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  Китоби тақдимшуда дар бораи ҳалокати азим, ки на танҳо дар Библия ва афсо-

наҳои халқи ҷаҳон акс ёфтааст ва инчунин бо  тадқиқотҳои илмӣ тасдик ёфтааст, нақл 

мекунад. Онҳо дар навбати худ оиди он, ки оламро Худо офаридааст, дорои далелҳои 

бовариноканд. 

 Нашри илмии оммавӣ аз рӯи моҳият якумин таҷрибаи баёноти материалҳоро 

тақдим менамояд, ки он аз сабабҳои идеологӣ вақти хеле дароз манъ шуда буданд. Му-

аллиф маълумотҳои хеле васеи илми гуногунро, ки бевосита бо таърихи Замин ва ба-

шарият алоқаманданд, ҷалб карда, ба хонандагони пурандеша ба Олам бо нуқтаи наза-

ре, ки имрӯзҳо дар муаасисаҳои таълимӣ омӯзонида мешаванд, хеле фарқ дорад ба ши-

носоӣ имкон медихад. 

Китоб барои ҳамаи нафарон, ки ба асрорҳои Офариниш ва Ҳастӣ шавқ до-

ранд, пешбинӣ карда шудааст. 
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«Вале, агар дар гуфтаҷоти зерин то ҳол ба ту чизе ҳақиқат намояд, он гоҳ 

бо ҳайрат ба заковати Худованд, ки инро чунин офаридааст, муроҷиат 

намо. Зеро, усули пайдоиши ягон чизи аҷоиб ошкор шавад, назди предметҳои 

азим ҳайрат кам намешавад. Агар ин усул ошкор шуда набошад, он гоҳ сод-

дагии имон аз исботи ақл мустаҳкам бод». 

                                                         Василий Великий.   

 
 
              ТАСАВВУРОТҲОИ ИЛМӢ ВА ДИНӢ  БА ЯКДИГАР МУТОБИҚАНД? 

Тасаввуротҳои илмӣ ва динӣ ба якдигар мутобиқанд? Дар давоми 

қариб тамоми  таърихи фан ин савол фақат хандаовар буд. Мақсади фан ба-

рои муайян кардани қонуниятҳои мавжуд магар омӯзиши олам нест? Модо-

ме ки мо ба омӯзиши қонунҳои табиат шурӯъ мекунем, равшан аст, ки мо аз 

аввал мавжудияти ин қонунҳоро тахмин мекунем. Тамоми таҷрибаи фан дар 

табиат аз ҳукмронии зебоӣ, идрок ва хушнавоӣ шаҳодат дода, саҳеҳии ин 

тахминро тасдиқ менамояд. Бинобар ин, оиди Қонунбарори Хирад му-

лоҳиза кардан, нисбат ба мулоҳизаи пайдоиши тасодуфии тамоми табиати 

бошукӯҳ ба ҳақиқат хеле наздик аст. Ба тарзи дигар ифода кунем, модоме ки 

қонунхои табиат мавжуданд ва он қонунҳо хеле оқиланд (тамоми таҷрибаи 

илмӣ моро ба ин бовар мекунонад), аз ин рӯ мебарояд, ки Қонунбарор  

мавжуд ва ин Қонунбарор низ оқил аст. Зеро ки моҳияти намоёни Ӯ, аз 

хилқати олам ба воситаи дидани офаридаҳояш ба назар намоён аст, бинобар ин 

онҳо ҳеҷ узре надоранд (Румиён 1:20). 

Олим атеист ба моҳигире, ки дар ҳавз ба набудани моҳӣ мутлақо бо-

варӣ дорад, лек нофаҳмост, ки барои чӣ ба он шастро мепартояд, ва аз тара-

фи дигар ба сайди доимии моҳӣ нанигариста таъкид мекунад, ки моҳиён не-

станд, монанд аст.     
 Барои аз худ кардани сиру асрори олам, эҳтиромона кӯшиш карда, 

ниятҳои олии Парвардигорро фаҳмидан баҳри олим доимо мақсади ҳақиқӣ 

ва ҳаловати азим буд. Олимон ба монанди Ньютон, Кеплер, Планк, Копер-

ник, Ломоносов, Паскаль, Джоуль, Пастер, Бойль, Мендель, Кювье, Галилей 
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ва бисёрии дигарон худро бар хизмати ин мақсад бахшида буданд. Чуноне ки 
дар қатори мусиқачиёни машҳур одами кар ёфт намешавад, атеист низ дар 

ин рӯйхат ноёб аст. Таҷрибаи бисёрасра нишон дод, ки ҳар гаҳ вақте ки 

натиҷаи кашфиёти табиатшиносон бо тасаввуроти Калом зид мебаромад, ка-

соне, ки Библияро афсона эълон мекарданд ва ё дар он маънои рамзӣ 

меҷустанд, бо мурури замон шармсор мешуданд.  

  Сабабгори асосии ин зиддиятҳо доимо дар норавшанӣ ва нопурра-

гии дониши илмӣ буд, матнҳои  ҳазорҳо сол муқаддам бунёдшуда бошанд, 

бо муътабадию назмият харитаи ҷаҳонро тасвир карда, ҳайрон мекарданд. 

Дар асри гузашта фан ба сахттарин бӯҳрони маънавӣ дучор шуд. 

Фурсати муҳими ин буҳронро соли 1859 баъди гумони бистсола аз ҷониби 

магистри фанҳои гуманетарӣ Чарльз Роберт Дарвин, ки асари илмии 

«Пайдоиши намудҳо бо роҳи интихоби табиӣ»-ро навишта буд, ба шумор 

меравад. Мутахассисони пеш-

рафти соҳаи биология ва пале-

онтологияи ҳамон давр ин 

асарро ба танқиди сахти кон-

структивӣ дучор намуданд. Зи-

ёда аз ин, худи Дарвин хеле хуб 

мефаҳмид, ки асари ӯ  хусуси-

яти исботнопазир ва махсус 

назариро доро буд. Соли 1858  

муаллифи «Пайдоиши навъҳо» 

ба яке аз ҳамкасбони худ  

навишта буд: «Бо баробари 

хондани ин китоб шумо ба 

тааҷуб мемонед, зеро он бе-

ниҳоят тахминӣ мебошад. 

Аниқтараш, он ғайр аз маҷмӯи 

якчанд далелҳо дигар самара 

надорад. Лек ба назарам, ман 

ба пайдоииши навъҳо роҳи му-

носибро ёфтам». То охири 

умраш Дарвин ба саҳеҳии ху-

лосахояш гумон дошт: «Ман 

боварӣ дорам, дар ин китоб 

ягон пункте нахоҳад ёфт шуд, 

ки ба он далел ёфтан имконпа-

зир буда, нисбат аз они ман 
Асосгузори «Таърихи ғайритабиӣ»  

Чарльз Дарвин. Hornet, 1871 
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рост хулосаҳои зидро оварад». Ва дар ҳақиқат, зиёда аз садҳо сол фан ягон ҳо-

лати ин асари сенсациониро ҳамоно исбот накард. 

Аммо дар он замон кори олим табиатшиноси ҳавасманд ба ғояҳои 

иҷтимоии расидаистода хеле кор омад ва пайравони назарияи Дарвинро дар 

таърихи сангшудаҳои ҷонзотон ва растаниҳо набудани шакли давраи гуза-

ранда, ёки гӯём, бар қонунҳои асосии табиат инкишофёбии намудҳои муво-

фиқ ва пайдоиши он не, балки баркакс бӯҳрони дар амал доштаи онҳо ва мо-

нанди нобудшавӣ далелҳои оддии илмӣ ба назарияи мавҳуми қабул кардаи 

онҳо  мувофиқ ё номувофиқ омаданаш ҷолиби диққат нагардид. 

Бо вуҷуди ин, аллакай дар охири асри гузашта системаи механикии 

биниши дунё, ки ба ҳукмронии ҷараёнҳои тасодуф асос дошта буд, чунон ва-

сеъ паҳн шуд, ки аксар терминҳои «атеистӣ» ва «илмӣ» ҳамчун синонимҳо 

истифода бурда мешуданд. Маънии тақдири Илоҳиро аз арсенали фан берун 

карда, олимон худро на танҳо методологӣ, балки маънан низ ғорат карданд. 

Ба тарзи параллелӣ дар илми бемаънавият, санъати бемаънавият, таълими 

бемаънавият, истеҳсоли бемаънавият ва тиббиёти бемаънавият камол ва ин-

кишоф ёфт.   

Бо вуҷуди ин, ҷаҳонбинии материалистиро фақат шартан атеистӣ но-

мидан мумкин. Худи маънии материя, ки дар фазо ва вақт беканор аст, пред-

мети фан не, балки предмети эътиқод ба шумор меравад. Ин барои одамон 

ба мантиқ зид намояд ҳам, аз хурдсолӣ беихтиёрона ба фикри мавфкуравӣ 

оиди бартарии атеизм аз шуури динӣ ва ба  боварӣ ба номавжудияти Худо – 

ин  ба монанди имон ба ҳастии Худованд чунин намуди фикри динист. Вале, 

инаш ва онаш ҳам – ин ҳамагӣ эътиқод аст, зеро ҳар дуи ин ҳолат аз рӯи 

моҳият дар таҷриба исботнопазир аст. Материализм – ба монанди дигар як 

шакли ҷаҳонбинии идеологӣ буда, ба ақидахои назарӣ асос дорад. Эволюци-

онизм нисбат ба креационизм аз гипотезаҳо (фарз) кам нест, чунки мо ҷара-

ёнхои аввалини пайдоишро мушоҳида карда наметавонем, фақат дар асоси 

маълумотҳои таҷрибавие, ки имрӯзҳо мушоҳида карда мешаванд, метавонем 

ин ё онро тахмин кунем.    
Ҳамин тариқ, зиддияти эътиқод бар Худо ва  материализм – ин на 

танҳо зиддияти динӣ ва илмӣ, балки зиддияти ду ҷаҳонбинии динӣ мебо-

шад. Яке аз онҳо ба Ваҳии Худованд –  табиӣ ( ба воситаи таҷрибаҳо  дарк 

кардани асосҳои олам) ва ғайритабиӣ (ба воситаи Каломи Муқаддас) асос до-

рад. Дигараш (материализм) аз ҳар гуна фундамент маҳрум буда, ба гапҳои 

бофтаи одамизод асос дорад, ки аз рӯи моҳият ғайр аз хурофот чизи дигар 

нест. Аммо илми ҳақиқӣ ба омилҳои таҷрибавии инъикосёфта ва 

таҳқиқшуда истиснод карда, асло бар эътиқоди олим вобаста нахоҳад буд. 

Хӯш, чаро аз ҳамаи шаклҳои имконпазири шуури динӣ айнан атеизм, 
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материализм ва эволюционизм дар давоми асри гузашта бартарӣ карданд? 

Афсус, аммо тан гирифтан лозим, ки башарият ҳамон ягонагиро, ки ин 

самтҳоро муттаҳид мекард – бевосита ба ҳаракат, фикру хаёл, рафтору кир-

дор ва ба натиҷахои ояндаи худ маҷбурияти шахсиро фаромӯш кардани 

одамро ҷалб кард. Акнун, дар хуруҷи асри бистум мо бо ҳасрат меваҳое, ки 

илми бехудо ба башарият дод, мечинем – яъне, илми даҳрӣ. Дар ин вақт оли-

моне, ки худро атеист мешуморанд, мавҷудияти қонунҳои табиатро, ки аз 

ҷониби онҳо таҳқиқ карда мешавад, ҳатман шинохта, пай намебаранд. Онҳо 

Парвардигори хирадро рад карда, маҷбуранд, ки хусусияти шууронагӣ ва 

матлуби табиатро қайд намоянд. Бо ин, онҳо ба мавқеи ҷаҳонбинии динии 

шакли содда – пантеизм ғеҷида мераванд. Бо вуҷуди ин, он ки худашонро оқил 

номиданд, ақли худро гум карда, Ҷалоли Худои бефаноро ба сурате табдил доданд, 

ки ба одами фонӣ, ба мурғон, чорпоён ва хазандагон монанд аст… Онҳо ростии Ху-

доро ба дурӯғ иваз карданд ва парастишу ибодат карданд махлукро ба ҷои Холиқе, 

ки то абад муборак аст (Румиён 1:22,23,25).      
Ба туфайли сабабҳое, ки дар боло зикр шуда буд, ғояи материализм, 

эволюционизм ва атеизм дар шуури ҷамъият, дар системаи таълим, дар сиё-

сат, дар системаи истеҳсолот ва тақсимот мустаҳкам шуда бошад ҳам, фан 

дар давоми ин садсола дар як ҷой наистод ва маълумотҳои бисёрро ба даст 

оварда, ба ин гуна назарияҳо ҷое нагузошт: 
-Космология ба хулоссаи қавӣ омад, ки олами материалии мо обаду-

лабад мавҷуд набуд, яъне он дар як лаҳза ҳангоми моменти вақти муайян 

пайдо шуд  
 -Термодинамика ҳам ҳамон хулосаро тасдиқ менамояд, ки мувофиқи 

он, бо мурури замон дар система миқдори энергияи фоиданок ҳатман кам 

шуда, то нуль меравад. Дар коинот бошад, то ҳол мавҷудияти энергияи фо-

иданок синнусоли ҷавон ва охиринашро исбот мекунад – дар акси ҳолат кои-

нотро бо номаш «ҳалокати гармӣ» фаро гирифта, Коинот ба бетартибӣ ду-

чор мешуд. 

- Зарраҳои элементарии физика, то он дараҷа рафт, ки шаклҳои ма-

терия (модда ва майдон) байни ҳамдигар ҷудонашаванда шуданд, нисбати ха-

рактеристикаи идеалӣ хусусиятҳои материалии дуюмдараҷа, ки танҳо дар 

истилоҳи маълумот баён дорад, зоҳир мешавад. (Дар ёд доред?: Дар ибтидо 

Калом буд…(Юҳанно 1:1), «…дар ибтидо бо Каломи Худо осмон ва замин… тар-

киб ёфта буданд» (номаи дуюми Петрус 3:6), «… оламҳо бо каломи Худо тар-

тиб ёфтааст, ба тавре ки аз чизҳои нонамоён чизҳои намоён ба вуҷуд омада-

аст» (Иброниён 11:3), ва ғайраҳо). 
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- Микробиология барои омӯхтани организмҳои якҳуҷайра, яъне 

«соддатаринҳо» ва барои боварӣ ҳосил намудани он, ки ба тарзи тасодуф 

пайдоиши ин гуна механизми соз ва мураккаб имконноназир аст,  хеле чуқур 

шурӯъ намуд. 

- Палеонтология миллионҳо боқимондаҳои организмҳои қадимро 

дарёфта, таҳлил карда ягон (!) намунаи шакли инкишофёфтаи намудҳои 

давраи гузарандаро наёфт. 

- Генетика нишон дод, ки дар дараҷаи генетикӣ, мутация фақат ха-

рактери дегенеративиро (ношуд) доро аст. Дар як молекулаи ДНК миқдори 

маълумотҳо чунон калон аст, ки барои ба тарзи тасодуфӣ пайдоиши он аз 

рӯй ҳисоботи оптимистӣ ҳам, миллиард-миллиард карра соли олами коино-

ти мо нахоҳад расид. 

- Систематика нишон дод, ки интихоби табиӣ барои номустаҳкам 

кардан не, балки барои нигоҳ доштани характеристикаҳои намудҳои табиӣ  

равона карда шудааст (дар акси ҳол худи ситематика имконнопизир мебуд).    

Ҳамаи ин ва дигар комьёбиҳои илми ҳозиразамон ба мо имкон 

медиҳад, ки ба монанди физики барҷастаи давраамон, лауреати мукофоти 

Нобель, асосгузори физикаи квантӣ Макс Планк инро шиносем: 

 

«Чунончи пештар фикр доштанд ва аксарият ҳамзамонони 

мо аз ин  фикр метарсанд, дин ва илми табиӣ яке дигареро инкор 

намекунад; баракс, онҳо мувофиқ буда якдигарро пурра мекунанд. 

Давом дода гуфтан мумкин, ки: Ҳардуяш – дин ва илми табиӣ барои 

асоси худ ба Худо эътикодро талаб мекунад, вале барои якумаш 

(дин) Худо дар аввал меистад, барои дуюмаш (илм) дар охири ҳамаи 

хаёлот меистад. Барои дин Ӯ асос бошад, барои илм – гулчанбари ис-

теҳсоли ҷаҳонбинӣ мебошад». 

Аммо пиндоштани ин гуна нуқтаи назар ҳатман аз паси худ қарори 

муайяни маънавӣ – характери ахлоқиро меоварад. Шояд, айнан  назди ин гу-

на қарорхо аз сабаби тарсу ҳарос аксарият олимон ба равшании маълу-

мотҳои мавҷуд нанигариста, то ҳол  баҳри хеш ба ҷои образи Худо образи 

маймунро хуш мебинанд? 

Биёед, дар асоси аргументи васеъ паҳншуда «ин тавр набояд буд, чун-

ки ҳаргиз ин тавр набояд буд» даррав ин ёки он тафсирро инкор накарда, чӣ 

тавр яке аз навиштаҷоти муҳими Библия – ривоят оиди Тӯҳфони Уму-

миҷаҳонӣ, ки бо маълумотҳои илми хозиразамон мувофиқ меояд, кӯшиш 

карда бинем?     
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 ОРОМӢ ЁКИ ҲАЛОКАТҲО?     
 

Баъди нашр кардани меҳнати худ Лайел, дар давоми ду сад соли гу-

зашта назарияи табии униформистӣ дар тасаввуроти башарият қариб бата-

мом  ҳукмрониро сазовор шуд. Мувофиқи нуқтаи назари қабулкардаи онҳо, 

ҳамаи ҷараёнҳои рӯи Замин ва Коинот доимо мисли имрӯза рӯй медоданд ва 

хоҳанд рӯй дод. Мисоли донишманди кӯри афсонавӣ, ки ба думи фил расида 

баён мекунад, ки фил ин як чизи дарозу борик аст, табиатшиносоне, ки 

ақидаҳои униформизмро истодагирӣ мекунанд, ба мо тасвири мимилли-

ардҳо солҳои оромии яктарзаи некӯаҳволӣ гузашта ва ояндаро мекашанд. 

Аммо дар  солхои охир аксарият олимон ба мавқеи анъанавии ҳало-

катҳо (катастрофизм) бармегарданд. Онҳо мегӯянд, ки  таърихи Замин фақат 

давраҳои нисбатан оромро бо ҳодисаҳои ҳалокатовари алоҳида - ҳам маҳалӣ 

ва ҳам миқёси глобалиро дар бар мегирад. Дар шаклёбии намуди ҳозираи 

сайёраамон айнан ҳамин ҳалокатҳо роли муҳимро бозида буданд. Аз рӯи 

гуфти образии яке аз та-

рафдорони катастрофизм, 

таърихи геологии сайёраи 

мо ба ҳаёти аскар, ки бар-

давомии давраи зиқӣ ба 

давраи кӯтоҳи даҳшат иваз 

мешавад, монанд аст.  

Вақте ки дар бораи ҳало-

катҳои глобалӣ сухан ме-

равад, дарҳол Тӯфони 

Умумиҷаҳонӣ ба хотир ме-

расад. Он дар бобҳои 

шашум, ҳафтум ва ҳашту-

ми китоби Ҳастӣ навишта 

шуда, қисми Аҳди Қадими 

Библияро мекушояд. Дар 

аввал танқидчиёни зидди 

Калом оиди Тӯфон дар ри-

воятҳои бобилиён ва шу-

мериёни қадим ба баёноти 
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Калом хусусиятҳои монан-

дро ёфта, китоби Ҳастиро 

ба роли маҷмӯаи афсонаю 

асотирҳое, ки аз халкҳои 

ҳамсоя иқтибос дорад, ши-

тобкорона қайд намуданд. 

Аммо баъди ҳамон як эле-

ментҳои тасвири обхезии 

глобалӣ, ки дар фольклори 

панҷову нӯҳ қабилаҳои 

Амрикои Шимолӣ, чилу 

шашто дар сокинони Аме-

рикаи Марказӣ ва Ҷанубӣ, 

ҳабдаҳто дар Африка ва 

Шарқи Наздик, бисту сето 

дар Осиё, сиву ҳафтто дар 

Австралия ва ҷазирҳо ва 

инчунин дар сиву як 

гурӯҳҳои қадими этникии 

сокинони Европа ёфт шуд, 

гумонбарон кам шуданд, зеро ин гуна экспедицияи фольклориро иҷро кар-

дани Мӯсои воқеънавис аз эҳтимол дур аст. Дар хотири тамоми башарият 

оиди ҳамон як ҳодиса ривоятро сабт кардан  ба ҳақиқат наздик аст. 

 Дар ҳақиқат, қариб тамоми халқҳои рӯи Замин, ки  анъанаҳои фольк-

лорию эпикиро доранд, ёки матнҳои муқаддаси эътибордоштаи ин халқҳо 

дар бораи туғёни обии умумиҷаҳонӣ хотира сабт кардаанд. Ҳамаи ривоятҳои 

ёфтшуда се хусусияти асосиро нигоҳ доранд: 

(1) Ҳаёти ибтидоии рӯи Замин бо ҳалокати азими бемисл нобуд 

шуда буд. 

 (2) Бутун ҳаёти ҳозира аз як одам ибтодо ёфта буд. 

 (3) Ӯ бо тарзи ғайритабиӣ аз офати таҳдидшаванда огоҳ шуда, 

киштии махсусро бунёд кард ва дар он бо аҳли оилааш Тӯфонро 

паси сар карда буд. 

 Дар аксарияти ривоятҳо сабабгори ин Тӯфон гуноҳ буда, одами солеҳ ба 

тарзи ғайритабиӣ аз офат огоҳонида мешавад ва ба борти киштӣ ҷонва-



10 

 

рон ва паррандагон гирифта мешаванд (паррандаҳо дар ҳикояҳо ҳамчун 

разведкачиён истифода бурда шудаанд). Ва киштӣ дар қуллаи кӯҳ бари-

стоданиаш ва саргузашти сокинони он бо қурбонии шукронавор хотима 

ёфтаниаш, боқӣ мондааст.  

 Дар ривоятҳои даҳонакии халқҳои гуногун ин ривоят дар дараҷаи гу-

ногун вайрон шуда, элементҳои характери фольклориро доро шуд. Бо вуҷуди 

ин, шаҳодатҳои хаттии Библия онро ба тарзи бутун нигоҳ доштааст. 

 

ЗАМИН ТО  ЗАМОНИ ТӮФОН  
 

Замин то Тӯфон аз сайёраи ҳозира чӣ  фарқ дошт? 

Дар баёноти офариниши Олам мо мехонем: «Ва Худо фалакро ба вуҷуд 

овард, ва оби зери фалакро аз оби болои фалак ҷудо кард. Ва чунин шуд. Ва Худо фа-

лакро осмон номид» (Ҳастӣ 1:7). 

 Ҳамин тавр, ба забон ва тасаввуроти ҳозира ифода кунем, дар рӯзи 

дуюми Офариниш ҳангоми офаридани атмосфера (фалак) қисми захираҳои 

оби замин дар тарафи берунии ин фалак ҷой дошта буд, яъне қабати болоии 

курраи Заминро қабати буғи обӣ ишғол мекард. «Ман абрро либоси он ва меғро 

парпечи он гардондам»(Айюб 38:9). Мутахассиси соҳаи физикаи атмосфера док-

тор Джозеф Диллоу (ИМА) дар болои қабати ҳавоии замин миқдори буғи 

 Қабати буғ дар атмосфераи замин то замони тӯфон. 
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обӣ чӣ қадар устуворона ҷой дошт, ҳисоби метематикиро иҷро кард.  
Маълум шуд, ки дар рӯи замин ин қабат ба қабати дувоздаҳ метраи қувваи 

эквивалентӣ бояд доро бошад. Ҳангоми вайроншавии ин гуна қабат бори-

шоти давомноки чил рӯза, ки мувофиқи хронологияи библиявии Тӯфон рӯй 

дод, лозим буд, ки ба вуҷуд ояд. Барои муқоиса, ногаҳ ҳангоми фуровардани 

ҳамаи буғи обӣ, ки дар атмосфера ҷой дорад, ҳамагӣ якчанд соат борон бори-

да миқдори умумии боришот аз панҷ сантиметр баланд намегардад.   
 Ин гуна қабат барои ҳаёти замин чӣ гуна таъсир мерасонд? Аз афташ, 

ин гуна экрани обӣ қисми маълуми нури офтобро бемонегӣ гузаронида, аф-

канишоти дарозмавҷи (гармӣ) аз нав мунъакисшударо медошт ва ҳамин тавр 

эффекти глобалии парникиро (буғ) ба вуҷуд меовард. Дар ин ҳолат дар та-

моми сатҳи сайёра аз як қутб, то қутби дигар бояд иқлими тропикӣ барқарор 

гардад. Ва дар ҳақиқат, омӯзиши кофташавандаҳои растаниҳои сангшуда ва 

нақшҳои наботот ба таври равшан дар гузаштаи дур аз ин гуна набототи тро-

пикӣ, ки ҳам дар райони экватор ва инчунин дар он сӯи қутб мавҷуд буданд, 

шаҳодат медиҳанд. Дар ин бора, инчунин конҳои фаровони ангиштсанги 

Арктика ва Антарктида, ки аз массаҳои азими растаниҳои тропикӣ пайдо 

шудаанд, шаҳодат медиҳанд. 

