоҳида бир йўналиши сифатида онгли ёндошув ислом минтақасида Европадан анча илгари, XIIXIII асрларда бошланган эди.
21-mavzu: Alisher Navoiy ma’naviy olami va yangi davr o‘zbek millati ma’naviy qiyofasining
shakllanishi
1. Минтақа маданиятида туркий шеъриятнинг ривожи.
2. «Бадойиъ ул-бидоя»да тавҳид ғояси.
3. Хамсачилик анъаналарининг шаклланиши ва туркий «Хамса»нинг моҳияти.
Алишер Навоий ўз ижодида Низомий ва Амир Хусрав, Аттор ва Фахриддин Ироқий яратган
бадиий ва ирфоний оламлар ёғдусидан баҳраманд бўлди. Юқорида номлари эсланган Саъдий,
Ҳофиз, Анварий, Хоқоний каби ўнлаб форс мумтоз адабиёти вакилларига татаббу-жавоблар ёзди.
Ва ўз мустақил бадиий оламини яратди. Бу олам туркий шеърият оламига тааллуқли эди. Туркий
адабиёт вакиллари эса азалдан ижтимоий-ахлоқий муаммоларга алоҳида эътибор бериб келадилар.
Адиб Аҳмад (VIII-IX асрлар), Юсуф Хос Ҳожиб (XI аср), Аҳмад Яссавий ва Сулаймон Боқирғоний
(XII аср), Қул Али (XII - XIII асрлар), Юнус Эмро (XIII аср), Рабғузий(XIV аср) каби буюк
сиймоларни етиштирган туркий тилдаги адабиёт XIV асрдан бошлаб гуркираб ривожлана
бошлади. Дастлаб Хоразм адабий мактаби шаклланди. Унда «Муҳаббатнома» муаллифи
Хоразмий, Қутб, Сайфи Сароий каби улуғ ижодкорлар етишиб чиқди.
XIV аср 70-йилларидан минтақа сиёсий ҳаётида мўғуллар ҳукмронлиги тугаб, Темурийлар
даври бошланди. Буюк Соҳибқирон Амир Темур таназзулга юз тутган ва парчаланган Чиғатой
улусининг ўрнида ислом минтақасининг қалб қисмини ўз ҳудудига бирлаштирган улуғ салтанатни
вужудга келтирди. Ғарбда Ироқ ва Сурия ерлари, Эрон, Афғонистон ва Марказий Осиё
ўлкаларини деярли тўлиқ қамраб олган бу мамлакат ислом минтақа халқларининг ягона сиёсий
ҳудудга охирги марта бирлашуви бўлиб, Темур минтақа миқёсида нуфузга эга бўлган охирги
давлат бошлиғи эди. Унинг давлатни бошқариш ва улус осойишталигини таъминлаш йўлидаги
хизматлари ислом минтақа маданияти давлатчилик соҳасидаги ютуқларининг юқори чўққиси
бўлди.
Бу давр минтақа адабий ҳаётида ҳам сезиларли ўзгаришлар бўлди. Низомий ва Амир
Хусравлар туркий элат вакили бўла туриб, форс тилида ижод қилган бўлсалар, энди туркий
шеърият бутун минтақа ҳудудида ривож ола бошлади. Шерозда Ҳофиз Хоразмий шуҳрат қозонди.
Ҳирот, Самарқанд, Бухоро, Табриз, Хўжанд шаҳарлари, Ироқ, Кичик Осиё, Миср, Волгабўйи,
Фарғона, Хоразм ўлкаларида туркий тилда ижод қилувчилар етишиб чиқа бошлашди. Сайид
Қосимий, Ҳайдар Хоразмий, Атоий, Саккокий, Гадоий, Лутфий, Юсуф Амирий, Яқиний, Сайид
Аҳмад, Хўжандий, Муқимий, Сайид Насимий, Наимий, Камолий, Латифий, Суҳайлий, Мирзо
Ҳожи Суғдий ва бошқа шоир ва адиблар туркий тилда ғазаллар, рубоийлар, қитъалар, қасида ва
маснавий, достон ва насрий асарлар ёза бошладилар. Темурийзодалар, яъни Амир Темурнинг
набира-эваралари кўпчилиги туркий назмга майл кўрсатдилар. Алишер Навоий «Мажолис уннафоис»да Султон Искандар Шерозий, Халил Султон, Иброҳим Муҳаммад Халил, Абубакр
Мирзо, Шоҳ Ғариб Мирзо, Бадиуззамон Мирзо, Абулқосим Бобир, Сайид Аҳмад Мирзо, Султон
Аҳмад Мирзо, Фаридун Ҳусайн Мирзо ва бошқа қатор амирзодаларнинг шеърларидан намуналар
келтиради. Амир Сайфиддин Барлос, Арслон Хўжа Тархон каби нуфузли амирлар ҳам шеъриятга
ҳомийлик қилар, ҳам ўзлари ижод билан шуғулланар эдилар.
