Фалсафаи то Суќрот
Мактаби миллетї
Хусусияти аз њама муњим ва фарќкунандаи ин мактаб аз дигар
мактабњои давраи то суќротї дар бошуурона матрањ намудани
масъала оиди асоси љавњарияти њамаи мављудот ифода мегардад.
Ба њайси љавњар онњо ин ё он шакли моддаро тасаввур мекарданд.
Ба ѓайр аз ин мактаби фалсафии миллет як самти дурахшони
илмї-табиї дошт. Намояндагони барљастаи он инњо буданд:
Фалес, Анаксимандр ва Анаксимен.
Асосгузори мактаби милетї Фалес (таќрибан 652-547 п.а.м.)
ба њисоб меравад. Ўро њамчун физики аввал, аввалин
ситорашинос, аввалин математик ва аввалин файласуф дар Ион –
ќисмати пешќадами минтаќаи Элей, мешуморанд. Фалес
бунёдгузори аќидаи ба математика ва умуман ба илми атиќа
ворид намудани исбот ё хулосаи дедуктивї бањисоб меравад. Ин
аќида натанњо асоси инкишофи босурати илми атиќа гардид,
балки ба илми табиатшиносї ва фалсафаи ратсионалї таъсири
амиќ гузошт. Фалес материалисти стихиявї буд. Аз рўи аќидаи ў
мабдаи олам об мебошад.
Фалес баъди худ ягон осори хаттиро боќї нагузошт. То
замони мо танњо гуфторњои људогонае боќи мондаанд, ки
файласуфон ва таърихнигорони дигар ба ў нисбат додаанд, аз
љумла:
 Сухани барзиёд њаргиз ифодагари андешаи оќилона нест
 Муќаддамтар аз њама ашё Худост, зеро Ў зода нашудааст
 Зеботар аз њама коинот аст, зеро он офаридаи Худост
 Босуръаттар аз њама андешааст, зеро ў бе ист медавад.
 Пурзуртар аз њама эњтиёљ аст, зеро ў бар њама ѓолиб аст.
 Оќилтар аз њама ваќт аст, зеро ў њама чизро зоњир мекунад.
Анаксимандр (таќрибан 610-546 п.а.м.) шогирд ва пайрави
Фалес. Анаксемандрро муаллифи аввалин асари насрии фалсафї
«Оиди табиат» мењисобанд. Аз ин асар то замони мо фаќат баъзе
порчањо ва ифодањои људогона боќї мондаанд. Тахмин мезананд,
ки Анаксимандр аз файласуфони атиќа авалин шуда чизеро, ки
дар моњияти њамаи мављудот ќарор дорад, мабдаъ номид. Ин
мабдаъ ба аќидаи ў на як унсури људогонаест, аммо ким чи хел ба

њамаи онњо бетафовут буда, љавњари номуайян- апейрон мебошад.
Апейрон як чизи абстрактї буда, аммо бо ин њама ў моддї аст.
Апейрон дорои хусусиятњои бењмадудї, беинтињої мебошад. Ў
абадї ва нестнашаванда буда, њамеша дар њаракат аст. Ба сабаби
фаъол будани апейрон ашё падид ва нест мегарданд. Ба шарофати
ин фаъолият аз ў зидњо (тарї ва хушкї, гармї ва хунукї) ба вуљуд
меоянд аз пайвастшавии ин љуфтњои муќараршуда чор унсури
маълум об, хок, бод, оташ ташкил мёбанд. Апейрон бошад њамаро
фаро гирифта, идора мекунад.
Ба ѓайр аз аќидаи апейрон - њамчун асоси њамаи мављудот,
Анаксимандр аз байни файласуфон аввалин шуда фарзияеро оиди
пайдоиши њаёти заминї ва инсон баён намуд. Мувофиќи аќидаи ў
њаёт дар сарњади хушкї ва бањрњо пайдо шудааст. Одам бошад аз
њайвоноте пайдошудааст, ки пештар дар об зиндагї мекарданд.
Анаксимен (585-524 п.а.м.) шогирди Анаксимандр буда, дар
бисёр мавридњо ба таълимоти ў пайравї менамояд. Аммо дар
фалсафаи ў апейрон танњо сифати бод мемонад, ки номањдуд буда,
мабдаи њамаи њастї ба њисоб меравад. Мањз таъѓирёбии зичии
њаво, њаракати он боиси пайдоиши дигар аносир, ашёи људогонаи
олами моддї, љисм ва њатто љон мегардад.
Мактаби пифагорї (асњоби адад)
Асосгузори ин мактаб Пифагор (таќрибан соли 570 – авали
асри V п.а.м.) ба њисоб меравад. Чунин мегўянд, ки Пифагор
дониши худро баъди тањсили 34-сола дар назди коњинони Миср ва
Бобулистон ва мумкин аст дар назди доноёни Њинд ба даст
овардааст.
Маълум аст, ки Пифагор яке аз бењтарин математикњои
замони худ ба шумор мерафт. Исботи «теоремаи Пифагор» ба ў
шўњрати зиёде овард. Ба Пифагор инчунин аќидаи «адад асоси
њамаи ашёст» нисбат дода мешавад. Аз рўи ин аќида адад оѓози
коинот аст.
Мактаби элей
Мактаби элей дар охири асри VI п.а.м. дар соњили италиявии
«Элиадаи бузург», дар шањри Элея ба вуљуд меояд. Асосгузори он
Ксенофани Колофонї буда намояндагони нисбатан машњураш
Парменид, Зенон ва Мелис мебошанд.