 Тафсиши якзайлаи сатҳи замин бояд буд, ки эҳтимолияти шамолҳо, 

тундбодҳо, боришотҳо, туғёни об ва ғайра ногувориҳои метеорологиро 

пешгирӣ намояд.  Аз ҷониби худ, маълумотҳои палеонтологӣ кайд доранд, 

ки дар олами набототи қадим растаниҳои азим, ки системаи  решаашон су-

стинкишоф ёфтаанд, бартарӣ доштанд. Ин ҳангоми шамол ва боришот им-

коннопазир аст. Дар Библия ба тарзи равшан гуфта шудааст, ки то Тӯфон Ху-

до борон бар замин наборонида буд..Ва буғ аз замин баромада тамоми рӯи заминро 

сероб мекард (Ҳастӣ 2:5,6). Дар оянда боридани борон барои Нӯҳ мисли ваҳӣ 

буд, ки оиди он ҳеҷ кас ва ҳеҷ гоҷ пешбинӣ карда набуд(Иброниён 11:7). То за-

мони Тӯфон дар рӯи замин рангинкамон, ки мушоида нашуда буд, аз набуда-

ни фаолияти метеорологӣ дарак медиҳад (Ҳастӣ 9:8-17). Ин гуна ивазшавии 

фаслҳои сол, ки ба мо одат шудааст, баъди Тӯфон дар натиҷаи вайроншавии 

ин қабат пайдо шудааст: Минбаъд дар тамоми рӯзҳои замин кишт ва дарав, сар-

мо ва гармо, тобистон ва зимистон, рӯз ва шаб хотима нахоҳад ёфт (Ҳастӣ 8:22). 

Ғайр аз ин, қабати буғи обӣ аз афканишотҳои сахти кайҳонӣ, ки дар 

дараҷаи генетикӣ сабабгори мутацияи дегенеративӣ мешуд ва дар навбати 

худ умри организмҳои зиндаро ихтисор мекунад, аҷоиб сипари табиӣ шуда 

метавонист. Ва дар ҳақиқат, дар боби панҷуми китоби Ҳастӣ мо мебинем, ки 

бардавомии умри падаркалонамон то замони Тӯфон чунин буд:  
 Одам Ато—930сол, Шет—912сол, Анӯш—905сол, Қенон—910сол, 

Маҳалалъил—895сол, Ёрад—962сол, Матушалоҳ—969сол, Ломак—777сол, 
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Бардавомии умри  

падаркалонон 

Нӯҳ—950сол. 

 Фикрҳое, ки гӯё ин шумораҳо ба солҳо не, балки ба моҳҳо ишора до-

ранд, танқидро бардош намедиҳанд: дар ин ҳолат ҳангоми тавлиди Матуша-

лоҳ  падари ӯ Ҳанӯҳ бояд панҷ сола бошад. Дар асоси маълумотҳои боби 

панҷуми китоби Ҳастӣ ҳисоб кардан мушкил нест, ки Ломак падари Нӯҳ  дар 

аввали умри хеш ба бобокалонаш Одам Ато ҳамзамон будааст (авлоди ҳафту-

ми Одам Ато). 

 Дарҳол баъди Тӯфон (вайроншавии қабати ҳимоя) бардавомии умр 

бошиддат ба ихтисоршавӣ оғоз мекунад ва аллакай барои Ёқуб 147 солро 

ташкил менамояд. Дар замони Мӯсо бошад, одамон ба дараҷаи ҳозира омада 

расиданд: Зеро ки ҳамаи рӯзҳои мо зери хашми Ту гузаштанд; солҳои худро мисли 

фиғоне ба сар бурдаем. Рӯзҳои умри мо ҳафтод сол аст, ва агар бақувватар бошем- 

ҳаштод сол; вале ифтихори онҳо аз заҳмат ва ҷафо иборат аст, зеро ки зуд гузашта 

меравад ва мо низ парвоз мекунем (Забур 89:9-10). Факат умри зиёд дидагон ин 

монеаро паси сар мекунанд, лекин умри онҳо низ дар ҳолатхои хеле кам аз 

ҳадди 120 сол меафзояд. Дар Калом бардавомии умри одамон то давраи 

Тӯфон қайд карда шуда, минбаъд кутоҳшавии он низ ифода шудааст: Ва Пар-

вардигор гуфт: «Рӯҳи ман дар одамизод доим нахоҳад монд, зеро ки вай башар аст; 

бигузор рӯзҳои вай саду бист сол бошанд» (Ҳастӣ 6:3). Муаллифи китоби Ҳастӣ, 

ки се ҳазор сол инҷониб дар Мисри қадим таълим гирифта буд, оиди генети-

ка, геронтология ва афканишоти кайҳонӣ дорои маълумот буданаш аз эҳти-

мол дур аст. Ҳамин тавр, сохтакории барқасд тамоман ҷой надорад. Аммо 

ҷадвали кӯтоҳшавии муддати бардавомии умр шакли ҷараёнҳои физикиро 

дар бар мегирад. Салосат ва мунтазамии ин ҷадвал бар фоидаи худ баёнку-

нандаи ғояи табиӣ буда, далели хуб ба шумор меравад.    

  Дар болои атмосфера ба миқдори зиёд мавҷудияти об ва боз як 

натиҷаи он фишори атмосферӣ бояд баланд бошад. Ин фишор аз фишори 



13 

 

ҳозираи атмосфера ду баробар (аниқтараш 2.14 маротиба) баланд буд. Ба ис-

боти он, дар даруни қаҳрабо пуфакчаҳои ҳавои «консервшуда»-ро меёбем. 

Дар он фишори парциалӣ, ки асоси гази атмосфераро таркиб додааст аз 

қимати ҳозира хеле зиёд мебошад. Ҳаҷми сангшудаҳои қадим ва нақши 

ҳашаротҳо низ оиди фишори атмосфераи қадим, ки нисбати имрӯза хеле ба-

ланд буд, дарак медиҳанд. Маълум, ки организми ҳашаротҳо ҳаворо, ки ба-

рои зист муҳим аст, ба воситаи капилярҳои қабати хитиниашон таъмин ме-

намояд. Фишори атмосфера чӣ қадар баланд бошад, оксиген ҳамон қадар 

чуқуртар ворид мешавад, ва бинобар ин, ҳашаротхо дорои ҳаҷми калон ме-

гарданд. Дар ҳақиқат, ҳашаротҳои сангшуда аз ҳашаротҳои имрӯза калонанд. 

Масалан, дар байни кофташа-

вандаҳо сӯзанаки қаноташ ним 

метрбуда он қадар камчин нест. 

 Тахмини фишори баланди 

атмосфераи то Тӯфон боз бо як да-

лел исбот мешавад. То замони 

Тӯфон таъминоти фаъолияти ор-

ганизми зиндаи инсон ва ҳайво-

нон озуқаи моддаи сафедаро та-

лаб намекард (Ва Худо гуфт: 

«Инак, Ман ҳар алафи тухмдорро, 

ки бар рӯи тамоми замин ҳаст, ва 

ҳар дарахтеро, ки дорои меваи дарахти тухмдор мебошад, ба шумо додам, то ки 

барои шумо хӯрок бошад. Ва ба ҳамаи ҳайвонҳои замин, ва ба ҳамаи паррандагони 

осмон, ва ба ҳар хазандаи рӯи замин, ки ҷони зинда дорад, Ман тамоми алафи са-

бзро барои хӯрок додам»(Ҳастӣ 1:29, 30).  Аммо дарҳол баъди Тӯфон ҳамон 

фаъолият, аллакай сарфи энергетикии калонро талаб мекард (масалан, ба 

шумо аз водӣ ба кӯҳсор кӯчида рафтан зарур ояд), шояд ин ҳодиса ба инсон 

истеъмоли гӯшти ҳайвонро сабабгор шуда буд: Ҳар ҷунбандае ки зинда аст, ба-

рои шумо ғизо бошад; ҳамаро чун алафи сабз ба шумо додам (Ҳастӣ 9:3). 

 Бо вуҷуди ин, қабати оби дувоздаҳметра барои пӯшидани ҳамаи 

кӯҳҳои баланде, ки зери осмон буданд, нахоҳад расид (Ҳастӣ 7:19). Қисми асо-

сии оби Тӯфонро, бешубҳа, оби зери гумбаз ташкил мекард. Фақат қисми на 

онқадар калони он дар уқёнуси қадим ғун шудааст. Таҳқиқи кимёвии тарки-

би моддаи метеоритӣ нишон медихад, ки 19% онро  ин ё он шакли об таркиб 

медиҳад. Дар моддаи замин таркиби аввалаи об аз дараҷаи хозирааш хеле 

фарқ доштанашро тахмин кардан беасос аст. Дар ин ҳол, дар натиҷаи фи-

шори пурзӯр ва таҷзияшавии реакцияҳои радиоактивият гармшавии қаъри 

Замин  бояд буд, ки қисми зиёди об ва дрейфро  сӯи қишри замин миқдори 
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барзиёди маҳлули оби ғализро дар ҳолати гарм раҳо кунад. Дар сатҳи замин 

ин ҳолат бо фаъолияти геотермалии интенсивӣ бояд мушоиат намояд. Аммо 

дар матни қадимияҳудӣ калимаи эд, маънояш буғ, ки тамоми рӯи заминро се-

роб мекард (Ҳастӣ 2:6) ба маънои чашмаи гарм, фаввора ёки гейзер тарҷума 

мешавад. Ғайр аз ин, чаҳор дарё, ки аз Адан ба чор сӯ мешориданд (Фишӯн, 

Ҷайхун, Хиддакил ва Фурот; Ҳастӣ 2:10-14) дар шароити набудани боришот 

фақат ба воситаи ҷараёни геотермалӣ пайдо мешуданд. Дар китоби Ваҳӣ 14:7 

бошад, сарчашмаҳои об дар қатори эҷодиёти дигари Худованд – осмон, замин 

ва баҳрҳо хотиррасон мешаванд.  

 Ҳамин тариқ, модели замини то тӯфон, ки дар Библия тасвир карда 

шудааст ба маълумотҳои фан ҳаргиз зиддият надорад. Барои сохтакорони 

ҳамон замон ин гуна  зиддиятҳо худ аз худ равшан набуданд. Дар ҳақиқат, дар 

ибтидо бо каломи Худо осмон ва замин аз об ба воситаи об таркиб ёфта буданд 

(номаи дуюми Петрус 3:5).    

НӮҲ АЗ ЧӢ САБАБ МАСТ ШУД ?              
 

Фишори  баланди атмосфераи замони қадим (ва инчунин – ҳақикат-

нокии матнҳои Библия)  ҳамчун тасдиқи аҷоиби нохушие, ки бо Нӯҳ баъди 

Тӯҳфон рӯй дод, дар  Ҳастӣ боби нӯҳум навишта шудааст, ба шумор меравад.  

То замони наздик (то ихтирои яхдонхо, консерв кардан ва пастериза-

ция) шаробпазӣ  рохи ягонаи тайёркунӣ ва нигоҳдории нӯшокиҳо буд. Аз 

рӯи қоида, аз шарбати  туршшудаи ангур, шароби қувваташ 12% тайёр карда 

мешуд. Тааҷуббовар нест, ки баъди Тӯфон Нӯҳ боз заминро кишт карда, дере 

нагузашта токзорро барпо кард. Аммо дар шароити таъғирпазир ин барои 

таърихи башар сабабгори натиҷахои ҷиддӣ шуд:  

 

Ва шароб нӯшида, маст шуд, ва дар хаймаи худ бараҳна хобид. Ва 

Ҳом, падари Канъон, шармгоҳи падари худро дид, ва берун баромада, ба ду 

бародараш нақл кард. Сом ва Ёфат ҷомаро гирифта, бар китфи худ 

партофтанд, ва ақибнокӣ рафта, шармгоҳи падари худро пӯшониданд; ва 

азбаски рӯяшон ба ақиб нигаронида шуда буд, онҳо шармгоҳи падари худро 

надиданд. Ва Нӯҳ аз мастии шароби худ ҳушёр шуда, фаҳмид, ки писари 

хурдияш дар ҳаққи ӯ чӣ кор кардааст; Ва гуфт: «Канъон лаънатӣ бод; пе-

ши бародарони худ бандаи бандагон бошад» (Ҳасти 9:21-25).  

 

Аз оятҳои овардашуда чунин таъсурот мемонад, ки таъсире, ки 

баъди истеъмоли шароб ба амал омад, ҳам барои худи Нӯҳ (мо медонем, ки 
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Нӯҳ марди росткор ва покдоман буд (Ҳасти 6:9) ва ин гуна тавсифнома дар ҷамъият 

эътидол ва аз исрофкорӣ худдориро мефаҳмонад) ва ҳам барои оилааш – айнан инро 

ҳаракати ноадекватии писари хурдаш (пас, аз се нафар миёнааш – нисбат аз 

«хурдаш»), ки дар он вақт фарзандони худро дошт ва намуди лучи одам барояш 

аҷобат набуд, ҳодисаи ногаҳонӣ буд. Аз афташ, Ҳом дар тамоми умраш  бори аввал 

айнан одами мастро дида буд. Ғайр аз ин, ҳодисае, ки бо Нӯҳ  рӯй дод, дар таърихи 

башарият якумин ҳодисаи  мастии алкоголиро ифода менамояд. 

 Аммо таъсири алкоголь ба организми одам аз миқдори оксиген дар хун ва он 

дар навбати худ аз фишори парциалии оксиген дар ҳаво вобаста аст. Бисёрии сайёҳон, 

ки ба районҳои баландкӯҳи Кавкази Ҷанубӣ ташриф кардаанд, «меҳмоннавозии» 

маҳалиро бар худ санҷидаанд. Сокинони маҳалӣ онҳоро ба бозие, ки қариб элементи 

маданият гаштааст, ҷалб мекунанд.  Аз шаробнӯшии баробарӣ ва муштаракона даст 

кашидан, ин анъанаҳои халқии бисёрасраро ноҳурмат кардан аст. Мақсади асосии ин 

дилхушӣ – меҳмонро, то ҳолати номукаллафӣ бурда, бо ин назди «камқувватони по-

ёнӣ» бартарии кӯҳистониёнро исбот кардан аст. Инро пай набурда, сокинон, ки орга-

низми онҳо ба иқлими баландкӯҳҳо адаптация шудааст, аз эффекти таъсири гипоксин 

ба метаболизми алкоголь фоида мебаранд. Он ҳангоми пастшавии фишоре, ки бо ба-

ландии  якуним – ду ҳазор метр вобастагӣ дорад, пайдо мешавад 

 Ҳангоми ду баробар камшавии меъёри фишори ҳаво ба 1.14 атмосфера, ба ҷа-

раёнхои метаболии организм чӣ қадар таъсири муҳим мерасонад?! Аз афташ, то замо-

ни Тӯфон таъсири алкоголии шароби хушк нисбат ба истеъмоли қатиқ ва дигар маҳсу-

лотҳои ширдори турши имрӯза он қадар боқувват набуданд, зеро барои истеҳсоли ал-

коголи дар онҳо таркибёфта, дараҷаи ҳозираи оксиген дар хун кифоя аст. Библия нис-
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бати шаробнушӣ аниқ муносибати салбӣ дошта бошад ҳам, дар ҳар ҳол Нӯҳро, ки та-

содуфан ба ҳолати мастӣ афтода буд, мазаммат намекунад. 

 Инак, мо мебинем, ки воқеаи баёншуда бо тассавуротҳои имрӯза оиди таъсири 

фишори атмосферӣ ба эффекте, ки алкоголь ба оргнизми одам мерасонад, батамом 

мувофиқат дорад. Аммо якчанд ҳазор сол инҷониб ҳамаи ин маълум набуд. Бинобар 

ин, эзоҳи ягонаи мувофиқатнокии баёнотҳои Библия аз он дарак медиҳад, ки он 

воқеаҳои реал содиршударо тасвир менамояд. 

  

                     [ Эффектҳо, ки дар натиҷаи таъсири алкоголь (этанол) дар организми одам рӯй медиҳанд, дар аксарият мавридҳо аз дараҷаи 

ғуншавии ацетальдегид, ки ҳангоми оксидшавии этанол  пайдо мешаванд, вобастааст.  

 Схемаи метаболизми этанолро бо чунин тарз ифода карда мешавад: 

  этанол→ацетальдегид→кислотаи ацетат→ 

  →ацетилкоэнзима А→цикли Кребс →СО2+Н2О+энергия  
                                             ↓ 

  Синтези кислотаи рӯған ва холестерин; 

  Ҳаргуна реакцияҳои биосинтетикӣ 

  

 Ацетальдегид моддаи заҳаролуд аст. Дараҷаи мастиро одатан дар хун бо концентрацияи этанол чен карда мешавад, айнан дар 

хун таркиби ацетальдегид ва ба тарзи зуд хориҷшавии он нақши клиникии интоксикацияи алкоголро муайян менамояд. Организм барои 

зуддтар аз ацетальдегиди холӣ озод шудан ба воситаи реакцияи оксидшавӣ бо ҳосилшавии кислотаи ацетат ҳаракт мекунад. Ин реакция 

иштироки ферменти альдегиддегидрогеназҳоро талаб мекунад. Он ҳамчун кофактора NAD-ро (никатинамидадениндинуклеотид) истифо-

да мебарад: 

 О О 

 // // 

         СН3-С + NAD+ + Н2О → СН3-С + NADH + H+ (1) 

            \\  

           H НО 

 (ацетальдегид) (кислотаи ацетат). 
NAD+ ба худ аз субстрати оксидшавӣ (инчунин аз ацетальдегид) электронҳоро қабул мекунад ва бо занҷири гузаронанда онҳоро ба оксиген месупорад, 

ки бо генерацияи энергия, ки дар намуди АТФ (аденозинтрифосфат) захира шудааст,  мушоиат мекунад. Ин ҷараён оксидшавии биологӣ ном дошта, дар 
митохондрияи ҳуҷайрахо ҷорӣ мешавад. Занҷири гузаронандаи электронҳо аз NAD, ФАД (ферменти флавинӣ), коферменти Q (убихинон) ва инчунин ци-

тохромҳо b, C1, C ва a  таркиб ёфтааст. 

 Оксиген охирин акцептори электронҳо буда, ҳангоми камшавии он (масалан – дар ҳавои нафаскашанда пастшавии фишори 

парциалӣ, хусусан, аз сабаби пастшавии фишор) оксидшавии биологии системаи ферментҳо бо сарбории паст кор мекунад, ва дар натиҷа 

мувозинати реакцияи (1) ба чап меғеҷад. Дар организм ацетальдегиди ғуншуда ва  оксиген дар миқдори нормалии инкишофи эффектҳо, 

ки дар аксар ҳолатхо нисбати миқдори нормалии оксиген мастии алкоголии хосро ифода мекунад,  инкишоф меёбанд.] 

«МЕХАНИЗМИ ТӮФОН» 

Дар замони воқеахои ҳалокатовар, ки ба мо бо номи «Тӯфони Библи-

явӣ» маълум аст, чӣ гуна ҷараёнҳои реал ҷой доштанд? 

 Ба ин суол ҷавоб карда, дар хотир доштан лозим аст, ки мувофиқати 

ҳодисаҳои ғайритабиӣ ба қонунҳои табиат ғароибнокии онро ҳаргиз инкор 

намекунад. Зиёда аз он, аз ҳама далели аҷоиб ин «вайроншавии» қонунҳо не, 

балки мавҷудияти онҳост. Эзохи ягонаи он фақат бар мавҷудияти Парварди-

гори хирад аст, на ин ки ба тарзи тасодуфӣ пайдоиши олам, ки чунон наза-

рияи эволюция ва материализм фикр дорад. 

 Дар Библия ибтидои ҳалокат чунин баён карда шудааст: Дар соли шаш-

садуми ҳаёти Нӯҳ, дар моҳи дуюм, дар рӯзи ҳафдаҳуми моҳ, дар ҳамон рӯз ҳамаи 

чашмаҳои обҳои азим шикофта шуд, ва равзанҳои осмон кушода. Ва борон чил рӯз ва 

чил шаб бар рӯи замин борид (Ҳастӣ 7:11, 12). 
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Ин ҳодисаро геофизикҳо чунин баён карданд. Гармшавии мунтазами қаъри 

Замин қишри заминро бошиддат ба ҳолати бӯҳронӣ овард. Ҳатто таъсири 

ноарзандаи берунӣ, ин ғалтидани метеорити азим, ёки деформацияи оддии 

оби шоранда, ҳатман ба кафидани қишри замин сабабгор шуд. Ба ин тар-

киш, ки бо суръати овоз дар ҷинсҳо паҳн шуд, ҳамагӣ ду соат кифоя шуд, ки 

тамоми сайёраро гирд занад. Зери таъсири фишор  дар пораҳои ҳосилшуда – 

чашмаҳои вартаи бузург – ҷинсҳои хориҷшаванда бо обҳои тасфони зериза-

минӣ (ҳатто дар замони мо тақрибан навад фоизи маҳсулоти ҷинсҳои вулқо-

ниро об ташкил мекунад) шиддат гирифтанд. Мувофиқи ҳисобу китоб, энер-

гияи умумии ин хориҷшавӣ аз энергияи оташфишонии вулқони Кракатау 

10 000 баробар афзуд. Баландии партовҳои ҷинсҳо қариб бист километрро 

ташкил кард, бар қабатҳои болоии атмосфера хокистари бардошташудаи он 

бошад, ба фаъолияти конденсация ва вайроншавии қабати буғи обиро, ки ба 

замин аз серобии борон фаромада буд, овард. Обҳои зеризаминӣ ҳиссаи бу-

зурги ҳамаи обҳои Тӯфонро ташкил кард – миқдори умумии оби аз қаър ба-

Мамонти машҳур аз Березовка, дар ях бутун монда соли 1901 ёфт шудааст.  

Як моҳ пеш, то омадани тадқиқотчиён хартумашро даррандаон хурдаанд. 
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Сокини маҳалӣ бофтахои мулоими – гениталий ва думи  

боқимондаи мамонти Берозовкагиро нишон медиҳад. 

ромада тахминан ба нисфи захираҳои ҳозираи баҳру уқёнусҳо баробар аст. 

Чашмаҳои обҳои азим сатҳи заминро дар давоми як саду панчоҳ рӯз бо об 

пӯшиданд (Ҳастӣ 7:24), дар  он замон борон ҳамагӣ чил шабу чил рӯз бори-

да, мувофиқи ҳисобот бо шиддати 12.5 миллиметр дар як соат заминро сероб 

намуд.  

Аз байн рафтани қабати буғи табиӣ дар минтақахои қутбии сайёра якбора  

сардшавӣ ва яхбандии сахтро таъмин кард. Дар яхҳои наздиқутбӣ аксарият 

намояндагони флора ва фаунаи тропикӣ яхбастанд. Палеонтологҳо дар яхба-

стаҳои абадӣ дар ҳолати аҷоиб ҷасадҳои ҳайвонон ва растаниҳои қадим – ма-

монтҳо, паланги шамшердандон, дарахтҳои олу ва пальмаро бо баргҳои саб-

заш ва меваи пухтааш ва ғайраҳоро мунтазам меёбанд. Аз рӯи баъзе шаҳо-

датҳо, алеутҳо  якчанд бор сагҳои худро бо гӯшти яхкардаи мамонтҳо ғизо ку-

нондаанд. Дарёфти мамонтҳо, ки дар даруни шикамашон хӯроки ҳазм-

нашуда доштанд ва ҳатто дар даҳонашон кавша накарда буданд, воқеаи сенса-

ционӣ аст. Яхбастаҳои абадӣ ин қабатҳои якбора яхкардаи массаи обу-лой 

буда, чуқурии умумиашон аз якчанд метр, то садҳо метр мерасад (дар ҷойхои 

махсус қубурковӣ дар чуқурии 1200 метр ҷинсхои сахти кӯҳиро ёфта натаво-

нист), ва ҳамаи онҳо бо боқимондаҳои растаниҳо ва ҷонварони «яхбанди 

чуқур» хеле бой мебошанд. Онҳо дар ҳақиқат ҳамон ҷинсҳои таҳшини гео-
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логӣ буда, сахт нашуда яхбастаанд. Бинобар ин, ҳамаи он чизҳое, ки дар айни 

замон дар ҷойҳои дигар дар намуди боқимондаҳои сангшуда  ёфт мешаванд, 

ин ҷо дар намуди «навяхбаста» намоиш доранд. Ба фикри мутахассисон, ин-

гуна эффект ҳангоми «якбора» то –50˚ – 100˚  Цельсия пастшавии ҳарорат ме-

тавонист барқарор гардад. Ҳамаи ин бешубҳа дар бораи ҳалокати ногаҳонӣ 

далолат дода, назарияи яхбандии мунтазамро инкор менамояд. 

