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Бори аввал дар ИМА бо номи Old Earth? Why Not! нашр шудааст/by 

James I. Nihenhuis-Genesis Verasity, Houston, Texas, 2003.-210p. 

ISBN: 0-9726206-0-5. Рақамаш дар каталоги китобхонаи конгресс-

2002095802.    

 

Оиди пайдоиши Замин ва ҳаёт дар он Джеймс Ньенгуис ба худ суол 

карда истода ба хулосаҳои аҷоиб меояд: динозаврҳо дар рӯи Замин бо 

одамон дар як вақт зистаанд, Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ- сафсата не, бал-

ки ҳақиқат, давраи яхбандӣ дар давраи Мисри Қадим низ давом дошта 

буд… 

Ин китоб барои доираи васеи хонандагони донишдӯст 

пешбинӣ карда шудаст. 

 

 

© 2003 by James I. Nienhuis                                                                 
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                  Сарсухан 

 Ба мо доимо назарияи Замини «қадим» ва эволюцияи дар-

винро-яъне назарияҳое, ки аз ҷиҳати илмӣ тасдиқ карда 

нашудаанд ва модели библиявии таърихи Заминро рад меку-

над, ҷорӣ менамоянд. Вале дар асл бошад, маълумотҳои илми 

табиӣ ва антропология ва аз ҷумла каломи Китоби Муқаддас 

таълимотеро, ки дар илми ҳозиразамон ҳукмфармо аст, ихти-

лоф менамояд. Дар ҳар як боби ин китоб ман, яке аз 

фикрҳоро, ки дар асоси ин таълимот мехобад кӯшиш дорам, 

ки рад намоям. Ақидаҳои нодурустро як сӯ гузошта ба да-

лелҳо назар меафканем.   
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                                                                 Фикри 1 

                                            Динозаврҳо тақрибан 65 

                       миллион сол пеш мурда рафтаанд 

 

      Агар ин тасдиқ дуруст бошад, он гоҳ одамон бо динозаврҳо дучор 

намешуданд ва дар таърихи башарият дар бораи алоқа бо онҳо сухан 

ҳам намерафт. Оё ин чунин аст? Худ муҳокима кунед. 

      Калимаи динозавр соли 1841 бо шарофати олими англис ҷаноб 

Ричард Оуэн ба мулоқот дароварда шуд. Ҳангоми таҳқиқ кардани 

ҷисмҳои сангшудаи хазандагони калон Оуэн хулоса кард, ки ӯ бо як 

қатор ҳайвононе, ки аз ҷиҳати илмӣ номаълуманд кор дорад ва онҳоро 

динозаврҳо, яъне калтакалосҳои даҳшатнок номид. Ин калтакалосҳои 

даҳшатнок башарро дар тамоми таърихаш ҳамроҳӣ мекунанд. Дар ва-

тани ҷаноб Оуэн дар Британияи Кабир одамон начандин бор ба дино-

заврҳо дучор шудаанд.  

 «Таърихи Бриттҳо» ба забони қадимии валлигиҳо навишта шуда, 

аз тарафи Гальфрид Монмутск ба забони англисӣ тарҷима шудааст, 

ривоят мекунад: Шоҳ Морвид, ки тахминан солҳои 330 пеш аз мелод 

ҳукмфармои кардааст, қурбони хазандаи азим гардидааст. Солнома-

навис чунин иқрор мекунад: «Махлуқ ба ӯ ҳамла кард ва даҳонашро 

бо пуррагӣ васеъ кушода ӯро чун моҳии хурд фурӯ бурд». Гальфрид 

ба ин махлуқ белуа ном ниҳод
1
.                                                                                     

   Дар хроникаи таърихи дертарини соли 1405 дар бораи махлуқе, ки 

дар наздикии шаҳраки Беризи дар мулки графи англиси Саффолк зис-

та буд хабар медиҳад: 

«Дар атрофи шаҳраки Бериз дар наздикии Сад-

бери ба сари аҳолии қишлоқ мусибат афтод. Ба 
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наздики як аждаҳори калони сараш теғадор, 

дандонҳояш мисли арра ва бениҳоят думи дароз 

дошта, пайдо шуд. У чӯпонро кушта аксарияти 

гӯсфандонро хӯрд. Аз сабаби тирногузарии 

пӯсти ӯ ҳаракати камонварони маҳалӣ барои 

куштани ҷонвор зоеъ рафт… ва сипас, «барои 

нобуд кардани ӯ аз гирду атроф халқ ба ҷамъ 

омад. Он гоҳ аждаҳор дид, ки ба сӯяш боз бо ка-

мон ҳуҷумкунон меоянд, ӯ сӯи ботқоқ ё кӯл ши-

тофта дар буттаҳои баланди қамишзор пинҳон 

шуд ва минбаъд касе ӯро надид»
2
. 

 

   Амалдорони ҳукумати британия дар бораи хазандагони парвозку-

нанда, ки миллионҳо сол пеш мурдаанд, эҳтимол бехабар монда соли 

1793 чунин навиштаанд: 

  

«Охири ноябрь-саршавии декабри соли гузашта 

аҳолии қишлоқ аждаҳорҳоро, ки аз шимол ба 

шарқ бо тезӣ мепариданд мушоҳида карданд ва  

дар ҳамин асос деҳқонон хулоса карданд, ки де-

ре нагузашта ҳавои бади ғайриоддӣ фаро меги-

рад ва пешбинии онҳо тасдиқ ёфт»
3
. 

 

   Фольклор ва адабиёти Британияи Кабир айнан дар бораи хазанда-

гони азим бо маълумотҳои рангоранг пур мебошад. «Махлуқи Лох-

несӣ» вирди забонҳо шудааст; садҳо маротиба ҳикояҳое, ки бо онҳо 

дучор шудаанд, ҳастанд. Бештар аз чил маротиба ин махлуқҳоро дар 

кӯли Лох-Морар мушоҳида кардаанд ; инчунин бо онҳо дар кӯлҳои 

Лох-Ломанд, Лох-Эйв ва Лох-Раннох дучор шудаанд, лекин дорои 

эътибори ҷамъият нагаштанд
4
. Бештар аз сад маҳалҳои  британӣ ҳан-

гоми мавҷуд будани онҳо пайдоиши аждаҳорҳо ба қайд гирифта шуда 

буд. Ин ҳангоми оне, ки динозаврҳо 65 миллион сол пеш мурдаанд? 

   Аполлоний Тианский таърихшинос ва сайёҳ, ки 2000 сол пеш зис-

та буд, навиштааст: «Дар Ҳиндустон аждаҳорҳои азим бисьёранд. 

Онҳо дар кӯҳҳо ва ботқоқзорҳо зист доранд»
5
. Аз рӯи гуфтаҳои ӯ 
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аждаҳорҳои ботқоқ сустҳаракат, дарозиашон 30 оринҷ (то 17 метр) 

буда, танаи онҳо бо пулакчаҳои сиёҳ пӯшида шуда, пулакчаҳояшон аз 

пулакчаҳои аждаҳори кӯҳи калонтаранд. Охирон аз онҳоро Аполлоний 

ба монанди махлуқи азими тиллоранга, ки монанди дарьёи кӯҳӣ тез 

ҳаракат мекунад ва филҳоро ба ҳалокат мерасонад  тасвир менамояд
6
. 

   Таърихшиноси Рум Плинии Калонӣ қайд карда буд, ки дар Ҳин-

дустон аз  қадим филҳо ва аждаҳорҳо бо ҳам душмананд. Аз рӯи 

гуфтаҳои Плиний, аждаҳор одатан аз дарахт ба болои фил ҷаста ба 

хартум ёки чашмонаш меҷабад, ва дар атрофаш печ зада оҳиста 

ҳалқаро месиқонад. Фил кӯшиш мекунад, ки аз болояш аждаҳорро 

партояд, вале қуввати фишор ва заҳри аждаҳор ӯро ба коми марг ме-

расонад. Он вақт фил бо тамоми вазни ҷуссааш ба болои аждаҳор 

афтода ӯро пахш мекунад. Ғайр аз ин аждаҳорҳо филҳоро барои 

дастгтр кардан дар обанборҳо пинҳона интизор мешеванд. Вақте ки 

онҳо ба обнушӣ меоянд ногаҳон ҳуҷум мекунанд. Вале рафту натиҷаи 

ин задухӯрд таъғирнопазир мемонад
7
. 

    Марко Поло аз Осиё баргашта дар бораи оилахои номдоре, ки 

аждаҳорҳоро парвариш намуда дар мавриди махсус онҳоро ба 

аробаҳои император мебастанд ва инчунин, баъзе узвҳои аждаҳорҳоро 

дар соҳаи тиб истифода мебурданд, навишта буд
8
. Солномаи хитоӣ, ки 

имрӯзҳо хеле васеъ паҳн шудааст аз дувоздаҳ ҷонворон ёздаҳтояшон 

(муш, саг, гов, харгӯш, паланг, мор, асп, гӯсфанд, маймун, хурӯз ва 

хук) ҷолиби диққат аст. Дувоздаҳумин ҷонвар – ин аждаҳор мебошад. 

Хитоиҳо аждаҳори афсонавиро ба рӯйхати ҷонворони хеле номдор оё 

медароварданд?  

    Таърихшиноси қадими Юнон, Геродот, ки дар асрхои V-IV пеш 

аз мелод зиста буд, дар бораи морҳо, ки дар осмони Аравия мепари-

данд
9
 ва инчунин морҳои қанотдоре, ки имрӯзҳо эҳтимол дар Африкаи 

Ҷанубӣ мепаранд, навишта буд. Сокинони махалӣ онҳоро «конгамато» 

меноманд
10

.   

   Ҳидуёни амрикоии қабилаи суҳ дар бораи мавҷудоти парвозку-

нанда, ки соҳиби қаноти шаш метра буд ва боре онро раъду барқ зада-

аст ва тасвири ин мавжудот маҳфуз мондааст, нақл мекунанд. Эҳти-

мол, ин ҳамон даҳшатнок «Паррандаи Азим»-и персонажҳои қадими 

фольклории ҳиндуёни амрикои аст
11

. 

   Дар рӯзномаи Эпитафия хабар дода шуда буд, ки соли 1890 ду 

нафар подабони (кавбои) Аризонагӣ хазандаи калони парвозиро кушта 
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буданд
12

. Сараш ба сари аллигатор монанд, дарозиаш дуним метр бу-

да, ковоки даҳонаш бо дандонҳо пур буд. Подабонон барои хотира 

қисми охири қанотҳояшро, ки дорои пардаи мустаҳками ба кӯршапа-

рак монандӣ дошта буд, бурида гирифтанд.  

   Шаҳраки Фаронса Нерлюк ба шарафи зафар бар зидди аждаҳор аз 

нав номгузорӣ карда шуда буд. Аз рӯи гуфти шоҳидон ин ҷонвар аз 

барзагов калонтар ва шохҳои дарози тез дошт
13

. 

   Дар машҳуртарин китоби илмии давраи Таҷҷаддуд “Historia Ani-

malium” (Таърихи ҳайвонот) гуфта шудааст, ки дар асри ХVI 

аждаҳорҳо нисбатан хурдтар ва камнамо шуданд
14

.  

   Дар китоби Аюб Таврот, ки тақрибан 2000 сол пеш аз мелод ба 

вуҷуд омадааст, дар бораи ҳайвоне, ки баҳмут, аспи обӣ (бегемот) ном 

дорад хеле муфассал тасвир шудааст (боби 40). Ин мавҷудоти лаванди 

азим, ки думаш мисли дарахти ҷалғӯза (кедр) аст, дар ботқоқзорҳо умр 

ба сар мебарад. Эволюционистҳо тасдиқ доранд, ки дар китоби Аюб 

гиппопотам ёки фил тасвир карда шудааст. Аммо думи ин ҳайвонҳо 

мисли ҷалғӯза аст? Ба фикрам ин тавр нест. 

   Дар тасвири рӯйсанги ҳиндуёни қабилаи анасазӣ, ки дар ҷануби-

ғарби Иёлоти Муттаҳида зиста буданд, аждаҳорҳо бо одамон паҳлу ба 

паҳлу тасвир ёфтаанд
15

. Дар ин тасвирҳо қабати ғафси карахши саҳро 

аз ин шаҳодат медихад, ки онҳо бисьёр асрҳо пеш ба вуҷуд омадаанд. 

Карахши саҳро – ин қабатхои тунуки чанг ва чангзарраҳо буда дар 

ҷинсҳои харсангӣ ба туфайли шамол оҳиста ба чамъ меоянд. Дар 

тасвирҳои анасазӣ ғафсии ин қабат ба якчанд садсолаҳо мувофиқ ме- 

ояд
16

. Бинобарин ин, асарҳои санъат қалбакӣ ёки кори бо шӯхи иҷро 

кардаи муҳоҷирони Аврупоӣ нахоҳад буд (онҳо ба ин гуна қалба-

кикорӣ асосе надоштанд). Ин расмҳо дар ин қитъа, то пайдоиши онҳо 

ба вуҷуд омада баҳри исботи ҳамзистии аждаҳорҳо бо аҳолии маҳалии 

Амрико хизмат карда метавонад. 

   Дар мазорсангҳои Икаи қадими Америкаи Ҷанубӣ дар сафи ода-

мон инчунин, мавжудотоне, ки ба трицератопҳо, птерозаврҳо ва тиро-

назаврҳо монанданд, тасвир ёфтаанд
17

. 

   Рӯзномаи “The Independent”, ки дар ҷумҳурии Пануа Гвинеяи Нав 

чоп мешавад хабар додааст, ки 11декабри соли 1999 дар наздикии 

шаҳри Бабоа аҳолии қишлоқ калтакалоси азими дар об шинокунанда-

ро диданд, сипас, рӯзе дертар дар наздикии ҳамон ҷой ӯро пастор ва 

сардори колисо мушоҳида карданд. Аз рӯи гуфти шоҳидон, ин ҷонвар 
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дорои «дарозиаш ба самосвал баробар, ғафсии танаш қариб ду метр 

буда гардани дароз ва думи дарози борик дошт. Ӯ дар хушки бо 

пойҳои қафояш, ки ғафсиаш бо дарахти нахл (пальма) баробар буд, 

ҳаракат мекард. Пойҳои пешаш аз пойҳои қафоиаш хурдтар буд. Ӯ 

соҳиби чашмони калон ва дандонҳои тезӣ ба панча баробар буд. Са-

раш бошад, шакли сари барзаговро ба ёд меовард. Пӯсташ ба пӯсти 

тимсоҳ монанд буда, дар тахтапушташ ҷӯякҳои чуқуре мавҷуд буд»
18

. 

      Таърихшиноси Рум Дион Кассий дар навиштаҷоти худ воқеаи но-

гуворе, ки бо аждаҳор рӯй додааст ва дар асри III пеш аз мелод ҷои 

худро дорад, ёдоварӣ менамояд. Дар Африкаи шимолӣ армияи Рум бо 

сардории консул Регула бар зидди Карфаген ҷанг мекард. Аждаҳор 

пинҳона ба қафои сафи ҷанговарони рум ҷойгир мешавад. Бо фармони 

Регула ҷанговарон ӯро ба қатл расонда пӯсткан мекунанд ва пӯсташро 

ба сенати Рум мефиристонанд. Вақте ки бо фармони сенат пӯстро чен 

карданд натиҷааш ҳамаро ба ҳайрат овард. Дарозии аждаҳор тахминан 

36 метр ва бари пӯсташ ба дарозиаш тахминан мувофиқ омад
19

.    

Находки, дар ҳар яки ин хазорҳо нафарон, ки хазандагони азимро дида 

буданд галюцинация шуда бошад? Албатта не! Ин маънои онро дорад, 

ки динозаврҳо 65 миллион сол пеш намурдаанд. Касоне, ки гуфтаҳои 

шоҳидонро, ки динозаврҳоро муфассал тасвир кардаанд рад мекунанд, 

ба шутурмурғе, ки сарашро дар қум пинҳон медорад монанданд.                
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                                                                        Фикри 2 

                     Ба динозаврҳои кофташаванда                                                                                

                                         миллионҳо сол аст  

 

  Агар динозаврҳо ба тамоми таърихи моён ҳамроҳи карда истода 

бошад, он гоҳ савол пайдо мешавад, оё синни ҷасади сангшудаи онҳо, 

ки ба мо чунин бузург мегӯянд (65-150 миллион сол) ҳақиқат аст?  

   Замоне, гил ва рег ба қаъри обанборҳо фаромада дар он ҷо орга-

низмҳои нобудшуда ва ниммурдаро мепӯшиданд. Сипас, об ба поён 

фаромада ин қабатҳои таҳшиниро луч мемонад. Офтоб онҳоро хушк 

мекунад ва ҳамроҳи онхо организмҳои дар он гузошташуда минбаъд 

сахт шуда ба ҷинсҳои кӯҳӣ мубаддал мегардиданд. Ҳамин тавр, 

сангшавӣ  ба вучуд меомад.  

   Агар динозаврҳо дар ҳақиқат ҳам кайҳо нобуд шуда бошанд, он 

гоҳ дар ҷисмҳои сангшудаи онҳо моддаҳои органикӣ нахоҳад монд, 

чунки пайвастаҳои органикӣ дар тӯли миллинҳо сол вайрон мешуд, 

ёки ба минералҳо табдил меёфт. Ҳол ин ки, олимон начандин бор ҳан-

гоми таҳқиқ кардани ҷисмҳои  сангшудаи боқимондаҳо моддаҳои ор-

ганикиро ёфтанд. Ин дарёфт аз он дарак медиҳад, ки ба синнусоли 

ҷисмҳои сангшуда ҳазорҳо, наинки милионҳо сол аст. Дар таърихи 

башарият дар бораи динозаврҳои зинда ёдовариҳои барзиёдро агар ба 

назар гирем, ин нотааҷуббовар аст.  

  Герхард Мюцер навиштааст, ки дар устухонҳои динозаврҳо остео-

кальцин ёфт шудааст
1
. Агар ба онҳо миллионҳо сол бошад, он гоҳ ин 

сафедаи устухон аллакай завол ёфта, ёки бо воситаи обҳои минералие, 

ки ин ҷисмҳоро иҳота мекунаду аз байни боқимондаҳои гӯршуда 

мегузаранд ба моддаҳои ноорганикӣ  табдил меёфтанд. 

   Дар Монголия ҳангоми кофтуков ҷасади сангшудаи динозаври 

модда ёфт шуд. Ӯ ҳангоми чӯҷабарорӣ дафн шуда буд. Ҳамагӣ ин ту-

хумҳо 22 дона буд
2
. Олимоне, ки ин тухумҳоро таҳқиқ карда буданд аз 

таркибаш сафеда ёфтанд. Агар ноустувории кимёвии сафедаро ба 

назар гирем, ин батамом ҳодисаи ногаҳонӣ буд
3
.  
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   Ҳайати муаллимон ва коркунони илмии донишгохи иёлоти Мон-

тана – эволюционистҳо ва тарфдорони ғояи Замини қадим дар усту-

хонҳои тиронозавр зарраҳои хуни сурхро ёфта ба ҳайрат омадаанд. 

Онҳо шаш маротиба санҷишҳои гуногун гузаронида кӯшиш доштанд, 

ки ин зарраҳо эритроцит не, балки чизи дигар буданашро исбот намо-

янд
4
. Аммо ҳар дафъа натиҷаи санҷишҳо мусбат баромада, дар сафи 

олимоне, ки ба ғояи Замини қадим боварӣ доштанд, воҳимаро мебар-

дошт. Чи тавре ки чашмдошт буд ин маълумотҳо инчунин маълу-

мотҳои дигари оламшумул оиди таркиби аномалии моддаҳои орга-

никӣ, ки дар ҷисмҳои сангшудаи динозаврҳо мавҷуд буданд, дар 

нахустин саҳифаҳои рӯзномаҳо чоп нашуданд. 

   Дар вилояти Альберти Канада дар конкрецияҳои кони оҳан усту-

хони динозаврро ёфтанд. «Конкрецияҳо роҳи воридшавии обро меба-

станд. Бинобарин ин, устухонҳо аз ҳар ҷиҳат аз устухонҳои ҷонварони 

дар замони ҳозира мурда ҳеҷ  фарқе надоштанд»
5
. 

   Дар шимоли Аляска якчанд даҳсолаҳо пеш устухонҳо ёфт шуда 

буданд. Онҳоро, то дирӯз устухонҳои говмеш меҳисобиданд. Онҳо 

сангшуда набуданд ва хеле тозаю нав менамуданд. Олимоне, ки мах-

сус ба Аляска барои таҳқиқ кардани онҳо омада буданд, маълум кар-

данд, ки устухонҳо ба динозаврҳои мурғобинӯл мансубанд
6
. Усту-

хонҳои нави сангнашудаи динозаврҳо ба миллион солҳо, ки эволюци-

онистон меҳисобиданд, мувофиқ намеомаданд. Қисми зиёди усту-

хонҳои динозавр, ки дар илм маълуманд аз бофтаҳои устухони зарар-

надида таркиб ёфтаанд
7
, ки онҳо ҳатман дар тӯли миллион сол 

қабатҳои ғафси таҳшинии ҷинсҳо пора-пора мешуданд. Дар  ҷинсҳои 

сангшуда мавҷуд будани моддаҳои органикӣ, ки дар ин боб оварда 

шуд ва инчунин, бо аждаҳор дучор шудани шумораи зиёди одамон дар  

асоси боби гузашта, ҳамаи ин бо гипотезаи  65 миллион сол пеш нобуд 

шудани динозаврҳо номувофиқ аст. Ин чистонро чи тавр бояд ёфт? 

Дар ин бора боби оянда сухан меронад.     
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                                           Фикри 3 

                                 Ҷинсҳои таҳшин дар  

                            тӯли миллионҳо сол оҳиста 

                                           ба вуҷуд омадаанд  

 

   Тарафдорони ғояи Замини қадим (ин ибораро мо нисбат ба он 

касоне, ки гипотезаи замини миллиард соларо доранд истифода ме-

барем) моро бовар мекунонанд, ки гӯё дар давоми миллионҳо сол 

обҳои уқьёнус якчанд маротиба болои хушкӣ баромада, сипас бо ҳар 

поён фаромаданаш дар он қабатҳои замин ҷинсҳои таҳшинро мегу-

зошт. Вакте ки уқьёнус дафъаи дигар хушкии соҳили континентҳоро 

забт мекард аз болои қабати таҳшини пештара (дар байни милионҳо 

сол ин қабатҳо бояд буд, ки аз харсангҳо низ сахттар шаванд)   

оҳиста қабати нав ҳосил мешуд. Ин  қабатҳои таҳшин гӯё орга-

низмҳои мурдаро зери худ оҳиста гӯр мекарданд. Вақто ки,  оби 

уқьёнус ба поён мефаромад ин қабатҳо сахт мешуданд ва дар тарки-

би онҳо организмҳои асирмонда ба ҷисмҳои сангшуда мубаддал ме-

гаштанд.  