Ксенофан (таќрибан 570-487 п.а.м.) –шоир ва файласуф, ќариб
њафтод солро дар сафарњо гузаронда буд. Ксенофан консепсияи
комили фалсафї надорад. Аќидањои фалсафии ў мутаззоданд. Ў
чунин аќидаро пайгирї менамуд:
 Фаќат як Худое вуљуд дорад, ки ба мирандањо на аз љињати
ќиёфа ва на аз љињати фањм монанд аст. Ў њамабин, њамашунав ва
њамадон буда, Худои ягона аст.
 Асоси љавњари оламро хок ташкил мекунад, ки аз он бо
ёрии об њаёт ба вуљуд меояд.
 Маърифати њиссї ба мо дониши њаќиќиро дода
наметавонад, лекин аќл низ баъзан моро фиреб медињад, чунки
њаќиќат тасодуфї аст.
Парменид –шоир ва файласуф. Асари асосии ў манзумаи «Дар
бораи табиат» мебошад. Парменид яке аз аввалинњо шуда ба
масъалаи њастї таваљљўњ зоњир карда, масъалаи муносибати њастї
ва тафаккурро баррасї менамояд.
Хастї аз рўи аќидаи ў дар мўќобили нестї вуљуд дорад. Њастї
ягона, таќсимнашаванда ва таъѓирнопазир мебошад. Парменид
оѓози њама чизро оташ ва хок мењисобид.
Мактаби афина
Анаксагор (500-449 п.а.м.) масъалаи асосии фалсафаи ў
масъалаи таъѓироти сифатии љисм то табдилёбии он мебошад.
Анаксагор аќида дошт, ки ибдоъ фаќат зарачањои хурди ба њисёт
номуайяни ин ё он мода буда метавонад, ки миќдори онњо
бењмањдуд аст.
Анаксагор аваллин шуда оѓози ѓайримоддии фикр ё Аќлро аз
модда људо намуд. Ў донист, ки модда зуњуроти њаракатро,
фикрро, низоми маќсаднокро дар коинот шарњ дода наметавонад.
Анаксагор байни олами моддї ва ѓайри моддї тафовут мегузошт.
Олами ѓайри моддиро бо рўњи оќилаи инсон монанд медонист.
Њамин тариќ, бори аввал мафњуми оѓози универсалї љорї гардид.
Дар системаи андешањои фалсафии ў ин ибдои универсалї наќши
сабаби ибдоъ- муњаррики љањониро мебозад.
Гераклит оѓози њамаро оташ мењисобид њарчанд, ки ин оташ
аз тарафи логоси љањонї идора карда мешавад. Оташ танњо он
ваќт боаќлу илоњист, ки атои логос бошад. Ин логос аз рўи
нуќтаи назари Гераклит чун ќонуни диалектикии Коинот аст, ки

дар он алоќаи универсалї ва устувори тарафњои муќобил инъикос
меёбанд. Ягонагии онњо, тасодуфашон, шабоњияти онњо барои
мубориза, ки худ чун сабаби њар гуна пайдоиш ва аз байнравї,
умуман боиси њар гуна таъѓирот мегардад, њамчун асос хизмат
менамояд. Барои Гераклит шубњае дар он нест, ки : «њама чиз дар
љараён ќарор дорад, њама чиз таъѓирпазир аст», «ба як дарё ду
бор даромадан мумкин нест».
Атомистњо
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њамчун
кулминатсияи фалсафаи материалистии атиќа бањисоб меравад.
Атомистњо аќидаи Анаксагор оиди мављудияти зарачањои моддии
хурди зиёди бењудудро асос ќарор дода буданд. Аммо дар тафовут
аз ў, онњо чунин мењисобиданд, ки ин зарачањо њаракат мекунанд
ва њаракаташон дар хало ба вуљуд меояд.
Атомизм њамчун љараёни афкори атиќа барои ба як шакл
даровардани фалсафаи оѓози офариниш падидор гашт. Њамин
тариќ Демокрит ва пайравони ў оѓози офаринишро ба атом
нисбат медињанд. Њам об, њам њаво, њам хоку оташ аз миќдори
зиёди атомњо, ки аз рўи хусусиятњои сифатии худ фарќ мекунанд,
аммо ба таври људогона тавассути њисёт даркнашаванда
мебошанд, иборат њастанд. Атомистњо оламро њамчун ягонаву
том, ки иборат аст аз зарачањои таќсимнашавандаи хурди
бенињоят-атомњо, ки дар хало њаракт мекунанд, мешумориданд.
Ба аќидаи Демокрит љони инсон ва њато худоњо низ аз атомњо
таркиб ёфтаанд.