 Дар уқёнуси бузурги шаклёфта мавҷҳои азими тӯфонӣ ва маддӣ талотум    

доштанд. Тамоми мавҷудоти зинда, ки ҳоло дар участкаҳои хушкӣ монда бу-

данд, ба поён шуста мешуданд. Он ҷо зери ҷараёни лой, хокистари вулқонӣ 

ва моддаҳои таҳшин «қабристони динозаврҳо» ба шакл омад. Дар он ҷо ҳоло 

низ захираҳои бузурги боқимондаҳо, сангшудахои намудҳои гуногуни ҷонва-

рони калон ва 

хурд ёфт меша-

ванд. Ба таври бе-

тартиб ва нотабиӣ 

ҷойгиршавии бо-

қимондаҳои коф-

ташаванда коми-

лан оиди маҳви 

ногаҳонӣ ва зӯро-

варонаи мавҷу-

дотҳои дафншуда 

дарак медиҳанд. 

 Обҳои нордони 

гарми геотермалӣ, 

ки бо моддаҳои 

ҳалшаванда серо-

банд, бо оби камишқори сарди уқёнус омехта мешавнд. Ин бошад, моддаҳои 

аввал ҳалшуда ва минбаъд ба сатҳи об баромадаро ва инчунин маҳсулотҳои 

реакцияи нейтрализацияро бошиддат таҳшин карда, ба қаъри об фаровард. 

Дар натиҷа тамоми сайёраи мо бо қабати ғафси ҷинсҳои таҳшин пӯшида 

шуд. Дар сатҳи об «ҷазира»-ҳои калони шинокунандаи дарахтдору растани-

дор дрейф мезаданд. Онҳо ба ғарқчӯб мубаддал гашта, дар оянда маъдани ан-

гиштсангҳоро ба шакл оварданд. 

 Дар давраи триумфи назарияи униформизм, ҷинсҳои таҳшин дар 

қаъри уқёнус  дар тӯли миллионҳо сол пайдо шудаанд, гӯён меҳисобиданд. 

Аммо, илми ҳозирзамон дар асоси ин нуқтаи назар ба суолҳои зерин ҷавоб 

намедиҳад: 
-Агар сайёраамон боре ҳам, батамом зери об рафта набошад, чаро 

  Ин моҳича ҳангоми нонушткунӣ  дар  

             ҷинсҳои таҳшин асир мондааст.  



20 

 

ҷинсҳои таҳшин қариб тамоми рӯи Заминро ба-

робар мепӯшад?    
- Агар бо маъданҳои намак оҳиста пӯшида-

шавии боқимондаҳо ҳазорҳо сол, барои пӯсидан ва 

аз тарафи бактерияҳою некрофагамҳо нобуд шу-

данашон як моҳ кифоягӣ кунад, он гоҳ сангшудаҳо 

чӣ тавр ба шакл омаданд?      
 - Барои чӣ аксарият сангшудаҳо ва нақшҳо 

аз маргу дафни ногаҳонии организмҳо дарак 

медиҳанд? Дарёфти моҳии сангшуда, ки моҳичаи 

хурдеро фурӯ бурда истодааст, ёки ҳангоми тавли-

ди тифлаш зери қабати таҳшин мондааст, кам не-

станд. 

 - Дар қабати ғафси таҳшинҳо мавҷудияти 

дарахтҳоро, ки якчанд қабатҳои таҳшини гуногун-

ро бурида мегузаранд, чӣ тавр эзоҳ кардан мум-

кин? 

 - Барои чӣ ҷинсҳои таҳшин карбонати ранги 

сафед дорад ва аз миқдори омехтае, ки дар рафти 

миллионҳо сол ҳангоми мунтазам фаромадани ин 

ҷинсҳо ҷамъ мешуд, маҳрум аст? 

 Бо мурури замон ин гуна саволҳо фақат ило-

ва мешаванд. Аксарияти зиёди мутахассисон, дар 

пайдоиши қабатҳои таҳшини Замин, маъданҳои 

ангишт ва сангшудаҳои кофташаванда ба пози-

цияи аввалаи назарияи оммавии тӯфон бармегар-

данд. 

 Ҳалокат ихтиозаври модинаро ҳангоми тавлиди тифлаш фаро мегирад. 

«Полистрат» -  танаи да-

рахти саншудае, ки якчанд 

кабатхоро бурида мегуза-

рад. 
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    КИШТӢ     
Лек дар натиҷаи Тӯфон но-

будшавии ҳаёт батамом рӯй надод. 

Мувофики Библия,  Нӯҳ ва писаронаш 

ва занаш ва занони писаронаш бо ӯ аз бои-

си оби тӯфон ба киштӣ даромаданд. Аз 

чорпоёни пок ва аз чорпоёни нопок ва аз 

паррандагон ва аз тамоми хазандагони 

замин Ҷуфт-ҷуфт нар ва мода назди 

Нӯҳ ба киштӣ даромаданд (Ҳастӣ 7:7-

9).  Оё ин имконпазир аст? Киштӣ чӣ 

гуна буд? Чӣ қадар ҷонваронро дар 

бар гирифта метавонист? Ба киштӣ 

чандто ҷонваронро гирифтан зарур 

буд? 

Библия конструкцияи киш -

тиро бо тарзи зерин ифода мекунад: 

Барои худ киштие аз чӯби ҷӯфар бисоз; 

лонаҳо дар киштӣ бино кун, ва онро аз 

дарун ва аз берун қир бимол. Ва онро ин 

тавр бисоз: қади киштӣ сесад араш 

бошад, бари он — панҷоҳ араш, ва баландии он — сӣ араш. Равзане дар киштӣ бисоз, 

аз боло ба андозаи як араш пурра ба ҷо овар, ва дари киштиро аз паҳлуи он бигузор; 

ва қабатҳои поён, миёна ва боло дар он бисоз (Ҳастӣ 6:14-16). Ҳамин тавр, киштӣ 

(дар забони русии ҳозира ин калима маънои «қуттӣ» ёки «хукка»-ро дорад) 

кемаи азими сесаҳндори ҳаҷми калонро тахминан 150 х 25 х 15 метрро дар 

бар мегирифт.  Зарфияти то нисф ба об ғӯтонидашудаи киштӣ тақрибан 20 

ҳазор тоннаро ташкил мекард. Ин гуна зарфиятро теплоходҳои «Иван Фран-

ко», «Александр Пушкин», «Тарас Шавченко» ва «Шота Руставели» дороянд. 

Он то пайдоиши кемаҳои ҳозираи пуррафулуззӣ қиёс надошт. Аммо ҳайра-

товараш дар он далел аст, ки таносуби дарозӣ ва васегии киштӣ маънои ҳоло 

васеъ паҳншудаи 6/1-ро дорад, ки он дар дрейфзани сифати муҳими гашти 

киштиро таъмин мекунад. Таносуби васегӣ ва баландии киштӣ ба он мувоза-

нат дода, дар рафти мавҷзаниҳо алвонҷхӯрии киштиро пешгирӣ мекард. Ма-

соҳати умумии саҳни киштӣ 9 300 метри квадратиро,  ҳаҷмаш бошад 43 000 

метри кубиро ташкил мекард. Ин ба нормаҳои мавҷуди ҷаҳон ба 569 ва-

гонҳои махсуси оҳанини боркашон, ки дар ҳар якаш  240 то ҷонварони хурд 

меғунҷанд, эквивалент аст. Ба киштӣ фақат ҷонварони ноболиғ гирифта 

шуда буданд, зеро онҳо баъди тӯфон лозим буд, ки насли зиёдро офаранд. 
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Нӯҳ бо худ чандто ҷонваронро лозим буд, ки гирад? Ба фикри мутах-

ссисон, дар рӯи Замин 1 075 100 намуди организмҳои зинда мавҷуданд. Ам-

мо, аксарияти онҳо ба киштӣ мӯҳтоҷӣ надоштанд. Ин – 21 000 намуди 

моҳиён, 1 700 хели пардадорон, 600 намуди хорпӯстон, 107 000 хели моллюс-

каҳо, 10 000 намуди рӯдаковокҳо, 500 намуди занбӯруғҳо, 30 000 намуди сода-

таринҳоянд. Аксарият аз 838 000 намуди буғумпойҳо ва 35 000 хели кирмҳо, 

ширхӯрони баҳрӣ, хазандагони обухушкӣ ва ҳашаротҳо ба худ мустақилона 

ғамхорӣ карда метавонистанд. Ҳамин тариқ, ба борти ин фермаи вахшпарва-

рии бузурги шиноӣ тақрибан 35 000 намуди ҷонваронро лозим буд, ки ги-

рафта шаванд. Онҳо чорак қисми киштиро банд карда, барои ҳашт нафар 

экипаж, захираи озуқаворӣ ҷои кофиро мегузоштанд. Лек, ба фикри баъзе 

мутахассисон, захираи бисёри озуқаворӣ зарурияте надошт – ҳамагӣ дар да-

воми чил рӯз аз сабаби ғоибшавии қабати парникии атмосфера ва зиёда аз 

ду баробар пастшавии фишори атмосферӣ бояд буд, ки дар организмҳои 

зинда дар шароити ноодатӣ ивазшавии ҷараёнҳоро якбора суст шавад (ҳатто 

имрузҳо вақте ки фишори ноустувори атмосфериро ҳама аз замони таввалуд 

аз худ мегузаронанд, маълум, ки он ба душвори аз сар мегузарад), ва аксари-

яти ҷонварон бар ҳолати карахтӣ ба анабиоз наздик буданд. 

Ин гуна андозаи калони киштӣ, ки дар Калом баён шудааст, дар ин 

навбат низ, сохтакоронагӣ ёки асотирии матнро зери гумон мемонад. Охир 

дар замони Мӯсо фақат дар заврақҳои на он қадар калон шино кардан мум-

 

Мувозанати киштӣ. Ба киштии шинокунанда аз рӯи миқдор баробар ва аз рӯи самт муқобил 
ду қувваи амудӣ – G қувваи вазнинӣ ва А қувваи теладиҳанда (архимедӣ) таъсир мекунанд. 

Қувваи вазнинӣ дар маркази массаи киштӣ ва қувваи архимедӣ бошад, ба маркази геомет-

рии қисми дар об ғӯтидаи киштӣ ҷойгир аст (маркази массаи «оби тангшудабароварда»). 
Дар ҳолати горизонталии киштӣ ҳар дуи қувва дар атрофи як тир мемонад. Дар рафти ал-

вонҷхӯрӣ самти нуқтаи қувваи А ба ҳамон тараф меғеҷад ва момент пайдо мешавад, ки 

киштиро боз ба ҳолати аввалааш бармегардонад. 
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кин буд, шумораи намудҳои маълуми ҷонварон бошад, ҳамагӣ якчанд садҳо 

ба шумор мерафт. Эҳтимол, ба сохтакор ёки эҷодкор Нӯҳро дар образи Ма-

зайбобо, ки ҳайвононро дар киштичаи хурди худ наҷот медод, тасвир намояд 

хеле табиӣ менамуд. Тӯфони умумиҷаҳонӣ не, балки ягон обхезии маҳалӣ 

мебуд, барои барпо кардани ин гуна иншооти калон эҳтиёҷ намебуд. Нисбат 

ба сарфи даҳҳо сол барои сохтмони киштӣ ба ҷои обнорас кӯчида гузаштан 

осонтар мешуд. 

Муттассифона, дар замони Нӯҳ  (шояд дар замони Мӯсо низ) чӣ гуна 

дарахтро шамшод меномиданд, дар таърих маълумот боқӣ намондааст. Дар 

ин хусус фикри тадқиқотчиёни ҳозира аз якдигар фарқ мекунанд. Аз рӯи яке 

аз ин фикрҳо шамшод – ин яке аз намудҳои дарахти булут буда, дигараш зе-

ри ин ном мавҷудияти материали синтетикиро дорад. Масалан, ин гуна мате-

риал ба монанди шишапласти замонавӣ бо торҳои камиш арматуракарда-

шуда, бо муми растаниҳо такмил дода шудаанд. Шояд бо мурури замон 

кофтуковҳои мунтазами археологии назди Арарат ба мо ин сирро ошкор 

намояд. Вале, киштии Нӯҳ, то замони мо боқӣ мондааст ё не, аз ин қатъи 

назар як чиз равшан ки, баъди ҳалокати глобалӣ эминмонии ҳаётро бо тарзи 

дигар ифода карда намешавад. 

 Андозаи киштӣ нисбати майдони футбол. 
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       ОБИ ТӮФОН КУҶО ШУД ?  
 

Инак, Ва тамоми ҳайвоноте ки бар замин мехазиданд, ва паррандагон, ва 

чорпоён, ва ҳайвонҳои ваҳшӣ, ва ҳар офаридае ки бар замин ҳаракат мекард, ва 

ҳамаи одамон мурданд. Ҳар он чи дар хушкӣ дами рӯҳи ҳаёт дар димоғаш буд, 

мурд. Ва ҳар офаридае ки бар рӯи замин буд, аз одам то чорпоён, то хазандагон ва 

то паррандагони осмон аз замин нобуд шуд: фақат Нӯҳ, ва он чи бо ӯ дар киштӣ 

буд, боқӣ монд. Ва об рафта-рафта аз рӯи замин баргашт, ва баъд аз гузаштани са-

ду панҷоҳ рӯз об кам шуд. Ва дар моҳи ҳафтум, дар рӯзи ҳафдаҳуми моҳ, киштӣ 

бар кӯҳҳои Аророт қарор гирифт. Ва то моҳи даҳум об рафта-рафта кам мешуд; 

ва дар рӯзи аввали моҳи даҳум қуллаҳои кӯҳҳо намудор шуданд. Ва дар соли шашса-

ду якум, дар моҳи аввал, дар рӯзи якуми моҳ, оби рӯи замин хушк шуд; ва Нӯҳ 

сарпӯши киштиро бардошта, нигарист, ва инак, рӯи замин хушк буд (Ҳастӣ 7:21-

23; 8:3-5, 13).     

Аксар саволи зерин табиӣ менамояд: Баъди Тӯфони Умумиҷаҳонӣ об 

куҷо шуд? Ҷавоб хеле оддист: Ба ҳеҷ куҷо! Ҳамаи об, ки рӯи Заминро дар за-

мони Тӯфон пӯшида буд, то имрӯз дар сатҳи замин ҷой дорад. Ӯ ҳоло низ 

сайёраамонро зиёда аз ҳафтод фоиз, дар ҳаҷми умумии 1.1 миллиард метри 

кубӣ ишғол дорад. Агар рельефи замин ногаҳ ба шари равон табдил меёфт, 

дар сатҳи ин шар қабати сутуноби ғафсиаш 3 700 метр меистод. Дар Библия 

якчанд ифодаҳоро ёфтан мумкин, ки баҳрҳо ва уқёнусҳои ҳозира – ин ҳамон 

обҳои тӯфонанд, ки дар рӯзҳои Нӯҳ заминро зер кардаанд (Айюб 38:8-11; За-

бур 103:6-9; Ишаъё 54:9).  

Бо кадом тарз хушкӣ боз аз обхо бархост? Вакте ки оиди хусусияти 

аҷоиби литосфера бохабар мешавӣ, калимаи юнонии изостазия буда, маъно-

яш «баробар истодан» ҳолати якхелаи палаи тарозу, мувозинат аст, ин савол 

равшантар мегардад. Он чиро ифода карданашро барои фаҳмидан аз набуда-

ни он чӣ ҳодиса рӯй доданашро фаҳмидан осон аст. Дар ин ҳолат вазни 

ҳамон як санг (масалан шари билярд) дар кадом ҷои Замин онро санҷем – 

дар уқёнус ё дар ҳамворӣ ва ё дар теппа, бо ҳамон ҷо вобаста мешавад. Агар 

дар он ҷо ғафсии қишри замин чӣ қадар мустаҳкам бошад, ҳамон қадар сан-

ги мо ба замин кашида шуда, вазни чен мекардаамон ҳамон қадар калон ме-

гардад. Дар ин ҳолат чӣ мешуд, тасаввур кунед? Об аз водӣ ба кӯҳсор ме-

шорид. Ноҳамвории рельеф моҳӣ ва паррандагонро, ки дар фазо барои муа-

йян кардани макон аз гравитация истифода мебаранд, парешон мекард. 

Савдогарон бошанд, дар назди соҳил мол харида барои фурӯхтан болотар ба 

самти кӯҳсор ҳаракат мекарданд (дар ин ҳол танхо тарозуи пуржинагинро ис-

тифода мебаранд, зеро вазни сангҳо низ иваз мешуд). 



25 

 

Чунончи тадқиқотҳои равшани гравиметрикӣ нишон медиҳанд, қув-

ваи вазнинӣ дар тамоми рӯи Замин қариб як хел аст. Айнан ҳамин кашфиёт 

изостазия ном гирифт. Ӯ дар он намоён мешавад, ки қишри замин нисбатан 

тунук (дар атрофи 70 км) ва 

сабук (асосан аз гранит 

иборат) буда, дар қабати 

ғафстари (2900 км) вазнини 

мантияи замин мехобад. 

Мантияи замин аз моддаи 

сахт таркиб ёфта (моддаҳои 

часпаки мантия нисбат аз 

они гранит 100 баробар зиёд 

аст), ҳангоми ҳарорати фи-

шори баланд, ки дар қаъри 

замин ҳукмфармо аст, ҳар 

як моддаи сахт хусусияти 

ёзандагиро намоён мекунад. Участкаи қишри замин чӣ қадар ғафс бошад, 

қисми поёнии он (асоси кӯҳҳо – ниг. Такрори шариат 32:22, Забур 17:8, Юнус 

2:7) ҳамон қадар ғӯта зада, моддаи мантияро пеш мекунад. Аз тарафи дигар, 

ин нисбат ба участкаҳои атроф боз ҳам пурқуваттар шуда, ба боло баланда-

тар мебарояд. Ҳамин тавр, аз рӯи масоҳати баробари участкаи сатҳи замин 

вазни умумии қишр ва мантия ҳам дар кӯҳсор, ҳам дар ҳамворӣ ва ҳам дар 

уқёнус амалан якхела мемонад. 

Аммо ба ин мувозинат чӣ тавр мерасанд? «Кист, ки обҳоро бо мушт-

аш андоза намудааст, ва афлокро бо ваҷаб паймудааст, ва хоки заминро бо ченаке 

ғунҷонидааст, ва кӯҳҳоро бо каппон ва 

теппаҳоро бо палаи тарозу баркашида-

аст?» (Ишаъё 40:12). Гап дар он ки, 

блокҳои литосфера ба кубикҳои ғаф-

сиашон гуногуни чӯбине, ки дар да-

руни ҳавзи обдор шино мекунанд, 

монанд аст. Мо ба ин система чӣ 

тавр хоҳем таъсир расонида метаво-

нем. Масалан, обро ба симоб иваз 

карда, бо ягон роҳ вазн ёки ҳаҷми ху-

ди кубикҳоро дигар намоем ҳам, си-

стема боз ба ҳолати мувозинати изо-

стазиявӣ бармегардад. Рост, ёзиши системаи «қишри замин – мантияи за-

мин» нисбат ба системаи «ҳавз – кубикҳо» хеле паст аст. Бинобар ин, ба он 

 Дар ҳавз лӯндаҳои чӯбини ҳар хел 

баландидор шинокунон, пайдоиши муво-

зинати изостатиро ба таври равшан намо-

иш доранд. 

 Мувозанати изостатии қишри замин. 
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ҳамин қадар вақт лозим шуд, ки литосфераи ғафси континенталӣ 

«рӯиобшуда» боз ҳолати изостазии устуворро барқарор намояд. Ин ҳолат бо 

ифодаҳои Калом мувофиқ аст:  

Заминро бар асосҳояш барпо кардаӣ, ҷовидона фурӯ нахоҳад ғалтид. Бо 

обҳои азим мисли либосе онро пӯшондаӣ, бар кӯҳҳо обҳо меистанд. Аз сарзаниши 

Ту мегурезанд, аз овози тундари Ту ба зудӣ қафо мегарданд. Кӯҳҳо боло мераванд, во-

диҳо поён мефароянд, ба ҷойе ки барояшон бунёд кардӣ. Ҳадде гузоштаӣ, то ки аз 

он нагузаранд ва баргашта заминро напӯшанд (Забур 103:5-9). 

Ҳафтоду чор рӯз – ду ним моҳ – барои бардошташавии массаи мате-

рикӣ аз дараҷаи максималии Тӯфон, вакте ки об бар замин хеле ва хеле пурзӯр 

шуд, ва ҳамаи кӯҳҳои баланде ки зери тамоми осмон буд, пӯшида шуд, об бошид-

дат зиёд шуда, понздаҳ араш болотар баромад, ва кӯҳҳо пӯшида шуданд (Ҳастӣ 

7:19, 20), то он даме, ки кӯҳҳо намудор шуданд, вақт талаб шуд. Суръати миё-

наи ин «руйобшавӣ» дар ин фосилаи вақт дар як шабонарӯз тақрибан нӯҳ 

сантиметрро ташкил кард.  

Бо баробари бардошташавии массиви материкӣ меъёри муайяни об 

баъди барҳамхӯрии қабати буғи обӣ, дар қуллаҳои намоёни яхҳои қутбӣ ғун 

шуданд: эффекти парникӣ вайрон шуда буд, ва ин минтақаҳо бо шуои каҷи 

нури офтоб нокифоя гарм мешуданд.  

ТӮФОН ВА РЕЛЬЕФИ ЗАМИН  
 

Аз хушкии қадкашидаистода, об, дар қабатқои таҳшини мулоим 

водӣ ва каньонҳои азимро, ки дар онҳо то имрӯз дарёҳои ҳозира мешоранд, 

шуста фаромад. Тассавуротҳои униформистӣ, тамоми ин шаклҳои рельеф 

дар давоми миллионҳо сол бо ёрдами дарёҳо барпо шудаанд, гуён баён ку-

нанд ҳам, андозаҳои маҳсулотҳои эрозия бешубҳа оиди ҳаҷми бехад азими 

об, ки дар гузашта аз он шорида гузашта буд, дарак медиҳад. 

То замони наздик мунозираи байни пайравони ғояи униформизм ва 

катастрофизм оиди эҳтимоляти суръти пайдошавии шаклҳои азими эрози-

явии рельеф (аз ҷумла водии дарёҳо ва каньонҳо), фақат  характери назари-

явиро дошт. Соли 1980 вақте ки дар иёлоти Вашингтон— ИМА, оташфишо-

нии вулқони Сент—Геленс ба амал омад, ба ин масъала нуқта монда шуд. Аз 

як тараф ӯ – аз ҳама калон, ва аз тарафи дигар – дар асоси ҳуҷҷатҳои баён-

шуда  ҳодисаи геологии асри бистум гардида, барои фаҳмидани шаклёбии 

намуди ҳозираи замин, ки то ҳол сир буд, имкон дод.  
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Оташфишонӣ дар 

ҳақиқат масштаби бузург 

дошт. Рӯзи якум – 18 майи 

соли 1980 энергияи умумии 

оташфишонӣ ба 400 милли-

он тонна тринитротолуола 

эквивалент шуд. Он ба бист 

ҳазор бомбаи пурзӯр, ки 

бар Хиросима партофта 

шуда буд, баробар буд. Тар-

киши якум, ки қувваташ 

бист мегатонна буд, дар да-

воми шаш дақиқа бешазори 

масоҳаташ то 390 квадрати 

километриро нобуд кард. 

Аз сабаби афтодани ним 

куб километр ҷинсҳои кӯҳӣ 

мавҷи бардошташудаи кӯли 

Спирит Лейк, ки наздикии 

он ҷойгир буд, дарахтҳоро 

аз нишебӣ, то баландии 260 

метр нисбати дараҷаи 

оташфишонии  пешина 

шуста рафт. 
Оташфишонии  вулкони Сент-Геленс 

19 марти  соли 1982. 

12 июни соли 1980. 

18 майи соли 1980. 

Қабатҳои таҳшин, ки дар натиҷаи оташфишонии вулқони 

Сент-Геленс дар давоми се рӯз ба вуҷуд омадааст. 
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Ин ҳодиса бар динамикаи пайдоиши структураи геология тассавуро-

ти аксар олимонро дар асл таъғир дод. Дар натиҷаи оташфишонӣ ғафсии 

қабати ҷинсҳои таҳшин, хангоми суръати пайдоиши он, то ҳашт метр дар як 

шабонаруз, 180 метрро ташкил кард. Барои шаклёбии қабати трофӣ ҳамагӣ 

якчанд моҳ талаб шуд. Маълум ки, аз он бо таъсири ҳарорат ва фишор дар 

давоми якчанд дақиқа ангиштсанг ба вуҷуд меояд. Ва танҳо як рӯз – 19 марти 

соли 1982  дар ҷинсҳо, ки тӯли ду сол ҳам сахт нашуда буданд, ҷараёни сел аз 

нишебиҳо дар ҳамон Сент-Геленс каньони чуқуриаш 43 метрро дар сароби 

дарёҳои Норт Форк ва Тутл ба вуҷуд овард, кифоя шуд. Ҳоло онро ҳазломезо-

на модели Каньони Калон дар масштаби чил ба як меноманд. 