   Яке аз тарафҳои нозуки ин назария аз он иборат, ки дар қатор-

сутуни геологӣ қабатҳои ҷинсҳои таҳшин ба территорияҳои хеле 

азим-давлатҳо ва ҳатто қитъаҳо паҳн шудаанд. Вале дар ҳамон ҷое, 

ки ин қабатҳо қитъаҳоро ба тамом паҳн накарда бошанд, онҳо ба 

ҷинсҳои таҳшини намуди дигар мегузаранд. Ин аз он шаҳодат 

медиҳад, ки пайдоиши қабатҳо ҳангоми хушкиро батамом об зер 

карданаш ба вуҷуд омадааст
1
. Он вақтҳо кӯҳҳо набуданд. Дар ин бо-

ра боби минбаъда нақл мекунад.  

  Агар ҷинсҳои таҳшин дар ҳақиқат дар натиҷаи лаппиши дараҷаи 

уқьёнуси ҷаҳон – вақте ки, об хушкиро паҳн карда,  сипас мефаро-

мад ба вуҷуд омада бошад, он гоҳ онҳо танҳо территорияи дельтҳои 

дарьё, ки андозаи миёнааш ба 50х50 миль баробар аст, мепӯшиданд. 

Ба исботи ин он далел хизмат мекунад, ки имрӯзҳо ҷинсҳои таҳшин   
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асосан дар резишгоҳи дарьёҳо ҷамъ мешаванд. Дельтҳои дарьёҳо 

минтақаҳои асосии пайдоиши онҳо мебошанд.  

   Мувофиқи модели Замини қадим вақте ки, уқьёнус медамид да-

рьёҳо бурдани ҷинсҳои таҳшинро давом медоданд. Аз рӯи одат онҳо 

дар дельтҳо гун шуда дар чуқурии материкҳо ҷойгир мешуданд. 

Аммо, дар ин ҳолат вақте, ки оби уқьёнус ба поён мефаромад дар 

хушкӣ қабати ҷинсҳои таҳшин бо масоҳати дельтаи дарьёҳо баробар  

буд ва бо мурури замон ин боқимондаҳо сахт шуда ба санг табдил 

мегаштанд. Қаторсутуни геологиро аз худ карда истода мебинем, ки  

ҷинсҳои таҳшин аз ҳад бисьёр территорияҳо – вилоятҳо, давлатҳо ва 

бутун континентҳоро ишғол мекунад. Ҳамин тавр, гипотеза оид ба 

таъғирёбии дараҷаи уқьёнуси ҷаҳон ҳамчун сабаби пайдошавии 

ҷинсҳои таҳшин, танқидро бардошт намекунад. Зоҳиран, ин гуна 

қабатҳои васеи ҷинсҳои таҳшин дар қаъри обанборҳо, ки як вақтхо 

сатҳи хушкиро мепӯшиданд ба вучуд омадаанд – яъне ҳангоми 

Тӯҳфони умумиҷаҳонӣ. 

   Дар қабатҳои ҷинсҳои таҳшин зуҳуротҳои аҷоибро мушоҳида 

карда мешавад, ки он андешаро ба тези таҳшиншавиаш равона ме-

кунад. Ин  дарахтҳоест, ки полистрат ном дорад. Ин дарахтҳо дар 

ҳолати амудӣ ба санг мубаддал гашта аз қабати бисьёри ҷинсҳои 

таҳшинии  қаторсутуни геологӣ гузаштааст
2
. Агар ба ғояи тарафдо-

рони Замини қадим боварӣ оварем, аз ин мебарояд, ки гӯё ин дарах-

тҳо дар хушкӣ сабзида, баъд аз ғарқ шуданашон миллионҳо сол дар 

қаъри обанборҳо истодаанд ва дар атрофи онҳо ҷинсҳои таҳшин 

қабат ба қабат ғун мешуданд. Валекин он дарахтоне, ки имрӯзҳо бо 

сабаби пуршавии оби дарьёҳо  ғарқ  мешаванд маълум, ки дар даво-

ми якчанд садсолаҳо пӯсида меафтанд. Пас, находки моён ба дарах-

тони сангшудае, ки дар даруни об дар ҳолати амудӣ миллионҳо сол 

меистанду дар атрофашон оҳиста ҷинсҳои таҳшин ғун мешуданд 

бовар кунем? Рафти ин гуна воқеаҳоро ҳақиқатмонанд ҳисобидан 

душвор аст. 

   Дарахтҳои полистратӣ аз шаш метр баланд набуда, қисми реша 

ва болоии онҳо шикаста мебошад. Ин дарахтҳо ҳангоми Тӯҳфон ре-

шакан шуда буданд ва об онҳоро то ба ҳолоти амудӣ омаданашон 

мекашонд. Ба ин ҳол вазни решаи онҳо ёрирасонӣ мекард. Вақте ки 

дарахтони шикаста дар ҳолати амудӣ меистоданд ҷинсҳои таҳшин 

онҳоро бо чунин тезӣ равона кардан, ки онҳо вақти пӯсидан ва по-
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рашавӣ надоштанд. Тӯҳфони ҳалокатовари бошиддат, бо суръат 

ҷамъшавии ҷинсҳои таҳшинро таъмин кард, ки  дар давоми моҳҳои 

башумор дарахтони шикаста ва ғаркшуда пурра гӯронида шуданд.  

    Назарияе, ки мувофиқи он ҷамъшавии ҷинсҳои таҳшин милли-

онҳо сол давом дорад бо як қатор сабабҳои дигар ноустувор аст. 

Инак, то ки  уқьёнус қисми зиёди сатҳи хушкиро паҳн кунад қишри 

замини материкӣ ба фуруд ояд, ёки қишри уқьёнусӣ баланд барояд. 

Қишри замини материкӣ ва уқьёнусӣ ин қисми болоии қаъри замин 

буда, дар болои мантия ҷойгир шуда аст. Мантия ин қабатест, ки 

байни қишр ва ядро ҷой дорад. Вай аз магмаи нимгудохташуда 

иборат буда, зери фишори баланд меистад. Зичии қишри замини ма-

терикӣ аз зичии қишри замини уқьёнус хурдтар буда, аз ҳамин сабаб 

қишри замини зери континентӣ аз зери укьёнусӣ дида басе ғафстар 

аст. Ҳамин тавр, қитъаҳо ҳамон вақт нисбат ба уқьёнусҳо паст фа-

ромада метавонад, агар зичии минералҳое, ки қишри материкиро 

ташкил медиҳад, бесабаб калон шаванд. Ҳамин тавр, зичии қишри 

уқьёнусӣ нисбат ба материкӣ он вақт бардошта мешавад,  агар зичии 

минералҳои онҳоро таркиб дода, ногаҳ ба таври ақлнорас хурд ша-

вад. Дар натиҷаи ин қабатҳои болоии мантия ғафстар магардад. Ҳар 

дуи ин ҳолат, танҳо бар муқобили қонуни геохимя хоҳад рӯй дод. 

Геофизикҳо низ, албатта оид ба ин гуна таъғирёбӣ маълумоте надо-

ранд.  

   Тарафдорони ғояи Замини қадим мехоҳанд, ки мо ба ҷинсҳои 

таҳшин, ки дар қаъри обанборҳо оҳиста ғун шуда дар давоми бисьёр 

солҳо ҳайвонони мурдаро фурӯ мебурданд, боварӣ ҳосил намоем. 

Сипас, об ба поён фаромад, офтоб қабатҳоеро, ки дар он ҷисмҳои 

сангшуда гузошта шудаанд, хушк кард ва онҳо ба сахтшавӣ дучор 

омададанд. Аммо, ҳаммаи ин чунин оддӣ нест. Вакте ки ҷонвар дар  

муҳити об мемирад, ба вай лошахӯрон ва бактерияҳо ҳуҷум меку-

нанд ва дар байни ҳафтаҳои башумор аз онҳо нишона ҳам намемо-

над. Бо вуҷуди ин, тарафдорони ғояи Замини қадим таъкид меку-

нанд, ки гӯё организмҳои мурда дар қаър, то онҳоро ҷинсҳои 

таҳшин батамом пӯшида ва минбаъд миллионҳо сол ба поён фуруд 

омадани уқьёнус ба ҷисми сангшуда мубаддал гаштанд. Ин сафсата 

аст, чунки организмҳои мурда дар давоми якчанд моҳ аз тарафи ор-

ганизмҳои дигар фурӯ бурда мешаванд.  
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    Комилан равшан, ки ин мавҷудотҳо дар муддати хеле кӯтоҳ зе-

ри қабатҳои ҷинсҳои таҳшин дафн шудаанд. Дере нагузашта баъди 

ин об ба поён фаромад. Дар натиҷа организмҳое, ки дар ин қабатхо 

гузошта шуда буданд ба тезӣ сахт шуда напӯсиданд ва аз тарафи 

лошахӯрон хӯрда нашуданд. Оид ба Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ, ки бо 

суръат пайдошавии ҷинсҳои таҳшинро ин тавр тахриқ кардааст дар 

боби 9 сухан меравад. 

   Дар ҷинсҳои таҳшинии ҳаммаи континентҳо миллиардҳо мол-

люскаҳои сангшуда боқӣ мондаанд. Аҷоибаш дар он, ки сафраи 

онҳо бештар пӯшида шудаанд. Сафраи моллюскаҳо пас аз маргаш 

максимум баъди ду соат кушода мешавад. Маълум мешавад, ки ин 

моллюскаҳо зери қабатҳои боқимондаҳо чунон тез гӯронида шу-

данд, ки сафраҳояшон кушода нашуданд
4
. Моллюскаҳои мурда ҳеҷ 

ҳам дар қаър бо сафраи пӯшида шудаашон, то фурӯ бурдани 

ҷинсҳои таҳшин бисьёр солҳо нахоҳанд хобид.  

  Дар ҷинсҳои таҳшинии тамоми ҷаҳон мазорҳои азими ҷисмҳои 

сангшуда дучор мешаванд. Ҳалокати умумиҷаҳонӣ, бо тезӣ 

қабатҳосилкунии ҷинсҳои таҳшин ва бо суръат дафншавии орга-

низмҳои майиб ва ба марг расидаро ҳамроҳӣ кард. Минбаъд, чунон-

ки гуфта шудааст, боқимондаҳо ва организмҳои дар он гузошташуда 

бо шиддат хушк ва сахт шуданд. Аз ҳар гуна экосистемаҳо ҳар 

намуди ҷонварон ва растаниҳо дар ин қабристонҳои ҷисмҳои 

сангшуда омехта ором ёфтаанд. Зоҳиран, ҷараёни ҳалокатовари об 

ин ҷонварон ва растаниҳоро то зери ҷинсҳои таҳшин фурӯ рафтанаш 

бурдааст.  

    Дар Калифорния соли 1976 дар наздикии шаҳраки Ломпок ҳан-

гоми истихроҷи карьер скелети сангшудаи кити муйлабдор, ки даро-

зиаш 25 метр буд, ёфт шуд. Кит дар қабатҳои ҷинсҳои таҳшин дар   

ҳолати амудӣ бар думаш «рост» меистод
5
. Агар ба тарафдорони ғояи 

Замини қадим бовар кунем, кит қабатҳоеро, ки ба пайдоишашон 

миллионҳо сол лозим буд сӯрох кардааст. Оё дар ҳамин асос хулоса 

кардан мумкин аст, яъне кит миллионҳо сол дар қаъри баҳр дар ду-

маш мувозинат нигаҳ медошт, то вақте ки дар атрофаш оҳиста 

ҷинсҳои таҳшин ғун мешудад? 

   Дар Россия дар гилхок ва варақсанг, ки гуё синнусолашон 260 

миллион сол аст, геологҳо тақрибан 300 то тетроподҳоро, яъне ха-

зандагоне, ки дарозиашон аз якуним метр зиёд аст, ёфтанд. Ин тет-
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роподҳо низ дар ҳолати амудӣ, яъне думаш дар поён гулӯяш ба боло 

гӯронида шуда буданд
6
. Олимон мегӯянд, ин ҷинсҳои таҳшин, ки 

дар он тетроподхо ҷойгир буданд бо суръати якчанд миллиметр дар 

як сол меғеҷиданд. Аз ин мебарояд, ки ин мавҷудотҳо ҳазорҳо сол, 

то батамом зери ҷинсҳои таҳшин гӯронида гаштанашон дар дума-

шон меистоданд? Баракс: комилан равшан, ки азбаски онҳо дар 

муддати хеле кӯтоҳ гӯронида шудаанд, аз хамин сабаб дар ҳолати 

амудӣ мондаанд. 

   Замин то ин кадар қадим нахоҳад буд, чи тавр тарафдорони 

унифоризм фикр мекунанд, боз бо он сабаб, ки ҳангоми суръати 

ҳозираи бодлесу обшӯй континентҳо батамом бо уқьёнусҳо дар 

муддати 15 миллион сол баробар мешуд
7
. Бар зимни он, унифор-

мистҳо ғояи таъғирнопазири суръати ҷараёнҳои физикиро дар гуза-

шта муҳофизат намуда, баён доранд, ки синнусоли ҷисмҳо ва 

ҷинсҳои сангшудаи хушкӣ 500 миллион сол аст. Лек он гоҳ, чи 

қадар андӯҳгин набошад ҳам, эрозияи об ва шамол хушкиро эҳти-

мол 485 миллион сол пеш нобуд мекард. 

    Агар дараҷаи уқьёнуси ҷаҳон дар муддати миллионҳо сол на-

чанд маротиба бардошта шуда, сипас ба ҳолати аввала бармегашт ва 

ҳар гоҳ дар қитъа ва континентҳо пластҳои ҷинсҳои таҳшинро мегу-

зошт, он гоҳ ин пластҳо дар давраи ба поён фаромадани оби уқьёнус 

ба бодлесӣ дучор мешуданд. Минбаъд, вақте ки уқьёнус боз хушки-

ро мепӯшид, қитъаҳои аз бодлесӣ ҷабрдида бо боқимондаҳои нав, 

пур шуданаш лозим буд. Дар ин ҳолат олимон ҳатман аломатҳои 

эрозияи водиҳо, маҷрои дарьёҳо, ки бо боқимондаҳои бевақтӣ пур 

шуда буданд, мушоҳида мекарданд. Вале дар қаторсутуни геологӣ 

ин тавр нест
8
. Аз рӯи одат пластҳои ҷинсҳо яке дар зери дигараш 

мисли қабатҳои пирог ҷойгир шудаанд. Ин аз он дарак медиҳад, ки 

онҳо босуръат пай дар пай ҳангоми катаклизмаи Обии якмаротиба 

ҳосил шудаанд.  

   Дар хотир нигоҳ доштан лозим, ки ин пироги қабат ба қабати 

пластҳои геологӣ территорияҳои азим – тамоми давлатҳо, баъзан 

қитъаҳоро низ ишғол мекунанд. Вақте ки пластҳои ҷинсҳои таҳшин  

континентҳоро батамом намепӯшиданд, он гоҳ онҳо ба ҷинсҳои гео-

логии намуди дигар мубаддал мегарданд. Организмҳои зери ин 

пластҳои боқимонда, чунон тез гӯронида шуданд, ки ба порашавӣ 

дучор нагашта, дар натиҷа санг шуданд. Дарахтҳои полистратӣ аз 
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қабатҳои горизонталии ҷинсҳои таҳшин мегузаранд, ки онҳо гӯё дар 

давоми миллионҳо сол ҷамъ шудаанд. Аммо, ин гуна ҳолат ҳам, дар 

муддати кӯтоҳ ҳосил шуданаш мумкин аст. Ҳаммаи маълумотҳои 

илмӣ аз Тӯҳфони ҳалокатовар дарак медиҳад, ки дар натиҷаи он об 

бутун хушкиро паҳн карда, аз паси худ пластҳои васеи ҷинсҳои 

таҳшин ва организмҳои дар он гузошташударо гузошт. Ин обхезӣ- 

Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ  аст.                                            
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                                          Фикри 4 

                         Кӯҳҳо тақрибан 65 миллион 

                           сол пеш ба вуҷуд омадаанд 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

         Ба фикри тарафдорони ғояи Замини қадим дар сайёраамон сил-

силакӯҳҳо дар атрофи 65 миллион сол пеш пайдо шудаанд. Ба фикри 

онҳо, ин тахминан дар замони нобудшавии динозаврҳо ҳосил шудааст. 

Мо, оид ба ҷисмҳои сангшудаи динозаврҳо миллионҳо сол набуда, 

балки ҳазорҳо соланд боварӣ ҳосил кардем (дар ин бора дар боби 2 су-

хан рафт). Аз ин рӯ тахмин кардан мумкин, ки кӯҳҳо ҳангоми якчанд 

ҳазор солҳо пеш баъди нобудшавии динозаврҳо зери қабатҳои 

боқимондаҳо ба вуҷуд омадаанд. 

   Баъзе кӯҳҳо аз пластҳои ҷинсҳои таҳшин, ки аз миқдори азими 

ҷисмҳои сангшуда иборатанд, таркиб ёфтаанд. Ҳангоми кӯҳпайдо-

шавӣ ҷинсҳои иҳотакарда аз ҳамма тараф ин пластҳоро фишор медо-

данд ва боқимондаҳо, ки бо об ба континентҳои ғарқшуда меомаданд 

каҷ мешуданд, ёки чиндориро ба вуҷуд меоварданд (деформация 

бештар аз мантияи замин дар натиҷаи хориҷшавии магма рӯй медод ва 

ба туффайли он кӯҳҳо боз ҳам баландтар мегардиданд. Ба боби 9 назар 

кунед).  

   Агар кӯҳҳо дар атрофи 65 миллион сол ба вуҷуд омада бошад, пас 

аз ин мебарояд, ки ҷинсҳои таҳшин, ки ҳангоми кӯҳпайдошавӣ фу-

шурда шуда буданд, пештар ҳосил шудаанд (кӯҳпайдошавии 

боқимондаҳо имрӯзҳо ҳам ба назар мерасад, лекин ин аниқ акссадоҳои 

наонқадар дуршудаи ҷараёнҳо мебошад). Тарафдорони ғояи Замини 
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қадим мегӯянд, ки синнусоли қариб ҳамаи ҷинсҳои таҳшин аз 100 то 

500 миллион солро ташкил мекунад. Ба ин диапозон гӯё аксарияти 

ҷинсҳои қабатгашта дохил мешаванд, вале агар қабатҳои боқимондаи 

таҳшиниро 300 миллион сол гӯем, он гаҳ дар он вақт мувофиқи назари 

одатшуда, чун кӯҳпайдошавӣ ба амал омад, ба ӯ аллакай 235 миллион 

сол буд. Дар ин муддат ҳангоми оне, ки оби уқьёнус начанд бор хуш-

киро паҳн карда, сипас ба поён мефаромад, ин боқимондаҳо монанди 

харсангҳо сахт хоҳанд  буд. Пластҳои таҳшинӣ, то ба шакли ҷимҷима 

омаданашон сахт шуданашон лозим буд. Аммо дар ин ҳолат олимон 

ҳатман дар пластҳои каҷшуда таркиши нургузарандаро лозим буд, ки 

ёбанд. Агар мо ягон пластинкаи ҷинси тунукро қат кунем, чӣ рӯй 

медиҳад? Ӯ мекафад. Ҳамин тавр қабатҳои ҷинси таҳшин ҳангоми 

фишор додан, кафиданашон лозим буд. Вале дар пластҳои ҷинсҳои 

ҷимҷима аз деформация нишонае нест
1
. 

    Набудани ин гуна тарқишҳо барои хулосаи аниқ ва мукаммал им-

коният медиҳад. Ҳангоми ба вуҷуд омадани кӯҳҳо ин ҷинҳоси таҳши-

ни сахт набуданд. Имрӯзҳо онҳо мисли харсангҳоянд, аммо вақте ки 

онҳо шакли ҷимҷимаро  мегирифтанд, ҳамоно нам ва мулоим буданд. 

Ҳамин тавр, ҳамаи боқимондаҳо дар як вақт ҳангоми ҳалокати Обии 

умумиҷаҳонӣ ба вуҷуд омадаанд ва дере нагузашта ба сахтшави дучор 

шуда, ҷимҷима шуданд. Маълумотҳои геология такрор ба такрор 

Тӯҳфони Умумиҷаҳониро комилан тасдиқ мекунанд. 

   Бори дигар зикр мекунем, ки ҳангоми суръати эрозияи ҳозира за-

мини хоки континентҳо бо уқьёнус камаш дар муддати 15 милион сол 

баробар мешуд. Мувофиқан ҳамаи формацияҳои геологии конти-

нентҳо, ки синнаш аз 15 миллион сол зиёд аст, дар натиҷаи бодлесу 

обшӯй аллакай несту нобуд шуданаш лозим буд (ин тавр бошад, аз 

ҳамаи формацияҳои замини ҳамонсола, ки аз дараҷаи сатҳи баҳр ба-

ланд буданд нишоне ҳам намемонд). Бо вуҷуди ин тарафдорони ғояи 

Замини қадим ба он истодагарӣ мекунанд, ки синнусоли қариб ҳамаи 

қабатҳои ҷинси таҳшинии хушкӣ дорои садҳо миллион соланд. Агар 

суръати ҳозираи эрозияро ба назар гирем, он гоҳ комилан равшан ме-

гардад, ки натиҷаҳои ченкунии синнусоли ҷинсҳо комилан 30-40 ма-

ротиба баланд аст (15 миллион солро ба 30 зарб мезанем ва 450 мил-

лион сол мебарояд, ки ин айнан ба синнусоли бисёр ҷинсҳои таҳшини  

тахминшуда мувофиқ меояд).       
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    Кӯҳҳо дар навбати аввал аз тарафи бодлесу обшӯй нобуд шу-

данашон лозим буд, чунки онҳо бештар аз обу ҳавои бад азият мека-

шанд. Аммо ба фикри тарафдорони ғояи Замини қадим кӯҳҳо 

ҷинсҳоро дар бар мегирад, ки дорои садҳо миллон соланд, вале азбас-

ки бодлесу обшӯй дар кӯҳҳо  нисбат ба территорияи даштҳо аз ҳад зуд 

рӯй медиҳанд ва чунончи мо муайян кардем дар натиҷаи бодлесӣ кон-

тинентҳо дар давоми 15 миллион сол батамом бо уқьёнусҳо баробар 

мешуданд, он гоҳ кӯҳҳо аллакай баъди 1,5 миллион соли аввал аз байн 

мерафтанд
3
.     

   Дар зимни он дар кӯҳҳо ҷинсҳоро, ки дар таркибашон 

сангшудаҳои тӯқумшуллуқҳои содда, моллюскаҳо, каралҳо ва ҳаша-

ротоне, ки гӯё 500 миллион сол пеш ҳангоми саршавии эволюцияи 

биологӣ зиста буданд, зоҳир менамоянд (ғояи эволюцияи милионсола 

дар боби 8 раъд карда мешавад). Тарафдорони ғояи Замини қадим  

мегӯянд, ки марҳалаҳои аввалини эволюцияи биологӣ дар каторсутуни 

геологӣ ҳамчун дар саҳифаҳои китоби таърих акс ёфтааст; аммо дар 

асл бошад, дар ин муддат бодлесу обшӯй аз рӯи замин ҳамаи ҷинсҳоро 

камаш 30 маротиба несту нобуд мекард.  