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Жами XV асрда ўтган 50га яқин туркий шеърият намояндалари Навоий асарларида тилга
олинади ва шеърларидан намуналар берилади. Айниқса, Султон Ҳусайн Бойқаро бу соҳада
алоҳида хизмат кўрсатди. Алишер Навоийнинг баракали ижодий фаолиятида ушбу улуғ туркий
шеърият вакили ҳамда ҳомийсининг кўмаги ва далдаси катта аҳамиятга эга бўлди. Бу даврда Қутб
ва Ҳайдар Хоразмийларнинг «Хамса» анъаналарини туркий шеъриятга ёйиш ҳаракатлари, Саъдий
«Гулистони», Атторнинг «Илоҳийнома» (Сайид Қосимий) ва «Мантиқ ут-тайр» (Гулшаҳрий)
асарларининг таржима ва татаббулари, Насимийнинг юксак ирфоний шеърияти, Атоий, Саккокий,
Гадоий, Лутфийларнинг девонлари, Хоразмий, Хўжандий, Амирий ва Сайид Аҳмад
«Ишқнома»лари (Муҳаббатнома», «Латофатнома», «Таашшуқнома», «Даҳнома»), Амирий ва
Яқинийларнинг рамзий мунозаралари ва бошқалар туркий мумтоз шеъриятни минтақа
адабиётининг юксак поғоналарига кўтарган эди. Бу даврда Қуръоннинг қатор туркий тафсирлари,
туркий тилда пайғамбарлар қиссаcи, ахлоқий ва тарихий рисолалар, адабиётшуносликка оид
асарлар яратилган эди.
Алишер Навоий
бадиий ижод тариқи ҳақидаги ўз назариясини қисман туркий адабиёт
вакилларига ҳам татбиқ этади. «Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад» асарида унинг ўзига ота қаторида
меҳрибонликлар кўрсатган устози, куштигирлар пири билан бир суҳбати келтирилади:
Паҳлавон навқирон шоирдан сўрайдики, туркигўй шоирлар ичида энг яхшиси ким? Навоий
жавобида мавлоно Лутфийни тилга олади. Шунда Паҳлавон Муҳаммад ҳайрон бўлиб, сўрайди:
-Нечук Сайид Насимий демадинг?
Фақир дедим:
- Хотирға келмади ва бар тақдир келмоқ, Сайид Насимийнинг назми ўзга ранг тушубдур,
зоҳир аҳли шуаросидек назм айтмайдур, балки ҳақиқат тариқин адо қилибдур. Бу саволда сенинг
ғаразинг мажоз тариқида айтур эл эрди.»145
Бу суҳбатдан икки нарса аён бўлади. Биринчидан, «мажоз тариқи» ва «ҳақиқат тариқи»
йўналишлари фақат Алишер Навоий тахайюлининг меваси бўлмай, унинг ёшлик давридаёқ илм ва
санъат аҳлига маълум бўлган. (Бунга ишоралар «Хамсатул-мутаҳаййирин»да ҳам учрайди.)
Иккинчидан, Лутфий ва Насимий каби улуғ туркий тилли шоирлар танлаган бадиий ижод
тариқларини бир-биридан фарқ қилиш билан Навоий навқиронлик давридаёқ бу масалада ўзининг
аниқ-равшан қарашларига эга бўлганлиги ойдинлашади.
Аммо Паҳлавон ёш дўстига эътироз билдириб: «Сайид Насимийнинг назми зоҳир юзидин
мажоз тариқига шомилдур ва маъно юзидан ҳақиқат тариқига» дер экан, бу билан Насимий
ижоди ҳам Жомийники сингари мураккаб характерга эга эканлиги таъкид этилади.