Агар геологҳо пайдоиши каньони Тутлро мушоида намекарданд, 

ҳоло мувофиқи ҷаҳонбинии униформистӣ баён карда мешуд, ки он ҳам мис-

ли Каньони Калон, ва тамоми водиҳои азими дарёҳои ҳозира, дар зарфи 

садҳо ҳазор сол бо ҳамон обе, ки ӣмруз дар он мешорад, ба вуҷуд омадааст. 

Аммо, мо дорои ҳамаи асосҳо ҳастем, ки тамоми структураҳои бузурги эро-

зия дар ҷинсҳои сахтнашуда, аз сабаби шориши чараёни оби Тӯфон, ёки дар 

натиҷаи дигар ҳалокатҳои маҳалии баъдитӯфонӣ, хеле зуд ба вуҷуд омадаанд. 

 Ин каньон ҳамагӣ дар як рӯз ба шакл омаддаст. 
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             ЗАМИН БАЪДИ ТӮФОН 

      Чунин катаклизмаи глобалӣ ба монанди Тӯфони Умумиҷаҳонӣ ба 

манзараи замин таъғиротҳои муҳимро оварданаш, шубҳа нест. Якум, дар та-

моми сайёра шароити иқлимӣ қатъиян таъғир ёфт. Агар то замони Тӯфон, 

зери сояи экрани табии буғи обӣ аз як қутб, то қутби дигар иқлими тропи-

кии намноки устувор қайд шуда бошад, дарҳол баъди барҳам ёфтани қабати 

муҳофизат дар арзҳои гуногун гармшавии сатҳи замин ҳаргуна гардид. Он 

дар навбати худ ба фаолияти шамолҳои сахтвазандаи пештар номавҷуд са-

бабгор шуд. Худо боде бар замин вазонид, ва об фурӯ нишаст. Ва чашмаҳои обҳои 

азим ва равзанҳои осмон баста шуд, ва борон аз осмон бозистод (Ҳасти 8:1,2). 

Ҳамин тавр, дар рӯи Замин минтақаи иқлими гуногун барқарор шуд ва ша-

роити обу ҳаво аз фаслҳои сол вобаста шуд. Дар қутбҳо бошад, зонаҳои яхба-

стаҳо қисми муайяни оби уқёнусро захира кард. 

Таъғирёбии иқлим ба намуди биосфера низ таъсир расонд. Як наму-

ди растаниҳо ва ҷонвароне, ки ба шароити пешина хос буданд, ба таъғирёбии 

ногаҳонӣ номутобиқ шуда, завол ёфтанд. Дигарон, пештар ҳолати маъюс   

доштагон бошанд, дар шароити хеле муфид монда бартарӣ карданд. Ҳамин 

тавр, иқлими тропикии намноки тотӯфонӣ барои растаниҳои азими спорагӣ, 

ки дар тамоми сайёраамон ҳукмронӣ мекарданд, хеле хуш омад. Ба ивази он, 

иқлими фарорасида барои растаниҳои лучтухум ва пӯшидатухумҳо хеле 

муфид шуд. 

Азиз хонанда, агар мову шумо дар курси биологияи мактаб оиди ин-

кишофёбии ҳаёт чӣ гуфта шудааст ба ёд оварем, маълум мешавад, ки айнан 

ин гуна ивазшавии «ҳатми»-и олами наботот ва хайвонот, ки аз тарафи 

ақидаҳои униформистӣ шарҳи равшан наёфтааст, хангоми муқоисаи кофта-

шавандаҳо, флора ва фаунаи ҳозира мушоида карда мешавад. Худ аз худ ху-

лоса мебарояд, ки дар таърихи геологии Замин дар муддати кӯтоҳ, айнан 

Тӯфон сабабгори марҳалаи калони заволёбии намудҳо гардид. Аммо, худи 

Тӯфон дар солномаи геохронологии сайёра чӣ тавр акс ёфт? Бар ҷавоби ин 

савол аввал шкалаи геохронологӣ чиро ифода мекунад, ба хотир овардан ло-

зим аст. 
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ГЕОЛОГИЯ, ПАЛЕОНТОЛОГИЯ ВА ЭВОЛЮЦИЯ  
 

Имрӯзҳо ба бисёриҳо маълум, ки сатҳи замин бо қабати сершумори 

ҷинсҳои таҳшин пӯшида буда, дар минтақаҳои гуногуни сайёра пайдарҳамии 

ин қабатҳо мутлақо дигаргун бошад ҳам, ин қабатҳо ба марҳалаҳои гуногуни 

эволюцияи инкишофёбии биосфера мувофиқат дорад. Гипотеза оиди ин гу-

на мувофиқат ҳамчун натиҷаи паҳншавии ғояи назарияи эволюция дар пале-

антология пайдо шуда, бар далели ҳақиқӣ асос дошта, барои ҳаргуна қабатҳо 

намудҳои гуногуни сангшудаҳои организмҳои зинда хосанд. Тахмин баён 

карда шуда буд, ки хусусиятхои пайдарҳам хобишӣ қабатҳо солномаи пай-

дарҳам инкишофёбии олами ҳайвонотро – аз як шакл (гӯё-соддатаринхо) ба 

шакли дигар (хеле инкифошёфтагон) ифода мекунад. Ин ғоя, яъне ба тарзи 

равон аз як шакл ба шакли дигар гузаштани инкишофёбии ҳаёт, агар чунон 

маъқул омада бошад, он гоҳ барои чӣ:   

- ягон кабатҳоро бо ҳадди тез ба ҷои намояндагони як намуди боса-

лосаткамшуда ва инкишоф-

ёбии дигар намудҳоро  умуман 

мушоида кардан мумкин?  

- дар солномаи санг-

шудагон намояндагони на-    

мудҳои аввал дучорнашуда ба  

шумораи зиёд ва дар шакли бу-

тун бе ягон шакли давраи гуза-

ранда зоҳир мешаванд? 

- аксарият намуди санг-

шудагон, ки дар қабатҳои қа-

дим дучор мешаванд, аз на- 

мудҳои «хеле дертарин» ҳеҷ 

ҳам содда нестанд? 

Барои мисол, аз 

қабатқои геологӣ якум қабатро, 

ки дар он сангшудаҳоро ёфтан 

мумкин – кембрийро меова-

рем. Намояндагони хусусиятно-

ки ин қабатро трилобитҳо – 
Трилобити Кембрий. 
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«хешони» харчангҳои ҳозира ташкил мекунанд. Ягон хели нимтрилобитҳо, 

ёки трилобитҳои нопурра ва умуман шакли аҷдодони трилобитдоштаҳо на 

дар қабати поёнӣ ва на дар ҳадди қабатхо зоҳир нашуданд. Дар қаторсутуни 

геологӣ трилобитҳо дар шакли пурра ва миқдори хеле зиёд ёфт мешаванд. 

Дасту пои онҳо ҳаракати заруриро таъмин мекунанд. Конструкцияи аҷоиби 

зиреҳи оҳанин дар мавриди зарурӣ кулча зада, шиками нозукашро муҳофи-

зат мекунад. Аммо, аҷоибаш дар он, 

ки трилобитҳо батамом узви пур-

раи басират – чашм доранд. Чашм 

бошад, яке аз мураккабатрин имко-

ниятҳои фунционалии организмҳои 

зинда ба шумор меравад. Ҳатто Дар-

вин пиндошта гуфта буд: «Ман дар 

ҳақиқат тан мегирам, ки чашм си-

стемаҳои хеле мураккабро – дар хар 

хел масофа таъғирёби фокус, дар ҳар 

гуна миқдор пай бурдани нурҳо, кор-

рекцияи аберрацияҳои сферикӣ ва хро-

матикиро дорост. Ин гуна механизми 

мураккаб ҳангоми саракунии табиӣ 

пайдо шудааст гуён тахмин кардан 

ғайр аз бемаънигӣ чизи дигар нест». 

Аммо, пайдоиши ин гуна ускуна на 

дар натиҷаи рафти ҳолатҳои тасо-

дуфӣ, ва на дар вақти бисёркарра, ки аз синнусоли Коинот хеле меафзояд 

(чуноне ки астрофизикҳо тахмин доранд 15-18 миллиард сол), ва на якбора 

имконнопазир аст. Инро тахмин кардан аз эҳтимол дур набояд буд, ки аз 

ҷамъшавии тасодуфии атомҳо худ аз худ аз афташ содда, вале системаи 

ноқулай ва дағалдоштаи видеокамераи автоматикии «Sony» мумкин буд, ки 

ҳосил шавад. 

  
Ва умуман, аз намудҳои боҳайрати олами зинда кадоми онҳо хеле 

содда, ва кадоми онҳо хеле мураккаб буданашро чӣ тавр муайян кардан мум-

кин? Дар занҷири инкишофи эволюционӣ меъёри ҷои баландтарро чӣ 

ишғол карда  бошад? Тадқиқотҳои соҳаи микробиология нишон медиҳад, ки 

муқаддам организмҳои соддаи якҳуҷайра ба шумор рафтагон, системаи му-

раккаби элементҳои функционалиро дар бар гирифта, ҳар яки онҳо хосияти 

ихтисосшуда ва муташаккилоти ҳамкории бенуқсонро доранд. 

Чашми мураккаби трилобит. 
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 Шояд, мураккабшавии си-

риштҳо ба дараҷаи генетикӣ вобаста 

аст? Биёед, намояндагони олами зин-

даро бар «занҷири эволюционӣ» дар 

тартиби афзоиши миқдори хромосо-

маҳо гузошта мебинем. Дар аввал 

плазмодияи безгакҳо «буданд». Аз па-

си онҳо «пайдо шуданд» аскаридаи 

асп; магас; дрозофила; магаси хонагӣ; 

аломоҳӣ; норка; занбӯри асал, гурба; 

рӯбоҳ ва хук, муши хонагӣ; макак-

резус ва каломуш; харгӯш. Аз охир-

гиҳояшон бошад, ОДАМ ва калтака-

лос «ба вуҷуд омад». Дар давоми он 

говмеш ва шимпанзе, гӯсфанд; кирма-

ки абрешим; буз, гов ва хашгав; асп ва 

кӯрмуши обӣ; цесарка; мурғ ва саг; 

кабӯтар, ғоз ва мурғобӣ; индюк; зар-

моҳӣ ва карп «пайдо шуданд». Ҳатто 

баъзе растаниҳо дар миқдори хромо-

сомаҳои ҳуҷайра аз одамизод камӣ 

надоранд. Ин шумтол (дар он низ 46), 

мурчи сиёҳ, олу ва картошка (48то) , 

зерфун (82) аст. Пайдарпайии 

«эволюциони»-и моро харчанги дарёӣ 

ва креветкаҳо, ки «ҳамқавмони» 

наздикӣ ҳамон трилобитҳои «содда»-и 

дар боло зикр шуда ҳастанд, анҷом 

медиҳанд. Дар солномаи таҳшинии за-

мин аз  ин гуна ходисаҳо мо дараке 

намебинем. 

Аммо, ба далелҳои машҳури номбаркарда эътибор накарда, аксари-

ят геологҳои ҳозирзамон фикр доранд, ки синнусоли ҷинсхои кембрӣ 500-570 

миллион солро ташкил менамояд. Дар ин бора мавҷудияти трилобитҳо дар 

ин ҷинсҳо шаҳодат медиҳад. На инҳо ва на онҳо саботкорона дар системаи 

исботот на саҳви ғалатро ва на он далелро, ки худи система батамом дар тах-

минҳо асос дорад, ва илова бар ин,  ҳамоно исботи худро наёфтааст, назорат 

намекунанд. 

  
   НАМУД                    ХРОМОСОМАХО 

 Плазмодияи безгак               2 

Аскаридаи асп                      4 

Магас                                             6 

дрозофила                                    8 
магаси хонагӣ                            12 
Пиёз                                              16 
карам, редис                              18 
аломоҳӣ                                       28 
норка                                            30 
занбӯри асал                               32 
гурба, рӯбоҳ, хук                        38 
Муши хонагӣ                              40 
макак-резус, каломуш             42 
харгуш                                          44 
ОДАМ, калтакалос                    46 
говмеш, шимпанзе                   48 
гусфанд                                        54 
кирмаки абрешим                    56 
буз, гов, хашгав                          60 
хар                                                 62 
асп, кӯрмуши обӣ              64 
цесарка                                        76 
мурғ, саг                                      78 
кабӯтар, ғоз, мурғобӣ               80 
индюк                                           82 
Зармоҳӣ                                        94 
карп                                             104 
харчангҳои дарёӣ                     116 
креветка                                     254    
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      ТӮФОН ВА ҚАТОРСУТУНИ ГЕОЛОГӢ 

 
 Агар қабатҳоро, ки дар натиҷаи тӯфон пайдо шудаанд, тахмин  кар-

да бинем, дар қабатҳои таҳшин чӣ гуна пайдарҳамии шаклҳои ҳаётро дида 

метавонем? Аз рӯи 

ҳамаи эҳтимолият, 

ҷараёни хираи лой 

ва инчунин матери-

алҳои таҳшинии ки-

мёвӣ ва ҳам бо обҳои 

термалии аз қаъри 

Замин  баромада, бо-

яд буд, ки дар навба-

ти аввал бемӯҳрагон-

ро ва сокинони 

қаъри баҳрро забт 

намояд. Дар рафти 

ҷараёни ҳалокат аввал сокинони қаъри баҳр, сипас – сокинони камоби мин-

тақаи соҳил лозим буд, ки асир монанд. Аз паси онҳо боришот сокинони 

минтақаи буттазори хушкигардро забт мекунад. Баъд растаниҳои азими за-

мин решакан шуда, бо ин  ҷараён афтода, бояд буд, ки қабатҳои кони ан-

гиштсангро ба вуҷуд оваранд. Дар қабати аз ҳама болои он намуди мавҷудот, 

ки дар муҳити атроф бо қувват ва хосияти худ ба ҳалокати ногаҳонӣ муқови-

мат медоштанд, лозим буд, ки ҷой гиранд. Илова бар ин, қабат чӣ қадар дер 

ба вуҷуд ояд, аз қаъри азими замин обҳои геотермалии шорида истода ҳамон 

қадар барои шаклёбии онҳо иштирок мекунад.  Пас, ҳамон қадар зиёд эле-

ментҳои радиоактиви дар онҳо таркибёфта, ҳангоми усули солшумории ра-

диоизотопӣ ин қабатҳо бояд, ки синнусоли хеле ҷавонро намоиш кунанд, ва-

ле фарқи аслии синнусоли қабатхо, шояд, аз ҳад кам бошад. 

Вале дар қаторсутуни геологӣ айнан ҳамин хели пайдархамии санг-

шудаҳоро мебинем. Онҳо ба мо аз тобеъияти хронологӣ не, балки аз  тобеъи-

яти экологӣ дарак медиҳанд. Мавҷудотҳои кофташавандаи ҳозира ба экоси-

стемаи «хеле чуқур» чӣ қадар дахлдор бошанд, ҳамон қадар ҷасадҳои 

сангшудаашонро мо дар қабатҳои  чукурхобида меёбем. Ин бо дараҷаи ба-

ланди комил ба мо имкон медиҳад, ки дар айни замон қабатҳои геологии му-

шоҳидашаванда, аслан дар фурсати хеле кӯтоҳ дар натиҷаи Тӯфони Уму-

миҷаҳонӣ ва қисман дар рафти ҳалокатҳои маҳалӣ шаклёфтанд, шуморем. 

  Дар қаторсутуни геологӣ вобастагии экологии хобиши 

  сангшудаҳои гурӯҳҳои асосии ҷонварон   
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ДИНОЗАВРҲО –ҲАМЗАМОНОНИ ОДАМОН?  
 

Инак, мову шумо дидем, ки гипотеза оиди бо роҳи тӯфон шаклёбии 

қабатҳои геологӣ бо маълумотҳои палеонтологӣ хеле хуб мувофиқат меку-

над. Вале, ба мо аз китоби мактабӣ низ маълум, ки пас аз палеозой эраи ме-

зозой эраи хазандагони азим – динозаврҳо меояд. Қабатҳои мезозоӣ шаҳодат 

медиҳанд, ки замоне (кай?) «калтакалосҳои даҳшатнок» (аз забони юнонӣ ка-

лимаи «динозавр» айнан чунин тарҷума мешавад) қариб дар тамоми рӯи За-

мин сокин буданд. 

Вале, агар ҳамаи намудҳои хайвонони нафасгир (аз ҷумла дино-

заврҳо) ба борти киштии Нӯҳ ворид шуда, Тӯфонро паси сар карда бошанд, 

аз ин мебарояд, ки динозаврҳо бо одамон ҳамзамон будаанд? Чунончи 

муқаддам назарияи эволюция баён карда буд, онҳо 65 миллион сол пеш 

намурдаанд-дия? Бар фоидаи ин гуна фикр исботи илмӣ оё мавҷуд аст? Бар 

ин савол ҷавоби қатъӣ до-

дан мумкин: ҳа, 

мавҷудаст. Дар айни ҳол 

хеле боваринок ва ба 

миқдори кофӣ. 

«Нақши пой дар 

назарияи эволюция» – 

рӯзномаи Стар Телеграм 

17 июни соли 1982 

кашфиётро, ки дар водии 

дарёи Пэлюски, дар шаш 

километр аз шаҳраки 

Глен Роуз иёлоти Техас 

буд, чунин таъриф дод. 

Баъди боронгириҳо обҳои дамида, қисми ҷинсҳои таҳшинро шуста бурда, 

қабати оҳаксангро, ки мувофиқи шкалаи геохронологии анъанавии эволюци-

онӣ, бояд 108 миллион (!) солро ташкил намояд, луч кард. Дар рӯи қабат ба 

шумораи зиёд нақши пои динозаврҳо ва қадами одамон ёфт шуд! Ин гуна  

дарёфтҳо муқаддам (соли 1910) ёфт шуда буданд, лек ин гуна миқдори изҳои 

пои одамон ва динозаврҳо бори аввал ёфт шуданд. Он вақт карбонати эмул-

сия ҳоло сахт нашуда буд. Нақшҳои «дукаррагӣ» низ ёфт шуданд, яъне аз бо-

лои қадами одам изи динозавр ва баракс, одам бар изи аллакай гузоштаи ди-

нозавр қадам гузошта буд. Антропологҳои пешрафт маҷбур буданд, ки садҳо 

Нақши пойхо дар Глен Роуз 
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миллион сол пеш, ин нақшҳои гузошташуда бо нақши пои одамони ҳозирза-

мон якхеланд, шиносанд.  
Ба пайравони назарияи Замини 

қадим ва пайдоиши одам аз маймун, 

кашфиёти дар райони Лондон (иёлоти Те-

хас), ки ба ҳамон Поднятияи Ллано ба мо-

нади водии Пелюски таллуқ аст, боз як 

зарбаи калон шуд. Ҳангоми кафондани 

регсанги ордовик, ки синнусолаш 438-505 

миллион сол ба шумор мерафт, дар он 

болғаи кӯфташудаи оҳанини чӯбдаст ёфт 

шуд! Табиики, он то шаклёбии регсанг 

дар он ҷо монда буд.  Оё ним миллиард 

сол муқаддам? Дар гумон. Аз афташ, ин ҷинсҳо дертар шакл ёфтаанд ва шка-

лаи геохронологӣ тафтиши қатъиро талаб мекунад. Ҳамаи ҷинсҷои палео-

зойи (ордовик низ) базудӣ дар натиҷаи обхезии глобалӣ ба вучуд омадаанд. 

Ин дарёфт ба ин нуқтаи назар асло зиддаяте надорад.  

Ба диназаврҳоямон бармегардем. Оё тасодуф, ёки аз сабаби парокан-

дашавии гумонҳо, дар соли оянда дар бораи ҳамин гуна мавҷудотхо, ки дар 

кӯҳҳои Кугитант-Тауи территорияи Туркманистон ёфт шуд, нашр пайдо 

шуд. «Ҳамин баҳор экспедицияи Институти геологии Академияи фанҳои 

ССР Туркманистон дар кӯҳҳои ҷанубу-шарқии ҷумҳурӣ зиёда аз 1 500 изҳои 

гузоштаи динозаврҳоро зоҳир намуд. Саҳеҳии нақши кафти пойҳо, ки байни 

изҳои ҳайвонони қадим зоҳир шуд, бо нақши пойҳои одамони имрӯза якхе-

лааст, таасуротнок аст», – менавишад рӯзномаи Moscow News (1983, №. 24, с. 

10, тарҷума аз англисӣ). Аммо бо сабабҳои номаълум, ин нашрҳо инкишофи 

ояндаро нагирифтанд. Ба водии Пелюски бошад, толеъ ёр шуд – сол аз сол ба 

он ҷо экспедицияҳои зиёд, ки аз мутахассисон ва инчунин донишҷӯён, мак-

табхонон, хонанишинон, бо як гап – аз хоҳишмандон иборатанд, мераванд. 

Рӯйхати кашфиётҳо доимо афзуда меравад, ва яке аз сенсациявиаш дар қато-

ри онҳо – дандони сангшудаи одамизод ва ангушти аз як қабати геологӣ 

зоҳиршуда мебошад. Боғи миллии Динозаврҳои Глен Роуз барпо шуда, оро-

иши машҳуртарини онро дар андозаи табиӣ реконструкцияи азими шиша-

пластикавии монстрҳо ташкил медиҳад. 

Хӯш,  оё одамизод зиёда аз 65 миллионсол инҷониб мавҷуд буд, ёки 

динозаврҳо дар замони наздик зиста буданд, кадомаш ҳақиқат? Вақтхои охир 

худи палеонтологҳо аз дарёфти сангшудаҳои «нав»-и динозаврҳо дар таачу-

банд. 7 июли соли 1993 бошад, гурӯҳи тадқиқотчиёни университети Ньюкасл 

аз таркиби ин устухонҳо сафедаи таназзулнашударо ба зоҳир намудан муяс-
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сар гаштанд. Охир сафеда хеле тез таназзул меёбад – зиёда аз панҷ ҳазор сол 

боқӣ мондани он гумон аст. Дар ин ҳол намояндагони анъанавии таъбири 

Каломро, нисбат ба пайравони «анъанавии» геохронологӣ ба зудбоварӣ 

айбдор намудан хеле мушкил аст.  

Саволи асоснок пайдо мешавад: агар башарият ва динозавр дар гуза-

штаи наздик хеле хуб ошно бошанд, чаро дар маданияти башар аз он шаҳо-

дат намондааст? Афсӯс, вале ин низ аз хатои доимӣ иборат! Дар рӯи замин 

ягон халке нест, ки дар адабиёт, фольклор ёки санъати тасвирӣ оиди 

аждарҳои азим, монсторҳо ва махлуқҳо ёдовариҳо сабт накарда бошад. 

Тадқиқотчиёни Амрикоӣ аз рӯи тасвирҳои рӯйсанги ҳиндуён қариб тамоми 

намуди кофташавандаҳои азимро ба ҳам монанд кардан муяссар шуданд. Ин 

гуна тасвирҳо дар бобил, шумер, бретон ва ҳатто дар ёдгориҳои археологияи 

Рум низ дуч меоянд. Бо вуҷуди ин, саҳеҳии тасвирҳо аксар аз он шаҳодат 

медиҳад, ки мусаввир ҷонзоти тасвир карда истодаашро на аз рӯи ривоятҳо, 

балки шахсан худаш дидааст. 

Ба динозаврҳо бар муҳимтарин манбаи хатии славянӣ воридшудан 

насиб накард – ба ёд меорем, ки славянҳо алифбои худро хеле дертар, дар 

асрҳои миёнаи IХ ба даст дароварданд. Аммо, аксарият эҷодиёти даҳонакӣ, 

нисбат ба афсона, бисёртар бо ривоятҳои мавҷудотҳои хели Аждармор (Змей 

Горыныч) фаровон аст. Дар хроникаҳои адабиёти эпикии халқҳои Аврупои 

Тасвири рӯйсанги ҳиндуёни Америкаи Шимолӣ (дар чап) ва кофташа-

вандаи аз нав барқароршуда Эдмонтозавр (дар рост). 
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ғарбӣ бошад, мо дар бораи 

аждаҳорҳои гуногун ёдова-

риҳои барзиёдро кашф меку-

нем. 

Инак, аз рӯи шаҳодат-

хои хроникаи қадими кельтӣ, 

шоҳ Моридд (дар шарҳи ло-

тинӣ Морвидус) соли 336, то 

Мавлуди Масеҳ, аз тарфи мон-

стори азим БЕЛУА кушта шуда, 

фурӯ бурда шуд (ба ёд меорем, 

ки калимаи динозавр соли 1841 

пайдо шуд, то он вақт бошад, 

халқҳои гуногун маҷбур буданд, 

ки ба ихтиёри худ номанд). 