   Дар фольклори эскимоссӣ ривоятҳо оид ба Тӯҳфони Уму-

миҷаҳонӣ боқи мондааст ва дар натиҷаи он сангшудаҳои организмҳои 

баҳрӣ дар баландии кӯҳҳо ҷойгир шудаанд (ин чи тавр руй додааст? 

Боби 9 хонед). Аз ин мебарояд, ки намояндагони ин халқи қадим аз 

аксарият олимони ҳозирзамон хеле донотар буданд. Организмҳои 

баҳрӣ ва пластҳои таҳшинии кӯҳҳосилкунанда фақат он вақт ҳосил 

шуданашон мумкин буд, ки агар селобаи ҳалокатовари об онҳоро 

ишғол карда дар зери қабатҳои боқимондаҳо, дар рафти катаклизмаи 

обии глобалӣ гӯронанд. Минбаъд, об ба ҷои чуқуршудаи уқьёнусҳо 

фаромад ва дар сатҳи ҳамворӣ ҷинсҳои дар он организмҳои гузошта-

шуда монданд.   

 Дар пластҳои ҷимҷиманоки кӯҳҳосилкунандаи ҷинсҳои таҳшинӣ   

аз деформация тарқише ба вуҷуд наомадааст. Ин маънои онро дорад, 

ки пайдоиши кӯҳҳо дар рӯзҳои охирини Тӯҳфон ба вуҷуд омадааст ва 

вақте ки пластҳои таҳшини шакли ҷимҷимаро мегирифтанд, онҳо 

ҳамоно нам ва мулоим буданд. Континентҳо аз дараҷаи баҳрҳо нисбат 

баланд шуданд, аммо ҳавзаҳои уқьёнус бошад, (дар натиҷаи 

боқимондаҳои таҳшин ва пайдоиши кӯҳҳо) баракс чуқуртар шуданд ва 

оби тӯҳфон ба он ҷо шорида рафт (ба боби 9 нигаред). 
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   Комилан намуди дигари кӯҳҳо ин вулқонҳо мебошанд. Онҳо ҳан-

гоми ҳаракати қишри замин вақте ки плитаҳои тектоникии уқьёнус зе-

ри континенталӣ «ғута» мезаданд, пайдо шудаанд. Ҷинсҳое, ки онҳоро 

таркиб додаанд аз алоқа бо мантия гудохта шуда, дар намуди магма аз 

байни қишри замини континенталӣ ба боло мебарояд ва моддаи 

вулқониро ба ҳамворӣ мепартояд. Бо ҳаракати қишри замин, инчунин 

заминҷунбиҳо низ алоқаманданд. 

   Дар ҷаҳон тақрибан 50 000 вулқонҳои хомӯшшуда мавҷуданд. 

Онҳо аз вулқонҳои фаъол қатъан фарқ доранд. Ба фикри тарафдорони 

ғояи Замини қадим аксарияти вулқонҳои хомӯшшуда тақрибан 65 

миллион сол пеш ҳангоми садамаи плитаҳои континенталӣ қишри за-

мин, ҷинсҳои таҳшини  кӯҳҳо ба шакли ҷимҷимаи бетаркиш мубаддал 

мешуданд, ба вуҷуд  омадаанд. Валекин чуноне, ки начанд бор гуфта 

шуда буд, ҳаммаи ин кӯҳҳо, ки дорои 65 миллион соланд, дар натиҷаи 

эрозия аллакай баъди 15 миллион соли пайдоишашон несту нобуд 

мешуданд. Вулқонҳои фаъол ва зилзилаҳо ин ҳамту акси садоҳои 

сахттарини фаоллигии вулконӣ ва сейсмикии замони нахустини об-

хезӣ ва баъди он мебошад, ки он ба ҳаракати тези пластҳои қишри за-

мин вобастагӣ дорад. 

   Дар уқьёнусҳо чуқуриҳо ва ҳавзаҳо дар натиҷаи ба поён  қатшу-

дани қитъаҳои океании қишри замин, чунончи мисли баъзе кӯҳҳо, ки 

дар ҳамворӣ дар натиҷаи ба боло қатшудани қитъаи замини материкӣ 

ба вуҷуд омадаанд. Ҳангоми садамаи плитаҳои тектоникии океанӣ 

қитъаи қишрҳо ба поён қат мешуданд ва дар қаъри уқьёнусҳо 

ҳавзаҳоро, ки чуқуриашон 11км аст, ба вуҷуд меорад ва баракс, ҳан-

гоми садамаи плитаҳои материкӣ қитъаи қишрҳо ва пластҳои ҷинсҳои 

таҳшини қубла мезаданд ва ба пайдоиши кӯҳҳои баландиашон то 8 км 

мусоидат мекард (ин ҷараён дар боби 9 навишта шудааст).   

   Дар қаъри уқьёнусҳо тадриҷан боқимондаҳои асосан аз ре-

зишгоҳҳои дарьё омада мерезанд, ҷамъ мешаванд. Дар зарфи 80 мил-

лион сол уқьёнусҳо қатъан бо боқимондаҳо пур хоҳад шуд (чунончи, 

ҳаҷми уқьёнуси ҷаҳон аз ҳаҷми ҷинсҳое, ки дар хушкӣ аз сатҳи баҳр 

баланд меистанд ва ба эрозия дучор шудаанд тахминан 5 баробар зиёд 

аст). Вале дар ҳавзаҳои уқьёнус ҳаҷми наонқадар зиёди ҷинсҳои 

таҳшинӣ таркиб ёфтаанд. Дар зимни он, ҳавзаҳо дар навбати аввал аз 

ҷинсҳои таҳшинӣ пур хоҳанд шуд буд, чунки ин аз ҳамон ҷои чуқур-

тарини уқьёнус ба шумор меравад. Баъзан дар наздикии сарчашмаи 
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асосии ҷинсҳои таҳшинӣ, яъне дар дельтаҳои дарьёҳо ҷойгир шуда-

анд. Дар ин ҳавзаҳо миқдори хеле ками боқимондаҳо аз он далолат 

медихад, ки ҳавзаҳо хеле ҷавон ҳастанд. Онҳо низ ҳангоми пайдоиши 

кӯҳҳо, яъне дар рӯзҳои Тӯҳфон дар натиҷаи ҳаракати тези плитаҳои 

қишри замин ба вуҷуд омадаанд (оид ба ин дар боби 9 сухан меравад). 

   Агар ба тарафдорони ғояи Замини қадим бовар кунем, он гаҳ тах-

минан 65миллион сол пеш ҷаҳонро ҳамаи катаклизмаҳои имконпазир 

ва имконнопазир ба ларза овардааст: нобудшавии динозаврҳо, ба-

ландшавии силсилаи кӯҳҳо, оташфишонии ҳазорҳо вулқонҳо ва дар 

уқьёнус пайдоиши ҳавзаҳо- ва ҳамаи ин ҳодисаҳо қариб дар як вақт 

рӯй медоданд. Маълумотҳои илми мегӯянд, ки ҳамаи ин ҷараёнҳо ғайр 

аз батамом нобудшавии динозаврҳо дар ҳақиқат дар як вақт 65 милли-

он сол не, балки ҳамаги якчанд ҳазор сол пеш рӯй додааст.                         
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                                                                          Фикри 5 

                                Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ 

                                            сафсата аст 

 

  Дар ҳамаи гӯшаҳои курраи замин, то имрӯз садҳо қабилаҳо ва гу-

руҳҳои қабилаҳо зист доранд. Ривоятҳои онҳо аз даҳон ба даҳон аз 

насл ба насл мегузарад. Яке аз ин ривоятҳо қариб дар ҳамаи ин қаби-

лаҳо тахминан ба монанди ривояти қабилае, ки дар Гвинеяи Нав зист 

доштанд, чунин овоза дорад: 

 

 «Боре Обхезии бузург ба амал омад. Об хушкиро 

батамом зери худ кард ва ҳаммаи одамони рӯи Замин-

ро ғайр аз қабилаи халқи байами, ки ба болои дарахти 

гобиа баромада буданд ва аз пӯстлоғи он арғамчин ба-

рои бофтахалтаҳо бофта буданд, несту нобуд кард. Онҳо 

баҳри зинда мондан ҳамроҳи худ ба дарахт тухмиҳо ва 

олотҳои кишоварзӣ, чорво, саг, хук ва ҳаммаи чизҳои 

заруриро гирифтанд. Об чи қадар баланд шавад, онҳо 

низ ҳамон қадар баланд мебаромаданд. Онҳо дар шо-

хаҳои дарахт бехатар буданд, чунки шохсор ҳамма вақт 

дар сатҳи об меистод. Вақте ки об аз рӯи замин ба фу-

руд омад, одамон аз дарахт фаромаданд. Замин бо лойқа 

ва ботқоқ пӯшида шуда буд. Вале охир оқибат онҳо ба 

шинондани гиёҳи хӯшадор муваффақ гаштанд, ҷонва-
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рон бошанд ба наслдиҳи шурӯъ карданд. Дере нагуза-

шта зинда мондагон заминро аз нав обод карда, ба олам 

паҳн шуданд. Аз одамони ба дарахт баромада халқҳои 

само, кубо, гобази ва эторо ба вуҷуд омаданд»
1
. 

 

  Ривоятҳои зиёда аз 270 қабилаҳо ин қабилахоро ба ҷумлаи та-

рафдорони ғояе медарорад, ки замоне оламро об фаро гирифта буд
2
. 

Яке аз ривоятҳои қабилаи эскимосси Канада чунин мегӯяд: 

  

«Боре оламро об нобуд кард. Баъзе одамон ба 

рӯҳи оташ  мубаддал шуданд, дигарон ғарқ шу-

данд ва танҳо яке ба наҷотёфтан муваффақ гашт. 

Вакте ки об ба  поён фаромад, ин шахси зинда-

монда ба замин бо асояш зад ва аз ғайб зане пайдо 

шуд. Онҳо асосгузорони қавме шуданд, ки аз  

онҳо ҳаммаи халқҳои рӯи Замин пайдо шуданд.  

Мавҷудотҳои сангшудаҳои баҳрӣ, ки дар ба-

ландкӯҳҳо ёфт мешаванд барои исботи Тӯҳфон 

хизмат карда метавонанд»
3
. 

 

(Чӣ тавр дар он ҷо организмҳои сангшудаи  баҳрӣ ҷойгир шуданд 

дар боби 9 гуфта шудааст). 

       

   Ривоятҳои қабилаҳои гуногун оид ба тӯҳфон дар ҷузъиёти сюже-

таш фарқ кунанд ҳам, бешубҳа аст, ки ин  ривоятҳои аҷдодонашон дар 

бораи ҳамон як ҳодиса- яъне офати обии глобалӣ, ки ба монанди он 

дар таърихи кӯтоҳи мо набуд ва нахоҳад буд,  омада расидааст. Аз рӯи 

ривоятҳои ассуриёни қадим ин чунин рӯй дода буд: 

«Худоён бо сардории Энлилем қарор карданд, 

ки заминро аз аҳолии аз ҳад зиёд шудаи инсон тоза 

кунанд. Вале худо Эа дар хоби як шахс Ут-

напиштим аён шуда огоҳ кард.  Утнапиштим бо 

одамони зери дастдоштааш дар давоми як ҳафта 

киштии ҳафт саҳндошта, ки масоҳаташ ба акр ба-
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робар буд, сохт. У ба кишти оилааш, мададкорон 

ва тухмии ҳаммаи мавҷудотҳои зиндаро гирифт. 

Обҳои варта авҷ гирифтанд. Бӯрон шаш рӯз давом 

кард. Тӯҳфони шиддатнок ҳатто худоёнро ба тарс 

овард. Худоён диданд, ки одамон ҳалок шуданд, 

пушаймон шуда гиристанд. Тамоми сатҳи хушкиро 

ғайр аз кӯҳи Нисур, ки ба он кишти ҷафс шуда буд, 

об зер кард. Баъд аз ҳафт рӯз Утнапиштим 

кабӯтарро раҳо дод, лекин кабӯтар дар ҳеҷ ҷой 

хушкӣ наёфта баргашт. Минбаъд, ӯ гунҷишкакро 

раҳо кард, вай низ баргашта омад. Сипас, навбати 

зоғ фаро расид ва ӯ барнагашт. Ҳамин тавр, Ут-

напиштим фаҳмид, ки об ба поён фаромадаасту ба 

хушкӣ баромадан мумкин аст. Утнапиштим ба ху-

доён қурбонӣ овард»
4
. 

 

Мавзуи Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ фольклори халқҳои ҷаҳонро бо ҳам 

мепайвандад. Масалан, дар Африка ёдоварии тӯҳфон дар қатори дига-

рон, қабилаҳои пигмейҳо (Африкаи марказӣ), кикуйю (Кения), йоруба 

(Нигерияи ҷанубу ғарбӣ), мандинго (Соҳили Оҷ) ва квайя (райони 

кӯли Виктория) боқи мондааст
5
. 

   Дар Америкаи Шимолӣ ин таърихро аз насл ба насл авлоди эски-

моссҳо (Аляска), ҳиндуёни якима (илоёти Вашингтон), чиппева (райо-

ни Кӯли Азим), чокто (илоёти Муттаҳидаи ҷанубу шарқӣ) ва бисёри 

дигарон тахсир додаанд
6
. 

  Қабилаҳои сершумори осиёӣ низ дар эҷодиёти даҳонакӣ дар бораи 

обхезии умумиҷаҳонӣ  маълумот сабт кардаанд. Дар байни онҳо қаби-

лаҳои камчадалҳо (Сибирь), бахнат (Кохинхин), миауцо (Хитои 

ҷанубӣ), чингпа (Бирма) ва андаманҳо (Халичи Бангола)
7
. 

    Ёдовариҳо оид ба Тӯҳфони умумиҷаҳонӣ дар фольклори аксарияти 

халқҳои Аврупо низ, инчунин дар юнониёни қадим, олмониёни қадим, 

кельтҳо, викингҳо ва уэльсҳо боқӣ мондааст
8
. 

      Дар Америкаи Марказӣ ва Ҷанубӣ оид ба  Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ  

ривоятҳои ҳиндуёни яки (шимоли Мексика), нагуа (Мексикаи мар-

казӣ), майя (Гватемала), ипурина (сароби Амазонка), короадо (Брази-

лияи ҷанубӣ) ва дар бисёри дигарон нақл мекунанд
9
. 
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      Дар Австралия ва Океания оид ба Тӯҳфони бузург дар қатори ди-

гарон ба қабилаҳои кабади (Гвинеяи Нав), гумаидж (Австралияи ши-

молӣ), маори (Зеландияи Нав), мангайя (Ҷазираҳои Кука) ва полине-

зийҳои гавайи маълуманд
10

. 

      Ва бешубҳа ёдоварӣ оид ба Тӯҳфони ҳалокатовар дар халқҳои 

Осиёи Хурд – мисриёни қадим, бобулиён (Ироқ), зардуштиён (Эрон), 

хеттҳо (Турция) ва яҳудиён (Исроил) боқӣ мондааст
11

. 

     Байни ривоятҳо оид ба Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ  бешубҳа ривояти 

дар Библия навишта шуда боби 6-8 китоби Ҳастӣ фарқ мекунад. Ху-

дованд аз одамон дар ғазаб шуда бар Замин обхезиро ба амал овард. 

Ҳаммаи чизҳоро, ки Нӯҳ ба киштиаш нагирифта буд, нобуд кард. Об 

150 рӯз истод ва баъд ба поён фаромад. Кишти дар кӯҳи Арарат (Тур-

цияи шарқӣ) қарор гирифт ва Нӯҳ гунҷишкро раҳо дод: гунҷишк бар-

гашт. Сипас, Нӯҳ кабӯтарро раҳо дод ва ӯ дар нӯлаш бо шохчаи зайтун 

баргашт. Баъди як ҳафта Нӯҳ боз кабӯтарро раҳо дод ва дар ин навбат 

кабӯтар барнагашт. Он гоҳ, Нӯҳ фаҳмид, ки аз кишти баромадан мум-

кин аст. Дар ҳиндуёни мексикавии қабилаи мичоакан ривояти хеле 

монанд  мавҷуд аст:  

 

 «Вақте ки об фаро гирифт, шахсе бо номи Тецпи ба 

киштии калон даромада ҳамроҳаш зану фарзандон ва 

ҷонзотони гуногун, инчунин тухми растаниҳоро ги-

рифт. Вақто ки об ба поён фуруд омаданро сар кард, 

Тецпи грифро раҳо кард. Азбаски дар атроф ҷасади 

бисёр мавҷуд буд, гриф барнагашт. Дигар паррандагон 

низ парида рафтанду барнагаштанд. Охир ӯ калибрро 

раҳо кард ва вай дар нӯлаш бо шохчаи сабз боз-

гашт»
12

. 

  

  Касоне, ки таърихи библиявии обхезиро афсона мешуморанд, 

моҳиятан асосгузорони қариб ҳаммаи қабилаҳои дунёро ба дурӯғгӯи 

ҳукм мекунанд. Ин барои олимони политкоректӣ назарҳои анъанвӣ 

дошта, муаммои калон мебошад. Аз ҳаммаи гӯшаҳои курраи замин 

мутлақо халқхои гуногун, ки ҳеҷ ҳам ба иқтибоси мероси фольклории 

ҳамсояҳояшон ҳавасманд нестанд, ривоятҳо бо ҳам монанд оиди за-
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моне, ки  оламро об нобуд карда буд. Эҳтимолияти он, ки ин тасодуфи 

оддӣ ва ривоятҳо зери худ асоси реалии таърихӣ надоранд, бениҳоят 

каманд. Шаҳодатҳо оиди Тӯҳфон нисбат ба назари аввал бениҳоят би-

сёранд.           
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                                                                        Фикри 6 

                           

                              Ба маъданҳои ангишт ва  

                                нефт миллионҳо сол аст 

 

      Дар ҳамаи қабатҳои таҳшинии континентҳо, ки ҳангоми Тӯҳфон ба 

вуҷуд омада буданд, пластҳои васеи ангишт ва киссаҳое, ки бо нефт ва 

газ пур ҳастанд, ҷой доранд. Онҳо аз захираҳои азими моддаҳои орга-

никӣ (боқимондаҳои наботот ва ҳайвонот) ташкил ёфтаанд. Онҳо зери 

қабатҳои ҷинсҳои таҳшинӣ гӯронида шуданд ва зери фишор монда, аз 

сабаби наздик будани мантия ба гармшавӣ оғоз карданд.     

   Агар ба киссаҳои нефт ва газ миллионҳо сол бошад, он гоҳ 

имрӯзҳо газ зери фишор намемонд, чунки газ аз ковокчаҳои ҷинсҳои 

таҳшинӣ як зайл мегузашт. Зиёда аз он, ҳаммаи газҳо, ки дар қабатҳои 

газдори замин таркиб ёфтааст аз байни қабатҳои таҳшинӣ аз 100 000 

сол камтар вақт ба атмосфера заҳида мегузаштанд
1
. Дар зимни он, 

вақте ки тадқиқотчиён чоҳҳои чуқурро кофта ба уфуқи нефт ва газ ме-

расанд (ки синну соли онҳо тақрибан садҳо миллион сол аст), он гоҳ 

бо қубури ускунаи парма бо фишори баланд ба рӯи сатҳи замин суту-

ни газ ё фаввораи нефт зада мебароянд. Фишоре, ки дар зери он 

қабатҳои ҷинсҳои таҳшинӣ ҷойгир шудаанд аз он шаҳодат медиҳад, ки 

кони онҳо камаш 100 000 сол пеш ба вуҷуд омадааст. 

   Чунончи тарафдорони ғояи Замини қадим мегӯянд, фарз мекунем, 

ки синнусоли конҳои газ ва нефт, ки дар чуқурии 3000 метр мехобанд 

300миллион соланд. Газ, ки дар чуқури зери фишори баланд ҷойгир 

аст аз байни қабатҳои таҳшинӣ ба атмосфера заҳида мебарояд (асбоб-

хои махсус, гази ба боло баромадаро то буғшавииашон ба қайдгирӣ 

имкон медиҳад). Фарз мекунем, агар газ аз байни қабатҳо ба суръати 

2,5 см дар як сол гузарад, он вақт ҳамаи газҳо аллакай баъди 100 000 

сол ба атмосфера мебаромад. Барои он ки ҳамаи газ дар тӯли 300 мил-

лион сол ба атмосфера барояд, ин синнусоли конҳои тахминкардаи мо, 
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он гаҳ аз байни ҷинсҳои таҳшин суръати заҳиши он ҳамаги 0,0075 

сантиметрро дар як сол ташкил хоҳад дод. Суръати 2,5 сантиметр дар 

як сол нисбат ба суръти 0, 0075 сантиметр ҳақиқатмонанд мебошад. 

Об ва нефт ин бештар моддаҳои часпак буда аз байни ҷинсҳо тезтар 

заҳида мегузаранд (масалан дараҷаи обҳои зеризаминӣ пас аз бо-

ронҳои сахту давомнок тез баланд мешавад). 

   Дар қабатҳои ҷинсҳои таҳшин пластҳои васеи ангишт низ таркиб 

ёфта, масоҳаташ баъзан ба садҳо ҳазор километри квадратӣ мерасад. 

Ба фикри тарафдорони ғояи Замини қадим ин ангишт тӯли бисёр мил-

лион солҳо дар ҷои ботқоқзор ташкил ёфтаанд. Вақте ки оби уқьёнус 

ба поён фуруд меомад дар ботқоқзорҳо оҳиста-оҳиста боқимондаҳои 

наботот ҷамъ мешуданд ва вақти обхезии навбатӣ онҳоро қабатҳои 

таҳшин зер мекард. Ботқоқзори масоҳаташ якчанд садҳо километр ва 

ғафсии бисёрметрии хоки пӯсидаро тасаввур карда метавонед? (Бо ма-

соҳати қабатҳои ангишт, ки дар територияҳои иёлотҳои Оклахома, 

Миссури, Иллинойс, Индиана, Кентуки ва Пенсильвания мехобад?
2
). 

Валекин дар олами илм гипотезае бартари дорад, ки  айнан дар ҳамон 

ботқоқзорҳои азим, конҳои ангишт, ки сайёраи мо аз он бой аст, ҳосил 

шудааст.  

   Ба фикри пайравони ғояи Замини қадим ангишт тӯли бисёр мил-

лион солҳо ба вуҷуд омадааст, чунки барои ба ҷамъовардани биомас-

саи азим, ки ба ангишт мубаддал мегардад, барои сабзидан ва дар ша-

роити ботқоқи ибтидоӣ завол ёфтанашон миллионҳо сол талаб мешуд. 