Алишер Навоий минтақа адабиётига шундай бир муҳитда кириб келди. Навоий бадиий олами
бениҳоя кенг ва ранг-баранг. Унинг Борлиқни идрок этиши ижодининг турли даврларида ва турли
йўналишларида ўзига хос аксини топган. Биз бир неча намуна келтириш билан чекланамиз.
Аввало, шуни айтиб ўтиш жоизки, Навоий ижоди шу пайтгача кўпроқ таркибий жиҳатдан ўрганиб
келинди, уни тадрижий жиҳатдан ўрганишга асосан Иззат Султон («Навоийнинг қалб дафтари»)
ва Ҳ.Сулаймонов («Хазойин ул-маоний» танқидий матни) ишларида ҳаракат қилинди. Ушбу
ишларга таяниб хулоса қилганда, шоир бадиий камолотининг биринчи босқичи 1469 йил Султон
Ҳусайн Ҳирот тахтини эгаллагандан кейинги бир неча йил орасида шоир ўз қўли билан тартиб
берган биринчи девони «Бадойиъ ул-бидоя»да ўз аксини топган, дейиш мумкин. Биз шу
мажмуадан икки асарни олиб қиёсий таҳлил қилиб кўрамиз. Буларнинг биринчиси девонни
бошлаб берувчи «Ашрақат» ғазали, иккинчиси ушбу девон таркибидаги «Кетур соқий, ул майки,
субҳи аласт...» деб бошланувчи таржиъбанддир. Биз бу икки асар мазмунига диққат қаратмоқчи
бўлганимиз сабаби улардаги бош тимсоллар билан боғлиқ. Бу тимсоллар «май», «жом» ва «синғон
сафол» мажозлари бўлиб, улар бу икки шеър мазмунини бир-бирига боғлаб туради.
Биз доимо Навоийнинг бош қаҳрамони - Инсон деймиз. Менимча, шунга аниқлик киритилса,
шоирнинг бош қаҳрамони оддий инсон эмас - Ошиқ инсон, деб қаралса, ҳақиқатга мувофиқроқ
бўлар эди. Аммо бу қандай ошиқлик? Биринчи ғазалнинг илк сатрларини ўқийлик:
Ашрақат мин акси шамсил каъси анвор-ул-ҳудо,
«Ёр аксин майда кўр» деб жомдин чиқди садо.
Ғайр нақшидин кўнгил жомида бўлса занги ғам,
145 Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 15-ж. Т., 1999, с. 116
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Йўқдур, эй соқий, майи ваҳдат масаллик ғамзудо.146
Шеъриятнинг, бадиий адабиётнинг қудрати шундаки, ўз қаъридаги сирларни ўзи очади,
тилсим ҳам ўзи, бу тилсимнинг калити ҳам ўзида, фақат
уни холис назар билан, синчковлик билан, меҳр билан ўқиш керак. Юқоридаги парчада ҳам
кўриниб турибдики, биринчи сатрдаги тимсоллар иккинчи сатрда изоҳланган. «Ғайр» - бегона
демакдир. «Ғамзудо» - «ғам зангини тозалагувчи» маъносини билдиради. «Май» - «майи ваҳдат»
(бирлик, ягоналик шароби), яъни ирфоний ишқ, «жом» эса «кўнгил жоми» экан. Кўнгил жоми агар
бегона акси тушиб занг оладиган бўлса, ушбу ғамдан фориғ этувчи энг мақбул восита ваҳдат майи
дейилмоқда. Шеър давомига мурожаат қиламиз:
Эй, хуш ул майким, анга зарф ўлса бир синғон сафол,
Жом ўлур гетинамо, Жамшид ани ичган гадо.
«Гети» - жаҳон, коинот; «гетинамо» бутун жаҳонни, коинотни акс эттирувчи кўзгу. Ваҳдат
майини ичган кишининг кўнгли бутун коинотни ўзида акс эттириш хислатини касб этади. Ҳеч
нарсаси йўқ гадо агар ваҳдат майини ичса, Жамшид, яъни бутун ер юзининг подшоҳига айланади
(«жоми Жамшид» тимсолига ишора). Аммо «синғон сафол» тимсоли қандай сирни ўзида
яширмоқда? Буни аниқлаш учун энди шоирнинг йигитлик айёмида яратган таржиъбандига
мурожаат қиламиз :
Кетур, соқий, ул майки, субҳи аласт,
Анинг нашъасидин кўнгил эрди маст.