Махлуқ «танаи Морвидусро, ба монанди моҳии калон хурдро фурӯ меберад, 

фурӯ бурд». Аз он пештар ба шоҳи бритон Передар толеъ ёр шуд – ӯ дар 

маҳали Ллайн-Ллайон (Уэльс) дар задухӯрд бо ин гуна махлуқ ғолиб шуд. 

Хроникаҳои бритонӣ низ оиди бисёр территорияҳои Уэльси ҳозира, ки за-

моне макони махлуқҳои АФАНК ва КАРРОГ буд, ва бо номи ин мавҷудотҳо 

номгузор шуда буд, нақл мекунад. Яке аз афанкҳои охирин соли 1693 аз тара-

фи Эдвард Ллойид дар Ллайн-ар-Афанк дар дарёи Конвей кушта шуда буд. 

 Аждарҳо дар эпоси скандинавӣ низ ҷои худро доранд. Масалан, са-

гаи Волсунг каҳрамонии ҷанговар Сигурд, ки махлуқ ФАФНИР-ро мағлуб 

кард, машҳур аст. Фафнир дар чаҳор пояш ҷуссаи вазнинашро бар замин 

кашола карда ҳаракат мекард. Сигурд медонист, ки пӯсти тахтапушти фаф-

нир барои шамшер ёки найза нозук нест, дар долон чуқуре кофта дар он ни-

шаст. Вақте ки махлуқ ба обнушӣ омад ба шиками махлуқ, ки аз болояш 

мегузашт, зарба зад. 

Дар адабиёти қадими миёнаи Аврупоӣ мебинем, ки ғайр аз зӯроз-

моӣ ва саргузаштҳои романтикӣ, задухӯрд бо аждарҳо машғулоти номдори 

рыцарьхо ба шумор мерафт. Дар адабиёти рыцарӣ ҷои асосиро поэмаи      

англосаксонии Беовульф ишғол мекунад. Аз рӯи фикри якдилонаи тадқиқот-

чиён, қаҳрамони ин поэма, набираи шоҳ Гретхель Беовульф (солҳои 495-583 

п.а.м.) – шахси реал буда, ҳақиқатан дар аксарият ҳодисаҳои таърихӣ ишти-

рок кардааст. Аммо берун аз тадқиқотхо «машғулот»-и асосии Беовульф – 

сайди мавсумӣ бар аждарҳо буд.  Мо ҳатто санаи аниқи комёбии Беовульвро 

– ғалаба аз болои махлуқ ГРЕНДЕЛЬ – соли 515 п.а.м. (айнан ҳамон сол ры-

царь ба сафари машҳуртарини худ бар шоҳи данҳо Гротхгару шурӯъ карда 

Миниатюраи гилини Мексика.  
            Духтарак бо ҷонвари аҷоиб бозӣ мекунад. 
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буд) қайд карда метавонем. Бардавомии умри грендель зиёда аз сесад солро 

ташкил мекард. Ӯ аз одам якчанд баробар баланд буда, барои фурӯ бурдани 

одам мушкилие надошт. Пӯсти танаи ҳайвонро бо шамшер ёки найза сӯрох 

кардан имконнопазир буд. Махлуқи баҳайбат тез ва бесадо дар ду пои му-

стаҳками қафоияш ҳаракат мекард. Пойҳои пешаш бошад, хурд, заиф ва дар 

ҳаво нотавон буданд. Тавсифи тринозавр бо чӣ носаҳеҳ аст? Беовульф, ки та-

рафи нозуки рақибашро медо-

нист, дар зудухӯрди наздик 

дасти грендельро қатъ кард, ва 

махлуқ аз хуншорӣ  ба коми 

марг расид (аҷаб нест –барои 

сари баландро бо кислород 

таъмин кардан фишори хуни 

тирекс беҳад баланд буд). Бео-

вульф ва дастаи ӯ ба тарзи хоси 

профессионалӣ барои аз худ 

кардани афту андоми аждар, 

одат ва тарзи зисти онҳо, ба 

тарзи кофӣ диққат доданд. Тав-

сифҳои дар китоб баёншуда 

ҳамаи намуди аждарҳоро, ки 

дар поэма ёдовар шудаанд, бо 

хазандаҳои кофташаванда ба-

робар карда мешаванд. 

Инчунин, шахси таърихии аслӣ зоҳид Георгий – дар Каппадокия тав-

вулуд шуда, дар давраи император Диоклетиан унвони комитро 

(сарлашкари калонӣ ва маслихатгӯй) сазовор буд. Хроникаҳо ба мо тарзи ҳа-

ёт, сана ва манзили аниқи марги пуразоби Георгийро – 23 апрели соли 303, 

шаҳри Никомидия (Исмиди ҳозира) боқӣ гузоштааст. Дар тамоми олами на-

сронӣ ба номи пурэҳтироми ӯ боз як қаҳрамониаш боҷаранг Музаффарро 

илова кард. Мувофиқи ривоят, дар яке аз сафарҳои худ қаҳрамон ба Бейрут 

меояд. Он вакт собиқ шаҳри Финикия буд. Дар наздикии шаҳр, дар кӯҳҳои 

Ливан кӯл ҷой дошт. Дар он аждахори ваҳшӣ, ки гирду атрофро ба воҳима 

афтода буд, мезист. Бо иғвои коҳинони будпарсат, сокинони махалӣ ҳар рӯз 

духтарон ва ҷавонписаронро ба кӯл барои озуқаи аждаҳор меоварданд. Геор-

гий аз ин бохабар шуда, бо аждар якка ба якка ҷанг карда, бо найза гулӯяшро 

сӯрох карда ба замин мехчӯб кард. Баъд ӯ махлуқи ярадорро (рептилия хеле 

бокувват баромад) баста ба шаҳр бурд ва дар назди одамони бисёр сарашро 

аз тан ҷудо кард. Ғалабаи азиз Георгий бар зидди аждар тимсоли азими 

 

Расми қабилаи Куку-Йанджи (Австралия) 

саҳнаи сайд ба плезиозавр монанд махлуқро, ки 

баъди туғьёни об мондааст, тасвир мекунад. 
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наҷоткори насрониёнро аз болои башарияти ғаламусонаи будпарастон ифо-

да кард. Дар худи ривоят ба аждахор кам эътибор дода бошад ҳам, канони 

тасвирӣ дар ин ё он дараҷа ӯро як хел ифода мекунад. Муззаффар Гергий 

мағлубкунандаи аждар, чунончи дар тамоми Аврупо – аз Перм, то Лиссабон 

аст, берун аз он ҳам гербҳо, кошонаҳо ва ибодатхонаҳоро оро медиҳад. Аҷои-

баш дар он ки, дар 

тасвир аждари мағлуб 

динозаври гӯштхӯр ба-

риониксро ба ёд меова-

рад. 

Эпизодҳои 

вохӯрӣ бо аждарҳо дар 

хроникаҳои колисоӣ 

низ, ки монанди ман-

баҳои дунёӣ ҳастанд, 

тез-тез намоён меша-

ванд. Хусусан зоҳид–

ҷанговар Федор Тирон 

(+17 феврали соли 305, 

шаҳри Анасия, Понт) 

ва сарлашкар Федор 

Стратилат Гераклеягӣ 

(+8 феврали соли 319) бо онҳо якка ба якка ҷанг карда буданд. Дар хрони-

каҳои ибодатхонаи Кентерберий (Британияи Кабир) қайд карда шудааст, ки 

рӯзи ҷумъа 16 сентябри соли 1449, дар наздикии қишлоқи Литтл Конрад дар 

сарҳади графлигии Саффолк ва Ессекс аксарият сокинон задухӯрди ду ха-

зандаи баҳайбатро мушоҳида карданд. 
Хусусияти хоси ривоятҳои дар боло зикршуда аз он иборат, ки онҳо 

бо деталҳои софи маишӣ бой буда, дар ҳайвонҳои тасвир карда шуда хусуси-

ятҳои ғайритабии хоси афсонавӣ қайд нашудааст. Онҳо дар бораи вохӯрии 

рӯ ба рӯи одамон бо динозаврҳо буда, баъзе парчаҳо аз манбаҳои Аврупоӣ 

гирифта шудаанд. Онҳо боз дар Ҳинду Хитой ва Япония, Америкаи Шимолӣ 

ва Ҷанубӣ, дар Африка, Осиё, ва дар Шарқи Наздик чӣ қадар зиёд бошанд? 

Дар мисолҳои шарҳ додаи мо, ба монанди дигарон ҳамааш онро ифода меку-

над, ки аҷдодони на он қадар дури ҳамзамононамон, зидди хронологияи эво-

люция ва назарияи антропогенез буда, мувофиқи Библия онҳо «шахсан» бо 

динозаврҳо шинос буданд. Оиди динозаврҳо маълумотҳои зиёдро мо ҳатто 

дар Библия ёфта метавонем. 

Барельефи қадим дар ибодатхонаи Бридон-он-зе-Хилл. 
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ДИНОЗАВРҲО ВА БИБЛИЯ 
 

Библия ба систематика маълумотнома нест, дар он фақат шумораи 

ками ҷонварон ба тарзи равшан ифода карда шудааст. Мавҷудотҳое, ки ба 

ривоятҳо ёки навиштаҷотҳои Библия алоқаи аслиро надоранд, факат ба тар-

зи ғайримустақим ифода карда шудаанд. Биёед, оятро, ки дар намуди му-

роҷиати Худо навишта шудааст, бодиққат мехонем:     

  Инак, бахмут, ки вайро ба монанди ту офаридам, вай мисли гов алаф 

мехӯрад. Инак, қуввати вай дар камари миён вай аст, ва тавоноии вай дар му-

шакҳои шикамаш. Думи худро мисли  арз меҷунбонад, рагҳои ронаш бо ҳам печида-

аст. Узвҳояш мисли лӯлаҳои мисин мебошанд, устухонҳояш мисли сихҳои оҳанин. 

Вай нахустин корҳои Худост; Офаридгори вай шамшерро ба вай додааст. Кӯҳҳо ба-

рои вай ғизо меоваранд ва тамоми ҳайвонони саҳро дар он ҷо бозӣ мекунанд. Зери 

буттаҳои нилуфар мехобад, дар сояи найистон ва ботлоқ. Буттаҳои нилуфар вай-

ро бо сояи худ мепӯшанд, бедҳои лаби дарё вайро иҳота мекунанд. Инак, дарё ба та-

лотум меояд, аммо вай ҳаро-

сон намешавад, ҷараёни тез ба 

даҳонаш рехта шавад хам, вай 

ором хоҳад монд. Оё вайро ка-

се пеши чашмонаш метавона 

бигирад? Ё бинни вайро бо 

чангак сӯрох карда мешавад? 

(Айюб 40:10-19). 

Китоби Айюб тах-

минан 2000 сол пеш аз Мав-

луди Масеҳ (аз рӯи солшу-

мориҳои дигар дар атрофи 

солҳои 500 то 2500 то М.М) 

навишат шудааст. Дар 

нусхаи аслӣ ба ҷои калимаи 

бахмут эквиваленти қади-

мияҳудиаш БЕГЕМОТ ифо-

да шудааст. Дар дигар 

оятҳои Библия он дар шакли ҷамъ дучор мешавад, ва ҳайвонони боҳайбатро 

ифода карда ба тарзи мувофиқатӣ тарҷума шудааст (Такрори Шариат 32:24; 

Айюб 12:7; Забур 49:13,21,  50:10,  73:22;  Ирмиёи набӣ 12:4; Ҳабаккук 2:17). 

Хӯш, дар ин ҷо оиди кадом ҷонвар сухан меравад? Аз афташ, ба ҳамзамонони 

Айюб ин «бегемот» хеле хуб шинос буд, вале аз ҳайвонони хушкигарди ҳози-

Диплодок ва гиппопотам: 

кадоми онҳо дар Библия  

«бегемот» аст?  
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ра ба тавсифи ин навиштаҷот мувофиқ омаданаш гумон аст. Тарҷумонон ба 

ин калима маънои муносибро ёфта натавониста онро дар шакли аслиаш гу-

зоштанд.  

Дар давраи омӯзиши Африка аз ҷониби аврупоиён, кӯшиш карда 

буданд, ки «бегемот»-ро бо гиппопотам (дар забони русӣ ин калимаҳо сино-

ним шуданд) ёки бо фил шабоҳат кунанд. Аммо, на инаш ва на онаш ҳам дар 

асл ба тавсифи баёншудаи Калом мувофиқат накарданд. Хусусан думи даро-

зи монанди кедр ташвиш медод. Аксарият мутахассисон фикр доранд, ки дар 

хусуси «бегемот» аниқтараш хазандаи боҳайбати намуди диплодок ифода 

карда шудааст. Бо вуҷуди ин, он чунон боваринок, ки тобистони соли 1993 хо-

димони Осорхонаи Британия, тавсифи овардашударо шаҳодати ҳақиқии гу-

воҳон шуморида, ба модели скелети диплодок якчанд ислоҳотро ҷорӣ наму-

данд. Хусусан думи махлуқ, аввал дар замин кашола бошад, акнун ал-

вонҷхӯрона дар ҳаво меистад. 

Дар давоми китоби Айюб тавсифи боҳайбати мавҷудоти баҳрӣ – ЛЕ-

ВИАФАНА ифода шудааст. Онро бо тимсоҳ ёки ба ҳайвонони машҳури ҳози-

раи баҳрӣ – бо кит – шабаҳат доштанаш хеле содда аст.  

Оё ту метавонӣ аждарро бо шаст бикашӣ? Ва забонашро бо арғамчин фи-

шор диҳӣ? Оё ту метавонӣ аз бинни вай ҳалқа гузаронӣ? Ва ҷоғи вайро бо хоре 

шикоф кунӣ? Дар бораи узвҳои бадани вай хомӯш нахоҳам монд, ва дар бораи қув-

ват ва зебоии ҷуссаи вай. Кист, ки тавонад рӯи либоси вайро кушояд? Кист, ки та-

вонад ба дандонҳои дуқатораи вай наздик ояд? Доираи дандонҳои вай даҳшатангез 

аст. Сипарҳои мустаҳкамаш фахри ӯст, бо мӯхри сахте маҳкам карда шудааст. 

Бо якдигар тавре пайвастаст, ки аз миёнаш ҳаво намегузарад. Ба ҳамдигар тавре 

пайванд шудаанд, ки ҷудо намешавад... Бар гардани вай қувват ҷойгир шуддаст ва 

даҳшат пеши вай мерақсад. Қабатҳои гӯшти вай маҳкам часпида бар вай сахт шу-

данд ва овезон намешаванд. Дили вай мисли санг сахт аст, ва мисли осиёсанги зерин 

ноҷунбон аст. Чун вай бармехезад, паҳлавонон метарсанд ва аз даҳшат дасту по 

гум мекунанд. Шамшере ки ба вай бизананд, истодагӣ нахоҳад кард, ҳамчунин най-

за мизроқ ва тир. Вай оҳанро мисли хасе мешумоард, ва мисро мисли чӯби пӯси-

дае... Обҳои азимро мисли дар дег ба ҷуш меоварад, баҳрҳо ба деги дорупазӣ монанд 

мегардонад… Ба рӯи хок мислаш нест, ки чунин нотарс офарида шуда бошад. Ба 

ҳар чизи олӣ нотарс менигарад, вай бар ҳамаи даррандагон подшоҳ аст (Айюб 40:20

- 41:4-26).  

Аз рӯи ҳамаи аломатҳо, ин ҷо дар бораи калонтарин хазандаи кофта-

шавандаи баҳрӣ – кронозавр сухан меравад. Оиди левиафана якчанд ёдова-

риҳо дар дигар оятҳои Аҳди Қадим (Айюб 3:8; Забур 74:14 ва 104:26; Ишаъё 

27:1) аз он гувоҳӣ медихад, ки ин гуна мавҷудотҳо ба сокинони қадими 

Шарқи Наздик хеле хуб шинос буданд. 



42 

 

Дар назари аввал хусусиятҳо 

оиди левиафана шубҳаовар буданаш 

мумкин, мисол: 

Аз атсаҳои вай нур падид меояд, ва чашмо-

ни вай мисли пилкҳои шафақи субҳ аст. 

Аз даҳони вай машъалаҳо берун меоянд, 

шарораҳои оташ мепаранд. Аз сӯрохҳои 

бинни вай дуд мебарояд, мисли деги ҷӯшон 

ва қамишҳои сӯзон. Нафаси вай лахчаҳоро 

дар мегиронад ва аз даҳони вай аланга берун 

меояд (Айюб 41:10-13). 

 
Ба хотир меорем, ки ривоятҳои 

халқҳои дигар инчунин, оиди 

аждарҳои оташфишон нақл мекунанд. 

Оё ин тавр буданаш мумкин аст? 

Маҷудотҳои зинда ба додани оруғи ота-

шин қодиранд? Маълумки, аксарият 

ҳайвонони замон бо ин гуна ах-

мақикорӣ машғул нестанд. Вале мини-

мум як намояндаи фауна дорои чунин қобилияти ғайриоддӣ буда, то давраи 

мову шумо эмин мондааст. Ин сокини Уэльс қунғузи брахинус буда, онро 

қунғузи бомбардир низ мено-

манд. Ҳашароти дарозиаш на 

зиёда аз ду сантиметр, меха-

низми ҳимояи аҷоибро дорост. 

Дар махсус халтачаи мускули-

аш бомбамдир омехтаи гидро-

хинонро ба омехтаи устувори 

(25%) перекиси водород, ки дар 

шароити нормалӣ байни худ 

таъсир надоранд, нигоҳ медо-

рад. Дар вазъияти хатарнок, ин 

омехта ба «камераи реакторӣ», 

ки дар қисми қафоии танаи 

қунғуз ҷойгир аст, мерасад. 

Ферменти махсусдоштаи вай 

роли катализаторро мебозад. 

Якбора реакцияи оксидшавии 

Бомбардир қунғуз  

Камераи реактории 
қунғузи бомбардир.  



43 

 

таркишмонанд ба амал омада, ба рақиби дилозор фавраи реактивии гази тас-

фон баромада мезанад.  

 Инчунин мавҷудотҳои зинда, ки рӯшноӣ ва разрядҳои электрикиро 

сарф мекунанд, маълуманд. Дар айни замон палеонтологҳо фақат скелети ха-

зандагонро (қисмҳои скелет) дороянд. Чӣ тавр бояд донист, шояд баъзе 

махлуқҳои қадим (аксарияти зиёди алафхӯрон) чунин механизми ҳимояро 

дошта буданд. Барои мисол, косахонаи устухони теғадори баъзе гадрозаврхо 

(инчунин паразаврлопус) системаи роҳҳои ковокиро, ки пешгоҳи комро 

мепайвандад, маълум менамоянд. Онхо метавонистанд, ҳамон функцияи 

қунғузи бомбардирро иҷро намоянд.  

 Аз рӯи ёдовариҳои матни қадими яҳудии Библия хазандаи дигари 

баҳайбат – РААВ аз рӯи шумора аз левиафан камӣ надорад. Калом эзоҳ меди-

хад, ки ба намуд ва андозаи даҳшатнокаш нанигариста, ин ҷонвар хеле суст ва 

ҳимоядор буд. Ин ба муаллифони матни Библия, номи онро барои таъсир-

нок ифода кардан, хусусан ҳолати Мисрро тасвир кардан (масалан, Забур 86:4) 

хеле кор омад. Мо ҳоло номи баъзе ҷонваронро ба маънои рамзӣ – рӯбоҳ, 

мор, хирс, хар, барраро хеле зиёд истифода мебарем. Аз сабаби он, ки ба мо 

ва ҳамсухбатамон ин ҷонварон ва рафтори онҳо равшананд, истифода дорем. 

Дар акси ҳол моро намефаҳмиданд. Пас, дар он замон Раав бар Китоби Сурх 

эҳтиёҷ надошт. Барои ҳамзамонони мо ин калима чизеро ифода намекунад, 

ва дар матни русии Синодалии Библия он як маротиба ҳамчун ҷасорат 

(Айюб 26:12), як маротиба чун қувват (Ишаъё 30:7) тарҷума шуда, дар се ҳола-

ти дигар (Забур 86:4, 88:11 ва Ишаъё 51:9) бетарҷума мондааст. 

Дар Библия аз рӯи шумораи ёдовариҳо байни номҳои хазандагони қа-

Ба дигараш афтодед!
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дим рекордчиаш (дар бист то китоб бисту нӯҳ маротиба) ва инчунин ба кали-

маи ҳозираи динозавр эквиваленти қадими яҳудӣ ФАННИН-ро даъвогар шу-

моридан мумкин аст. Аҷоибаш дар он, ки ин калима на ин ки бо калимаи ла-

виаФАН решаи умумӣ дорад, балки ба тарзи этимологӣ аз эпоси скандинавӣ 

бо ФА-ф-Нир ва аз хроникаи бритонӣ бо аФАНк вобастагӣ дорад.  
  Фаннини ҳоло номавҷуд ба тарҷумонони Библия муаммои калон гар-

дид. Дар Библияи шоҳ Джеймс (с. 1611) он 22 маротиба чун аждаҳор, 3 маро-

тиба ҳамчун мор, 3 маротиба ҳамчун кит ва як бор чун махлуқи баҳрӣ 

тарҷума шуда буд. Дар тарҷумаи Синодалии русӣ бошад (с. 1876), фаннин 

панҷ маротиба ҳамчун аждаҳор (Наҳимиё 2:13; Такрори Шариат 32:33; Забур 

43:20, 90:13; Ирмиё 51:34) ва чор маротиба мор (4Подшоҳон.14:4; Забур 73:13; 

Ҳикматҳо 23:32; Ишаъё 27:1); се бор махлуқи баҳрӣ (Айюб 7:12; Ишаъё 27:1; 

Ҳизкиёл 32:2); ду маротиба тимсоҳ (Ишаъё 51:9; Ҳизкиёл 29:3) ва моҳии бузург 

(Ҳастӣ 1:21, Забур 148:7) ва ниҳоят як маротиба кафтор (Ишаъё 13:22) ифода 

ёфтааст. 

 Аз рӯи характеристикаҳои баёншудаи Библия, мо метавонем донист, 

ки левиафан ин намуди гуногуни фаннин аст. Фаннинҳои ҳам қатшаванда ва 

рост давандаҳо мебошанд. Баъзеяшон дар об, баъзеяшон дар саҳро ва баъзея-

шон дар шаҳрҳои холӣ сокин шуданро маъқул мебинанд. Аксарияти онҳо са-

дои баланд – хуррок, наъра ва уллос зананд, қисми дигар дорои шоммаи хуб 

мебошанд. Намуди заҳрдори фаннинҳо мавҷуд буда, қуввати заҳрашон бо 

заҳри аспид баробар аст. На як бор тахмин карда шуд, ки фаннинҳо ким-чӣ 

хел мавҷудоти пурқувват ва бадвоҳима буда, баъзеяшон одамизодро фурӯ бур-

да, сипас ба қай кардан кодиранд. Аз афташ, калимаи фаннин ба монанди ди-

нозавр гурӯҳҳои хеле гуногуни намуди хазандагонро ифода карда, дар ин ҳол 

морҳои содда шуморида намешаванд. 

 Бо вуҷуди ин, морҳои «содда» (дар матни қадимияҳудӣ нахаш ва са-

раф), ки дар Библия вомехӯранд, доимо оддӣ нестанд. Мисол, кадом махлуқ 

морҳои парвозиро (Ишаъё 30:6) ифода карда метавонад, ки онҳо лона дошта, 

тухум гузошта, авлод офарида ва ба онҳо ғамхӯрӣ карда метавонад (Ишаъё 

34:15)? Дар  китоби Ишаъё 14:29 ин ифода ҳатто ба забони русӣ чун аждари 

парвозкунанда  тарҷума шудааст. Баъзе тадқиқотчиён моиланд, ки онҳоро 

чун хазандагони парвозкунада бинанд. Китоби Такрори Шариат боби 14 ояти 

19 дар тарҷумаҳои анъанавӣ (инчунин дар синодалӣ) ҳар гуна ҳашаротҳои 

болдор барои ғизо манъ карда шуда, эзоҳ ёфтааст. Мутаасифона, дар ин ху-

сус муаллифони азиз шарҳ надодаанд, ба фикри онҳо, хонандагони ҳамзамон 

дар бораи кадом мавҷудот сухан рафта истодааст, хуб мефаҳманд (ҳамаи 

қонунҳо ва нубуватҳо дар навбати аввал барои онҳо навишта шуда буд). 

Аксариёти зиёди ҷонварони номбаршуда аз башар ба худ муносибати 
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«боҳурмат»-ро металабиданд. Вале, оё ҳамаи онхо даҳшатнок ва мағлубнаша-

ванда буданд? 