Бар зимни он, дар пластҳои ангишт ҳаҷми моддаҳои органикӣ, ки 

ҳамагӣ ба 128 соли сабзиши наботот ёки ба таври дигар баён кунем, 

ҳамагӣ се баробар аз ҳаҷми биомасаи набототе, ки имрӯзҳо дар сайё-

раамон месабзанд мувофиқ меояд
3
. Тӯли миллион солҳо бошад, дар 

сайёраи мо миллион карра зиёд моддаҳои органикии наботот аз захи-

раҳои ангишти ҷаҳон дида зиёд ҷамъ мешуданд. 

   Дар таркиби ангишт аксарият растаниҳое, ки ба ҷойҳои ботқоқ 

нотаалуқанд дучор мешаванд. Аз рӯи қоида ин растаниҳо ба чангал-

зори тропикӣ таалуқ доранд (хусусан дар ҷойҳои кӯҳсор)
4
. Эҳтимол ин 

растаниҳо шикаста шуда, бо ҷараёни об равона шудаанд, то он даме, 

ки тӯдаҳои азими растаниҳо ба вуҷуд омада сипас, бо ҷинсҳои таҳши-

ни зер шуданд. Ҳамаи ин ҳолат дар як замон, ҳангоми обхезии ҳалока-

товар, ки дарахтонро решакан мекарду хушкиро бошиддат мешуст ва 
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минбаъд, биомассаҳоро дар қабатҳои таҳшин ҷойгир мекард, ки он қа-

риб тамоми сатҳи хушкиро фаро гирифтааст, рӯй дода буд. 

    Мувофиқи назарияи Замини қадим қисми калони қабатҳои ан-

гишт дар атрофи 250 милион сол ҳосил шудааст. Лекин як геолог, та-

рафдори ғояи замини ҷавон хост, ки синнусоли парчаи дарахтро, ки аз 

ҳавзаи ангишти Австралия гирифта буд
5
, донад. Ӯ онро ба лаборато-

рияе, ки дар он солшумории радиоуглеродӣ гузаронида мешуд, фири-

стод.  Ҳангоми ин ӯ намуна аз қабате, ки синнусолаш тахминан 250 

миллион солро ташкил мекард, пиндошт. Солшумории радиоуглеродӣ 

батамом синнусоли дигарро тақрибан 30 000 солро нишон дод. (Ва 

ҳатто ин рақам ба ҳақиқат мувофиқ намеояд. Солшумори радиоугле-

роди натиҷаҳои баландро медиҳад, аз кадом сабаб ин тавр рӯй 

медиҳад, дар боби 12 ифода ёфтааст). Лекин ин чи тавр аст? Таркиби 

радиоактиви С
14

 дар намуна аз синнусоли ҳазорсола шаҳодат медиҳад. 

Аммо пайравони  доктринаи ҳукфармои илмӣ ба он истодагарӣ до-

ранд, ки дарахт дар пластҳои ангишт мувофиқи синнусоли радиоугле-

родӣ камаш 10 000 маротиба зиёд мондааст. Комилан равшан, ки ин 

ангишт ба қариби дар рӯзҳои обхезии халокатовар, ки ба ҳамаи намо-

яндагони ҷаҳон хуб маълум аст, ҳосил шудааст (нигаред боби 5). 

   Ба фикри тарафдорони ғояи Замини қадим дар ҳамаи ҳолатҳо ба 

натиҷаи солшумории радиоуглеродӣ олудаи аз намунаи ангишти-14 

гирифта шуда, таъсир дорад; аммо, эҳтимолияти аз ҳад камии он ис-

боткарда шудааст
6
. Таркиби ангишти 14 дар аксарияти намунаҳо дар 

натиҷаи олудашавии ҳадди сатҳи он минимум 5 баробар баланд аст. 

Агар пластҳои ангишт ҳақиқатан ҳам аз набототҳои ботқоқзор ташкил 

ёфта бошад, он гоҳ олимон дар каъри ин қабатҳо нишонаҳои реша ва 

хокро, ки бе онҳо сабзиши наботот имконнопазир аст, зоҳир хоҳанд 

намуд. Вале дар қаъри пластҳои ингишт аз ин гуна чиз асаре нест. Ҳар 

гаҳ дар зери онҳо қабати ҷинсҳои таҳшин- бе омехтаҳо ва ягон хели 

аломатҳои хоку реша мехобанд
7
. Набудани ин гуна аломатҳо илова 

бар он шаҳодат медиҳад, ки набототи ба ангишт мубаддал гашта бо 

мавҷҳои азими бошиддати об ва лой забт карда шуда, аз ҷои рӯидаа-

шон ба ҷое, ки ба ангишт табдил ёфтаанд, гузаронида шудаанд.  

   Дар пластҳои ангишт танаи дарахтони калон, ки аз замин бо ҷара-

ёни оби бошиддат решакан шуда, аз ҷои рӯидашудаашон дуртар 

рафтаанд, басе дучор мешаванд. Аз реша шикаста шудани онҳо аз он 

шаҳодат медиҳад, ки онҳо дар ҷои рӯидаашон ёфт нашудаанд
8
. Акса-
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рияти ин танаҳо ҳамон дарахтони полистратианд, дар боби 3 ифода 

шуда будаанд.  

   Ба фикри аксарият одамон барои ба ангишт мубаддал гаштани на-

ботот миллионҳо сол вақт лозим аст- аммо, ин тавр нест. Ангишти 

аълосифат (антроцит) дар шароити лаборатория, дар рӯзҳои башумор 

ҳосил мешавад. Ашьёи набототро дар муддати кӯтоҳ зери фишор гарм 

мекунанд ва ана ангишт, марҳамат
9
. Таъғирёбӣ дар қишри замин ҳан-

гоми ва баъди Тӯҳфон шароити тезӣ ба вуҷуд овардани ангиштро 

таъмин кард (нигаред боби 9). 

  Пайдоиши нефт аксаран сир мемонад. Аммо, онро низ дар лабора-

тория аз обҳои шаронда, дар давоми соатҳои башумор ҳосил карда 

мешавад
10

. 

Мо аниқ медонем, ки ҳаммаи газе, ки зери фишори баланд дар 

конҳои нефту газ ҷойгиранд, аз байни ковокҳои қабатҳои таҳшинӣ ба 

атмосфера дар давоми 100 000 сол заҳида мегузашт. Таркиби ангишти 

14 дар намунаҳои қабатҳои ангишт аз он шаҳодат медихад, ки ангишт 

дар замони наздик пайдо шудааст. Ҳамин тавр, ба синнусоли пластҳои 

васеи ангишт ва маъданҳои нефту газ миллионҳо сол не, балки 

ҳазорҳо сол аст. 
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                                                                       Фикри 7              

                       Солшумории радиометрикӣ  

                   нишон медиҳад, ки ба ҷинсҳои 

                               кӯҳӣ миллионҳо сол аст  

 

  Эҳтимол, шумо дар бораи он, ки олимон синусоли ҷинсҳои хо-

ричшударо бо усули «калий-аргон» ёки «уран қӯргошин» муайян ме-

намоянд, ва ин синнусол миллионҳо сол шуморида мешавад, шунида-

ед. Тарафдорони ғояи Замини қадим усулҳои солшумории радиомет-

рикиро илман саҳеҳ ва ҳақиқатан бенуқсон гӯён, ба мо бовар мекуно-

нанд. Дар асл, ин усулҳо мутлақо носаҳеҳ ва дар якчанд фарзияҳои 

беисбот мавқеъ доранд. (Маълумотҳои солшумории радиоуглеродии 

ҷисмҳои сангшуда низ баланд аст; ин усул дар боби 12 дида мешавад.) 

    Дар асоси усулҳои солшумории радиометрикӣ мутаносибаи изо-

топҳои радиоактивӣ ва элементҳои норадиоактивии сиёҳшудаи 

ҷинсҳои хориҷшуда мехобанд. (Мисол, урани радиоактив, то 

қӯрғошини мустаҳкам пора мешавад.) Ҷинс дар синнусол чӣ қадар ка-

лон бошад, ҳамон қадар қисми зиёди элементҳои радиоактивии дар он 

таркибёфта ба парчашавӣ дучор шуда ба элементи норадиоактив 

мубаддал мегардад. Ба тадқиқотчиён суръати ҳозираи парчашавии 

элементҳои радиоактив маълум аст. Аз ҳамин сабаб, онҳо вақти аз 

қисми муайяни миқдори аввалаи элементҳои радиоактив ба норадио-

актив мубаддал мешударо ҳисоб карда метавонанд. Ин вақт, ки дар 
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давоми он, аз рӯи назария парчашавии радиоактивӣ рӯй медод ин син-

нусоли тахминии ҷинсҳо аз давраи сангшавӣ мебошад.  

    Яке аз камбудиҳои ин система аз он иборат, ки ҳангоми сахтша-

вии ҷинсҳои хориҷшуда кристалшавии элементҳои устувори кимёвӣ 

оё ҷой дошт, мо намедонем (мисол қӯрғошин). Агар қисми қӯрғошин 

бо роҳи кристалшавӣ пайдо шуда бошад, он гоҳ натиҷаҳои солшумо-

рии радиометрикӣ баланд мегардад, чунки миқдори ҳисоби урани ра-

диоактивӣ то қӯрғошин парча шуда, аз миқдори асли, ки ба порашавӣ 

дучор шудааст, аз ҳад зиёд мебарояд
1
.  

    Ба тадқиқотчиён суръати парчашавии элементҳои радиоактиви 

имрӯза буда, ин суръат дар замони гузашта оё таъғирнопазир буд, ё не 

намедонанд. Дар замони гузаштаи дур на худди онҳо ва на лаборато-

рияе, ки суръати парчашавии радиоактивҳоро чен мекард, набуданд. 

Дар шароити лобараторӣ олимон ба чен кардани суръати парчашавии 

бисёрии элементҳои радиоактив муваффақ шуданд
2
. Ҳамин тариқа ка-

соне, ки дар гузашта низ, ин суръат мисли замони имрӯза гӯён таъкид 

намоянд, эҳтимолияти ҳалокати астрономӣ ёки геофизикавиро, ки 

суръати парчашавии радиоактив нисбат ба натиҷаи имрӯза шояд ша-

роит барпо мекард, рад менамоянд. Агар суръати парчашавӣ нисбати 

суръати имрӯза баланд мебуд, он гоҳ ҷинсҳои ченшаванда аз будана-

шон дар синусол калонтар менамуданд ва баракс.  

  Дар сатҳи геологии сохти Замин ҷинсҳои хориҷшуда роли муҳим-

ро мебозад. Бо онҳо дар қатори ҷинсҳои таҳшин мисли кӯҳҳо ва аз 

ҷумла территорияҳои даштҳо мебошад. Аз байни ин ҷинсҳо доимо оби 

борон ва оби чашмаҳои зеризаминӣ заҳида гузашта аз ҷинсҳои хо-

риҷшуда элементҳои радиоактивро шуста мебарояд
3
. Ҷинсҳое, ки аз 

байнашон ин оби туршмаззаи зеризаминӣ мегузарад, ҳангоми солшу-

морӣ аз синнусолаш калон менамояд, чунки қисми элементҳои радио-

активӣ аз таркибашон бо обҳои зеризаминӣ шуста шудаанд. 

Тадқиқотчиён кадом қисми элементҳои радиоактив шуста шудаанд 

намедонанд, аз ҳамин сабаб миқдори аввалаи онҳо дар ҷинсҳо кам 

мешавад, натиҷаи солшуморӣ бошад, баланд мешавад. 

Исботнопазирии ин се фарзия, ки дар асоси онҳо усулҳои солшумо-

рии радиометрикӣ мехобад ба ҳақиқатпазирии худди усулҳо зарбаи 

мухлиқ мерасонад. Ниҳоят, олимон дар ҷинсҳо миқдори нахустини 

элементҳои устувор, суръати парчашавии радиоактивҳоро дар гузашта 

ва инчунин элементҳои радиоактивӣ бо обҳои туршмаззаи зеризаминӣ 
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оё шуста мешуданд, аз куҷо хоҳанд донист? Олимоне, ки усулҳои 

солшумориро мегузаронанд ба мисли шахсе, ки то сӯхтани шамъ да-

розии аввалаи шами сухтаистодаро чен накарда, фикр доранд, ки да-

розиашро медонанд, монанданд. Ба ӯ суръати сӯзиши ҳозираи шамъ ва 

дарозии боқимондаи он маълум аст. Лек аз ин чи фойда? Оё ӯ дарозии 

шамро то сӯхташуданаш чӣ қадар буд, муайян карда метавонад? Абат-

та не. 

    Соли 1980 дар иёлоти Вашингтон пурзӯртарин оташфишонии 

вулқони Сент-Геленз ба амал омад. Якчанд миль фосилаи атрофро ла-

ва зер карда буд. Солшумории радиометрикӣ ҷинсҳои вулқонии сахт-

шударо дорои синнусоли қариб миллионсола нишон дод
4
. Ҳол ин ки 

қабатҳои лава то он даме, ки олимон синнусоли онро муайян кардан 

шурӯъ карданд, ба вуҷуд омада буданд ва на дар зарфи миллион сол 

пеш аз он. 

    Солшумории радиоизотопии лаваи сахтшуда дар Гавайя, ки аз 

рӯи гуфтаҳои сокинони маҳаллӣ тақрибан 200 сол пеш оташфишонӣ 

карда буд, синнусоли 1,5 миллион солро нишон дод
5
. Комилан рав-

шан, заминаи нодуруст, ки дар асоси усулҳои солшуморӣ мехобад ба 

натиҷаҳои сафсата меоварад. 

    Олимоне, ки синнусоли ҷинсҳоро муайян менамоянд, ҳилла аст, 

ки бо ёрдами он натиҷа хеле асоснок менамояд. Онҳо аз эволюциони-

стон мепурсанд, ки ҷинси муайян ба кадом марҳалаи эволюция муво-

фиқ меояд ва эволюционист дар ҷавоб мегӯяд, масалан: «Ҷинсе, ки 

шумо синнусолашро муайян кардан мехоҳед, аз қисми поёнии қабати 

геологӣ гирифта шудааст, дар даврае, ки моҳиён ба хазандагон табдил 

меёфтанд – гӯем, 300 миллион сол пеш, ба шакл омадаанд». Баъд аз он 

мутахассисон, ки усули солшумориро мегузаронанд, ҳаммаи наму-

наҳоро, ки синнусолашон аз 300 миллион сол дур аст, мепартоянд. 

Онҳо баён мекунанд, ки ин намунаҳои бад ҳастанд. Вале, ба фикри 

онҳо ин намунаҳо барои муйян кардани синнусол хеле хуб буданд, то 

он даме, ки натиҷаҳоро нагирифтанд ва намунаҳо «бад» шуморида 

нашуданд. 

    Олами илм ба фоидаи доктринаи замини қадим ва эволюция, ки 

он сунъӣ ва дар илм асос надорад, ақидаи нодуруст дорад. Дар ин ҷо 

нобиноҳо нобиноёнро раҳнамоӣ мекунанд. Эволюционистон ба Зами-

ни миллионсола боварӣ доранд; физикҳо, ки синнусоли ҷинсҳоро муа-

йян мекунанд, ба нуқтаи назари онхо розӣ шуда, зери он паноҳ ёфта, 
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натиҷаҳои солшумориро рад мекунад, ки бо назарияи эволюционии 

таърихи сайёраамон номуносиб аст. Ин мантиқан нодуруст аст: гурӯҳи 

олимон Замини миллиардсола ва минбаъд, ба исботи он усули солшу-

мориро бофта бароварданд.  
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                                               Фикри 8                  

 

 

                   Як намуд ҳайвонон аз дигарон 

          дар рафти эволюцияи миллионсола                                                                                                                                                                                                                               

                                            ба вуҷуд омадаанд 
 

 

  Ба фикри эволюционистон синнусоли Замин ба миллиардҳо сол 

баробар аст. Бинобар ин, онҳо мегӯянд, ки, ки дар қаторсутуни гео-

логӣ ҷойгиршавии ҷисмҳои сангшуда (организмҳои содда дар 

қабатҳои поён –қадим, мураккабтарин организмҳои эволюцияшуда 

дар қабатҳои болоӣ –ҷавон ишғол доранд) аз эволюцияи биологии 

миллионсола дарак медиҳад. Ин тавр бошад, он гоҳ олимон 

сангшудаҳои шакли давраи гузарандаро лозим буд, ки ёбанд. Масалан, 

агар миллионҳо сол инҷониб хазанда ҳақиқатан аз моҳӣ пайдо шуда 

бошад, он вақт дар солномаи сангшудагон организмҳое, ки бо ало-

матҳои моҳи ва хазандагон вобастагӣ доранд, бояд ҷой гирифт.  

    Эволюцияи фарзшавандаи моҳиён тадриҷан буда миллионҳо сол 

давом додааст. Дар зарфи ин миллионҳо сол аломатҳои хазандагон боз 

зиёд ва аломатҳои моҳиён камтар мешуд. Дар ҳамин вақт орга-

низмҳое, ки дорои аломати моҳӣ ва аз ҷумла аломати хазанда ҳастанд 

лозим буд, ки пайдо шаванд ва олимон ин шакли давраи гузарандаро 

лозим буд, ки ёбанд. Вале, то ҳол ягон намуди ин гуна сангшудагон  

дарёфт нашудааст
1
. 

    Аз пластҳои геологӣ садҳо миллион организмҳои кофташаванда 

дастрас шуда, на яки аз онҳо ба шакли давраи гузаранда мансуб не-

станд. Дар солномаи сангшудагон моҳиён - ин моҳиён, паррандагон – 

ин паррандагон, сумдорон- ин сумдорон, тироназаврҳо – ин тиро-

назаврҳоянд. Сангшудаҳои аз як намуд ба намуди дигари давраи гуза-

рандаро исботкунанда нестанд. Назарияи эвлюционии дарвинӣ дучори 

нокомӣ шудааст. Байни ҳайвонони як насл интихоби табии вуҷуд 

дошт ва вуҷуд дорад (оид ба ин дар боби 14 сухан меравад). Вале 
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наслҳо (калимаи библиявӣ буда, маънояш гурӯҳи тори ҳайвонон ме-

бошад) ба наслҳои дигар эволюция намешаванд. 

    Мувофиқи теорияи эволюция намуди нави ҳайвонон аз намуди 

ҳозирбудагон дар натиҷаи мутацияи ирсӣ ба вуҷуд меоянд. Радиация 

ва моддаҳои кимёвии муҳити атроф генофонди ҳайвононро таъғир 

медиҳад ва генҳои мутацияшуда ба авлоди онҳо ба намуди таъғирёбии 

ҷузъӣ дар шакли бадан мегузарад. Баъди миллионҳо сол – миллионҳо 

мутацияҳо, гӯё бо роҳи эволюция намуди нави ҳайвонон пайдо шуда-

анд. Вале як муаммои хурде мавҷуд аст: мутация ҳамма вақт маълумо-

ти ирсиро ё вайрон, ёки аз нав ташкил менамояд. Онҳо ҳеҷ гоҳ маълу-

моти навро барпо намекунанд ва аппарати ирсиро такмил на-

медиҳанд
2
. Дар навбвти худ аломатҳое, ки дар натиҷаи мутация ба 

вуҷуд меоянд дар аксари мавридҳо барои организм зарарноканд. Ин 

қомати паст, танқиси иммунӣ, деформацияи узвҳо, гемофилия ва 

ғайраҳо мебошад. 

    Натиҷаи мутацияи ирсиро бо натиҷае, ки тифл қисмҳои ҷудо-

шудаи телевизорро аз нав меғундорад, монанд кардан мумкин аст. 

Яъне қисми детальҳо шикаста, қисмаш на дар ҷои худ ва қисми дига-

раш бо дигар детальҳо нодуруст пайваст мешавад. Ва дар ҳол эволю-

ционистон боварӣ доранд, ки тифл аз қисмҳои ҷудокардаи телевизор 

бештар барои ҷамъ кардани модели мукаммал муваффақ  мешавад. 

    Баъзан мутацияҳо ба шароити муҳити атроф қобилияти созгории 

ҷонзотонро мусоидат мекунанд. Масалан, дар ҷазираҳое, ки шамоли 

сахт мевазад мутант қунғузҳои кӯтоҳқанот нисбати хешони дарозка-

ноташон афзалият буда, шиддати шамол онҳоро ба баҳр намепаронад
3
. 

Вале, ин натиҷаҳои эволюция не, балки тасодуфи оддӣ аст, чунки 

қаноти кӯтоҳ дар натиҷаи гумшавии маълумотҳои ирсӣ ба вуҷуд ома-

дааст. Худди хамин тавр, пойҳои пардадори хирсони сафед дар 

натиҷаи мутация пайдо шуда, барои ҳаракат дар оби яхин муфид 

шудааст
4
. 

    Эволюционистҳо бовар мекунонанд, ки хазандагон аз моҳиён 

пайдо шудаанд. Агар ин эволюция ҳақиқатан ҳам ҷой медошт, он гоҳ 

моҳиёни эволюцияшаванда аз марҳалаи, ки зарфи бисёр авлодҳо аз 

аломатҳои моҳӣ нигоҳ дошта шуда ва аломатҳои муайяни хазандагон 

ривоҷ мегирифт, бояд буд, ки гузаранд. Фарз мекунем, ки онҳо дорои 

қаноти моҳӣ ва системаи роҳи нафаси хазанда ҳастанд. Он вақт ин 

мавҷудот бояд, ки ҳамеша сар дар боло шино кунад. (Онҳо ба китҳо ва 
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делфинҳо шабоҳат надоранд, чунки онҳо моҳӣ не, балки ширхӯрони 

баҳри буда мувофиқи назарияи эволюция аз хазандагон миллионҳо 

сол дертар ба вуҷуд омадаанд.) Аксарият насли моҳию хазандгон ба 

чунин тарзи зист хоҳанд пайванд шуд, то ки мутацияи минбаъда ба 

пайдоиши узвҳои нав (нафас, ҳаракат ва дар шароити хушкӣ таҷдид 

кардан, омода накунанд) ва онҳо ба хазандагони мукаммал табдил 

нахоҳанд ёфт. 

    Мавҷудоте, ки қисман хазанда ва қисман парранда аст ва тӯли 

ҳазорҳо наслҳо аз сабаби анҷом наёфтани эволюцияи пойхои пеш  ба 

ҳаво парвоз карда наметавонистанд, тасаввур кунед. Архиопетрикс ин 

звенои ноқисии байни хазандагон ва паррандаҳо ба шумор меравад ва 

дар натиҷа насли нобудшудаи паррандагони оддии гармхун баромад, 

оё шоёни диққат нест?  

    Акнун мавҷудотро, ки қисман хазанда ва қисман ширхӯр аст, та-

саввур кунед (ба фикри эволюционистон ширхӯрон низ аз хазандагон 

ба вуҷуд омадаанд). Ба ширхӯрон табдилёбии хазандагон, қисман 

таъғирёбии бачадон, барои истеҳсоли шир пайдоиши сина, инкишофи 

узвҳои гармиро таъминкунанда – зимнан ҳаммаи ин таъғирёбии му-

раккаби биологӣ лозим буд, ки дар як вақт рӯй диҳанд. Мутацияи ба 

ин ин гуна таъғирёбӣ зарур бояд, ки на танҳо маълумоти нави ирсиро, 

балки механизми ба ин гуна таъғирёбии яквақта ҷавобгарро  «барпо 

намояд». 