Майиким, қилур қуйсалар жом аро,
Ўзи масту, кайфияти майпараст...147
Шеър давомида шоир бошидан кечирган бир саргузаштни ҳикоя қилади:
Эшит саргузаштеки, бугун менга
Неча майпараст ўлдилар ҳамнишаст...
Шоир майхонада бир неча майпараст билан бирга ўтиргач, қўлига яна май солинган сопол
кўзани олиб, манзили сари йўлга чиқади. Йўлда бир неча «эҳтисоб аҳли» (яъни, шариат
қоидаларига шаҳар аҳли қандай риоя қилаётганини текшириб борувчи муҳтасибнинг одамлари)
шоирни майхўрликда айблаб, калтаклайдилар. Шоир баданига етган озорни сезмайди, аммо
қўлидаги май тўла кўза синганига қаттиқ куюнади:
Шикастим менинг онча эрмас эди,
Ки май зарфи топди арода шикаст.
Чу синди сабу, чорае топмадим,
Мени муфлису, уру, гирёну маст.
(Навоий қаҳрамони муфлис, яъни бозори касод бўлган, ур, яъни яланғоч, либослари пора,
гирён - кўзларида шашқатор ёш ва маст.) Шу ҳолида Харобат аро кирдим ошуфтаҳол,
Май истарга илгимда синғон сафол.
Харобот - ҳам вайрона, ҳам майхона, ҳам муғ дайри, яъни оташпарастлар ибодатхонаси, ҳам
бу фоний дунё - асли барчаси бир нарса - харобот.

146 Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 1-ж. Т., 1987, с. 29
147 Ўша китоб, с. 601
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Шоир май истайди, аммо май тўла кўза чил-чил бўлган, унинг қўлида фақат синган сопол
парчалари қолган. Ушбу сопол бўлакларини эҳтиёт билан йиғмоқ керак. Қадимги обидаларни
тупроқ остидан парча-парча ҳолда топиб, тўплаб, ҳар бирини чанг-ғубордан, чиркдан
тозалаб, уларни кошинкор усталар каби бир-бирига мосини аниқлаб, тўғри жойлаштириб,
нақшлар яхлитлигини тиклаб, кейин бир асосга тархини чизиб, ўша асосда бир-бирига ёпиштириб,
етмаган, топилмаган жойини ўрнига қараб тасаввурда тиклаб, яхлит идиш ҳолига келтирадиган
зукко атиқашунос вазифасини адо этмоқ керак.
Ана шундан сўнг бу идиш нима вазифа бажарган, унинг мазмуни, шакли, ундан фойдаланиш
қонун-қоидаларини аниқлаш мумкин. Биз ҳам устоз адиб ижодига шундай муносабатда
бўлсаккина, у яратган ёки ишлатган ҳар бир тимсол, ташбиҳ, атамаларга ғояти эътибор билан
ёндошиб, уларни бир-бирига қиёсан ўрганиб, мағзини чақишга уринсаккина бир натижа чиқиши
мумкин. Шеърга қайтамиз. Унинг бир банди тугаб, янгиси бошланади:
Сафол ичра бир журъа лойе манга,
Эрур жоми гетинамойе манга,
Кетармакка худбинлигим ранжини,
Қани бода янглиғ давойе манга.148
Ҳақиқий ошиқ учун май кўзасининг синиғи - сопол парча юзида сақланган бир қултум май
қуйқаси (лойи) ҳам бутун жаҳонни (балки коинотни) ўзида акс эттира олувчи ваҳдат майи тўла
қадаҳ (жом) ўрнига ўтаверади, ўша вазифани ижро қилаверади.
Бу нима дегани? Борлиқ моҳияти воҳид ва ягона. Аммо инсон ушбу ягона моҳиятни кўз
билан кўра олмайди, инсон фақат унинг мажозини - кўзгудаги аксини кўришга қодир. Мажозда,
яъни табиат, воқелик кўзгусида тасвир парчаланиб кетган, ваҳдат (ягоналик) зоҳиран касрат
(кўплик)га айланган, шу сабабли бу воқеий дунё хароботдир, вайронадир, бутпарастлар
ибодатхонасидир, уни ошиқ майхона сифатида кўради, ҳар санамда ягона бир санамни кўриб унга
ошиқ бўлади.