 Вобаста бо аждар ривояти шавқоварро мо дар тарҷумаи матни қади-

ми-юнонии Библия, ки онро одатан бо LXX ифода мекунанд ва Септуагинта 

ёки Тарҷумаи ҳафтод таъбирчиён меноманд (айнан ҳамин қадар мутахасси-

сон соли 271 то М.М дар Александрия бо фармони фиръавн Птоломей Фила-

дельф барои иҷро намудани ин лоиҳаи калон ҷамъ шуда буданд) ёфта мета-

вонем. Ҳақиқатнокии Септуагинта ҳам аз ҷониби маълумотҳои археологӣ 

(мануск-рипти қадимияҳудии дар райони Хирбет-Кумран ёфташуда, бо мат-

ни LXX мутлақо мувофиқ аст), ва инчунин бавосита: онро Масеҳ ва ҳаввориён 

иқтибос оварда буданд, исбот ёфтааст. Дар рафти ояндаи нусхабардории сер-

шумор, аз ҷониби Совети Ямин дар атрофи соли 100 п.а.м аз нав тафтиш кар-

дани матнҳо, ҳангоми ба шрифти квадратии ассурӣ гузаштани  алифбои иб-

ронӣ ва инчунин дохилшавии ҳарфхои садонок ба хат, ин фрагмент аз кито-

би яҳудӣ гум шуда буд. Бинобар ин, он ба таркиби канонии Библия даровар-

да нашуд, ва ҳангоми бунёди он манбаи массоретии қадими яҳудӣ (асри IХ 

мелодӣ) истифода бурда шуд. Имрӯзҳо ин фрагмент дар Библия ҳамчун ило-

ва баён шуда, дар матнҳои гуногуни қадимӣ асос доранд. Ва инчунин дар 

Библияи славянӣ ва лотинӣ низ мавчуд буда, аз аввал дар асоси худ Септуа -

гинтаро доранд.  

 Ба фикри баъзе тадқиқотчиён, ин фрагмент апокрифӣ буда (яъне, аз 

нусхаи матни аслӣ дорои фарқият аст), дар манускрипти қадими яҳудӣ он на 

зиёда аз панҷоҳ сол дертар бунёд шуда, то давраи мо нусхаи аслии Китоби 

Дониёл омада нарасидааст. Инак: 

   «Дар он ҷой аждари азим буд, ва Бобилиён ӯро эъзоз мекарданд. Ва 

подшоҳ ба Дониёл гуфт: дар бораи вай чӣ мегуфта бошӣ? вай мисин аст? мана, вай 

зинда аст, менӯшад ва мехӯрад; ту вайро худои нозинда гуфта наметавонӣ, инак, 

ба вай саҷда бинмо. Дониёл гуфт: ба Парвардигор Худованданам саҷда мекунам, зеро 

Ӯ Худои зинда аст. Вале, ту подшох, ба ман иҷозат бидеҳ, ва ман аждарро бешам-

шеру амуд мекушам. Шоҳ гуфт: рухсат медиҳам. Он гаҳ Дониёл мум, равған ва 

муйро гирифт, ва онҳоро якҷо биҷӯшонд, ва аз он лӯнда сохта ба даҳони аждар 

партофт ва аждар ором ёфт (мурд). Ва Дониёл гуфт: мана муқаддасоти шу-

мо!» (Дониёл 14:23-27). 

 Тавсифи эзоҳшуда бо соддагӣ ва аслии детальҳои маишиаш тааҷубнок 

аст. Услуби иҷрокардаи Дониёл, то замони наздик аз тарафи эскимосҳо дар 

рафти шикори гиганти қутбӣ – хирси сафед татбиқ карда мешуд. Мӯйлаби 

кит бо чарбу лӯнда карда мешуд ва ба ҷонвар партофта мешуд, ҷонвар ҳамон 

замон вайро фурӯ мебурд. Чарбу дар шиками ҷонвар об мешуд, мӯйлаби кит  
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рост шуда вайро сӯрох мекард. Баҳри ин мақсад Дониёл мӯи асп, ёки ҳамин 

гуна чизеро истифода бурданаш мумкин буд. Аз матн маълум мешавад, ки  

ин гуна услубли ҷанг бо аждар ба Дониёл хеле хуб маълум буд – вай ба гарав 

бешубха розӣ шуд, ва ба ғалабаи худ имони комил дошт. Аз афташ, Дониёл 

(агар матн апокрифӣ бошад, муаллифи ин фрагмент) бар мушоҳидаи ин 

услуб ёки истифодаи он имконият дошт. Бинобар ин, ин аждар ягона набуд. 

Маълумотҳои археологӣ низ, эҳтимолияти тасдиқоти мифологии ин сю-

жетро зери шубҳа мегузорад. Дар ҳақиқат, дар Бобили қадим культҳои 

аждар хеле васеъ паҳн шуда буд. Тасвири онҳо дар иншоотҳо ва предметҳои 

гуногун дучор мешаванд, ки онҳоро бедушворӣ бо ин ё он гуна хазандагони 

маҳвшудаи гуногун монанд карда мешавад. Масалан, панҷаи аждар, ки 

дарвозаи машҳури Иштарро оро медиҳад, кафти пои игуанадони парранда-

монандро ба хотир меорад. Агар аждарҳо, ёки бо забони имрӯза динозаврҳо 

дар замони Дониёл зиста бошанд, аз онҳо якеяш дар ягон ибодатхона боқӣ 

монданаш комилан мумкин аст. 

 
Тамғаи цилиндршакли Бобил бо тасвири муборизаи одам ва аждар. Ода-

ми дар он тасвиршуда, услуберо, ки дертар дар ҷанги Грендель бо Бео-
вульф истифода бурд магар иҷро намекунад?  
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 ДИНОЗАВРҲО ОЁ МУРДААНД? 

 

 Савол мебарояд, ки агар даҳҳо намуди хазандагони азим  замони 

наздик дар рӯи замин зиста бошанд, он гоҳ онҳо кай ва барои чӣ ғайб заданд? 

 Дар навбати ав-

вал аниқ кардан лозим – 

оё ҳамаи онҳо ҳақиқатан 

нест шуданд? Маълум 

мешавад, ки на ҳамаи 

онҳо. Тимсоҳҳои «ҳоло 

зинда» ва инчунин, 

аждарҳои ҷазираи Ко-

модо ҳақиқатан дино-

заврҳои то замони мо 

омада номидан мумкин 

аст. 

Миқдори зиёди ха-

зандаҳои экзотикӣ дар 

қаъри баҳрҳо ва 

уқёнусҳо пинҳонанд. Аз 

қадимулайём ба мо 

мунтазам далелҳо оиди 

вохӯрӣ бо махлуқоти 

баҳрӣ омада расидаанд. 

Аз даври ҷанги якуми ҷаҳон сар карда, ин далелҳо ба тарзи кофӣ ҳуҷҷаткарда 

шудаанд. Машҳуртарин воқеаҳои солҳои охири ин соҳа шикори кемаи 

моҳигирӣ япон Зуро Мару дар райони Крайстчерч (Зеландияи Нав) гардид. 

10 апрели соли 1977 тӯри вай аз чуқурии сесад метр танаи навмурдаи плезио-

заврро (чунки вай пӯсида набуд) ба даст овард. Дарозии танаи ҷонвар қариб 

10 метр, вазнаш тақрибан ду тоннаро ташкил кард.  Қаноти шиноии чор мет-

раи он дар ҳолати хуб буд. Табиики, плезиозавр дар қаъри баҳр дар нусхаи 

ягона зиста наметавонист. Эҳтимол, популяцияи бутуни ин мавҷудотҳо, ки аз 

киштиҳои замонавии баландовоз мегурезанд, ҳастданд. Танҳо ба таври тасо-

дуф танаи мурда ба тӯр дармонда, яке аз сирҳои қаъри баҳрро равшан кард. 

Ин дарёфт муҳимтарин кашфиёти сол эълон шуда, ба муносибати он ҳатто 

махсус маркаи почта бароварда шуд.  

 Оиди кофташавандаҳои монстрҳои хокӣ бошад, қайд кардан лозим, ки 

дар гузашта ҳастии аз ҳад зиёди намудхои гуногуни динозаврҳои хушкигард/

Аждари ҷазираи Комодо (Индонезия)  ҳамдаври мо  
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Боқимондаи плезиозавр,  ки  10 апрели  соли 1977 аз тарафи моҳигирони япон 
дар чуқурии 300 метр дар райони Крайстчерч,  Зеландияи Нав  гирифта шуда буд. 
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обухокӣ – қадре нодуруст аст. Палеонтологҳо боқимондаҳои нав ба навро ёф-

та,  кӯшиш мекарданд, ки онро бо намуди маълуми аввала ягон қисми 

фарқдори онро  монанд 

кунанд, зеро дар онҳо 

ҳаваси якумкашфкунӣ 

хеле калон буд. Миқдори 

тахминии намудхои нави 

динозаврҳои аввал но-

маълумбуда, мудом бар-

зиёд мешуд. Ҳатто ҳо-

латҳои сохтакорӣ - ҳам 

қасдан ва ҳам ноиқроро-

на, ҷой дошта буд.  
 Дар палеонтоло-

гия мистификацияи ка-

лон ин кашфиёти калат-

калоси азим – бронто-

завр шуд. Ба фрагменти 

скелети соли 1879 ёфтшуда, косахонаи сар, ки аз дарёфти якум шаш кило-

метр дуртар ва дар дигар қабат ёфт шуда буд, замима карда шуда буд. Чӣ 

тавр дар он ҷо косахонаи сар пайдо шуд тахмин кардан лозим буд. Ва соли 

1979  маълум шуд, ки ин косахонаи сар ба апатозавр мансуб буда, скелет 

бошад – скелети диплодок буд. Акнун, вақте ки бротозавр аз экзпозицияи 

Донишгоҳи Карнеги гирифта шуда, дар «Луғати нави динозаврҳо»-и До-

нальд Глут (1982) номбар карда нашванд ҳам, махлуқи номавҷудро дар бисё-

рии мамлакатҳо хонандагон омӯзиши онро  ва осорхонаҳо намоиши онро да-

вом доранд. 

 Дар байни монстрҳои аслан мавҷуд, фақат якчанд намуди калтака-

лосҳои азимро ҷудо кардан мумкин. Дар навбати аввал ин – брахиозаврҳо, 

тиранозаврҳо, диплодокҳо ва аллозаврҳоянд. Аммо, бо мурури замон андо-

заи максималии ин намудҳои азимҷусса бояд буд, ки хурд шаванд. Минимум 

панҷ сабаб ҳаст, ки аз рӯи он дар олами баъдитӯфонӣ ин ҷонварон оҳиста дар 

андоза ва шумора  хурд шаванд. 

 Якум, ин дар натиҷаи Тӯфон вайроншавии экрани буғи-обӣ, ки бе-

монеъ буд, зери таъсири нурҳои кайҳонӣ новобаста деградацияи генетикӣ 

мебошад. 

 Дуюм, деградацияи генетикӣ ба андозаи хазандагон бавосита таъсир 

кард. Чунончи дар мисоли одамон дида баромадем, баъди тӯфон бардаво-

мии умри организмҳои зинда якбора ба ихтисоршавӣ ибтидо кард, репти-

Маркаи почта, ба муносибати  
“кашфиёти сол” бароварда шудааст. 



50 

 

лияҳо бошанд, маълумки дар давоми умри худ, то рафт калон мешаванд. 

Ҷонвар чӣ қадар пеш бимирад, андозаи он  ҳамон қадар хурд мемонд. 

Сеюм, ба организмҳои ҷонварони калонҷусса муаммои терморегуля-

риро паси сар кардан душвор буд. Зеро, баъди тӯфон таъғирёбии ҳарорати 

шабонарӯзӣ ва мавсумии муҳити атроф муаммои терморегуляриро ба амал 

овард (эффекти парникӣ аллакай завол ёфта буд). 

Чорум, баъди тӯфон растаниҳои лучтухмон ва пӯшидатухмон нисбат 

ба набототи тропикии тотӯфонӣ, дар миқдори кам биомасса ҳосил мекар-

данд. Ҷонварони азимҷусса барои бо ғизо таъмин кардани худ бисёртар ҳара-

кат мекарданд.    

 Бо вуҷуди ин, ба нобудшавии ин ҷонварони азимҷусса, аз афташ 

ваҷҳои экологӣ сабаб шуданд. Популяцияи калтакалосҳои хокӣ аз тарафи 

популяцияи мунтазам инкишофёфтаи намуди дигар – homo sapiens пеш 

кард шуда буд. Акс-садоҳои муборизаи охирин баҳри муҳити ҳаётро айнан 

дар хроникаҳои қадим, дар эпосҳо ва ривоятҳо оиди аждарҳо меёбем, ки дар 

он аксар одамон ғолиб мешуданд. 

 

 

Сангшу-дахо 

  200. млн сол пеш 

Чун эксперт гуфта 
метавонам, ки ин ду 

динозавр пеш аз 
мурдан ҷанг карда, 

инаш нӯги думи онаш-

ро газидааст. 
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            ТӮФОН ВА АҲОЛИИ РӮИ ЗАМИН 
  

 Маълум, ки шумораи аҳолии рӯи Замин мунтазам афзуда истодааст. 

Ҳатто дар давраи бӯҳрони демографии мо афзоиши аҳоли аз минтақаҳои ба-

ландурбанизацияшуда дар қисми хурд дар сол ҳамагӣ аз як фоиз каме паст ме-

бошад. Дар дигар минтақаҳо бошад, афзоиши аҳолӣ ба дараҷаи се фоиз мера-

сад. Агар соли 1981 дар сайёраамон шумораи аҳолӣ 4,5 милиардро ташкил кар-

да бошад, соли 2000 башарият ба шаш миллиард наздик шуд. Ба динозаврҳо 

ҷой куҷост? Ба худ ҷой ёбем-чӣ! 

 Мантиқан тахмин карда мешавад, ки дар замонҳои қадим – вақте ки    

муаммои афзоиши рӯи Замин набуд; на яроқи зарбаи оммавӣ мавҷуд буд, ва на 

воситаҳои замонавӣ ва дастурҳои назоратии зоиш; худи ҷангҳо нисбати 

«комёбиҳо»-и замонавии нобудкунии бутун халқҳо натиҷаҳои «хандаовар»-ро  

доштанд – афзоиши миёнаи шумораи башарият аз ҳозира каме баланд буд. 

Агар дар ҳисоби миёна суръати афзоиши аҳолӣ доим дар дараҷаи 0,5 фоиз дар 

сол бошад (ҳисоби миёнаи аҳолии Германия дар аввали якуми асри ХХ бо ҳисо-

би ду ҷанги бойдодааш ҳамин қадар буд), маълум мешавад, ки мувофиқи хро-

нологияи Библия 5-5,5 ҳазор сол баъди Тӯфон шумораи одамон, ки аввал ҳашт 

нафар буданд (айнан ҳамин нафарон ба борти киштӣ даромаданд – Нӯҳ, писа-

ронаш Сом, Ҳом, Ёфат ва ҳамсарони ҳар чаҳор), то дараҷаи ҳозира расиданаш 

хеле кофӣ буд.   

 На фақат шумора, балки таркиби аҳолии ҳозираи сайёраамон тасдиқ 

мекунад, ки аз онҳо баъд аз тӯфон халқҳо бар рӯи замин паҳн шуданд (Ҳастӣ 

10:32). Инро фольклор ва эпосҳои халқҳои қадим низ ифода менамоянд. Аз 

ҷониби тадқиқотчиён ба боби даҳуми китоби Ҳастӣ Ҷадвали халқҳо ном 

ниҳода шуд. Дар он номи писарон ва набирагони Нӯҳ, ки падари халқҳо гар-

диданд, аз рӯи қоида аниқ тасвир ёфтаанд:  

    

  1) Дар номхои худи халқҳо; 

   

 2) Дар номҳои географии заминҳо, шаҳрҳои калон, дарёҳо, ки дар он  

ҷо халқи ба вуҷуд омада мезистанд; 

  

 3) Бо мурурри замон ба асосчиёни аҷдод бо тариқи ҳурмат дар натиҷаи 

саҷдакунӣ номҳои худоён. 

 

Дар баъзе тафсилотҳо фикри тадқиқотчиён бо ҳам зид ояд ва наояд ҳам 

(дар ҳолати ассимиляция қабилаҳои аз як авлод пайдо шуда табиӣ аст), ман-
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зараи умумиро бо боварӣ мушоида кардан мумкин аст. Инак, Ёфат 

(Иапет) падари ҳамаи гурӯҳҳои этникии ёфитӣ (ҳинду аврупоӣ) гардид. 

Мо вайро ҳамчун падаркалони афсонавии юнониён бо номи Иапетос 

(писари замину осмон), ҳам дар падаркалони ориёиёни ҳиндӣ Пра-

Джапати ва дар румиён «падар Иу» Иу-Патер (дар натиҷа- Юпитер) ме-

шиносем. Аз охиронаш, подшоҳони понтий Еу-Патор («падари меҳру-

бон») ном гирифт. Шаҳри Евпатория, ки аз ҷониби онҳо асос гирифт, ин 

номро боқӣ гузоштааст. 

 Писарони Ёфат: Ҷӯмар, Моҷӯҷ, Модай, Ёвон, Тубол, Машак ва Тирос. 

Писарони Ҷӯмар: Ашканаз, Рифат ва Тӯҷармо. Писарони Ёвон: Алишо, Таршиш, 

Киттим ва Дӯдоним. Аз онҳо халқҳои соҳилҳо дар заминҳои худ паҳн шуданд, 

ҳар яке мувофиқи забони худ, мувофиқи қабилаҳои худ, дар халқҳои худ.   

 Писарони Ҷӯмар дар ақсои шимол макон гирифт (Ҳизқиёл 38:6). Аз 

рӯи гуфтаҳои таърихшиноси антик Иосиф Флавий, Гомеритҳо – номи қа-

дими галатҳо (Осиёи Хурд) ва галлҳо (франция) аст. Аҷдодони Ҷӯмар дар 

Галиция (Шимолу Ғарби Испания), Киммерия (Қрим) ва Уельс зистаанд. 

Мувофиқи хроникаи қадими уэльсӣ Ҷӯмар баъд аз сесад соли Тӯфон аз 

Франция ба ҷазираҳои Британия омадааст. Забони уэльсӣ, то ҳол Гомерег 

Тақсимшавии халқҳо баъди тӯфон. 
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ном дорад.  Аскеназ номи худро Ашкеназ (то имрӯз ба забони ибронӣ Гер-

мания номида мешавад), Скандинавия, Саксония; Скифия (аз рӯи шаҳода-

ти Геродот; дар давраи Иосиф Флавий юнониён Скифҳоро авлоди Маҷӯҷ 

мешумориданд – аз афташ ҳар дуи ин қавл ассимиляция шудаанд), Аска-

ния гузошт. Аз номи Рифат Пафлогония ва Карпатҳо ба вучуд омаданд; аз 

Туҷармҳо – Арманистон ва Турция.  

 Модай – Мадина, Мидия (Эрон), Ҳиндустон. Ёвон – Иония, Греция 

(ба забони ибронӣ Йаван). Алишо – Эллада, Фарсис (Тарпиш) – Тартез, Кар-

фаген, Тарс (Киликия); Киттим – Кипр, Македония; Дадоним – Дардане-

ла, Родос. 

 Шоҳи ассуриён Тилгат-Палисар I (тах. соли 110 п.а.м.) халқи Табали-

ро (авлодони Тубол [Тубала]) хотиррасон мекунад. Дар замони Флавий за-

мини онҳо Иберия (Иверия- номи қадими Грузия буда, пойтахташ аз но-

ми «Тубал»  гирифта шудааст – Тбилисӣ) ном дошт. Қисми авлодони Ту-

бал ба шимол –  дарёи Тобол мераванд, ва дертар номи Тобольскро меги-

рад. 

 Акс-садои номи «Машак»-ро мо тахминан дар номҳои Москва, Ме-

щера, Мешех (пасттепаи Мещер) назорт мекунем. Фирас (Тирас) – Фракия, 

Тракия (Югославия), этрускҳо. 

 Ҳом падаркалони гурӯҳҳои этникии ҳамитхо (афро-осиё) мебошад: 

Писарони Ҳом: Куш, Миср, Фут ва Канъон. Писарони Куш: Сабо, Ҳавило, Саб-

то, Раъмо ва Сабтако. Писарони Раъмо: Шабо ва Дадон. Ва Куш Нимрӯдро ба 

дунё овард: ӯ ба пурзӯр шудан бар рӯи замин шурӯъ кард. Ӯ пеши Парвардигор 

сайёди пурзӯр буд; ба ҳамин сабаб мегӯянд: «Мисли Нимрӯд сайёди пурзӯр пеши 

Парвардигор». Ибтидои мамлакати ӯ Бобил, Арак, Аккад ва Калне дар замини 

Шинъор буд. Аз он замин Ашшур баромада, Нинве, Раҳӯбӯир ва Колаҳро бино 

кард. Ва Рисанро дар миёни Нинве ва Колаҳ; ва он шаҳри бузург буд. Ва Миср Лу-

дим, Аномим, Лаҳобим ва Нафтуҳимро ба дунё овард. Ва Фатрусим ва 

Каслуҳимро, ки аз он ҷо фалиштиён пайдо шудаанд, ва Кафтӯримро. Ва Канъон 

Сидӯн нахустзодаи худ ва Ҳитро ба дунё овард. Ва Ябусӣ, Амӯрӣ ва Ҷирҷоширо, 

ва Ҳиввӣ, Арқӣ ва Синиро, ва Арводӣ, Саморӣ ва Ҳамотиро. Баъд аз он қабилаҳои 

канъонӣ паҳн шуда рафтанд. Ва ҳудуди канъониён аз Сидӯн ба самти Ҷарор то 

Ғазза буд ва ба самти Садӯм, Амӯро, Адмо ва Сабӯим то Лошаъ.  

 Куш саравлоди Эфиопиён буд (ба забони ибронӣ Куш), Миср асосгу-

зори Миср (ниг. Ҳастӣ 50:11: Аз ин рӯ он мавзеъро [заминро] [Обел-Мисраим] 

мотами мисриён номиданд). Пут ба Ливия (Иосиф Флавий) асос гузошт. 

Қавмони Канъон – филиштиён (Фаластин); Сидун (сидуниён), Лудим – 

Лидия; Хет – хетҳо, Хитта, Катей; Синей – Синит, Синай, Китай; Расен – 

этрускҳо; Нимруд – Мардук (асосгузори илоҳӣ ва раҳнамои Бобил). 
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 Ниҳоят Сом ба гурӯҳи этникии сомитҳо (Шарқи Наздик) ибтидо дод: 

Писарони Сом: Элом, Ашшур, Арфакшад,  Луд ва Арам. Ва писарони Арам: Ус, 

Ҳул, Ҷатар ва Маш. Ва Арфакшад Шолаҳро ба дунё овард, ва Шолаҳ Эбарро ба 

дунё овард. Ва ба Эбар ду писар таваллуд шуд: яке Фолаҷ ном дошт, зеро ки дар 

рӯзҳои ӯ замин тақсим шудааст; ва номи бародараш — Ёқтон. Ва Ёқтон 

Алмӯдод, Шолаф, Ҳазармавт ва Ёраҳро ба дунё овард. Ва Ҳадӯром, Узол ва 

Диқлоро. Ва Ӯбол, Абимоил ва Шаборо. Ва Ӯфир, Ҳавило ва Йӯбобро. Ҳамаи онҳо 

писарони Ёқтон буданд. Ва бошишгоҳи онҳо аз Мешо буд ба самти Сафоро, кӯҳи 

шарқӣ. Инҳоянд писарони Сом мувофиқи қабилаҳои онҳо, мувофиқи забонҳои 

онҳо, дар заминҳои онҳо мувофиқи халқҳои онҳо (Ҳастӣ 10:22-31).   

 Дар ин ҷо алоқаҳои навбатиро дидан мумкин: Элом- эломҳо 

(форсхои қадим бо авлодони иафетит Модай ассимиляция шудаанд, ниг. 

Ҳавориён 2:9); Ашшур – Ассурия (дар он ҷо ба рӯҳи Ассур сачда мекар-

данд); Афракшад – халдейҳо; Ёқтон – сокинони Аравия; Фалаҷ (Пелег) – пе-

ласгҳо; Ибр – иброниён, Евла, Луд – Лидия (райони ғарбии Турцияи ҳозира 

бо пойтахти Сардис); Арам – арамиҳо, суриягиҳо.   

 Тақдири таърихии ин халқҳоро мушоида карда, мувофиқати онро бо 

каромати Нӯҳ, ки ба писаронаш гуфта буд, пай бурдан мушкил нест: Ва 

гуфт: «Канъон лаънатӣ бод; пеши бародарони худ бандаи бандагон бошад». Ва 

гуфт: «Муборак аст Парвардигор Худои Сом; бигзор Канъон бандаи Сом бошад. 

Худо Ёфатро паҳно диҳад; ва дар хаймаҳои Сом сокин шавад; ва Канъон бандаи 

онҳо бошад» (Ҳастӣ 9:25-27). 