    Дар қаторсутуни геологӣ аз рӯи қонунияти умумии хобиши 

сангшудаҳо маънои онро дорад, ки организмҳои содда дар қабатҳои 

поён – қадимтар ва организмҳои хеле мураккаб дар кабатхои болоӣ –  

ҷавон ҷойгир шудаанд. Аммо, олимон сангшудагонро «дар ҷои дигар» 

меёбанд; ин сангшудаҳо ба монанди дигар гувоҳиҳо фантазияи дарви-

нистҳоро фош мекунад. 

    Дар Хитой дар ҷинсҳои синнусолаш тақрибан 500 миллион сола,  

моҳии сангшуда ёфт шуд
6
. Бозёфт эволюционистҳоро ба ҳайрат овард, 

чунки онҳо боварии комил доштанд, ки 500 миллион сол инҷониб эво-

люция акнун оғоз ёфта буд ва моллюскаҳои оддӣ, кораллҳо, тӯқумшу-

луқҳо ва ҳашаротҳо пайдо мешуданд. Нахустин моҳиҳо бояд буд, ки 

баъди 100 миллион сол пайдо шаванд. Тарафдорони ғояи  Замини қа-

дим чӣ тавр моҳӣ аз вақташ «ба 100 миллион сол пеш» пайдо шуд, 

эзоҳ намеёбанд. Дар ин давр ба фикри онҳо организмҳои якҳуҷайраи 
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оддӣ ба майда моллюскаҳо, тӯқумшулуқхо тӯқумшулуқхо, кораллҳо 

ва ҳашаротҳо мубаддал мегашт. 

    Эволюционистҳо инчунин ба «таркиши кембрикӣ» - дар қаъри 

колонаи геологӣ пайдоиши ногаҳонии организмҳои соддаи гуногун ва 

аз ҷумла мураккабтар (моҳиҳо) эзоҳ дода наметавонанд. Ба фикри 

онҳо ин мавҷудотҳо аз организмҳои якҳуҷайра тақрибан 500 миллион 

сол инҷониб дар давраи кембрикӣ, дар давре ки, гӯё дар рӯи замин ҳа-

ёт ибтидо ёфт ба вуҷуд омадааст. Вале дар солномаи сангшудагон ша-

клҳои давраи гузаранда аз якҳуҷайрагиҳо ба мураккабтар шаклҳои ҳа-

ёт табдилгашта ҷой надоранд (ба моллюскаҳо, тӯқумшулуқхо, моҳиҳо 

ва ғайра)
7
. Ин шаклҳои гуногуни ғайриоддии ҳаёт  аҷдодони эволюци-

онӣ надоранд. 

    Дарвинистҳо дар қабатҳои поёни геологӣ пайдоиши организмҳои 

оддии баҳриро бо ибтидои эволюцияи биологӣ 500 милион сол пеш 

вобаста мешуморанд. Аммо, дар ҳақиқат бошад, он ба ибтидои 

Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ мувофиқат менамояд: ба зери боқимондаҳо 

аввал сокинони қаъри баҳр, баъд ҷонварони сокини назди соҳил ва си-

пас, сокинони серҳаракаттар ва боақли хушкӣ гӯронида шуда буданд. 

Таърихи эволюция, гуё дар пайдарҳам хобиши қабатҳои ҷинси акс ёф-

тааст. Дар ҳақиқат – хронологияи организмҳои гӯронидашудаҳо аз 

ҳалокати Тӯҳфони глобалӣ дарак медиҳад: аввал организмҳои баҳрӣ, 

баъд сокинони территорияҳои соҳил ва дар навбати охир ҷонварони 

тезҳаракати хушкӣ. (Зикр мекунем, ки кӯҳҳо дар интиҳои Тӯҳфон 

ҳосил шуда буданд. Оид ба ин дар боби 4 сухан рафт.) 

    Тааҷуббовар нест, ки аксарияти мутлақи сангшудагонро сокино-

ни беҳаракати қаъри баҳр моллюскаҳо, кораллҳо ва обсабзҳо ташкил 

медиҳад. Оби Обхезии бошиддат ба хушки афтода ин мавчудотҳоро 

ҳатман бо қум ва гил пӯшид. Аксарият ҷонварони серҳаракати болоӣ 

дар аввал бо роҳи гурез наҷот меёфтанд, вале охиру оқибат ба марг 

расида, муддати дароз таҷзияшавон ғарқ шуданд. Ҳаммаи ин дар сол-

номаи сангшудагон сабт шудааст. Саҳми сангшудагони хазандагон ва 

ширхӯрон дар он нисбат ба сангшудаҳои бешумори мавҷудотони 

беҳаракати баҳрӣ, ки ба Тӯҳфон муқобилият дода натавонистанд, хеле 

каманд. (Манбаҳои гуногун оид ба сангшудаҳои сершумори башарият, 

ки дар колонаи геологӣ «на дар ҷои худ» ёфт шудаанд хабар медиҳад
8
, 

вале ин маълумотҳоро тасдиқ кардан мушкил аст. Мавҷудии яке аз ин 
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сангшудагон мебуд – ба ҳақиқатмонандии назарияи Дарвин зарбаи 

ҷиддӣ медод.) 

     Агар назарияи эволюция дуруст бошад, он гоҳ аксарияти 

қавмҳои мавҷудотҳои зинда баъди аз онҳо наслҳои нав «ба вуҷуд ома-

данаш» бояд буд, ки аз рӯи замин маҳв шаванд. Намудҳои ҳайвонони 

«эволюцияшуда» дар назди қавмҳои эволюционии худ, гӯё дорои 

афзалиятҳо буданд. Пас, ин шаклҳои «аълои» ҳаёт дар мубориза барои 

ҳаёт бо аҷдодони камтар танзим ёфтаашон бояд буд, ки ғолиб бароянд 

ва охиргиҳояшон яқинан шояд мемурданд. Валек, ин гуна ҳолат рӯй 

намедод. Қариб ҳамаи қавми ҷонварони дар солномаи сангшудагон 

ҷойдошта, имрӯзҳо дар рӯи замин зист доранд (инчунин якчанд наму-

ди динозаврҳо, ки дар боби 1 исбот карда шудааст). 

     Ғайр аз ин олимон кофташавандаи зиндаро, ки наслҳояшон би-

сёр миллионҳо сол пеш маҳв шуда башумор мерафтанд, падидор ме-

намоянд. Дарвинистҳо ин наслҳоро монанди марҳалаҳо дар таърихи 

эволюция, дар колонаи геологӣ гузошташудагонро, то он даме, ки он-

хо паҳлу ба паҳлу зист доранд боварӣ ҳосил кунанд, дида мебарома-

данд.  (Ба ин гуна вайронкунандаҳои стереотипи илмӣ хусусан туата-

ра, целакант, неопилина, лингула ва метасеквойя, ки мувофиқан 65 

миллион сол, 300 миллион сол, 400 милион сол ва 30 миллион сол 

инҷониб маҳвшуда башумор мерафтанд, дохил мешаванд.)
9
 Ҳангоми 

ёфти намояндагони зиндаи ин қавмҳо, дарвинистҳо аз шарм сӯхта, 

схемаҳои эволюционии худро дар тартиби зудӣ ба таъғирдиҳӣ шуруъ 

карданд. 

    «Аҷдодони эволюционӣ» дар натиҷаи ҳолати ногувори худ дар 

талош баҳри зист маҳв намешуданд; қисми аксарияти онҳо дар рӯи 

Замин то ҳол зиндагӣ доранд. Ҳа, намудҳо мемурданд ва мемуранд, 

валекин на дар натиҷаи макроэволюция ва на ба миқдори зиёд дар 

миллионҳо сол, чуноне ки модели эволюционӣ онро талаб мекунад.  

    Дар илм инчунин «таксонҳои –Лаъзор» низ маълум аст (Лаъзор 

аз мурдагон эҳьё шуд, вақте ки Исо ба ӯ зинда шуданро фармон дод). 

Ин терминро нисбат ба он мавҷудотҳо, ки дар асоси дертарини онҳо 

дар солномаи сангшудагон дар гузаштаи дур маҳвшуда ба шумор ме-

рафтанд, вале дар қабатҳои ҷавони қаторсутуни геологӣ зоҳир шуда 

буданд, истифода мебаранд. Бо муносибати ин, ба дарвинистҳо зарур 

омад, ки санаи маҳви ҳар гуна ҳайвононро ва мувофиқи он ҳаммаи 

шкалаи муввақати эволюцияро ислоҳ намоянд.
10
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     Набудани шаклҳои давраи гузаранда, зарарнокии мутация (на ин 

ки офариниши эволюция), сангшудаҳое, ки «на дар ҷои худ» ёфт 

мешуданд, пайдоиши ногаҳонии мавҷудоти зиндаи гуногунтарзи 

давраи кембрий, нисбат ба назардоштаи дарвинистҳо хеле кам мебо-

шанд ва шумораи ҳайвонони маҳвшуда – ҳаммаи ин далелҳо дар 

алоҳидагӣ ва дар умумиятӣ ба ҳақиқатнокии эволюцияи миллионсола 

ба тарзи ҷидди шубҳа кардан ҳамаи асоосҳоро медиҳад. Шаҳодатҳо ба 

фоидаи он, ки дар ин вақт як намуди ҳайвонон аз дигарашон ба вуҷуд 

омадаанд, оҳиста карда гӯем, муҳобиснок менамояд.     
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                                                                Фикри 9 

                             

                             Ҳаракати пластҳои қишри 

                      замин миллионҳо сол доимо ва 

                                оҳиста ба вуҷуд омадаанд  

                                                                                                                                                      
Қишри замин ба материкӣ (аз ҷинсҳои ғафси гранит таркиб ёфта-

аст) ва уқьёнусӣ (аз бальзатҳои зич таркиб ёфтааст) тақсим меша-

вад. Дар як минтақаҳои курраи замин қишри уқьёнусӣ оҳиста ба зе-

ри материкӣ ҳаракат мекунад, дар дигар минтақаҳо плитаҳои қишри 

уқьёнус оҳиста аз ҳам дур мешаванд. Дар баъзе ҷойхо бошад, онҳо 

ба болои якдигар хазида мебароянд. Ғайр аз ин баъзе плитаҳои гра-

нитии  сабуки қишри материкӣ нисбати дигар плитаҳо ҳаракат ме-

нанд. 

    Плитаҳои қишри материкӣ ва плитахои хеле ғафси қишри уқьё-

нусӣ низ  оҳиста дар болои мантия – яъне қабати нимгудохтаи байни 

магма ва ядрои замин аст, шино мекунанд. Ҳаммаи ин плитаҳо туху-

мпӯчоқи кафидаро ба ёд меоваранд. Ин «пӯчоқҳо» ҳангоми ба ҳам-

дигар наздик шудан ва дур гаштанашон ба парчаҳо ҷудо мешаванд. 

    Ҳангоми ғӯта задани плитаи қишри уқьёнус ба зери материкӣ, ӯ 

ба мантия ғарқ мешавад ва аз ҳад гарм шуда ба боло ба плитаи мате-

рика дар намуди вулқон ёки интрузия зада мебарояд. Интрузия, ин 

массаи магмаест, ки ба қишр ворид шудаасту лекин ба сатҳ набарома-

дааст (лава, ин магмаест, ки ба сатҳи Замин баромадааст). Ҳангоми 

садамаи байни худ плитаҳои қишри уқьёнус қат шуда новадони зерио-

бии чукуриашон то 11 километрро ҳосил менамоянд. Садамаи пли-

таҳои қишри материкӣ бошад, кӯҳҳосилшавиро ба вуҷуд меоваранд. 

     Ҳангоми аз ҳам ҷудо шудани плитаҳои қишри уқьёнусӣ чӣ руй 

медихад? Лава аз мантияи Замин баромада ҷои холишударо пур меку-

над. Ба курраи замин аз кайҳон назар афканем, ин минтақаҳо ба чоки 

тӯби бейсбол монандӣ дорад. Ин минтақаҳо – зонаҳои рифтӣ буда, дар 
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қисми шимолӣ ва ҷанубии қисми Уқьёнуси Ором ва Атлантика мавҷу-

данд. Онҳо бо ҳамдигар дар Америкаи Ҷанубӣ ва Африка пайваст ме-

шаванд. 

    Ба харитаи ҷаҳон назар меафканем. Америкаи шимолӣ ва ҷану-

биро ба Европа ва Африка ҳамчун парчаи пазл ниҳодан мумкин аст. 

Онҳо иттиҳоди хушкиро таркиб медиҳанд. Тарафдорони Замини қа-

дим ва ҷавон дар он шабоҳат доранд, ки плитаҳои материкии ҳар дуи 

Америка оҳиста-оҳиста аз Европа ва Африка дур мешаванд. Замоне 

ҳамаи онҳо фавқулқитъаи Пангеяро ташкил мекарданд. Минбаъд, зо-

наҳои рифтӣ пайдо шуданд ва Америка аз Европа ва Африка дур шуд 

ва Уқёнси Атлантика ба вуҷуд омад. Дар уқьёнуси Ором плитаҳои 

қишри уқьёнусӣ ба зери плитаҳои материкӣ хазида даромаданд; 

«ҳалқаи оташини уқьёнуси ором» пайдо шуд. Ин ҷо зонаи робитаи 

плитаҳо буда бо фаъолияти пурзӯри вулқонӣ фарқ мекунанд. Худди 

ҳамон вақт Америка ва Осиё ба ҳамдигар ҳаракат карданд; плитаҳои 

уқьёнуси байни онҳо ба садама дучор шуданд ва дар уқьёнуси Ором 

новадонҳо ҳосил шуданд. 

     Ба фикри тарафдорони Замини қадим ҳамаи ин ҷараёнҳо милли-

онҳо сол давом додааст. Аммо, зуҳуроти майдони магнитӣ, ки дар 

ҷинсҳои кӯҳӣ акс ёфтааст, аз тектоникаи (ҳаракти) плитаҳо бошиддат 

дарак медиҳад ва ин ба наздики рӯй додааст.
1
Ҳаракати сусти ҳозираи 

плитаҳо – ин ҳамагӣ инерцияи тези ҷараёни пешина аст.
 

     Тарафдорони замини қадим ва ҷавон ба он шабоҳат доранд, ки 

дар замони гузашта майдони магнитии замин аз қутби Шимол ба 

қутби Ҷануб ва баракс таккон мехӯрд. Ҳангоми ҳосилшавии ҷинсҳои 

таҳшин ин гуна лаппишҳои магнитӣ сертакрор буданд, савол: чанд 

маротиба? Ба фикри тарафдорони замини қадим нахустин лаппиши 

магнитӣ якчанд миллион сол инҷониб ба амал омадааст ва аз ҳамон 

вақт иборатан ҳар ним миллион сол такрор мешаванд.
2
 Минералҳои бо 

оҳан бойи байни ҷинсҳои таҳшин ҳосил шуда дар самти қутби маг-

нитӣ равон шудаанд. Бинобар ин, ҳар ним миллион сол равонаи онҳо 

бо тарзи муқобил иваз мешавад.
3
 

     Монеаи калонро барои ин назария он далел ташкил медиҳад, ки 

майдони магнитии Замин мунтазам суст шуда истодааст ва бист ҳазор 

сол инҷониб он чунон пурзур бояд буд, ки қишри замин аз хориҷша-

вии гармии он гудохта мешуд. Дар давоми 150 сол қуввати майдони 

магнитии замин ба 7% кам мешавад, ин бо ченкунакҳо исбот карда  
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шудааст. Агар суръти сустшавии майдони магнитиро дар гузашта им-

тидод кунанд, маълум мешавад, ки 20 ҳазор сол инҷониб он серкарра 

пурзӯр буда, гармиро бо қувваи зӯр ҳосил менамуд. Бинобар ин, 

таъғирёбии самти майдони магнитӣ ҳеҷ гоҳ дар зарфи садҳо миллилон 

сол давом нахоҳад дод. Онҳо дар муддати хеле кӯтоҳ, то қабатшавии 

таҳшинҳои Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ  руй медоданд.
4
 

     Ба исботи он равонаи минералҳои ҷинсҳои лавагии қаъри уқьё-

нусии қад қади зонаҳои рифтӣ хизмат мекунанд. Ин лава аз мантия ба 

сатҳи Замин баромада тарқишҳоро, ки ҳангоми ҷудошавии плитаҳои 

қишри уқьёнус ҳосил мешуданд, пур мекунад. Лава сард шуда тақри-

бан дар давоми ду ҳафта ба ҷинси кӯҳӣ мубаддал мегардад. Аз рӯи ра-

вонаҳои минералҳои оҳандор маълум мешавад, ки дар рафти сардша-

вии лава майдони магнитии замин самти худро якчанд маротиба иваз 

мекунад. Ин маънои онро дорад, ки дар қадим лаппиши магнитии За-

мин наинки ҳазорхо сол, балки дар ҳар якчанд рӯз такрор мешуд
5
. 

    Аз рӯи ин кашфиёт мо хулоса карда метавонем, ки таъғирёбии 

самти майдони магнитӣ, ки дар ҷинсҳои таҳшинии материкӣ монанди 

изҳо низ якчанд рӯз ба амал омада буданд. Ин дар навбати худ онро 

ифода мекунад, ки таҳшиншавии ҷинсҳо дар муддати хеле кӯтоҳ, 

тақрибан дар 370 рӯз, ки дар солномаи Тӯҳфони библиявӣ ифода ёф-

тааст, рӯй додааст. Ин рақам бо ғафсии миёнаи қабатҳои таҳшин, ки 

тақрибан 2 километр аст ва бо ҳисоботи маълумотҳо (13см дар як соат 

ҳангоми Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ, ки як сол давом дод) мувофиқат до-

рад, исбот шудааст.          

    Имрӯзҳо дар дунё тақрибан 50 ҳазор вулқонҳои хомӯш мавҷуд 

буда,  аксарияти онҳо синнусоли 65-100 миллион солро медошт, 

чуноне ки тарафдорони ғояи замини қадим таъкид мекунанд, он гаҳ 

онҳо аллакай бояд буд, ки вайрон шаванд. Ба ёд меорем: ҳангоми 

суръати ҳозираи зангзании материкаҳо, то ба сатҳи баҳр зери таъсири 

қувваи об ва шамол  тахминан дар зарфи 15 миллион сол вайрон 

хоҳанд буд. Пас, ин вулқонҳо аз 15 миллион сол хеле ҷавонанд. Мо-

доме ки онҳо ба наздики пайдо шудаанд, демак онҳо дар як замон, 

ҳангоми ва баъди Тӯҳфон вақте ки плитаҳои қишри уқьёнусӣ ба зери 

материкӣ мехазиданд ва дар даруни мантия гарм шуда плитаҳои мате-

рикиро ба вулқонҳо ва интрузияҳо сӯрохкунон мебаромаданд, ба 

вуҷуд омадаанд. 
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     Акнун ба «саволи дар тӯли шасту чаҳор ҳазор» бармегардем: 

обҳои Тӯҳфон аз куҷо пайдо шуданд ва ба куҷо ғоиб шуданд? Зонаҳои 

рифтии байни плитаҳои уқьёнусиро боз ба хотир меоварем. Дар замо-

ни Тӯҳфон ҳангоми ҳаракати пуршиддати плитаҳо аз байни рифтҳо об 

ва лава мешорид ва Пангея якбора (ба самти зонаҳои рифтӣ) пора шуд 

ва плитаҳои  уқьёнусӣ бо суръти тез ба зери плитаҳои материкӣ мисли 

лентаи конвейрӣ  ғеҷиданд. 

      Ҳангоми оташфишонии вулқон оби буғмонанд 70% массаро 

ташкил мекунад
6
. Пас, дар лавае, ки ҳангоми тӯҳфон аз зонаҳои рифтӣ 

мебаромад, дар он низ 70% об мавҷуд буд. Аз ҳамин ҷо қисми зиёди 

оби тӯҳфон гирифта шудааст. Ғайр аз ин боз борони чил рӯза, ки аз 

сабаби ба уқьёнус афтодани метеоритҳо оғоз ёфта буд (ин ҷараён дар 

боби 18 ифода ёфтааст) ва «фаввораҳои вартаи бузург», ки обро стра-

тосфера бароварда мепартофт, то он даме ки дараҷаи болоравии 

тӯҳфон ин партовҳои оби зеризаминиро пахш мекард.    

     Дар интиҳои Тӯҳфон силсилакӯҳҳо ҳосил шуданд, он дар боби 4 

ифода карда шудааст. Аз ҳамин сабаб, уқьёнуси мунқаризи чуқуриаш 

тақрибан ду километра ба осони ду баробар калон шуд (уқьёнусҳои 

ҳозирзамон дорои чуқуриҳои миёнаи чаҳор километра ҳастанд) ин аз 

ҳисоби об ва магма, ки аз қаъри замин ворид мешуд ва борони чилрӯза 

қитъаҳои мунқаризро боз ба ду километр зер кард. Дар «Китоби ҳамаи 

илмҳо»-и қадимии Хитой гуфта шудааст, ки аз сабаби гунаҳкории ба-

шарият «замин ба парчаҳо ҷудо шуд ва об аз қаъри худ ғазабнок шуда 

ба боло шитофта заминро зер кард»
7
.    

      Дар интиҳои тӯҳфон аз ҷиҳати қабатҳосилкунии таҳшинҳо са-

дамаи плитаҳои материкӣ (мисол, Ҳиндустон бо Осиё садама хӯрд ва 

Химолой пайдо шуд) ва оташфишонии вулқонҳо, материкаҳо баланд 

шуданд. Қаъри уқьёнусҳо бошад, баракс ба чуқуриҳое, ки баъди хо-

риҷшавии об ва магма ҳосил шуда буд, фаромад. Инак, дар охири 

Тӯҳфон материкаҳо баланд ва қаъри уқьёнусҳо бошад, паст шуданд. 

Бинобар ин, обҳои Тӯҳфон  ба ҳавзаҳои чуқуршудаи уқьёнус ворид 

шуданд. Ин зуҳурот дар Библия, Забур 103:5 баён карда шудааст. 

     Қабилаҳои олмонии Скандинавия дар бораи ин ҳалокат дар 

фольклори хеш хотира сабт кардаанд:  
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 «Аз тарқиш дар харсангҳо аланга бархост. Ҳама 

ҷойро овози буғ фаро гирифт. Ҳама чизҳои зинда, 

ҳама чизе, ки мерӯид нобуд шуда буд. Ва акнун 

ҳамаи дарьёҳо, ҳамаи баҳрҳо обхезӣ карда аз 

соҳилҳо баромаданд. Аз ҳама тараф мавҷҳо аз паси 

мавҷҳо ҷорӣ мешуданд. Онҳо бармехостанд   ва 

меҷӯшиданд ва оҳиста-оҳиста ҳама чизро зер ме-

карданд.  Замин зери об мефаромад… Минбаъд, за-

мин оҳиста аз зери мавҷҳо бархост. . Кӯҳҳо бархо-

ста, боз қад кашиданд. Боз одамон пайдо шуданд. 