Инсон кўнгли ваҳдат майи билан тўла бўлган кўза (сабу)нинг синган бир парчаси, унда бир
қултум лойқа аралаш май мавжуд. Ваҳдат майига ташна ошиқ шу май қуйқасини яхшилаб
тинитмоғи лозим, шундагина у яхлит кўзгунинг бир парчаси сингари Ҳақиқат нурини ўзида акс
эттира бошлайди. Ошиқ унга боқиб маст бўлади, ўзлигини йўқотиб, абадиятга дахлдор бўлиш
имконини пайдо қилади. Бундай ошиқлик-мастлик инсон кўнглидан ҳирсу ҳавас зангини,
худбинлик (эгоизм) зангини (ранжини, ғамини) ювиб ташлайди. Ғайр (бегона) шу худбинликдир,
ширк шу худбинликка дилдан жой беришдир, кўнгил кўзгусини босган занг ҳам ушбу
худбинликнинг ўзидир.
Ваҳдат майини ичган ошиққа ҳеч ким жафо қила олмайди, ўзи ҳам бировга жафо қилишдан
холи бўлади:
Чун мен дайр пири вафосида мен,
Фалакдин етишмас жафойе манга.149
Дайр пири - майхона соҳиби, Борлиқ ҳақиқатининг сақловчиси, эгаси. Ошиқ ягона Борлиқ
ҳақиқатига, Олий ҳақиқатга хиёнат қилмайди, унинг асрорини англаб етишга интилишдан
чекинмайди. Демак, унга ҳам
тақдирдан шикаст етмайди, дайр пирига вафодорлик сақлаган ошиққа фалак жафо етказа
олмайди. Чунки у худбинлик ранжини енгиб ўтган, ваҳдат майи ёрдамида унинг кўнгил кўзгуси
бегона соялардан (ғайр нақшидан) покланган. Бундай кўнгил кўзгуси фанодан бақога
юзлангандир.
Бу тимсол ва тасвирлар нақшбандия ирфони доирасидан туриб илгари интилаётган ошиқшоир қалбида туғилиб келаётган мажоз тариқи унсурларидир. Улар келгусида янги пояларга
кўтарилиш учун қўйилган илк қадамлардир. 15 ёшида кекса Лутфийни ҳайратга солган илоҳий
истеъдод шу тариқа янги уфқларга кўз тикмоқда эди.
148 Ўша китоб, с. 602
149 Ўша китоб, с. 603
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Маълумки, шайх Низомий «Хамса» ёзишни аввалдан махсус режалаштирган эмас. Аммо
шеъриятда мутлақо янги бир йўналишга асос солаётганини ўзи сезиб турган. Унинг биринчи
достони «Махзан-ул-асрор»(«Сирлар хазинаси») деб аталади. Асар илк сатрлари қуйидагича
жаранглайди:
«Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим,
Ҳаст калиди дари ганжи ҳаким150
(«Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим» калимаси
Ҳикматлар эгаси хазинасига калиддир)
Ушбу сатрлар биринчи - «тавҳид» бобига кириш бўлиб, унинг мазмуни яратганнинг
ҳамдидир. Шундан сўнг икки муножот, Пайғамбар наъти, меърож тасвирига бир неча боб
бағишланиб, кейин шоир замона подшоҳи Фахриддин Баҳромшоҳни мадҳ этишга киришади.
Маълумки, Саноий ҳам асари охирида ўша давр ҳукмдори Абулхорис Баҳромшоҳга мадҳия
битган эди. Низомий шу баҳонада ўз достонини Саноий асарига қиёслаб ўтади:
Он заре аз кони куҳан рихта,
В-ин дуре аз баҳри нав ангихта.151
(Ул эски маъдандан олтин қуйганди,
Бул янги денгиздан гавҳар чиқарди)
Ушбу қиёсда Саноийнинг шеърият камолида биринчи босқичнинг якунловчиси бўлгани,
Низомий эса янги даврни бошлаб бергани таъкид этилмоқда.
Мадҳиялардан сўнг Низомий «кўнгилни англаш» («шинохтани дил») ҳақида бир қатор
боблар яратади ва уларда инсоннинг руҳият иқлимлари ажойиб ташбеҳ ва тимсолларда теран
таҳлил этилади. Бу ҳолатлар, яъни инсоннинг ўз кўнгил боғида сайр этиши тунда ва хилватда
амалга оширилганлиги алоҳида қайд этилади.