  Аз ҳама аҷоибашро он далел ифода мекунад, ки аз авлоди якуми 

Тӯфонро паси сар карда, хроникаҳои «тотаърихӣ», ривоятҳо ва тасвири 

эпикиҳое, ки генологияи этносҳои гуногунро ифода мекунанд, бо маълу-

мотхои таърихӣ ва археологии ҳозираи ғуншуда ҳамоҳанг мебошанд. Ин 

ҳолат ба Библия ҳам мувофиқ меояд, зеро аз давраи Иброҳим сар карда 

навиштаҷотҳои Библия ва баёноти таърихӣ даст ба даст гузашта, якдигар-

ро хеле хуш пурра менамояд. Ин  тарафдоронеро, ки Библияро маҷмӯаи 

афсонаҳо мешуморанд, ба вазъити мушкил мегузорад: агар афсона ба тар-

зи равон ба ҳақиқат табдил ёбад, он гоҳ байни онҳо канор куҷост? Ёки 

навиштаҷотҳои Библия ҳақиқат, ёки мо афсонаем. Аммо дар ин ва он ҳо-

лат ҳам, мо ҳосилҳои ҳамон даври Мӯсо, Иброҳим, Нӯҳ ва Одам Ато ҳас-

тем. 
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ҲАЛОКАТҲО БАЪДИ ТӮФОН 

 
 Тӯфони Умумиҷаҳонӣ дар таърихи сайёраамон калонтарин катаклиз-

маи глобалӣ ба шумор меравад. Натиҷаҳои он дар геология, палеонтоло-

гия, иқлим, экология ва инчунин дар асотирҳо, ривоятҳо, дар эҷодиёти 

хаттии қариб тамоми халқҳо, ки имрӯз рӯи Заминро фаро гирифтаанд, акс 

ёфтааст. Аммо вай дар хотираи башар оё ягона ҳалокати бузург буд? Ал-

батта, таърих, археология, геология ва Калом, то давраи мо шаҳодатҳои 

барзиёдро оиди офатҳои гуногуни «миқёси маҳалӣ» - заминҷунбиҳо, 

оташфишонии вулқонҳо, цунами, туғёни обҳои борон, селҳо, лойкӯчӣ ва 

ғайраҳоро овардаанд. Табиики, ҳамаи ин офатҳо дар ин ва ё он меъёр дар 

рӯи замин нақши худро гузоштаанд. Аммо тадқиқотҳои даҳ соли охир он-

ро нишон медиҳад, ки дар гузаштаи дури наздик минимум боз як ҳалока-

ти глобалӣ ҷой дошта буд. Маълумотҳояш он қадар батафсил набошад 

ҳам, аммо дар Библия ифода ёфтааст. Дар натиҷаи ин ҳодисаи баъди 

Тӯфонӣ қиёфаи Замин ва шаклёбии экосистемаҳои он ба охир расид. 

 Маълум ки тири чархзании Замин нисбат ба ҳамвории эклиптика 

(ҳамворие, ки дар атрофи Офтоб замин чарх мезанад) хам шудааст, ва дар 

айни замон он кунҷи дараҷаи 23.5 градусро ташкил менамояд. Ин ҳолат 

ноустувор буда, кунҷи ха-

мидаи меҳвари замин бай-

ни қимати 22 ва 24.5 градус 

ҳамоҳангона лаппос меза-

над ва даври лаппиш 40 

ҳазор солро ташкил меку-

над. Аз рӯи математика, ин 

ҳаракат бо формулаи Нью-

комб ифода карда меша-

вад. Лекин, вақте ки 

Джордж Додуелл – олими 

хеле машҳур, ки аз соли 

1909, то соли 1952 дар Ав-

стралияи ҷанубӣ вазифаи 

Астрономи Вазоратро иҷро 

мекард –  қимати кунҷи ха-

миши тири заминро дар 

давоми 3000 соли охирин, 

ки аз ҷониби астрономҳои 
Қимати мушоидашуда ва назарияи кунҷи хамидаи 

тири замин. 
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мамлакатҳо ва даврҳои гуногун ҳақиқатан мушоида мешуд, ҷамъ карда ба 

ҷадвал даровард. Ҷадвали ҳосилшуда аз ҷадвали формулаи Ньюкомб хеле 

фарқ дошт. Ғирғираки чархзании Замин худро чунон медошт, ки гуё чору 

ним ҳазор сол пеш ба вай пурзӯртарин зарба зада, меҳвари онро то кунҷи 

27 градус қат кардааст, минбаъд вай оҳиста ва равон ба ҳолати нормалии 

ҳозира, ки ҳамаги дар миёнаи асри гузашта расид, омадааст. 

 Ҳамин тавр, гипотезаи садамаи Замин бо ҷирми калони кайҳонӣ, ёки 

чунончи мегӯянд, гипотезаи зарбаи астероидӣ ба амал омад. Дере нагуша-

та он бо маълумотҳои археологӣ ва таърихӣ мустаҳкам карда шуд. 

 Бисёриҳо дар бораи асбоби бузурги сангини астрономии Стоун-

хендж, ки дар Британия Кабир ҳаст, шунидаанд. Археологҳо санаи бунёд-

шавии онро ба даври тахминан соли 350 то М.М муносиб мешуморанд. Аз 

рӯи таҳлилҳо ҷойгиршавии он, ки аз ҷониби астрономҳо гузаронида шуд, 

маълум шуд, ки мувофиқи тассавуротҳои анъанавӣ, дар Стоунхендж му-

шоидаҳои визуалии ҷирмҳоро танҳо дар атрофи соли 1900 то М.М дар 

амал дидан мумкин буд. Агар барои таҳлил формулаи классикии Нью -

комбро не, балки каҷро, ки аз тарафи Додуелл кашф шуда буд, истифода 

барем, синни «астрономи»-и Стоунхедж бо солшумории археологӣ – ба 

соли 350 мувофиқ меояд. 

 Қиёсан, маҷмӯаҳои астрономии қадими юнонӣ Евдоксус, ки оиди 

ҷойгиршавии ситораҳо дар само поэма-тарктатҳоро офаридааст, дида ме-

шавад. Астрономҳои замон ботааҷуб қайд карданд, ки тавсиви тасвиркар-

даи Евдоксус дар замони вай – миёнаи асри IV то М.М. – батамом 1600 сол 

пеш мушоида карда мешуд. Ҳисоб китоби каҷшавии тири замин аз ҳолати 

Стоунхендж —  расадхонаи қадими астрономӣ. 
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аввалаи тахмин карда шудааш  барои ёфтани чистони Евдоксус имкон 

медиҳад. 

 Барои муаяйан кардани санаи зарба, тадқиқотҳои ибодхонаи Мисри 

қадим Амен—Ра дар Карнак кӯмак дод. Ибодатхона ба худои Офтоб Ра 

бахшида шуда, қаторсутунҳои коридори шакли нимкилометр доштааш 

чунон  ҷойгир шудааст, ки хар сол як маротиба дар рӯзи офтобистӣ, ба во-

ситаи дари ибодатхона нури офтоб батамом равшан мекард. Аммо бу му-

рури замон нурҳои офтоб қад-қади тири ибодатхона равшан накарда 

монданд, ва охир дари ибодатхонаро ғеҷонидан зарур омад. Ҳангоми ин 

ҳолати аввалаи дарҳо ба кунҷи хамидаи тири замин ба 25,2 градус муво-

фиқ меомад, дар он замон мувофиқи формулаи Ньюкомб ҳолати он боре 

ҳам аз 24,5 градус наафзуда буд. Санаи археолгии барпошавии дарҳои ибо-

датхонаи Амен-Ра ва мувофиқати он ҳолати кунҷи хобиши тири замин, ки 

ба ҷадвал дароварда шудааст, ба тарзи хеле аҷоиб ба кашфиёти каҷӣ Доду-

элл барилова мешуданд. Санаи равшаншудаи зарбаи астероидӣ соли 2345 

то М.М бо фарқи каму беш панҷ сол барқарор шуд. 

 Мувофиқи хронологияи Библия дар он давр чӣ ҳодиса рӯй медод? 

Маълум шуд, ки ин воқеа айнан дар давраи авлоди панҷуми Нӯҳ  дар 

давраи ҳаёти Фалоҷ рост омад. Калимаи фалек (пелег) дар забони қадими 

яҳудӣ маънои ҷудошавиро дорад (он то замони мо ба воситаи забони қади-

ми юнонии архипелаг омада расидааст).             

 Фалоҷ онро чун ном гирфтааст, зеро ки – чунончи Калом мегӯяд – дар 

рӯзҳои ӯ замин тақсим шудааст (Ҳастӣ 10:25). Инчунин  номи бародари ӯ: 

Ёктон низ маънои хурдшавӣ, порашавиро дорад.  

 Геофизикҳо блокҳои шельфи континенталии ҳозираро, ки якдигарро 

пурра менамоянд, кайҳо боз қайд менамоянд. Он гувоҳӣ медиҳад, ки замо-

ни гузашта тамоми сатҳи хушкиро як метерикаи бутун ишғол мекард. Ин 

нуқтаи назарро Библия низ ифода менамояд: «Оби зери осмон дар як ҷо 

ҷамъ шавад, ва хушкӣ намудор шавад» (Ҳасти 1:9). Хӯш, вай кай тақсим шуд? 

 Дар ибтидои асри мо Альфред Вегенер назарияи оҳиста дар давоми 

миллионхо сол дрейфзании континентҳоро пешниҳод карда буд. Дар 

солҳои 60-ум он аз нав дида баромада шуда, назарияи тектоникаи плитаҳо 

ном гирифт. Аммо (маълумотҳои аниқ тасдикунанда ва аз сабаби но-

мавҷудияти модели мувофиқатдоштаи механизми ҷараёни оҳиста) дар ай-

ни замон қисми на он қадар калони физикҳои раҳбар (ғайр аз – таърихан 

чунин шакл ёфт – мактаби дӯстонаи советии фанҳо оиди Замин) ин наза-

рияро беқайду шарт қабул менамоянд. Олимони тарафдори нуқтаи наза-

ре, ки дар натиҷаи Тӯфон ба тарзи ҳалокатовар парчашавии материкҳо, ва 

дар интиҳои тӯфон шаклёбии қиёфаи умумии сайёраамон ба охир мера- 
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сад, то рафт зиёд шуда истодаанд. 

 Зарбаи астероидӣ монолити континенталии ягонаро пора-пора кар-

да, ҳангоми «шинокуни»-и массаи материкӣ қуввати механикиро 

«партофт». Қад-қади шикастпораҳои барпошуда системаи кӯҳҳои аввал 

номавҷуд ба шакл омада, мувозинати изостатикии қишри заминро боз 

ҳам аниқтар аз нав барқарор карданд (ба ёд меорем, ки то давраи Тӯфон 

баландӯҳҳо мавҷуд набуданд, ва об, ки чуқурии миёнааш се километр буд, 

қуллаҳои баландтарини кӯҳро ба понздаҳ оринҷ пӯшида буд). 

 
Вобастагии қитъаҳои замонавие, ки аввал  як қитъаи ягонаро ташкил мекарданд. 
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          ДАВРАИ ЯХБАНДӢ 

  
 Ҳисоб китоби Дж. Додуелл аз он дарак медиҳад, ки барои ин гуна 

таъғирёбии тири замин, Замин бояд буд, ки бо объекти диаметраш қариб 80 

километр ба садама дучор шавад! Ба монанди астероид ва кометаҳои номдор, 

ин объект асосоан аз ях таркиб ёфта, ҳангоми зарба дар атмосфера кафида-

аст. Ин гуна миқдори ях дарҳол буғ намешавад, ва аксарият қисми он бояд 

буд, ки ба сатҳи Замин борад. Зарраҳои электрдоршудаи он дар таъсири 

майдони магнитии Замин ба самти қутбҳо равона шудаанд. 

 Боришоти калони массаи ях; дар атмосфера паҳншавии зарраҳо, ки 

афканишоти офтобро фурӯ мебаранд; дар натиҷаи тамоили тири замин, 

фосилаи ҳароратҳои миёнаи ҳар фасли сол – ҳамаи ин аз сабаби сардшавии 

глобалӣ, ки онро ба тарзи анъанавӣ давраи яхбандӣ меноманд, ба вуҷуд 

омад. 

Дар китоби Айюб мо чунин оятҳоро меёбем: …. Ки онҳо аз ях тираранг мебо-

шанд, ва барф дар онҳо ниҳон аст; . Зеро ки ба барф мегӯяд: "Ба замин фуруд ой"; 

ҳамчунин ба боридани борон ва ба боридани боронҳои пурзӯри Худ, Аз ҷануб 

тундбод меояд, ва аз шимол сармо. Аз нафаси Худо ях ба вуҷуд меояд, ва сатҳи об 

яхбанд мешавад. Оё ту ба хазинаҳои барф фуруд омадаӣ, ва хазинаҳои жоларо дидаӣ, 

Кист, ки аз батнаш ях берун омад? Ва кист, ки кирави осмонро ба вуҷуд овард? Об 

мисли санг сахт мешавад, ва сатхи обҳои азим зери ях пинҳон мегардад (Айюб 

6:16; 37:6,9,10; 38:22.29,30). Ба Айюб – сокини ҳоло гарми Аравия буд – дар бо-

раи чӣ сухан рафта истодааст, фаҳмо буд: охир Айюб (Иоав аз замини Ус) пи-

сари Ёқтон ва бародарзодаи Фалоҷ (Ҳастӣ 10:23-29; Айюб 1:1) – шоҳиди офа-

ти табиӣ буд. Айюб маънои калимаҳои зеринро хеле хуб мефаҳмид: У замин-

ро аз ҷои он меҷунбонад, ва сутунҳои он ба ларза меоянд (Айюб 9:6). Тарҷумаи 

таҳтулҳафзи ояти 38:25 чунин садо дорад: Кист, ки (заминро тақсим карда) 

маҷрое барои борони сел сохт… Дар ин ҳолат тақсими замин бо ҳамон калимаи 

пелег (дар варианти русӣ- фалек) дар Ҳастӣ 10:25 ифода ёфтааст.  

 Бешубҳа, Айюб акс-садоҳои ин сардшавии глобалиро, на як бор яхбан-

дии баҳри Сурхро, боришоти барзиёди барфро ва талотумҳои сарморо дида-

аст. Дар давраи вай талотумҳои тектоникӣ ором наёфта буданд: Ӯ кӯҳҳоро 

мекӯчонад, ва намефаҳманд; дар ғазаби Худ онҳоро чаппа мекунад; Чунон ки кӯҳ 

афтода, гард-гард мешавад, ва кӯҳпора аз ҷои худ меҷунбад  (Айюб 9:5; 14:18). 
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ОДАМОНИ ҒОР 

 Дар натиҷаи зарбаи астероидӣ ҷараёнҳои ба амал омада ба Замин  хар 

гуна офатҳо ва вайронагиро овард. Одамон бепаноҳ монда маҷбур шуданд, 

ки мисли Лут аз оташи Садӯм бо духтаронаш ба кӯҳҳо гурезанд ва дар ғорҳо 

зиндагӣ кунанд (Ҳастӣ 19:30). Дар аввал чизҳои худро гум карда, одамон ба 

ҷои аслиҳа ва асбоб  чизҳои дар даст доштаашон – сангҳо, устухонҳоро исти-

фода мебурданд. Дертар, бо баробари барқароршавии малакаҳои металур-

гия ва конҳо барои аз нав истифода бурдани мис, бронза ва сипас оҳан, им-

кон пайдо шуд. Ҳамин тариқ, муқимони маданияти сангин, биринҷин ва 

оҳанин бояд буд, ки дар як замон умр ба сар баранд. 

 Бар акси ин сценария, аксарият нашриётҳои номдор хабар медиҳанд, 

ки сокинони асосии ғорҳои қадим неандертальхо буда, аломатҳои зоҳирии 

маймунодамонро доштанд. Онҳо ба инкишофёбии аслиҳаҳои чашмоқсанг аз 

маданияти носуфтаи ашельсӣ то нафиси мустерӣ ҳиссаи худро даровардаанд. 

Дар атрофи 20-40 ҳазор сол пеш неандертальҳо аз ҷониби кроманҳои 

олиҷаноб ба ақиб ронда шуданд. Авлодони онҳо низ, то панҷ хазорсол то 

М.М  аслиҳаҳои сангинро истифода мебурданд (айнан дар ҳамин давр – 10-12 

ҳазор сол пеш дарави яхбандӣ интиҳо меёбад). Ҳамон вақт ба ҷои санг мис 

меояд, сипас баъди ду ҳазор сол – бронза. 

 Ин гуна хронология дар аксар дараҷа бар тахминҳои софи назарии ин-

кишофи маданияти башар асос дошта бошад хам, айнан инро дар солшумо-

рии артефактҳо истифода мебаранд. Ҳамин тавр, дағалона баён кунем, агар 

дарёфти шумо аз мис сохта шуда бошад, онро ба асри мис (3-5 ҳазор сол пеш 

то М.М), ва агар аз санг бошад, ба давраи палео-, мезо ёки неолит вобаста ба 

нақши техникиаш мансуб мешуморанд. Мувофиқитан ба ин артефактҳо 

кашфиётҳои дигари дар он ҷо ёфт шуда, солшуморӣ карда мешаванд. Оё 

ҳақиқатан замони истеҳсолоти ин асбобҳо ба ҳазорсолаҳо тақсим мешавад, 

ёки ҳамаи онҳо ба ҳамдаврони эминмондаи нохушбахти цивилизацияи 

Шарқи Наздик (ин район маркази «парокандашави»-и геометрикии мате-

рикҳо буд, ва вайроншавӣ дар он ҷо минималӣ буд) мансуб буданд? 

Агар исботу далелҳо намебуд, оиди ҳақиқатнокии ин ё он нуқтаи 

назар баҳсу мунозираи дароз давом медод. Азбаски далелҳо чизи иноданд, 

онҳо баъзан мутлақо тӯҳфаҳои ҳайратоварро ҳадья менамоянд. То замони 

наздик олимон фақат скелетҳои алоҳидаи сокинони давраи яхбандӣ ва то 

давраи яхбандиро дар даст доштанд. Бинобар ин, оиди мавҷудияти чизе не, 

балки номавҷудияти он чиз фикру мулоҳиза карда мешуд (чунончи маълум 

аст, ин барои одамони серфантазия доимо осон ва хуш аст).  
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19 сентябри соли 1992 табиат барои антропологҳо, ки то ҳол ба омади худ бо-

вар надоштанд, тӯҳфаи бошукӯҳ тақдим намуд, вазъият аз зераш таъғир ёфт. 

Дар кӯҳҳои Альп, дар 

яхҳои Симилауни райони 

Эрцталер, дар наздикии 

сарҳади Италия-Австрия 

дар ҷануб аз Инсбрук, ҳан-

гоми  бошиддат обшавии 

яхҳо дар ҳолати ҳайрато-

вар танаи одами қадим ёфт 

шуд. Дарёфт одами Сими-

лаунӣ, одами яхини Ти-

ролӣ, Homo tyrolensis, ёки ба 

тарзи оддӣ Эрци ном ги-

рифт. 

 Эрци то ибтидои ях-

бандихо аз марги табиӣ (аз 

афташ, аз камқувватию бе-

тобӣ) вафот карда буд. 

Иқлими Альп танаи 

пажмурдаро ба мумифика-

ция овард, ва  минбаъд вай 

бо ях пӯшида шуда, ба ту-

файли он ҳуҷайраҳои та-

наи Эрци ба муми майит 

табдил наёфт. Ин ҳол 

бештар дар танаи яхбаста 

рӯй медиҳад. Якчанд ҳазор 

солҳо аз болои дарраи 

Эрци хобида глетчер 

шорида мерафт. Аз давраи 

яхбандӣ то ҳозир дар натиҷаи ҷараёни ақибнишинии яхҳои Альп, яхҳо 

оҳиста об шуда, тана зоҳир мешавад. Тана аз байни яхҳо ҷудокарда шуда, 

баъди баҳси ҳукумати Австрия ва Италия  барои ҳуқуқи хусусӣ бар дарёфт, 

вай барои тафтишот ба осорхонаи Романо—Германи шаҳри Маинц 

(Германия) супорида шуд. 

Оиди Эрци чӣ гуфтан мумкин? Аввало, вай марди қоматпаст (158см), 25-30 

сола буда, аз одамони замонавии аврупоӣ фарқе надошт (ғайр аз ду фарқе, 

ки оиди он дертар сухан меравад). Вай ба монанди сокинони ин минтаҳаҳо ба 

Эрци —  одами яхиниТиролӣ 
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ҳамон шакли косахо-

наи сар, тарҳи рӯй ва 

ҳатто дорои ДНК 

буд. Дарозии мӯяш 9 

см буда (ҳамагӣ қа-

риб 1000-то чида 

шуд), баъди марг аз 

сараш ҷудо шудааст, 

аз он гувоҳӣ 

медиҳад, ки Эрци 

ҷингаламӯй қаҳва-

ранг буда, аз 

машғулоти сарта-

рошӣ бохабар буд. Дар танаи Эрци татуировка зоҳир намуданд. Ҳалқаи дар 

гӯшаш буда, аз санги тарошидашуда арнаметни рангоранг дошт, дар қафаси 

синааш зеб ёки тӯмор аз ҳамон санги тарошида бо мӯқалами ресмондор 

дошт.  
 Эрци дар тан гамаши чармини камардор ва халати бозеби мӯинадор 

дошт. Вай моҳирона аз парчаҳои пӯсти якчанд ҷонвар – оҳу, нахчир ва бузи 

ёбоӣ, байни ҳам бо чоки нақшдор дӯхта шуда буд. Либоси болоии вай ман-

тияи беостин буда, то зону мерасид. Аз болои мантия китфпӯшаки боронпа-

ноҳи алафин дошт, ки монанди онро чӯпонҳои тиролӣ дар аввали асри        

бистум истифода мебурданд. Дар пой барои нигоҳ доштани гармӣ ботинкаи 

чармини бо алаф пуркарда дошт. Гардани ботинка бо бахилаҳои мӯинадор 

печонида мешуд, ки он ба қисми поёнии гамаш дӯхта шуда буд. Либоси охи-

рини ансамбльро сарпӯши мӯинадор ташкил менамуд. 

 Аз рӯи сару либос, Эрци дар сайри кӯҳҳо бетаҷриба набуд. Дар халтаи 

камардораш аслиҳаҳои чашмоқсанг (белча, сӯрохкунак, теғи борик), бигизи 

устухонин ва барои афрӯхтани оташ парчаи пилик мавҷуд буд. Дар камараш 

корди чашмоқсанги чӯбдаст ва қайроқ овезон меистод. Дар наздаш камони 

(180см) хеле калони аз зарнаб сохта шуда ёфт шуд. Эътибор диҳед, зарнаб ба-

рои ин мақсад дарахти мувофиқ ба шумор меравад. Ин дарахт дар асрҳои 

миёна барои истеҳсоли камонҳои англисӣ кор фармуда мешуд, ва дар он 

ҷойҳо ҳеҷ гоҳ васеъ паҳн шуда набуд. Аз ин мебарояд, ки барои истехсоли 

яроқ материал махсус интихоб карда мешуд. 

Эрци дар тахтапушташ рюкзаки чармин дошт, ки ромаш шакли U-ро ифода 

карда аз ду парчаи амудии шохи чормағз иборат буд ва аз поён дар ҳолати 

уфуқӣ бо ду тахтачаи кочи баргрез мустаҳкам шуда буд. Айнан дар рюкзак 



63 

 

қисми зиёди асбобу анҷоми зиндагӣ мехобид. Дар катори онҳо дар навбати 

аввал табари мисин меистод (дарозии теғаш 9,5 см), ки дастаи он аз тис сохта 

шуда, бо камарчаҳои чармин ва елими қатрон мустаҳкам шуда буд. Шакли 

табар бо дарёфте, ки аз қабристони қадимии Ремеделло Сотто дар Италияи 

шимолӣ ёфт шуда буд, ва бар соли 2700 то М.М санагузор шуда буд, монандӣ 

дошт.  
 Дар тирдони чармин 14-то тири аз дӯлона ва илғай сохта шуда ҷойгир 

буданд. Танхо дутои онхо нӯги чашмоқсанг ва пати парранда дошта, ба тир 

бо материали резинамонанд дар кунҷи маълум мустаҳкам шуда буданд. Ин 

барои тири камон дар атрофи тири худ чархзада дар рафти парвоз устуво-

рии баллистикиро таъмин кардааст. Аҷоибаш дар он, ки яке аз тирҳо бо ду 

хел чӯб пайваст буд. Ин элементи конструкция ҳангоми парвоз бар нишон ё 

ба ду қисм ҷудо мешуд, ёки ин ду тири кӯҳнаи шикаста барои истифодаи 

оянда буд, номаълум мемонад. 