Андаруни худи дарахти Иггдрасиль пинҳон шуда-

гон, аҷдодони насли ояндаи одамон аз марг раҳоӣ 

ёфтанд»
8
. 

  

 

 

Ба ёд меорем, ки агар зангзании материкҳо бо суръати мунтазам 

ҳамчун имрӯза рӯй медоданд, он вақт ҳамаи материяҳо дар давоми 15 

миллион сол лозим буд, ки батамом пора-пора шаванд. Массаҳои 

хушкии аз онҳо шуста шуда ба уқьёнус хоҳанд фаромад ва ҳавзаҳои 

чуқуриаш чор километраро бо ҷинсҳои таҳшини дар давоми 80 мил-

лион сол лозим буд, ки пур намояд. Валекин, 80 миллион сол ин ҳама-

ги 5% синнусоли аз тарафи тарафдорони ғояи замини қадим баён кар-

даи уқьёнусҳо ва ҷинсҳои таҳшин мебошад. Онҳо фикр доранд, ки 

уқьёнусҳо 1,6 миллиард сол мавҷуданд. Дар ин муддат уқьёнусҳо ал-

лакай бист маротиба лозим буд, ки зери ҷинсҳои таҳшин монанд. Дар 

айни ҳол, ғафсии қабатҳои таҳшинии қаъри уқьёнус ҳамаги 300 метр-

ро ташкил мекунад. Қисми зиёди таҳшинҳо дар дельтҳои дарьёҳо ҷой-

гир шуда, дар охири Тӯҳфон ҳосил шудаанд
8
. Маълум аст, ки ҷинсҳои 

таҳшини дар уқьёнусҳо дар муддати кӯтоҳ ғун мешаванд
9
.       

     Оҳаксанг ин дар рӯи Замин баъди қум ва варақсанг сеюмин ву-

съатшудаи ҷинсҳо буда, он ба таври алоҳида ва омехта бо қум ва ва-

рақсанг мехобад. Ӯ аз карбонати калция (СаСОз)  дар рафти реакцияи 

калция бо ангидриди карбон (СО2) дар обҳои тӯҳфон ҳосил шудааст. 

Вақте ки дар рифтаҳо об ва магма бархост ва тӯҳфон оғоз кард, ҳам-

роҳи онҳо аз мантия ангидриди карбон низ баромада дар обҳои 
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тӯҳфон он бо кальция пайваста шуд ва ҳамин тавр оҳаксанг СаСО3 

ҳосил шуд. 

     Дар рафти тӯҳфон дар ҷойҳои муайян ва дар вақти муайян хусу-

сан массаҳои калони оҳаксанг ба вуҷуд омад. Он ба шарти оптимали 

концентрацияи кальций ва гази ангидриди карбон ва ҳарорати опти-

малии об ҳосил шуд. Тезҳосилшавии оҳаксанг боиси он гашт, ки 

қисми калони қаторсутуни геологиро ғафсии оҳаксанг ишғол кардааст. 

Дар дигар ҷойҳо ва вақтҳо бо карбонати кальция ва ҳосилшавии 

ҷинсҳо рег ва гил иштирок доштанд.  Он вақт СаСО3 дар қаър ҳамроҳи 

онҳо мехобид ва хангоми хушкшавии ҷинсҳои таҳшин мисли моддаи 

цементӣ таъсир мекарданд.  

     Оҳаксангро (СаСО3) аксаран дар ҷинсҳои регсанг ва варақсанг 

меёбанд. Ин онро ифода мекунад, ки қабатҳои он аз кальция ва гази 

ангидриди карбон ҳосил шудааст. Карбонати кальция дар  ҷинсҳои 

таҳшин хобида мисли цемент ба сахтшавии ҷинсҳо таъсир менамояд. 

     Солномаи геологӣ аз он шаҳодат медихад, ки дар гузаштаи 

наздик дар замони тӯҳфон, ки рӯи Заминро таъғир додааст, ҳаракати 

пуршиддати плитаҳо ба амал омадааст. Таъғирёбии тези самти майдо-

ни магнитӣ замоне як зайл дошта буд, ки ин аз равонаи минералҳои 

оҳандошта ва дар гудохтаҳои лава ва яквақт бо онҳо ҷинсҳои таҳшин  

ҳосил шуда мешавад. Чанде пеш Тӯҳфони ҳалокатовари пуршиддат ба 

таври беҳтарин геология ва минерологияи ҷинсҳои таҳшин  ва зангза-

нии хозираи онро мефаҳмонад.       
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                                                                    Фикри 10 

                                                

                             Каньони калони Колорадо 

                 миллионҳо сол ба шакл омадааст   

 
   Тарафдорони ғояи Замини қадим боварӣ доранд, ки Каньони Ка-

лон бо дарёи Колорадо, ки миллионҳо сол қабатҳои ҷинсҳои таҳши-

ниро дар қисми шимолии Аризона шуста мефарояд, ба шакл омадааст. 

Ба фикри онҳо қабатҳои ҷинси дар давоми ҳамаи ин вақтҳо бо 

суръате, ки дарё онҳоро мешуст, бархостааст. Агар суръат дигаргуна 

мебуд, он гоҳ Каньон умуман ба шакл намеомад. Суръати афзоиши 

қабатҳо дар давоми миллионҳо сол бояд мутаасади бошад, ки ба да-

раҷаи фуруди маҷрои дарёи Колорадо, ки оҳиста, аммо ҷинсҳои 

афзудаистодаро аниқ мешуст мувофиқат намояд. Мувофиқи ин модел, 

ҷинсҳои таҳшин ноафзуда наметавонистанд, вагарна оби дарьё ба ғаф-

сии каньони чуқуриаш аз ҳазор метр зиёд шуста намефаромад. Вале-

кин эҳтимолияти он, ки дар ҷойҳои муайян афзоиши ҷинсҳо (тахми-

нан аз сабаби фаъоллигии мантияи интрузивӣ ба вуҷуд омадааст) дар 

давоми миллион солҳо айнан бо ин гуна суръати таъғирнопазире, ки 

ҳангоми он каньони азим ба шакл омадааст, мегузарад, чӣ гуна аст? 

Бешубҳа, ин гуна эҳтимолият бениҳоят кам аст. Агар ин дар Аризона 

ба амал омада бошад, пас барои чӣ ин гуна холатҳо дар дигар 

ҳудудҳои Замин рӯй намедод? Моделе, ки тарафдорони ғояи Замини 

қадим баён менамоянд, сохта ва ҳатто сафсата менамояд, чунки ба та-

содуфи хеле шубҳаовари суръати афзоиши қабатҳои ҷинсӣ бо суръате, 

ки дарьё онҳоро дар давоми давраи дуру дарози номумкин шуста фа-

ромадааст асос дорад.  

    Ҳамин тавр модели дигаре, ки пайдоиши Каньони Калонро хеле 

ба таври  равшан ифода менамояд бояд, ки мавҷуд бошад. Дар буриши 

кӯндаланг ин каньон бо нишебиҳои хамидааш шакли V-ро дорад. Агар 

ӯ ҳақиқатан дар зарфи миллинҳо сол бо дарёи Колорадо ба шакл 

меомад, он гоҳ хамидаҳо ин гуна нишебдор намебуданд ва масофаи 

байни онҳо каме аз васегии маҷрои дарё меафзуд. Аммо, каньон нис-

бат ба модели баён кардаи замини қадим 20 баробар васеъ аст. 
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Маълум ки барои ба шакл омадани он, ҷараёни об, энергияе, ки бо 

энергияи ҳаҷми оби имрӯзҳо аз дарё гузаранда дар ҳақиқат нотатбиқ 

аст, лозим буд. 

    Мо аллакай исбот кардем, ки қабатшавии ҳамаи ҷинсҳои 

таҳшинӣ дар замони обхезии халокатовари глобалӣ ба шакл омадааст. 

Комилан мумкин, вақте ки қабатҳои таҳшини хушк ва сахт нашуда 

буданд, нохост мавҷи азими дамида омада онҳоро ба ду қисм ҷудо 

намуд. Агар ҷинсҳо сахт намебуданд, он гоҳ танҳо як мавҷи ҳалокато-

вар дар онҳо дараи масоҳаташ тақрибан 350 километр ва чуқуриаш зи-

ёда аз километрро нахоҳад бурид. Дар ҷинсҳои сахтнашуда барои ба 

шакл омадани ин гуна каньон ҳатман энергияи мавҷи васегиаш тақри-

бан 15 километр зарур буд. Дарёи Колорадо, ки имрӯзҳо дар Каньони 

Калон мешорад нисбат ба ин ҷараён мисли ҷӯйбор аст. 

     Аз ин мебарояд, ки дар болои каньон кӯли азиме, ки об дар он бо 

девори  аз ҷинсҳои таҳшини таркибёфта иборат буд, бояд мавҷуд 

бошад; баъд девор ҳангоми заминҷунбӣ вайрон шуд, ёки шуста шуд ва 

оби бузург бо мавҷҳо ба поён шиддат гирифта, Каньони Калонро 

ҳосил кард. Чуноне ки аз ин маълум шуд, ҷинсҳои харсангӣ дар замо-

ни худ соҳили обанборҳо буданд. Шаҳодати сершумори мавҷудияти 

кӯлро, ки дар гузаштаи наздик қисман ҳудудҳои иёлотҳои Юта, Коло-

радо, Аризона ва Нью-Мексикоро- дар боло аз ҷараёни Каньони 

имрӯза аст, фаро гирифта буд
1
. Тарафдорони ғояи Замини қадим пай-

доиши онро бо ғоибшавии ин кӯли азим вобаста намешуморанд, чунки 

онҳо боварӣ доранд, ки кӯл пайдо шуда баъди он, ки дарёи Колорадо 

миллионҳо сол қабатҳои таҳшиниро ба Каньони Калон шуста буд, 

минбаъд хушк шудааст. Ба фикри онҳо оби кӯли қадим ё умуман бу-

хор шуд, ёки аз дараи аллакай мавҷуд буда шорида фаромад. 

     Бо вуҷуди ин, далелҳо ба он ишора мекунанд, ки базуди 

ҳосилшавии каньон зери таъсири як мавҷи бузург обканди васеъ ва 

чуқурро барпо кардааст. Агар кӯл дар натиҷаи бухоршавии об ғоиб 

мешуд, он гоҳ дар қаъри хушкшудаи он боқимондаҳои бисёри галит –

намаксанг бояд монд; вале дар қаъри он миқдори галит хеле камаст
2
. 

Аниқтараш ин кӯл дар охири Тӯҳфон дар натиҷаи соҳилҳои баланде, 

ки ба уқьёнус равиши обро баста буд ва он об бо дигар обанборҳо 

алоқа надошт ба вучуд омадааст. 

     Дар биёбони Калифорния дар наздикии Сан –Диего геологҳо дар 

худи сатҳҳои қабати гил, рег ва лойро, ки ба чуқуриаш аз панҷ кило-
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метр зиёд фуру мерафт, дарёфт намуданд. Дар атрофи поёнии қисми 

ғарбии Каньони Калон мавҷуд набудани дельтҳо акнун фаҳмост. Мавҷ 

онро барпо карда бо суръати азим гил, рег ва лойро, ки дар он таркиб 

ёфтааст, нисбат ба қуввати дарьёи оддӣ хеле дуртар ба садҳо километр 

ба ғарб ба райони Сан –Диего шуста рафт
3
. 

     Олимон дорои шаҳодатҳое ҳастанд, ки замоне дар олам бисёр 

кӯлҳои баста, ки имрӯзҳо ғоибанд, мавҷуд буданд. Баъзе обанборҳои 

баста ҳоло низ мавҷуданд, мисол дар штати Юта кӯли Калони Шӯр 

ҳаст. Ба он якчанд дарёҳои майда шорида мефароянд, ва на яки он 

намебарояд, суръати бухоршавии об бошад, аз суръати шоридани он 

ба кӯл хеле меафзояд. Ҷараёни хушкшавии кӯли калони Шӯр якчанд 

ҳазорсолаҳо давом дорад. Натиҷаи таҳқиқи ҷинсҳои кӯҳҳии аз тепаҳои 

наздики кӯл гирифта шуда, ба хулоса кардан водор мекунад, ки дар 

аввал нисбат ба имрӯза масоҳати он 17 маротиба, чуқуриаш бошад, аз 

240 метр калонтар буд
4
.  

     Ба монанди ин, дар Африка кӯли Чад хушк шуда истодааст
5
. Ӯ 

низ мисли кӯли калони Шӯр дар паймонаи чуқуре, ки ба роҳи шорида 

баромадани об монегӣ дорад, ҷойгир шудааст. Ин гуна паймонаҳо бо 

кӯлҳои хушкшуда истодаашон, ёки изҳои обанборҳои аллакай хушк-

шуда, дар бисёр дигар минтақаҳои замин дучор меоянд. Инак, дар 

ҳавзаи калон, ки қариб тамоми ҳудуди штати Невадаро ишғол мена-

мояд садҳо кӯлҳои хушкшуда ҷой доштанд. Қисми зиёди Шарқи 

Наздик ғайр аз паймонаҳои обанборҳои хушкшуда чизи дигар нест. 

Паймонаҳои азимро бо аксарият кӯлҳои хушкшудааш дар Австралия 

ва Осиёи миёна падидор намуданд
6
. Ҳамаи ин кӯлҳо дар ниҳояи 

Тӯҳфон вақте қисми обе, ки бутун хушкиро фаро гирифта қабатҳои 

васеи ҷинсҳои таҳшинро боқи гузошта дар даруни поймонаҳо монда 

буд, ва ба қаъри уқьёнуси чуқуршуда нашориданд,  ҳосил шудаанд. 

     Маълум ки, биёбонҳои сершумори олами имрӯза дар замони гу-

зашта батамом ин тавр набуданд. Дар аксҳои аз спутник гирифта шуда 

дар зери регҳои ҳаракткунандаи биёбони Сахара ва биёбони Шарқи 

Наздик ба таври саҳеҳ ҳавзаҳои кӯлҳо ва маҷрои дарьёҳо, ки замоне 

ин ҳудудҳоро обшор мекард, дида мешавад
7
. Таҳлили боқимондаҳои 

наботот ва хоки пӯсида дар биёбони ҷанубу ғарбии Штатҳои Му-

таҳҳида онро ифода мекунад, ки дар наздики дар ҳудуди шимолӣ са-

навбарҳои пакана ва чангалзори дарахтони паҳнбарг ва дар ҷануб то 

ба сарҳади Мексико бошад,  пихтаҳои Дуглас мерӯиданд
8
. 
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     Дар хроникаҳои қадими халқҳои осиё хурд Шарқи Наздик нис-

бат ба имрӯза бо растаниҳои анбӯҳ ишғол шуда буда ва бо ҳайвонони 

гуногунранг фарорвон буда, батамом бо намуди дигар тасвир ёфтааст. 

Дар солнома гуфта мешавад, ки тақрибан 2000 сол пеш аз мелод, шоҳи 

ассуриён Саргон дар рафти экспедиция, дар қисми марказии осиёи 

хурд, ки ҳоло хушкист, маҷбур шуд, ки ба худ аз байни бешазори бо 

ҷонворони ёбоӣ пуропурбуда роҳ бурад
9
. Мувофиқи манбаҳои қади-

мияҳудӣ дар ҳудуди баҳри Майит хоҷагии қишлоқ тараққи дошта, 

ҳамчун замини ширу асал шӯҳрат дошт. Дар расмҳои рӯйхарсанги Са-

хараи Шарқӣ филҳо, бегемотҳо, говмешҳо, жирафаҳо, оҳуҳо, карки-

донҳо ва тимсоҳҳо тасвир карда шудаанд
10

. Тимсоҳон имрӯзҳо низ, 

дар кӯлҳои бастаи хушкшуда истодаи Сахараи шарқӣ умр ба сар меба-

ранд. 

     Дар давраи яхбандӣ, ки баъди Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ тахминан 

4300 сол пеш фаро расида буд (оид ба ин дар боби минбаъда сухан 

меравад), дар ҳамаи минтақаҳои Замин аз ҳад зиёд боришот меборид 

ва дар натиҷаи он дар охири Тӯҳфон кӯлҳои баста аз ҷиҳати ҳаҷм ка-

лон шуданд. Валекин дар охири давраи яхбандӣ (тақрибан 3500 сол 

пеш) меъёри боришот то ба дараҷаи имрӯза кам шуд ва бухоршавии 

оби кӯлҳо аз оби шохобҳои дар онҳо буда, афзоиш кард. 

   Таҳлилҳои беғаразонаи далелҳо, моро, дар наздики ба ҳосилша-

вии дараҳо ва обанборҳои баста бовар мекунонанд. Рельефи Замин бо 

гуногунтарзи худ одамро ба ҳайрат меорад, лекин барои ба шакл ома-

дани он бисёр миллионҳо сол талаб шуда набуд. Хусусиятҳои пайдо-

иши рельефи Замин дар натиҷаи Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ дар гузаштаи 

наздик на танҳо бо маълумотҳои геологӣ, балки бо маълумотҳои этно-

графӣ низ тасдиқ ёфтааст. 

     Инак, яке аз афсонаҳои ҳиндуёни қабилаи гавасупай, ки дар 

ҳудуди Каньони Калони Колорадо зиста буданд, хусусан оид ба пай-

доиши он дар охири Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ ривоят мекунад: 

 

 

 «Ҳоло то пайдоиши одамон дар рӯи Замин ду нафар 

худоён мезистанд: Топача –худои хайр ва Гокомата 

худои бадӣ буд. Топача Пукейе ном духтаре дошт 

ва мехост, ки духтараш модари ҳамаи зиндагони зе-
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ри само гардад. Валекин, Гокоматаи бад ба амалӣ 

гардидани нияти ӯ қарори қавӣ дод, ки халал расо-

над  ва обхезии бузургро, ки оби он бутун хушкиро 

фаро гирифт, ба вуҷуд овард. Топачаи хайрхоҳ да-

рахти калонро афтонда дар танаи он токчаи чуқурро 

кома кард. У духтарашро ба токча шинонд ва вақте 

ки об бархоста хушкиро зер кард, Пукейе дар ин 

қайиқи импровизионӣ наҷот ёфт. Ниҳоят об ба фу-

руд омадан шурӯъ кард ва қуллаҳои кӯҳ намудор 

шуданд. Дарьёҳо пайдо шуданд ва яке аз онҳо ба 

поён афтода, тарқиши чуқурро барпо кард, ки он 

Каньони Калон шуд. Дарахт бо Пукейе ба ҷои сахти 

Замини нав расид; вай берун баромад ва ба олами 

беҷон назар афканд»
11

.  
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                                                 Фикри 11                                

 

                Давраи яхбандӣ 200 000 сол пеш 

                  оғоз кард ва тақрибан 10 000 сол 

                                            пеш ба охир расид 

 
     Геологҳо дорои далелҳои асоснок ҳастанд, ки замоне Аврупои 

Шимолӣ, шимолу ғарби Осиё, қисми зиёди Америкаи Шимоли
1
 ва 

ҳамаи Антарктидаро сипарҳои азими яхин ишғол мекарданд. Таърихи 

пайдоиши ин сипарҳои яхин барои тарафдорони ғояи Замини қадим 

чистон мемонад, чунки онҳо ба худ илқо карданд, ки дар давраи ях-

бандӣ иқлими Замин нисбати имрӯза хеле сард буд
2
. Аммо, ин фикри 

нодуруст аст, зеро миқдори зиёди молекулаҳои оби ба барф табдил 

шаванда, ҳангоми ҳарорати ҳаво каме аз нуль паст шуданаш, дар ат-

мосфера таркиб меёбад. Дар ҳудудҳои қутбӣ ҳангоми ҳарорати паст 

боришот хеле кам мешавад ва он ҷо биёбонҳои қутбӣ ба шакл меоянд. 

Ҳамин тавр, олимон ва дигар тарафдорони ғояи «давраи сарди ях-

бандӣ» онро беасос дифоъ мекунанд. 

     Аз рӯи қоидаи гидрология таъкид кардан ҷоиз, ки аслан дар 

давраи яхбандӣ ҳарорати зимистона нисбати имрӯза баланд – яъне дар 

атрофи 0° С буд. Бинобар ин дар фасли зимистон барф хеле зиёд ме-

борид, фасли тобистон бошад, ҳарорати ҳаво нисбати имрӯза паст буд, 

зеро аз сабаби абрҳо ҳаво доимо тира буд ва ин ба обшавии шиддат-

ноки барф монегӣ мекард
3
. Барои пайдоиши массивҳои бузурги бар-

фини ба давраи яхбандӣ хос, айнан ҳамин гуна шароит лозим буд. 

     Дар натиҷаи бухоршавии уқьёнусҳо, дарьёҳо ва кӯлҳо об ба ат-

мосфера омада мерасад. Дар атмосфера буғи об ба абрҳои борону 

барфин мубаддал мегардад. Барои ҳосилшавии абрҳои васеъ ва ғафси 
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давраи яхбандӣ бухоршавии бошиддати об талаб мешуд. Ин маънои 

онро дорад, ки суръати бухоршавӣ нисбати ҳозира хеле афзуда буд. 

Сабабгори ин дар он буд, ки қисми оби Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ аз 

қаъри гарми замин мебаромад. Вақто ки уқьёнус чуқуртар шуд ва оби 

хушкиро фаро гирифта ба фуруд омад, он вақт ҳарорати об нисбат ба 

имрӯза баланд буда, он бухоршавии шиддатнокро таъмин кард. Он дар 

навбати худ сабабгори ҳосилшавии булутҳои бисёр гашт.  

     Чи шароитеро пайдо кард, ки зимистон нисбатан гарм моҳҳои 

тобистон салқин буданд? Яке ба дигаре гӯё зид аст: ҳангоми зимисто-

ни гарм бояд тобистон гарм ояд ва баракс. Аммо дар давраи яхбандӣ 

рӯи заминро қабатҳои ғафси булутҳо ишғол карда буд. Дар фасли зи-

мистон ин қабати булутҳо (қабатҳое, ки дар охир ва баъди Тӯҳфон аз 

гармии вулқон ба атмосфера афтода буд), ҳавои гарми заминро нигаҳ 

медошт. Дар натиҷаи он зимистон гарм мегузашту тобистон бошад, ин 

абрҳо нури офтобро намегузаронд. Аз ҳамин сабаб моҳҳои тобистон 

салқин мешуданд. Дар натиҷа дар фасли сармо барф хеле зиёд мебо-

рид, тобистон бошад, танҳо қисми калони ин барфҳо каме об мешу-

данд. 

