Мавзўи 3. Фалсафаи Шарќи ќадим
1. Фалсафаи Њинди ќадим
2. Фалсафаи Чини ќадим
3. Фалсафаи Эрони бостон
Фалсафаи Њинди ќадим
Маданияти Њинд дар таърихи инсоният яке аз маданиятњои
ќадима ба шумор меравад. Дар заминаи он фалсафаи нодире
сохта шуд, ки таъсири амиќе ба эљодиёти мутафаккриони бузурги
давраи Нав ва навтарин, чи дар худи Њинд ва чи берун аз он, аз
љумла дар Урупои ѓарбї гузошт. Таърихи фалсафаи Њинди ќадим
одатан ба се марњала таќсим мешавад: ведантї (нимаи авали
њазораи I п.а.м. ), эпикї (нимаи дуюми њазораи I) ва классикї (аз
њазораи I милодї). Дар марњилаи ведантї матнњои Вед эљод
шуданд, ки дар онњо љањонбинии асотирии љамъияти авлодї баён
гардида буд. Марњилаи охирини эволютсияи Вед Упанишадњо ба
њисоб мераванд, ки шакли гузариш аз асотир ба фалсафа дар
љомеаи Њинди ќадим ба њисоб мераванд.
Дар даврони гузариш аз љамъияти авлодї ба синфї
ташаккулёбии мактабњо ва равияњои гуногуни фалсафиї Њинди
ќадим ба вуљуд омад. Дар таносуб аз муносибат бо Ведњо
мактабњои фалсафї ба ортодоксалї (веда, санкхя, няя, вашешика),
ки Ведро эътироф мекарданд ва ѓайри ортодоксалї (љайнизм,
буддизм, локаята-чарвака), ки эътибори Ведро рад мекарданд,
људо мешуданд.
Фалсафаи ведантї. Системаи фалсафие, ки бевосита ба Ведњо
такя мекунад веданта мебошад. Барои ин фалсафа ќисмати аќлии
маљмўи ведњо (Упанишадњо) монанди Даъвати љадид (Новый
завет) барои фалсафаи насрония мебошад. Аз Упанишад пеш аз
њама таълимот оиди Брахман њамчун љавњари мутлаќ, манбаи
њамаи мављудот иќтибос мешавад.
Аз рўи нуќтаи назари веданта љавњари мутлаќи рўњонии олам
Барањман – сабаби вуљуди њамаи мављудот аст. Љон (љива), ки
абадї, беоѓоз ва нобуднашавандааст, бо Барањман шабоњат дода
мешавад. Дар сатњи олами эмпирикї љонњои зиёде вуљуд доранд.
То он даме, ки љон дар тартиби љисм-аќл-њисс бошад, ў танњо

шабењи тимсоли Барањман мебошад, барои њамин он касрат буда,
наметавонад бо Барањман дар вањдат бошад. Аз рўи аќидаи
ведант љон, ки бо љисм бастааст озод буда наметавонад. Ў шавќ ба
лаззати њиссї дорад ва силсилаи зиёди таносухро аз сар
мегузаронад. Пирузї бар нодонї танњо дар омўзиши ведањо ба
даст меояд.
Санкха. Санкха – фалсафаи дуалистї мебошад, ки кўшиши
тафсири олам ва наљот аз азобро дорад. Ду мабдаъро эътироф
дорад пракрит (модда, табиат) ва пуруш (рўњи мутлаќ). Аќидаи
дуалистї танњо ба шакли классики он хос аст, аммо равияњое, ки
дар заминаи он пайдо шуданд, ё хусусияти материалистї, ё теистї
доранд.
Вайшешика. Асосгузори мактаби вайшешика Канада (асрњо
VI-V п.а.м..) мебошад. Аз рўи аќидаи вайшешика, олам иборат аст
аз њиссачањо, ё атомњои хурди гуногуни бо сифати (ану) об, хок,
њаво, оташ, ки дар муњити замону макон љойгиранд. Агар анну
доимї, офариданашуда, вайроннашаванда бошад ашёе, ки аз онњо
пайдо мешаванд абадї набуда, гузаранда ва таъѓирёбнда
мебошанд. Љон абадї ва беохир буда, дар ду шакл мављуд аст:
ишвара ё параатма (рўњи мутлаќ) ва рўњи фардї, ки дар гардиши
беохири њаёт сайр мекунад. Агар чи фалсафаи вайшешика дар
оѓоз њамчун таълимоти материалистї арзи њастї намуд, аммо
баъдтар хусусияти динии он боло мегирад. Баъдтар намояндагони
ин мактаб атом (ану)-ро фаќат сабаби модии пайдоиши олам
дониста, сабаби фаъолияти оламро Худо њисоб мекарданд.
Буддоия. Фалсафаи буддоия аз таълимоти Сидхарх Гаутама
(таќ. солњои. 583-483 п.а.м.), ки баътар Буддо ном мегирад
сарчашма мегирад. Дар маркази таълимоти ин фалсафа «чор
њаќиќати асил» меистад. Њаќиќати аввал дар он асос меёбад, ки
вуљуди инсон бо азоб марбут аст. Ба азоб дохил мешаванд:
тавлид, марг, дард, пирї, дидори рўи номуборак, људої аз азизон,
надоштани имкони бамаќсадрасї. Мутобиќи њаќиќати дуюм
сабаби азоб ин хоњише аст, ки ба воситаи хурсандї ва шањват ба
дигаргуншавї, ба дилбастагии одам ба њаёт, ба конеъ
гардонидани шањвати њиссї мебарад. Њаќиќати сеюм: аз байн
бурдани сабабњои азоб дар азбайнравии ин шавќ ё хоњиш ифода
меёбад. Њаќиќати чорум ин роњ ба сўи аз байн бурдани худи азоб.