 Байни дигар чизҳои Эрци захираи зеҳи пайини камон, тӯбчаи чилбур, 

нӯги тези шохи оҳу (аз афташ барои пӯсткании ҳайвонон), чор тири шохини 

нӯги ресмонаш алафин, захираи чашмоқсанг ва мум, тӯри алафин (эҳтимол 

тӯрхалта, ё барои паррандагон дом, ёки барои мақсади маълум истифода ме-

бурд), кордчаи чашмоқсангини чӯбдаст ва инчунин, ду сабати аз пӯстлоғи да-

рахти тус сохта шуда буд. Дар яке аз онхо тахминан ангишти чӯбин насӯхта 

баргпечон гузошта шуда буд. Дар қаъри рюкзак увоқи озуқаворӣ – якчандто 

дон ва якто меваи олучабандак монда буд (аз рӯи шаҳодатхои охирин Эрци 

дар фасли тирамоҳ вафот карда буд). Дар бағочи сайёҳ мавҷудияти «қуттии 

тиббӣ», ки дар камари чармин ду занбуруги Piptoporus betulinus дошт, ҳайра-

товар аст. Маълум, ки ин растанӣ ҳам аз антибиотик ва ҳам аз витамини С 

таркиб ёфтааст. 

 Лабораторияҳои гуногун, ки усули солшумории радиоуглеродиро 

иҷро намуданд, синни 4.5- 5.5 ҳазор соларо муяйн кардаанд. Бо вучуди ин, ба 

фикри аксарият мутахассисон, ин гуна синнусол ба хадди солщумории ра-

диоуглеродӣ рост намеояд. Бинобар ин, синнусоли ин дарёфтро ҳамчун тах-

минӣ қабул кардан лозим аст. Ин рақамҳо на ин ки аз синни аслии дарёфт, 

балки оиди қадим будани он дарак медиҳанд. Бешубҳа, ҳангоми марги Эрци, 

пиряхе, ки танаи ӯро зер карда буд, ҳоло мавҷуд набуд. 

 Одами яхин аз одами ҳозирзамон чӣ фарқ дошт? Чунончи баён карда 

будем, фарқҳои асосӣ дуто, ва якумаш – ҳаҷми косахонаи сар аст. Эрци дорои 

аломатҳои неандертальҳо набошад ҳам, ҳаҷми косахонаи сари вай на каму 

беш аз 1500-1560 см3 иборат буд. Пас, одамони қадим нисбати одамони хози-

ра «калонсар» буданд.  
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 Новобаста аз он, ҳаҷми сар бо иқтидори шуур вобаста аст ёки не,  рав-

шан нест: кадом ҷараёни эволюция калоншавии (тахминӣ) ҳаҷми косаи сар-

ро аввал аз ҳаҷми косахонаи маймун, то ҳаҷми баёншуда, ва баъд (реал му-

шоидашаванда) якбора ба хурдшавӣ, то дараҷаи ҳаҷми косахонаи мову шу-

мо, яъне 1200см3 аст, сабабгор шудааст? Хулоса, далелҳо бар фоидаи эволю-

ция не, балки оиди танозулёбӣ шаҳодат медиҳанд. 

 Боз як ҳолати аҷоиб, ки Эрциро бо неандертальҳо хеш нишон 

медиҳад, вай дар синни 25-30 сола буданаш нанигариста, организмаш бата-

мом ба балоғати ҷисмонӣ расида набуд: дар тарҳи рӯй як қатор аломатҳои 

шаклёбии скелет аз он дарак медиҳанд, ки умри одамони он  замон аз ҳози-

рагон хеле дароз буд. Аз афташ, оиди кӯтоҳшавии умр ва инкишофи тези ка-

молёбии инсон, ки дар Библия қайд карда шудааст – ҳолати мушоидаша-

вандаи ҳақиқат аст. Бо баробари тарақиёбии тиббиёт кӯтоҳшавии умри ин-

сон каме компенсация шуда истодааст. Аммо, далели дуюм – камолёбии 

барвақт, ки «аскелерация» номида мешавад,  духтурон, рӯҳшиносон, социо-

логҳо ва дар навбати аввал волидайнони наврасонро ба ташвиш меоварад. 

 Ин бо тафтишотҳои ортодонт Джон Куоззо, ки пештар гузаронида 

буд, мутлақо мувофикат дорад. Хусусиятҳои хоси дандон ва чоғи неандер-

тальро омӯхта, вай ба хулосаи хеле аҷоиб меояд: одами неандерталь ба одами 

ҳозира мутлақо монанд буда, танҳо дар синни 28-30 солагиаш ба камол мера-

сид. Аз ин сабаб бардавомии умри миёнаи вай барзиёд буд. Айнан бо чунин 

хусусиятҳо Библия аҷдодон ва авлодони наздики ҳам Фалоҷ ва ҳам Айюбро 

баён мекунад. Тарҷумаи ҳоли авлодони Сомро дар Ҳастӣ 11:12-24 бо эзоҳи 

зерин муқоиса намоед: Ва баъд аз он Айюб саду чил сол зиндагӣ кард, ва фарзандо-

ни худро то насли чорум дид (Айюб 42:16). 

 Археологони имрӯза аксарият истгоҳҳои «одамони ғор»-ро бо Давраи 

яхбандӣ вобаста мешумоарнд. Дар ҳақиқат, дар замони Айюб одамоне зист 

доштанд, ки бараҳна мехобанд, бе он ки либосе дошта бошанд, ва дар сармо онҳоро 

рӯпӯше нест. Аз бориши кӯҳсор тар мешаванд, ва азбаски паноҳгоҳе надоранд, 

кӯҳпораро ба оғуш мегиранд (Айюб 24:7,8). Аз Айюб пештар аксарият намо-

яндагони авлодҳо (яъне ҳамзамонони Фалоҷ) аз мӯҳтоҷӣ ва гуруснагӣ бемадор 

шуда,ба биёбони беобу торик мегурехтанд: шӯргиёҳро аз миёни буттаҳо мечиданд, 

ва решаҳои ратам* хӯроки онҳо буд. Аз байни мардум бадар ронда мешуданд, ба са-

ри онҳо чун ба дуздон дод мегуфтанд. Дар дараҳои рудхо манзил мегирифтанд, дар 

ғорҳои замин ва кӯҳпораҳо. Дар миёни буттаҳо оҳу фиғон мекарданд, зери хорзор 

паноҳ меёфтанд (Айюб 30:3-7). 
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 Ҳатто дар замони Иброҳим (дар атрофи 2000 сол то М.М) қабилаи 

Хуриён (тарҷумааш – «дар ғорхо зист доштагон») низ дар кӯҳи онҳо сокин бу-

данд (Ҳастӣ 14:6).   

 Дар рафти ҳалокатҳои оянда, вақте ки шаҳрҳо ба вайронаҳо табдил 

меёбанд, ғорҳо ва айвони кӯҳҳо ба одамон паногоҳ мешаванд, бешубха аст. 

Ин ба Юҳанно ваҳӣ шудааст: Ва подшоҳони замин, ва олиҷоҳон, ва сарватдорон, ва 

мириҳазарон, ва зуроварон, ва ҳар ғулом ва озод дар магораҳо ва дарраҳои кӯҳҳо 

пинҳон шуданд (Ваҳӣ 6:15).   

 Омилҳои хеле барзиёд аз он дарак медҳанд, ки «одамони ғор» - 

«пайванди звено»-и байни одамон ва маймунҳо нестанд. Онҳо ба одамони 

ҳозира монанд буда, ҳангоми ҳалокате наҷот ёфта, бепаноҳ мондаанд. Хусу-

сан, скелетҳои маълуми ҳамон неандертальҳо оиди норасоии витамини D 

шаҳодат медиҳад. Ин аз норасоии шуои офтоб ба амал омаданаш мумкин 

буд, аммо ягон ҳолати андармиёни маймун ва одамро ифода намекунад. 

 Дарёфти Эрци боз як саволи шавқоварро ба миён овард. Одами яхин  

спектори бутун – аз носуфта то нафис асбобҳои чашмоқсанг, табари мисин ва 

аз ҷумла тиру камони ба асри миёна шабоҳатдоштаро дошт. Агар аз ҳамаи 

ин предметҳо танҳо яктояш боқӣ мемонд, он гоҳ Эрци ё ба давраи палеолит, 

ё ба мезолит, ё ба неолит, ё ин ки ба асри мис ё тамоман ба асри миёна 

мансуб шуморида мешуд. Аммо тамоми ин предметҳо дар одами қадим дар 

як вақт мавҷуд буд. Магар дар замони мо дар қитъаи Австралия ба авлоди 

колонизатор  автомобил, ва дар абориген ҳастии бумерангро намебинем? 

Дар қитъаи мо, ки ҳоло бо ракетаҳои замон пур аст, ва қисми маълуми 

аҳолӣ, ки то имрӯз парчаи сангро яроқи хуб мешуморанд, магар нестанд? 

Маълум мешавад, ки аз рӯи артефактҳо солшумории маданияти археологӣ 

дар ҳақиқат шубҳанок аст. 

 Ба мову шумо хулосаи муҳимро ин ҳолати таърихӣ илқо мекунад, ки 

одами яхин аз одами ҳозира каме фарқ дошт. Инсон доимо инсон буд. Агар  

дар фони тарақиёбии маданияти моддӣ, бо вобастагии илм ва техника одам 

ба таъғирот дучор шуда бошад, онро фақат тарақиёт номидан мумкин, яъне 

дар идроки дарвинӣ эволюция номидан мумкин аст.       
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 ТӮФОНИ УМУМИҶАҲОНИИ НАВ ИМКОНПАЗИР АСТ?   
 

 Тааҷубона, Библия на ин ки тавсифоти мухтасар ва далелнокии Тӯфон-

ро, ки дар гузашта ба амал омада буд, баён мекунад, балки оиди фарорасии 

рӯзҳои охирин пешгӯӣ мекунад. Он вақт одамон ба Тӯфон, ки замоне дар рӯи 

заминро фаро гирифта буд, ё дигар ҳодисаҳое, ки аз имрӯза фарқ доранд, бо-

вар намекунанд. Онҳо хоҳанд гуфт: «зеро аз замоне ки падарон вафот кардаанд, 

ҳама чиз ончунон ки аз аввали офариниш буд, боқӣ мондааст»(номаи дуюми Пет-

рус 3:4). Ҳамин тавр, бар матнҳои Библия муносибатҳои критикӣ бо худи Ка-

лом мувофиқат мекунад. Хӯш, дар оянда чӣ мешавад? Дар рӯи замин боз чу-

нин ҳалокат такрор мешавад? 

 Маълумотҳои фан ба тахмин кардан имкон медиханд, ки ҳодисаҳо ба 

монанди Тӯфони Умумиҷаҳонӣ рӯй нахоҳанд дод. Ҳангомӣ ва баъди Тӯфон 

барҳамхӯрии литосфера, ба дараҷаи критикии шиддатнок омадани тамоми 

сатҳи қишри замин имкон намедиҳад. Шиддатҳои маҳалӣ мунтазам гоҳ дар 

ин ва гоҳ дар он ҷо бо заминҷунбиҳо «хориҷ» мешаванд. Қабати буғи-обии 

замин, ки то давраи Тӯфон мавҷуд буд, батамом вайрон шуд. Бо вуҷуди ин, 

он эҳтимолияти боз дигар катаклизмаҳои ҳам глобалӣ ва ҳам койҳониро ин-

кор намекунад. 

 Библия боз ҷавоби қатъӣ медихад: Аҳди Худро бо шумо барқарор меку-

нам, ки бори дигар ҳар офарида аз оби тӯфон ҳалок нашавад, ва бори дигар тӯфон 

барои хароб кардани замин рӯй надиҳад (Ҳастӣ 9:11).  

 Ҳадде гузоштаи, то ки аз он нагузарад ва баргашта заминро напӯшанд 

(Забур 103:9).    

 Чунон ки Ман қасам хӯрдаам, обҳои Нӯҳ бар замин ҷорӣ нахоҳанд шуд 

(Ишаъё 54:9). 

 Ман, охир, регро ҳудуди баҳр қонуни ҷовидоние барояш қарор додам, ки аз он 

намегузарад (Ирмиё 5:22). 

 Дар ибтидо ба каломи Худо осмон ва замин аз об ба воситаи об таркиб ёф-

та буданд: бинобар ин дунёи он вақта дар об ғарк шуда, ба ҳалокат расид. Аммо ос-

мон ва замини ҳозира низ бо ҳамон калом барои оташ нигоҳ дошта шудаанд ва то 

рӯзи доварӣ ва ҳалокати мардуми осӣ саришта карда мешаванд (номаи дуюми 

Петрус 3:5-7). 
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ОЁ ИН ЧУНИН МУҲИМ АСТ?  
 

Тӯфон дар ҳақиқат рӯй дода буд ё не – оё чунин муҳим аст? Ин гуна 

саволро  ҳам аз ҷониби материалистони «маърифатнок» ва ҳам аз ҷониби 

илоҳиётшиносони «донишманд» мунтазам шунида метавонем. 

«Библия – ёдгории ноёби адабиёти тарбиядиҳанда буда, дар он мас-

лиҳатхои ахлоқиву этикӣ хеле зиёд ҷамъ шудааст. Аз он зиёдтар боз талаб 

карда мешавад?», - гуён, гурӯҳи якум савол медиҳад.  

«Библия – китоби физика ёки таърих нест. Дар он ғайр аз мазмуни 

маънавӣ, тасаввуфӣ ва маҷозӣ чизи дигарро ҷустуҷӯ кардан нодонӣ бод!» - гу-

ён, гурӯҳи дуюм баён мекунад. 

Хушбахтона, инҳо ва дигарон низ хато мекунанд. Мақсади умумии 

ҳам дин ва фан –  дарк кардани Ҳақиқат аст. Услуб ва фаъолияти соҳаи онҳо 

гуногун бошад ҳам, Библия ин соҳаҳоро бурида мегузарад. Ха, ба инсоният – 

суръати Худованд –  бо таҷрибаи худ баҳри идрок кардани ҳамоҳангии кону-

ният, ки дар олами материалӣ аз ҷониби Офаридагор офарида шудааст, хур-

сандии бузург дорад. Библия танҳо қонуни асосӣ – қонуни Наҷотро меомӯзо-

над. Азбаски вай Каломи Худованд аст, дар вобастагӣ бар таърих ва табиат-

шиносӣ дар ҳама тафсилотҳо дорои деталҳои равшан мебошад. 

Аз рӯи нопуррагии донишҳои фан ҷараёни идроккунӣ доимо 

ивазшавии гипотезаҳоро намоён мекунад. Хусусан – яке дигареро инкор ме-

кунад. Дар асрҳои миёна назарияи машҳури худрустанӣ – кирмҳо, мушҳо, го-

мункулюсҳо (одамони хурд) ва ҳоказо аз ҳаргуна омехтаҳои лой, латта, каҳ ва 

дигар чизҳо, равшан мешавад. Луи Пастер, аз чизи беҷон пайдоиши ҳаётро 

нишон дода, моҳирона назарияи худрустаниро рад кард. Дар асри мо баъди 

таҷрибаи Миллер ва Фокс ин назария аз нав барқарор шуд. Онҳо аз омехтаи 

азот, амиак ва буғҳои обӣ ба синтезкунии аминакислота муяссар шуданд. Ин, 

гӯё, аз чизи беҷон пайдоиши ҳаётро исбот кард. Аммо, тадқиқотҳои оянда 

нишон доданд, ки аминокислотаҳое, ки бо ин услуб пайдо мешавад, на фақат 

сафедаҳоро таркиб намедиҳад, балки ҳангоми иловашавӣ ба омехтаи табиӣ 

ба пайдоиши онҳо монегӣ мекунад. Библия бошад, фақат дар як нуқтаи 

назар меистад: Худое ки тамоми олам ва мавҷудоти онро офаридааст, Худованди 

осмону замин аст ва дар маъбадҳои сохтаи дасти инсон сокин нест. Ва ба хизма-

ти дасти одамӣ эҳтиёҷ надорад, зеро ки Худаш ҳаёт ва нафас ва ҳар чизро ба ҳама 

мебахшад (Ҳавориён 17:24,25).   
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Оиди харитаи олам зарра донишро, ки мо дар Библия меёбем, бо 

саҳеҳии худ моро ҳайрон мегузорад. Шимолро бар холиги мегустаронад, замин-

ро бар нестӣ меовезад (Айюб 26:7) – инро хонда ба хотир овардан лозим, ки 

ҳамдаврони муаллифи китоб боварӣ доштанд, ки замин дар болои се фил 

меистад. 

Насли туро бағоят афзун хоҳам кард, мисли ситорагони осмон ва мисли 

реге ки дар соҳили баҳр аст (Ҳастӣ 22:17) – чор ҳазор сол пеш навишта шуда 

буд. Ҳоло дар замони на он қадар дур – то пайдоиши телескоп – дар само 

миқдори ситорагони маълум зиёда аз якуним ҳазор шуморида намешуданд 

(фақат сайёрагони ба чашм намоён ба ҳисоб дароварда шуда буданд). Реги 

соҳили баҳр бошад, бағоят шумораи зиёд дорад. 

Мушоидаҳои астрономии асрҳои охир имкон дод, ки маънои сухано-

ни ба Айюб гуфташударо дарк кунем: Оё ту гиреҳҳои Парвинро бастаӣ? Ё 

бандҳои Ҷабборро метавонӣ кушоӣ? (Айюб 38:31). Дар қадим Парвин ва Ҷаббор-

ро  мувофиқатан ситарагони бурҷи Плеяда ва Орион номида, фикр доштанд, 

ки бо мурури замон ҷои онҳо иваз намешавад. Аммо маълум мешавад, ки 

ҳамаи ситрагон Орион низ – накшҳои аз Замин мушоидашаванда бо мурур-

ри замон  нисбати якдигар ҷои худро иваз мекунанд. Танҳо Плеядҳо доимо 

намоён мешуданд ва бетаъғир намоён мемонанд. 

Ҳангоме ки Ӯ вазне барои бод муқаррар менамуд (Айюб 28:25) – то таҷри-

баи Торричелли, ки вазни бодро муайн кардан хост, гуфта шуда буд. 

Аксарият астрономҳои қадим Моҳ ва Офтобро аз рӯи ҳаҷм қариб як-

хел мешумориданд. Фикркуанндагони «прогрессив» низ буданд. Ба фикри 

онҳо Моҳ аз Офтоб калонтар ва дуртар ҷойгиршуда, аз ҳамин сабаб гармии 

он то мо омада намерасад. Аммо дар китоби Ҳастӣ 1:16 гуфта шудааст: Худо 

ду нурдиҳандаи бузург ба вуҷуд овард: нурдиҳандаи калонтар, барои ҳукумронӣ бар 

рӯз, ва нурдиҳандаи хурдтар, барои ҳукумронӣ бар шаб, ва ситорагон; 

Албатта, илму фан чӣ қадар инкишоф ёбад, то рафт донишҳои навро 

ҷамъ мекунад ва дар вақти дилхоҳ «мо ба таври ҷузъӣ медонем ва ба таври ҷузъӣ 

бувват мекунем» (номаи якуми Кӯринтиён 13:9). Ҳатто аз рӯи поззицияи илми 

нопурраи мо, ибораҳои зерин чӣ қадар маънои чуқур ва аҷоибро доро аст, 

тассавур кардан мумкин аст: «Дар ибтидо Худо осмон ва заминро офа-

рид» (Ҳастӣ 1:1). Ғайр аз хабари офариниши кӯҳҳо ва водиҳо ин ибора 

маънои чуқури табиатшиносиро дар бар мегирад. Калимаи қадими яҳудӣ, 

ки барои ифода кардани замин ва осмон истифода шудааст, дар як вақт муво-

фиқатан синоними фазо ва материя ба шумор меравад. Ибораи дар ибтидо 
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бошад, дар як вақт сеюм категорияи фундаменталӣ – вақтро ифода мекунад. 

«Ва замин бешакл ва холӣ буд ва торикӣ бар рӯи обҳои азим буд» (Ҳастӣ 1:2). Ма-

терияи ҳоло бешакл ва бетартибро чунон содда ва шоирона ифода кардан 

мумкин аст? Барои барпо кардани ин массаи аморфӣ бар система энергия 

ҷори кардан лозим буд. Ва чунин ҳам шуд: Ва Худо гуфт «рӯшнои бишавад, ва 

рӯшнои шуд» (Ҳастӣ 1:3). Аз рӯи нуқтаи назари физикии ба мо маълум, дар 

системаи фазо-вақт офариниши модда ва тасниф кардани он, ба воситаи 

энергияи маълумоти аз берун воридшаванда дар мувофиқати реҷаи муайяни 

пешакӣ мавҷудбуда, нисбати қиссаҳои зоҳиран илмӣ, ки «абсолют чизе» (он 

вакт на фазо, на вакт, на материя, на энергия ва на маълумот буд) бесабаб 

таркида, олами моро бо тамоми мураккаботу ҳамоҳангии мушоидаша-

вандааш офаридааст, ҳақиқатмонанд мебошад.  

Вале он вақт китобҳои илмӣ, ки қуллаи ҷаҳонфаҳмӣ шуморида 

мешуданд, қадим шуда, то рафт содда мегарданд. Библия бошад, ҳам аз 

ҷиҳати илми-табиӣ ва ҳам таърихӣ тасдиқҳои нав ба навро зоҳир мекунад. 

Ин гуна мисолҳо хеле барзиёданд. 

Археологҳо дар бораи мавҷудияти шаҳрҳо, давлатҳо, халқҳо ва 

воқеаҳои замони гузашта, ки ба мо аллакай аз Библия маълум аст, шахо-

датҳои бисёрро кашф мекунанд. Соли 1947 дар райони баҳри Майит кашфи-

ёти манускриптҳои қадими Кумрон, он фикрро, ки тамоми кароматҳо ва 

ваҳиҳои Библия дертар навишташуда шуморида мешуданд, батамом рад 

намуд. Дастнависҳое, ки то Мавлуди Масеҳ навишта шуда буданд, бо матнҳои 

Библияи ҳозира тамоман мувофиқ омаданд.  

Зеро ки ба ростӣ ба шумо мегӯям: то осмон ва замин фано нашавад, ҳеҷ як 

ҳарфе ва нуқтае аз Таврот ба фано нахоҳад рафт, то даме ки ҳаммаш иҷро шавад 

(Матто 5:18). 

Дигаргуна нахоҳад буд. Библия – ваҳии Худои Ҳамадон, вай дар ифо-

даи деталҳо ноаниқ нахоҳад буд. Онҳо ҳатто ба мақсадҳои асосии Каломи 

Муқаддас мансуб набошанд ҳам, ба саҳеҳии он шубҳа нест. Тӯхфон ҷои 

муҳими Библия ба шумор меравад. Барои баёни он чор боб (Ҳастӣ 6-9) бах-

шида шуданаш тасодуф нест. Ба ҳар яки ин муроҷиатҳо муаллифони Аҳди 

Ҷадид иқтибос меоваранд. Ин муроҷиатҳо дар бистто китоби Ахди Ҷадид 

мавҷуд аст. Ҳатто Исо Масеҳ оиди тӯфон, онро афсона не, балки чун воқеаи 

ҳақиқии иҷрошаванда сухан ронда буд, тасодуф нест:  

«Чи тавре ки дар айёми Нӯҳ шуда буд, дар омадани Писари Одам низ 

ҳамон тавр хоҳад шуд, Зеро, чй тавре ки дар айёми пеш аз тӯфон, то он рӯзе ки 

Нӯҳ ба киштӣ даромад, мехӯрданд, менӯшиданд, зан мегирифтанд ва ба шавҳар 
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мерафтанд, ва чизе намефаҳмиданд, то даме ки тӯфон омада, ҳамаро несту нобуд 

кард, - омадани Писари Одам низ ҳамон тавр хоҳад шуд» (Матто24:37-39; Луқо 

17:26-27). 

 Мутолиаи бобҳои Библия, ки Тӯфони Умумиҷаҳониро ифода меку-

нанд, моро маҷбур мекунад, ки оиди Ҳукми омада истода ва Наҷоти ҳадья-

шуда фикр кунем. Аммо ин маънои онро надорад, ки Тӯфон – ҳамагӣ аллего-

рия, киноя, ё дар асл содир нашуда буд. Агар мо ин гуна нуқтаи назарро пин-

дорем, Офаридагорамон, Наҷоткорамон ва Ҳукмдорамон – Рабби Исои Ма-

сеҳ, ҳаёт ва марги боуқубаташ низ дар ин дунёи реал ҳеҷ гоҳ мавҷуд набуда, 

мисоли аллегория шуморида шуданаш мумкин аст. Байни аллегория ва 

ҳақиқат кӣ канорро нишон дода метавонад? Он гаҳ рӯзи Ҳукм низ алегория 

шуда мемонад-ку? Дар ин ҳол чаро Тӯфонро баён кардан лозим аст? 

 Парвардигор ба инсон инъоми бебаҳо – озодиро ато кардааст. Аз ин 

инъом истифода бурда, инсон ба интихоби озод – Библияро Каломи Худо-

ванд ва оиди наҷот Хушхабар гӯён қабул ё рад карданро дорад. Дар ин инти-

хоб вариантҳо ва созишҳо ҷой надоранд. «Балки сухани шумо: «оре, оре» ва «не, 

не» бошад, он чи зиёда аз ин бошад, аз иблис аст» (Матто 5:37). Баҳои ин инти-

хоб хеле баланд аст. Ин  гуна баҳои баланд набояд буд.  
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