    Дар айни замон ҳарорати миёнаи оби уқьёнуси ҷаҳон тақрибан 10 

°С ташкил мекунад. Аз рӯи мулоҳизаи тарафдорони ғояи замини ҷа-

вон, баъди Тӯҳфон ин ҳарорат такрибан 28 °С ташкил мекард
4
. Бо та-

момшавии Тӯҳфон ҳарорати оби уқьёнус ба пастшави оғоз кард ва 

ҳамин тавр тӯли бисьёр асрҳо давом кард. Оид ба сардшавии уқьёнуси 

баъди Тӯҳфон дар қабати пиряхҳои лағжандаи арктикӣ камшавии 

концентрацияи изотопи оксигени -18 шаҳодат медихад. Ях чӣ қадар 

баланд бошад, оксигани 18-и дар он таркибёфта ҳамон қадар кам ме-

шавад
5
. Бо мурури замон уқьёнус оҳиста хунук мешавад ва ба атмо-

сфера оксигени 18 дар молекулаҳои оби бухоршаванда таркиб ёфта, 

камтар омада мерасад. Бинобар ин, дар яхҳое, ки то қадри сардшавии 

уқьёнусҳо дар давраи яхбандӣ ба шакл омадаанд, то бора оксигени 18 

кам ҷамъ мешуд.           

      Мувофиқи тарафдорони Замини қадим оби уқьёнус аз ибтидои 

давраи бӯр (дар атрофи 65 миллион сол пеш) сард мешавад. Он вақт, 

ба фикри онҳо, ҳарорати обу ҳаво нисбат ба имрӯза хеле баланд буда 

он ба нашъу намои набототи анбӯҳ ва инкишофи динозаврҳо дар рӯи 

Замин мусоидат кард. Аммо, ин олимон тан гирифтан намехоҳанд, ки 

бухоршавии шиддатноки оби уқьёнусҳои гарми давраи бӯр дар 
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ҳудудҳои тропикӣ барои ҳосилшавии пиряхҳо шароит барпо кард. Ал-

батта, ин давраи яхбандиро бо далелҳо исбот карда намешавад, зеро 

геологҳо дар қабатҳои таҳшинии давраи бӯр (ки он ҳақиқаттан дар 

охири Тӯҳфон ба вуҷуд омадаст), наботот ва ҳайвонони тропикиро 

зоҳир менамоянд, ки онҳо каме дар қисми ҷанубии яхҳои лағжонак ва 

тундра мехобанд
6
. Яке аз далелҳои сардшавии оби уқьёнус- ин чунон-

чи зикр кардем, дар яхҳои лағжонак, таъғирёбии концентрацияи изо-

топи оксигени 18 мебошад. Яъне, сардшавии об ва ҳосилшавии ин 

яхҳои лағжонак дар як замон – дар давраи яхбандӣ, ки баъди Тӯҳфони 

Умумиҷаҳони оғоз кард, ба вуҷуд омадааст. 

     Бо интиҳои Тӯҳфон барои ибтидо ёфтани давраи яхбандӣ шаро-

ити олӣ ба вуҷуд омад; айнан дар ҳамин вақт шаклёбии сипарҳои яхин 

оғоз ёфт. Дар соли 1500 то мелод ҷараёни шаклёбии онҳо анҷом ёфт ва 

сипарҳои яхин ба об шудан шурӯъ карда оҳиста ба ҳаҷми ҳозираашон 

наздик мешуданд
7
. 

     Баъди оғози давраи яхбандӣ якчанд асрҳо гузашта сипарҳои яхин 

дорои масоҳат ва ғафсии максималӣ гаштанд. Дар ин вақт баҳрнавар-

дон ҳамаи гӯшаҳои курраи заминро давр зада, харитаи аниқ ва 

муфассали ғайриоддии он ҳудудҳои зери ях мондаро таркиб доданд. 

Бо ин харитаи қадима дар асри ХVI мелодӣ харитакашони «олами қа-

дим» роҳбари намуда, дар асоси он харитаи шахсиашонро таркиб до-

данд
8
. 

     Дар харитаҳои қадими Гренландия ва Антарктида, хусусиятҳои 

рельефи ин ҳудудҳо ба тарзи аниқ ифода карда шудааст. Олимон мав-

чудияти онҳоро ба наздики бо ёрдами ускунаҳои баландҳасоси ҳозир-

замон аз қабати яхҳои ғафси серкилометра, ки ин массивҳои хушкиро 

дар давраи яхбандӣ ишғол карда буданд, қобилияти «воридшавӣ» до-

ранд исбот карда тавонистанд. Ба ин харитаҳо хатҳои соҳил, маҷрои 

дарьёҳо, кӯҳҳо ва биёбонҳои Антарктидаи то яхбандӣ ва инчунин, ду 

ҷазираи калоне, ки Гренландияи тояхбандӣ таркиб ёфта буд, тасвир 

карда шудаанд. То соли 1818 Антарктида ҳатто «кашф» нашуда буд. 

Оиди Гренландия, ки аз ду ҷазираи алоҳида иборат аст, олимон ҳанӯз 

то пайдоиши системаҳои  локационии баландҳасос «намедонистанд». 

Бар зимни он, баҳрнавардони қадим ин заминҳоро то давраи яхбандӣ 

дида баромадаанд, ба саҳеҳии харитаи онҳо бо ишораҳои васегиву да-

розиаш харитакашони  ҳозиразамон ҳасад бурданашон мумкин аст
9
. 
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Соли 1485 пеш аз мелод, гурӯҳи сайёҳон аз Баҳримиёназамини 

Шарқӣ бо сардории Партолон (аз авлоди юнониён ва мисриён) ба Ир-

ландия сафар карданд
10

. Одамони Партолон фоморҳоро, ки қабилаи 

азимҷуссагони авлоди Хом буданд, аз ҷазира пеш карда, аҷдодони ир-

ландиён гаштанд. Аз рӯи шаҳодати ин кашшофон, дар Ирландия се то 

кӯл ва нӯҳ то дарьё мавҷуд буд. Тахминан баъди панҷоҳ ҳангоми ома-

дани гурӯҳи дуюми муҳоҷирон, пайдоиши бисёри дарёҳои нав ва 

кӯлҳо сабт карда шуд
11

. Ин дарьёҳо ва кӯлхо дар натиҷаи обшавии пи-

ряхҳо, ки дар Ирландия дар давраи яхбандӣ ҳосил шуда буд, ба вуҷуд 

омадаанд. 

    Дар адабиёти қадимии ҳиндӣ гуфта шудааст, ки қабилаи Ориёиҳо 

аз пиряхҳое, ки ба тарафи онҳо аз шимол ҳаракт карда меомад гурехта 

ба Ҳиндустон муҳоҷир шуда қабилаи дравидҳоро ба Ҳиндустони 

Ҷанубӣ пеш карданд
12

. Ин воқеа дар давоми якчанд вақт баъди 

Тӯҳфони Бузург, ки оид ба он ба қабилаи ҳиндустониён низ ба мо-

нанди дигар халқҳои ҷаҳон хеле маълум буд, рӯй дод (нигаред боби 5). 

    Дар китоби Аюб – Библия, оиди тӯфони барфини бошиддат, ки 

дар Шарқи Наздик таламут дошт, маълумот сабт шудааст
13

. Аюб 

тақрибан соли 2000-ми пеш аз мелод, вақте ки давраи яхбандӣ ба авҷ 

расида буд, умр ба сар бурдааст. Зикр мекунем, ки Аюб инчунин дар 

бораи динозаврҳои он замон зиста буданд, навиштааст (оиди ин дар 

боби 1 сухан рафт). Зоҳиран, давраи яхбандӣ тахминан 4000 сол пеш 

вақте ки авлодони Нӯҳ баъди Тӯҳфон ба рӯи замин паҳн шуда, ба 

қабилаҳои худ асос мегузоштанд,  ибтидо ёфта буд. 

    Дар давраи яхбандӣ дараҷаи уқьёнуси ҷаҳон нисбати имрӯза қа-

риб ба 60 метр паст буд, зеро қисми бузурги об дар хушки дар намуди 

пиряхҳо ҷойгир буд
14

. Баҳри исботи ин аҳолии қадиме, ки аз ҷониби 

археологҳо аз қаъри баҳр – аз ҷумла дар шельфи райони Ливан (Ярму-

та) ва Ҳиндустон (Халиҷи Кембий) ёфт шуда буд, хизмат карда мета-

вонад
15

. 

     Дар давраи яхбандӣ Сибирь бо Аляска бо воситаи гардана пай-

васт мешуд. Ҳоло дар ҷои ин гардана гулӯгоҳи Беринг ҷойгир буда, 

дар зери он набототони хусусиятҳои тундраги дошта маҳфуз монда-

анд. Дар зери об тундра нахоҳад буд; пас, қаъри гулӯгоҳи Беринг дар 

замони худ хушкӣ буд. Ғайр аз ин, дар он дараҳои зериобие, ки дар 

давраи яхбандӣ  дар сатҳи баҳр ҷой доштанду хеле сероб буданд, ёфт 

шуда буд. Гарданаи байни Сибирь ва Аляска ба ҷонзотон ва одамон 
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имкон медод, ки аз Осиёи Хурд дар ҷое, ки цивилизация 

баъдитӯҳфонӣ барпо мешуд ба нимкурраи ғарби муҳоҷир шаванд. 

    Дар давраи яхбандӣ гарданаи Беринг на танҳо Сибирь ва Аляска-

ро бо ҳам мепайваст. Аз сабаби наздик ҷойгир будани уқьёнусҳои 

гарм ин рахчаи хушкӣ бо барф ва ях пӯшида набуд. Одамон ва ҷонзо-

тон аз долони яхнакарда аз як нимкурра ба нимкурраи дигар бемонегӣ  

мегузаштанд. 

     Баҳрнавардони сохибтаҷрибаи қадим ба ин ҳудудҳо шино карда 

гарданаи байни Осиё ва Америкаро, то он вақте ки онро охири давраи 

яхбандӣ фуру бурда буд, ба харита ифода карданд. Дар харитаи онҳо 

васегии гарданаи Беринг якуним ҳазор километрро дар бар мегирад
16

. 

(Ҳақиқи будани ин харитаҳо бо ҷойгиршавии дараҳои зери Беринг, ки 

замоне системаи дарьёии ин ҳудудҳои хушки буд, тасдиқ шудааст.)  

     Имрӯзҳо дар уқьёнуси Яхбастаи Шимолӣ массаи яхини аз оби 

ширин таркиб ёфта дрейф мезанад. Аз қадари оне, ки уқьёнуси яхба-

ста баъди Тӯҳфон сард мешуд, бухоршавии об ва ҳосилшавии булутҳо 

кам шиддат гирифт. Дар тобистон офтоб пиряхҳои қисми шимолии 

Евразияро ишғол кардаро об мекард. Он вақт қабатҳои булут он қадар 

ғафс набуданд ва ҳавои гарми Заминро намедоштанд ва дар натиҷа 

зимистон сардтар шуда барф камтар меборид. Ин таъғирёбии иқлимӣ 

сабабгори он гашт, ки пиряхҳои қутбӣ об шуда ба укёнуси Яхбастаи 

Шимолӣ ворид шуданд. 

     Минбаъд оби ширини пирьях азбаски зичии он нисбати оби 

шӯри уқёнус кам аст, дар сатҳи оби уқьёнус ях карда ба дрейф задан 

шурӯъ кард. Ин пирьях дар уқьёнуси Яхбастаи Шимолӣ ҳамон вақт 

ҳосил мешуд, ки агар оби ширин ба уқьёнус бо як ҷараёни мавҷи бу-

зург ворид шавад. Агар шоридани оби ширин мунтазам мебуд, ӯ бо 

оби шури уқьёнус омехта шуда, ҳеҷ ҳам дар болои оби шӯри уқьёнус 

ғун намешуд. 

     Шароити зарур барои ба шакл омадани пиряхҳо ва дар давоми 

муддати кутоҳ яхбандии максималӣ (аниқтараш дар зарфи якчанд сад-

солаҳо) ва сипас, ба зуди обшавии пиряхҳо (эҳтимол дар давоми 50 

сол) бо интиҳои Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ ба вуҷуд омадааст
17

. Сардша-

вии уқьёнуси баъдитӯҳфонӣ – ин ягона таъбири оқилонаи давраи ях-

бандии гузаштаи наздик аст. Тарафдорони ғояи Замини қадим са-

бабҳои ҳақиқии сардшавии давраи яхбандиро тан намегиранд, чунки 

онҳо гармии оби уқьёнусро бо иқлими хеле нарм, ки ба фикри онҳо 
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дар рӯи замин дар давраи динозаврҳо (тақрибан 65 миллион сол пеш) 

буд, вобаста мешуморанд. Валекин аз тарафи олимон исбот карда 

шудааст, ки агар сардшавии оби уқьёнуси «давраи динозаврҳо» ба 

ҳосилшавии қабатҳои абрҳои ғафс ва якбора зиёдшавии миқдори бо-

ришотро оварда бошад, он гоҳ давраи яхбандӣ дар арзҳои тропикӣ 

оғоз мекард. Ибораҳои Каломро оид ба гармии оби «сарчашмаҳои вар-

таи бузург», ки аз қаъри замин ҳангоми Тӯҳфон зада баромада буданд 

ба назар нагирифта, механизми фарорасии давраи яхбандиро фаҳми-

дан душвор аст.     
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                                          Тасдиқи 12                                     

         

                                  Мувофиқи солшумории 

                        радиоуглеродӣ, мамонтҳо дар 

                давраи яхбандӣ тақрибан 10 000 

                                    сол пеш маҳв шудаанд 
 

 

  Дар яхҳои  Шимоли Дур ва дар тундраҳо дар чуқуриҳои наонқадар 

калон нимтанаи мамонтҳоро ёфтанд
1
. Ин ба тасдиқ кардан асос 

медиҳад, ки мамонтҳо дар аввал не, балки дар охири давраи яхбандӣ 

ях кардаанд (вагарна онҳо дар зери пиряхҳои ғафс ҷойгир мешуданд). 

Эҳтимол, онҳо «ногаҳон дар ҷараёни азими об ва лой ғарқ шуданд, ёки 

нафасгир шуда, ба доми марг расида, ҳангоми вайроншавии соҳилҳо 

ёки деворҳои ҷариҳои чуқур, зери ҷинсҳо дафн шуда буданд»
2
. 

Ҷасадҳои дигари мамонтҳо дар қабатҳои яхи тоза асир гаштаанд. Он 

яхҳо дар замони худ об шуда, бо обхезӣ ба пастхами ворид шуда онро 

зер кардаанд. Баъд, ин об аз нав дар натиҷаи сардшавии иқлим, ки бо 

тамомшавии давраи яхбандӣ фаро расид, ях кард. 

    Мамонтҳои яхкардаро асосан дар ёнаҳои пуштаи водии дарёҳо 

меёбанд
3
. Ин ҷонзотон дар оби обшудаи пирьях, ки водии дарёҳоро 

ногаҳ забт карда буд, ғарқ шудаанд. Сипас, оби сатҳ яхбаста мамонтҳо 

зери қишри ях, барф ва боқимондаҳои бошамол вазанда дафн шуданд. 

Яқинан, ин ҳодиса дар як рӯзи тирамоҳ, ки ҳарорати ҳаво аз 0 °С ба-

ланд нашуда буд, рӯй додааст. Барф, ях ва лой нимтанаи мамонтҳои 

ғаркшударо ишғол карданд ва дар фасли зимистон онҳо яхбастанд. 

    Дар интиҳои давраи яхбандӣ ҳосилшавии абрҳо хеле суст шуд ва 

иқлими ҳудудҳо таъғир ёфта арктикӣ гашт. Бинобар ин, мамонтҳои 
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яхкарда дар баҳор об намешуданд. Онҳо то замони мо дар ҳолати ях 

мондаанд. (Зикр мекунем, ки бо ғоибшавии қабатҳои абр таъғирёбии 

ҳарорати  шабонарӯзиву  фаслӣ якбора афзуд. Зимистони арктикӣ боз 

хунук шуда тобистон бошад, кӯтоҳ шуд.)  Ғайр аз ин тадқиқотчиёни 

Арктика бисёр мамонтҳои яхбастаро дар ҷазираҳои уқьёнуси Яхбастаи 

Шимолӣ дарёфт менамоянд. Ин ҷазираҳо, вакте ки дараҷаи уқьёнус 

ногаҳон тахминан ба 60 метр дар натиҷаи обшавии пиряхҳо бардошта 

шуд ба вучуд омадаанд. Ҷонзотон аз материка маҳрум шуда, дере 

нагузашта дар парчаҳои хушки бекаси уқьёнус ях карданд
4
. 

   Солшумории радиоуглеродии боқимондаҳои мамонтҳо аз он да-

лолат медиҳад, ки ин ҷонзотон, гӯё дар атрофи 10 000 сол пеш нобуд 

шудаанд
5
. Валекин, усули муайянкунии синнусол аз рӯи мутаносибаи 

изотопҳои карбонат дар намунаҳо аз мукаммали дур аст, чунки дар 

давраи яхбандӣ таркиби асосии атмосфераро ба назар намегирад. 

    Карбонати радиоактиви -14 дар миқдори хеле кам дар таркиби га-

зи ангидриди карбон (СО2), ки атмосфераро фаро гирифтааст, ҷойгир 

аст (асоси гази ангидриди карбони атмосфераро карбонати устувори 

12 таркиб медиҳад). Вақте ки нури ультрабунафшаи офтоб атоми азо-

ти (N
14

)-ро бомбардимон карда онро ба атоми С
14

 мубаддал мегардо-

над, дар қабати поёнии атмосфера карбонати -14 ҳосил мешавад. Ин 

карбони 14 бо оксиген мутаасир мешавад
6
 ва ҳамин тавр, баъзе қисми 

молекулаи гази ангидриди кабон С
12

-ро не, балки С
14

-ро таркиб 

медиҳад. 

    Растаниҳо гази ангидриди карбонро фурӯ бурда, оксигенро ҳам-

чун маҳсулоти ғайриассосӣ истеҳсол менамоянд. Ҳангоми зинда ва 

нобудшавии растаниҳо, дар бофтаи онҳо таркиби карбонати 14 дар 

атмосфера чӣ гуна бошад, ҳамон хел мемонад. Аммо, дар растаниҳои 

нобудшуда атомҳои радиоактиви С
14

 ба порашавии радиоактиви дучор 

шуда, боз ба атоми азоти оддӣ табдил меёбанд. Бинобар ин, мутахас-

сисони солшумории радиоуглеродӣ таъкид мекунанд, ки дар бофтаи 

растаниҳои нобудшуда азот чӣ қадар бисёр бошад, синнусоли раста-

ниҳо низ ҳамон қадар калон менамояд. 

    Аммо, ин олимон аз он хулоса менамоянд, ки дар атмосфера му-

таносибаи нисбии миқдори наонқадар зиёди атомҳои радиоактиви С
14

 

ва атомҳои оддии С
12

 доимо таъғирнопазир буд. Ин фарзия ба онҳо 

изн медиҳад, ки дар бофтаи растаниҳо, таркибёфтаи N
14

-ро чен карда, 

вақтеро ки, дар давоми он қисми аввалаи карбонати-14 ба атомҳои 
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азот мубаддал гаштааст, муайян намояд. Ин вақт синнусоли растаниҳо 

ҳангоми нобудшавиашон мебошад. (Дар зарфи 50 000 сол дар наму-

наҳои ба наботот таалуқ дошта, қариб ҳамаи карбонати-14 ба азот таб-

дил меёбад; агар дар намуна миқдори ченшавандаи С
14

 мавҷуд бошад, 

он гоҳ синнусоли он «бешубҳа» аз 30 000 сол кам мешавад.)
7 

Аммо мутахассисоне, ки бо усули сошумолрӣ машғуланд, 

ҳақиқатан дорои маълумот нестанд, ки мутаносибаи С
14

/C
12 

ҳамеша 

мисли имрӯза буд. Дар ҳақиқат мутаносибаи С
14

/C
12

 дар гузашта бо як 

қатор сабабҳо нисбат ба имрӯз пасттар буд ва дар натиҷа солшумории 

радиоуглеродӣ  натиҷаҳои баландро нишон медиҳад.   

     Якум, дар охир ва баъди Тӯҳхфон фаъолияти шиддатноки 

вулқонӣ сабабгори он шуд, ки аз қаъри замин ба ҳаво тоннаҳои зиёди 

гази ангидрди аз С
14

 қашшоқшуда баромада буд. Мутаносибаи С
14

/С
12

 

паст шуд ва растаниҳои дар он давра нобуд шуда, ҳангоми солшумори 

аз синнусоли худ калон менамуданд, чунки олимон дар атмосфераи 

баъди Тӯҳфон таркиби С
12

-ро ба назар намегиранд
8
. 

     Маълум, ки карбонати-14 танҳо дар атмосфера зери таъсири ну-

ри ультрабунафшаи офтоб, хангоми  ҳуҷум ба атомҳои азот ҳосил ме-

шавад. Дар давоми якчанд садсолаҳо баъди Тӯҳфон дар қабатҳои поё-

нии атмосфера қабати ғафси булутҳо, ки ба воридшавии нурҳои уль-

трабунафша монегӣ мекард, ба камҳосилшавии С
14

 сабаб шуда, ба 

пастшавии мутаносибаи С
14 

/С
12

 мусоидат кард. Дар натиҷа раста-

ниҳои дар ин давра сабзида ва нобуд шуда дар доираи солшумории 

радиоуглеродӣ аз синнусоли дар асл доштаашон калонтар менамуд. 

     Омили сеюм, ки ба мутаносибаи С
14

/
 
С

12
 таъсир мекард – ин 

майдони магнитии сайёраамон буда, ӯ қисми нурҳои кайҳониро аз За-

мин акс медиҳад. Якчанд ҳазор солҳо пеш майдони магнити Замин 

нисбати имрӯза хеле пурқувват буд (нигаред боби 9). Пас, дар гузашта 

миқдори нурҳои кайҳони ба қабатҳои поёни атмосфера хеле кам омада 

расида ба ҳосилшавии С
14

 иштирок мекард.  

     Дар давоми бисьёр асрҳо майдони магнитии замин суст шуда ис-

тодааст, дар атмосфера таркиби С
14

 бошад, устуворона афзуда истода-

аст. Тахминан баъди 30 000 сол мувозинати таркибиёфтаи азоти (N
14

) 

моил мегардад
9
. Ин «ҷаҳиши» С

14
 аз тарафи олимон зериназорат ги-

рифта шуда, мувозинати потенциали бо N
14 

бешубҳа аз он дарак 

медиҳад, ки якчанд ҳазорсолаҳо пеш дар атмосфера дараҷаи карбона-

ти радиоуглеродӣ нисбати имрӯза хеле паст буд. Мутаносибаи С
14

/C
12

, 
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ки асоси услуби солшумории радиоуглеродиро дар бар мегирад, дар 

ҳақиқат аз мутаносибаи С
14

/С
12

 ҳавои давраи яхбандӣ хеле дур буда, 

синнусоли набототони дар ин давра нобуд шуда аз рӯи қоида хеле ка-

лон менамоянд. 