Достоннинг асосий қисми йигирма мақолатдан ташкил топган бўлиб, улар Одам Атонинг,
яъни Инсоннинг яратилиши, унинг асл моҳияти, бурч ва вазифалари, ҳукмдор адолати, дунёнинг
буқаламунлиги, инсонларнинг бир-бирига ва умуман тирик мавжудотга муносабати, жамиятдаги
қабиҳликлар, дўстлик ва вафо масалаларига бағишланган. Ҳар бир мақолат охирида ижтимоий
ҳаётдан бир ҳикоят ибрат йўсинида илова қилинади ва ундан ахлоқий-фалсафий хулосалар
чиқарилади. Бу достонда инсон ва жамият, Инсон ва Олий Борлиқ мунособатларини бир-биридан
ажратмаган ҳолда, уйғунликда таҳлил ва тадқиқ этилади. Шу жиҳатдан унинг Саноий асарига
мазмун ва мавзу таркибида ҳамоҳанглиги бежиз эмас. Аммо «Ҳадойиқ ул-ҳақиқа» Саноий ижоди
учун якуний асар, хулоса бўлса, Низомий учун «Махзан-ул-асрор» ижодий режаларининг
бошланиши, илк муқаддима эди. Агар Фаридиддин Аттор бутун умр Инсон ва Олий Борлиқ
нисбатини таҳлил этишга уринган бўлса, Низомий ўзининг иккинчи достонидан бошлаб
ижтимоий муносабатлар, инсонлар аро муносабатлар таҳлилига киришиб кетади. «Хусрав ва
Ширин» шоҳлик ва ошиқлик, адолат ва муҳаббат масалаларини, «Лайли ва Мажнун» ишқ ва
оилавий муносабатлар, ишқ ва инсонийлик, ишқ ва урф-одатлар, бир сўз билан айтганда, инсонлар
жамоасида ишқ ва ошиқлик мартабаси масалаларини, «Ҳафт пайкар» ҳукмдор ва раият, адолат ва
зулм, худбинлик ва фидоийлик, инсоннинг жамият олдидаги бурч ва маъсулияти, инсон бахти ва
фожиаси масалаларини, «Шарафнома» ва «Иқболнома» достонлари эса афсонага айланган
тарихий Искандар ҳаёти ва тақдири орқали умуман ўша давр ижтимоий ҳаётининг мураккаб ва
долғали манзарасини, инсонлар жамиятининг фалсафий ва амалий қиёфасини, моҳиятини очиб
беришга қаратилган. Низомий яратган олти достоннинг охирги иккитаси «Искандарнома»
сарлавҳаси остида бирлаштирилиб, «Хамса» (Бешлик) га айланди. «Хамса» бадиий олами эса
ислом минтақа маъавияти такомилида буткул янги босқичнинг ибтидоси эди. Тасаввуф ирфони
150 Низомий Ганжавий. Куллиёт. 5-жилд. Душанбе-«Ирфон»-1984, с. 256
151 Ўша китоб, с. 281
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ислом маърифатчилиги билан деярли бир пайтда (IX асрдан) бошланганидек, бу сафар ҳам
Низомий асос солган янги йўналиш «ҳақиқат тариқи» (яъни, тасаввуф эпик шеърияти) билан
деярли бир даврдан бошланди. Аммо «Хамса» йўналиши Низомий ижодида бироз «ўз вақтидан
илгари» юз кўрсатган бўлиб, давр тасаввуф босқичи камолотини тақозо қилар эди. Шу сабабли XII
аср иккинчи ярмида яратилган Низомий мероси 150 йил улуснинг диққат марказидан четда қолиб
келди. Ҳатто XIII асрда ижод этган Саъдий Шерозий яна маълум маънода Саноий анъанасини
давом эттириб, ўзининг «Бўстон» ва «Гулистон» асарларини «Ҳадиқа» йўналишда, ўша эркин
услубда яратди. Фақат Ҳиндистонни Ватан деб билган форсийзабон турк Амир Хусрав
Деҳлавийгина, XIII аср охирида уч девон ва бир йирик достон яратиб улгургач, 50 ёшга
яқинлашганида, яъни XIV аср бўсағасида Низомий «Хамса»сига жавоб ёзишга бел боғлади ва 1302
йилга бориб (4 йил ичида) ўзининг жавоб-татаббусини тўлиқ ёзиб тугаллади.
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