Ҷонварон аз растаниҳои дар таркибаш радиоактиви С
14

 мавҷуд бу-

да, истеъмол мекунанд. Сипас, дар бофтаҳои онҳо С
14

 таркиб ёфта бо 

мурури замон ба N
14

 мубаддал мешавад. Барои ҳамин дар 

боқимондаҳои аксарияти ҷонзотонро (мисол мамонтҳо) низ бо роҳи 

солшумории радиоуглеродӣ муайян кардан мумкин аст ва он низ аз 

асл дида бо он сабабҳое, ки дар растаниҳо буд, хеле зиёд аст
10

. 

     Мамонтҳое, ки баъди якчанд садсолаҳои Тӯҳфон монанди набо-

тотони он давр нобуд шудаанд, дар доираи солшумории радиоугле-

родӣ аз синнусоли аслиашон хеле калон менамоянд. Омилҳои геофи-

зикӣ ва иқлимӣ дар атмосфераи олами баъди тӯҳфон, мутаносибаи хе-

ле пасти С
14

/С
12

 шароит барпо карданд ва синнусоле, ки барои ҷасади 

мамонтҳо муайян карда шуд аз ҳақиқат хеле дур аст. Чунончи солшу-

мории радиоуглеродии номукаммал нишон медиҳад, мамонтҳо 10 000 

сол пеш не, балки тахминан 3 500 сол пеш ҳангоми обшавии пиряхҳои 

материкӣ ба марг расидаанд. Дар зимни он, дар Непал зоологҳо навъи 

фаъри филро, ки сараш ба шакли сари мамонт монанд буд, эзоҳ кар-

данд
11

.  Эҳтимол, ин фил аз авлоди мамонтҳо буда, 3500 сол пеш охи-

ри давраи яхбандиро аз сар гузаронидааст. 

     Дар боби 6 парчаи дарахт, ки аз қабати ангишти синнусолаш 

тақрибан 250 миллион сола гирифта шуда буд, зикр шудааст. Солшу-

мории радиоуглеродӣ синни 30 000 солро нишон дод. Ин ба ҷасадҳои 

мамонтҳо низ таалуқ аст. Ҳамаи маълумотҳои илмӣ аз он шаҳодат 

медиҳад, ки ҳангоми Тӯҳфон қабатшавии ҷинсҳо ва дафншавии ма-

монтҳо дар як замон – тақрибан 4 000 сол пеш ба амал омадаанд. 

Ҳамин тавр, усули солшумории радиоуглеродиро, ки ба худ хос син-

нусоли намунаҳоро калон нишон медиҳад ба назар гирифтан зарур 

аст.   
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Фикри 13 

                      

                     Одамон аз маймунҳо тақрибан 

                                    се миллион сол пеш ба                                                                     

           вуҷуд омаданд 

 
    Дар таърихи илм яке аз фальсификацияи дағалона бо «исботҳои» 

оне, ки одамон аз маймунҳо (ёки аз аҷдоди маймунмонанд) ба вуҷуд 

омадаанд, вобаста аст. Баъзе тарафдорони ғояи Замини қадим ба 

ақидаҳои эволюциони худ чунон ҳавасманд буданд, ки ин ҳавас  исбо-

ти эволюцияро мӯҳр кардан, маҷбур кард. Дар замони мо қаллобӣ фош 

шудааст. Вале қисми ин сохтакориҳо то ҳол баҳри исботи назарияи 

эволиция дар саҳифаҳои китоби билогия роли муҳимро мебозад. Касе 

монанди олимоне, ки дарвинизмро ҳимоя мекунанд, дар санъати қал-

лобии илм ин гуна қуллаҳоро забт накардааст (оид ба ин дар боби 14 

сухан меравад). 

    Намунаи асосии «звенои ғайрикофи» –и байни одамон ва май-

мунҳо ин одами пилтдаунӣ мебошад. Аммо, олимон бисёр сол 

инҷониб маълум карданд, ки ин қалбаки аст: устухони ҷоғи маймунро 

бо суҳон тарошида, то ки он ба косаи сари одам мувофиқ ояд суфта 

карданд ва сипас аз рӯи он гаҷкорӣ карда онро мисли «исботи» эво-

люция ба осорхонаҳои тамоми олам фиристоданд
1
. Вале, то ҳол дар 

баъзе китобҳо одами пилтдаунӣ ба мисоли «маймунодам» тасвир 

шудааст.  

    «Одами Небраскагӣ» низ дар эволюция шакли аз маймун ба одам 

гузаранда шуморида мешуд. Сипас маълум шуд, ки дарёфт танҳо аз як 

то дандони хук иборат аст. Аз як дандони хук «олимон» бо тасаввуро-
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ти пурҷӯшу хурӯш маймунодамро «таҷдид» карданд!
2
 Бо вуҷуди он, 

ин «одами Небраскагӣ» низ дар баъзе китобҳо мисли исбот бар фо-

идаи «назария»-и  эволюция шакл дорад.  

    Дар Африка ҷасади кофташавандаи дарозиаш тахминан як метр-

ро ёфтанд. Аз рӯи хулосаи эволюционистҳо он ба махлуқи маймунмо-

нанди ҷавони ҷинси зан мансуб буд. Олимон онро «Люси» ном ниҳода 

ӯро звенои ғайрикофии байни приматҳо ва одамон эълон карданд. Ба 

монанди одам устухони роми каҷи Люси ба эволюционистон ваҷҳ дод, 

ки ӯро аҷдоди эволюционии инсоният шуморанд. Вале ин олимон он 

далелҳоро, ки маймунҳои дарахтӣ низ устухони рони каҷ доранд, ба 

инобат нагирифтанд. Люси аз рӯи ҳама эҳтимолиятҳо шимпанзеи оддӣ 

буд
3
. Аммо ба ин боқимондаҳо мисли аввала ҳамчун намунаи асосии 

эволюционии давраи аз маймун ба одам гузаранда муносибат доранд. 

    «Одами Явагӣ» бо худ ду гурӯҳи сангшудаи устухонҳоро, ки со-

ли 1890 аз тарафи Эжен Дюбуа аз якдигар дар масофаи 15 метр ёфта 

шуда буд, дар бар мегирад. Эволюционистон якдилона «Одами Ява-

ги»-ро ба қавми Homo Erectus
4
 дахлдор мешуморанд. Дар асл бошад, 

ин сари орангутан ва пои одамизод аст, ки аз он бо саъю кӯшиш зве-

нои ғайрикофиро таркиб додаанд
5
. 

   Дарвинистҳо аз маймун ба одам ба шакли давраи гузаранда неан-

дертальҳоро, ки аз рӯи миқдори ёфташавӣ чемпион ҳастанд, мешумо-

ранд. Неандертальҳо аз мо бо тоқаи хеле инкишофёфтаи абрӯ, ҷоғи 

шебдори поёнӣ, қоматҳои хамида, пойҳои каҷ ва дастони ғафс фарқ 

доранд. Онҳо қоматпаст ва ғалча буда, бо як сухан номзодони идеалии 

маймунодамон буданд. 

    Вақто ки Р. Вирхов ҷасади неандертальҳоро ёфт, ӯ тахмин кард, 

ки аломатҳои ғайриоддии ҷисми онҳо дар натиҷаи рахит ва артрит 

пайдо шудааст. Ба фикри Вирхов, онҳо одамони оддӣ буда, танҳо аз 

бемори муайян азият мекашиданд. Минбаъд, боқимондаҳои ҷасад ба 

дасти эволюционистҳо афтод ва тарафдорони замини қадим неандер-

тальҳоро аз маймун ба одам шакли давраи гузаранда эълон карда дар 

бораи онҳо ҳамчун исботи навбатии эволюция овоза карданд. Лекин 

каҷшавии устухонҳои неандертальҳо, яқинан айнан аз сабаби бемории 

рахит ва артрит, ки дар давраи яхбандии баъди Тӯҳфон фаро расида 

буд, ва қабати ғафси булутҳо нури офтобро намегузарониданд, пайдо 

шуда буд.  
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    Қисми зиёди витамини D-и ба мо зарур буда, дар натиҷаи ба пуст 

расидани нурҳои ультрабунафшаи офтоб ҳосил мешавад. Дар ҳавои 

беҳад абрноки давраи яхбандӣ одамон қатъан аз норасоии витамини D 

азият кашида, аксарият гирифтори бемори рахит шуда буданд. Рахит 

инкишофи устухонро вайрон карда онҳоро ба монанди устухони неан-

днртальҳо каҷ менамояд. Дар Европа афзоиши тези бемории рахит дар 

асри ХIХ ҳангоми инқилоби саноатӣ қайд карда шудааст. Сабаб, дар 

осмони Европа аз заводҳое, ки бо ангишт кор мекарданд булутҳои ду-

дини доимӣ буд. Неандертальҳо низ аз сабаби нокифоя қабулшавии 

витамини D аз бемории рахит озор мекашиданд. 

    Ин сокинони давраи яхбандӣ одамони оддӣ, вале бемору пир бу-

данд
6
. Эҳтимол, онҳо аз 100 сол зиёда умр дидаанд, зеро дар Библия 

навишта шудааст, ки бардавомии умри одамизод тахминан дар давоми 

даҳ авлоди баъди Тӯҳфон ба зуди ихтисор шудааст. Омилро, ки дар 

гузашта бардавомии умр аз ҳозира барзиёд буд, аксарият таърихшино-

сони қадим, ба монанди Берозос, Николай Дамасский, Гесиод, Гека-

тей, Мохус, Иероним ва Манефон тасдиқ намудаанд
7
. Имрӯзҳо дар 

одамони пир низ, аксаран қоматхамӣ инкишоф ёфта, тарҳи рӯяшон 

таъғир меёбад. Ин акси суст, ки дар давраи яхбандӣ бо неандертальҳо 

рӯй медод. 
.
        

    Агар одамон дар ҳақиқат аз маймунҳо ба вуҷуд омада бошанд, он 

гоҳ интизори кашидан мумкин аст, ки эволюционистҳо дорои исботи 

бешубҳаи мавҷудоти шакли давраи гузаранда – яъне гоминидҳо 

ҳастанд. Вале, ҳамаи сангшудагоне, ки тасдиқкунандаи эволюционии 

аз маймун ба одам буданд, ёки қалбакӣ, ё ин ки натиҷаи хулосаҳои 

дағал мебошад. Бо кадом ҳавас дарвинистҳо иддаҳои худро дар илми 

ҳақиқӣ мудофиа мекунанд, ҳайратангез аст!                           
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                                            Фикри 14 

 

                           «Ирқҳои» одамизодро низ               

                 монанди «навъи» ҳайвонот 

                                      эволюция менамоянд 

 
  Дар охири асри ХIХ авҷи теорияи эволюцияи дарвинӣ идеология-

ро барпо кард, ки аз пасаш ҳатту ҳаракатҳои ба инсоният ношоистаро 

ба вуҷуд овард. Пайравони идеологияи эволюция фикр доштанд, ки 

баъзе гурӯҳҳои этникӣ аз дигарон камтар эволюция шуда ба таври 

пурра одам шуморида намешаванд. Дар боғи ҳайвоноти Бронкса дар 

як катак бо орангутан пигмеи африкоӣ пешниҳод карда шуда буд
1
. 

Аҳли Олами Қадим муқимони Австралиягиро ба шакли давраи аз 

маймун ба одам гузаранда тааллуқ дониста, онҳоро сайд карда ба худ 

монандҳоро мисли ҳайвонони ваҳшӣ мекуштанд. Аврупоиёни сафед-

пӯст ҷасади муқимонро ба таксидермистҳои шинос бурда, баъд ба 

ҳамма ва нафарон бо хӯсаи дасти худ куштаи ваҳшиён худситои ме-

карданд
2
. Назарияи Дарвин, ки дар арафаи ҷанги байни иёлоти Ши-

молӣ ва Ҷанубӣ паҳн гардида буд, боварии ғуломдорони ҷанубро оиди 

он, ки сиёҳпӯстон аз аҷдодони маймунмонанди худ он қадар дур 

нашудаанд ва бинобар ин, нисбати онҳо муносибатро аз маймун каме 

хуб карданро мустаҳкам кард. Ба фикри баъзе японҳо, одамони мӯи 

баданашон зиёд буда аксар аломатҳои приматҳоро нигоҳ доштаанд
3
. 

Наҷотпарастии илман паҳншаванда ҷамъиятро шикаст дод ва фалса-

фаи дарвинистӣ, ки «тафовути ирқи»-ро натиҷаи эволюцияи аз содда-

таринҳо то одамон бо роҳи мутацияи тасодуфӣ мешуморид, асоскори 

он шуд. 
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    Эволюционистҳо аз рӯи синнусоли Замини зиёда аз миллиардсо-

ла фарз доранд, ки агар ба одам табдилёбии маймун якчанд миллион 

солҳо давом дода бошад, он гоҳ фақат ба гурӯҳи хурди аҷдодони май-

мунмонанди мо мутацияи ҳалшаванда насиб карда нисбати дигарон 

дорои афзалият гардиданд. Танҳо ин нафарон  ҳамаи марҳалаҳои эво-

люцияро аз сар гузарониданд, дигарон то охир аз аломатҳои приматҳо 

халос нашуданд. Пас, одамони «мукаммал» зуд афзуда рақибони 

нобарорашонро аз миён мебароварданд. Дар ин ҳол генофонди бена-

зири онҳо ба авлодашон гузашта, мукаммалиро давом медод. Ҳамин 

тавр, эволюцинистҳо таъкид мекунанд, ки «ирқҳо» аз маймунодамон 

не, балки аз якум одамони мукаммал эволюция мешаванд. Ин изҳори 

мулоими моҳияти расистии дарвинизм аст; вале, чӣ тавре ки набошад, 

аломатҳое, ки намояндагони гуногуни гурӯҳи одамонро (ирқҳо) 

тасриқ медиҳанд, дар доираи эволюционии догмаҳо дарк медиҳанд
4
. 

Мувофиқи ин догма, яке аз «ирқҳо» охиру оқибат афзалияти худро аз 

болои дигарон исбот карда ҳукмфармои менамояду генҳои хеле му-

каммали худро ба авлоди сершуморашон супорида, афзоиш мекунанд. 

Зоҳиран, ин гуна тавзеҳи мулоими эволюционӣ дар ҳар ҳолат аз афза-

лияти генетикии як гурӯҳ одамонро аз болои дигарон (инро дар мисо-

ли муқимон, ки бо мақсади азхудкунӣ охиронро мекуштанд бавозеҳ 

тасдиқ мекунад), дар назар дорад. Адольф Гитлер тарафдори ин 

тавзеҳи мулоими эволюционизм буд
5
. Бо тасавуроти аввала оид ба 

эволюцияи одам роҳнамои карда чӣ номаъқулиҳоро мекарда буд?  

     Нахустин одамони мукамммал, ки гӯё ба мутацияи ҳалшаванда 

дучор шудаанду ва то охир аз аломатҳои маймун халос ёфта буданд, 

хеле кам буданд. Пас, генофонди умумии ин одамони нахустин он 

қадар калон набуда, барои пайдоиши ирқҳо (тафовути байни одами) 

мутацияе, ки ин генофонди аввалаи наонқадар калонро бо роҳи офа-

риниши маълумотҳои нави генетикӣ калон хоҳанд кард, талаб карда 

мешуд. Вале ин имконнопазир аст, зеро (чунончи дар боби 8 ифода 

шуд) мутация маълумотҳои генетикиро доимо нобуд мекунад, ёки аз 

нав ташкил медиҳад. Баъзан мутант ҷонзотҳо инкишоф меёбанд (ми-

сол мутантқунғузҳои кӯтоҳқаноти ҷазираҳои сахтшамол), танҳо барои 

он, ки мутация барои зисти онҳо баногоҳ мусоид шуд ва на барои он, 

ки ин мавҷудотҳо дар шароити муайяни муҳити атроф ба туфайли 

пайдоиши маълумотҳои нави генетикӣ адаптация мешаванд. 
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     Пуделҳо бо роҳи саракунӣ ва ҷуфтшавии сагон дар давоми бисёр 

наслҳо ба вуҷуд оварда шуд. Генофонди пуделҳо аз генофонди аҷдо-

дони онҳо – сагҳои ёбоӣ хурд буда, дар давоми ҳамаи ин вақтҳо он зо-

тоне, ки бештар аломатҳои зотҳои баровардашавандаро (пуделҳоро) 

доштанд, сара мекарданд ва инкишоф медоданд. Сагоне, ки бо намуди 

зоҳириашон ба тасавуроти кинологҳо оиди зоти нав кам мувофиқат 

мекарданд, ба ҷуфтшавӣ намегузаштанд. Бохтани ҷонзотони ало-

матҳои номатлуб дошта сабабгори он шуд, ки баъди наслҳои бисьёр 

қисми маълумотҳои генетикии дар генофонди сагҳо мавҷуд буда 

маҳрум шуд. Ҳамин тавр, генофонди сагҳои зотӣ, ки бо роҳи сараку-

нии муратав ва инкишофёбӣ пайдо шуданд, аз генефонди безотии 

аҷдодонашон хеле хурд мебошад. Дар натиҷаи ин маҳдудияти гено-

фонд, аз ҷуфтшавии пуделҳо фақат пуделҳо тавлид мешавад. Худди 

ҳамон вақт сагҳои ёбоӣ нисбати сагҳои зотии генофонди калон дошта 

қобилияти ҷуфтшавӣ доранд ва сагбачагони ҳам ба якдигар ва ҳам ба 

волидонашон номонандро ба дунё меоваранд
6
. 

    Агар гуногунтарзии наслҳо ба ҷуфтшавии фардҳои генофанда-

шон калон вобаста бошад, он гаҳ пайдоиши ирқҳои башарият бо он, 

ки генофонди аҷдодони мо нисбати генофонди одамони ҳозиразамон 

калон буд оё вобастагӣ надорад? Ин бевосита ба фантазияи дарви-

нистҳо мухолифат менамояд, лекин ба ҳақиқат хеле монанд аст. Ҳан-

гоми ҷуфтшавии ду  пудел ба олам танҳо пудел чашм мекушояд, аммо 

сагбачаҳои сагҳои ёбоӣ мисли ду қатраи об ба волидайнашон монанд 

шуданаш шарт нест. Қиёсан, аз одамони сафедпӯст, фақат бачаҳои 

сафедпӯст ва худди ҳамон вақт аз акдишҳо бачаҳои пӯсти гуногунранг 

тавлид мешаванд. Генофонди акдишҳо аз генофонди сафедпӯстон ва 

сиёҳпӯстон калонтар буда, ин боиси дар фарзандони онҳо гуногунтар-

зии аломатҳо бисёр шуд. Яқинан, барои наслҳои оянда пайдоиши та-

фовут байни одамони бо ирқҳо шабоҳатёфа, дар одамони аввала гено-

фонди калон бояд, ки мавҷуд бошад. Назарияи эволюция ошкора 

асосҳои генетикаро ихтилоф мекунанд
7
. 

    Рӯзномаи «Сайенс» дар бораи кашфиёт, ки дарвинистҳоро хеле 

ба таҳайюр овард навишта буд, ки олимони донишгоҳи тиббии Орего-

на ҳангоми тахқиқ кардани сохти гемоглобини башарият,  маълум 

карданд, ки пораҳои бефоидаи ДНК-и (интронҳо) ҳамаи одамони гу-

ногуни гӯшаи замин дорои вариацияи аз мутация ҳосилшаванда не-

станд. Ин далел ба синнусоли цивилизацияи башарият (маълум шуд, 
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ки ҳамагӣ якчанд ҳазор сол, на инки ду-се миллион сол аст
8
) баҳо до-

дан ва аз ҷумла хулоса кардан изн медиҳад, ки дар гузаштаи наздик 

ихтисоршавии ҳалокатовари популяцияи одамизот ҷой дошт. Аз рӯи 

моҳият, олимон тасдиқи генетикии Тӯҳфони Умумиҷаҳониро, ки аҳо-

лии ҷаҳонро, то ҳашт нафар одамони дар Кишти наҷотёфта ихтисор 

карда буд, ба даст оварданд
9
.                          

    Фарз кунем, генофонди гурбаҳои аввала (монади генофонди ода-

мони давраи Тӯҳфонро  паси кар карда, сагҳо ва дигар намуди ҷон-

зотҳову растаниҳо) аз генофонди гурбаҳои имрӯзҳо зист дошта истода 

афзалият доштанд оё боварӣ ҳосил кардан мумкин аст? Сараи калони 

генҳо ба он мусоидат кард, ки дар натиҷаи ҷуфтшавии дохилинаслӣ 

дар популяцияи изоляцияшудаи наонқадар калон бо аломатҳои 

алоҳида ва генофонди хурд гурбаҳо (яъне навъҳо) ба вуҷуд омаданд. 

Дар институти намудҳои камёб ва намудҳои зери хатар монда, ки дар 

Миртл-Бич иёлоти Королинаи Чанубӣ чойгир шудааст, шер ва палан-

гро дар якҷоягӣ парвариш мекарданд. Дар шароити табии шерҳо ва 

палангҳо адоват доранд, аммо дар асири шер ва паланг бо ҳам дӯст 

шуда ҷуфт шуда, насли «шерпаланг»-ро ба дунё оварданд. Он далел, 

ки ин намуди гурбаҳо ба наслдиҳӣ қодиранд, ба фоидаи  пайдоиши 

онҳо аз аҷдодони умумӣ бешубҳа шаҳодат медиҳад. 

    Гӯрхарҳо ва харҳо пайваст шуда ба олам «гӯрхарро» оварданд, 

касатка ва дельфинҳо – «касальфинҳо»-ро, уштур ва лама – «шутур-

ламҳо»-ро, гов ва говмеш бошад – «говомеш»-ро. Дар ҳамаи ин ҳо-

латҳо маълум, ки ҷуфтҳои пайвастшаванда дорои аҷдодони умумӣ бу-

да, аз як «қавманд»
10

. Ҳамин тавр, ҳамаи одамони рӯи Замин аз гурӯҳи 

кашумори генофонди калондоштаи аҷдодон ба вуҷуд омадаанд. Ин ба 

сагҳо ва гурбаҳо, аспҳо ва харҳо, китҳо ва дельфинҳо ва гайроҳо низ 

тааллуқ дорад. Эҳтимоли калон, ки миллионҳо намудҳои ҳайвонони 

сокинони сайёраамон ба қатори хеле хурди аҷдодон дохил мешаванд. 

«Ҷинсҳосилшавӣ» (термини истифодабарандаи эволюционстҳо) дар 

натиҷаи хурдшавии генофонд, на бар акси он, чунончи дарвинистҳо 

баён доранд, ба амал меояд. 

    Баъзе «намудҳои» ҳайвононе, ки ба як қавм таалуқанд (масалан 

гӯрхар ва харҳо) тазаккурона аз якдигар алоҳидаанд. Ин намудҳо пай-

васт шуда метавонанд ва насл меофаранд ( аз аҷдодони умумӣ пайдо-

шудаанд, тасдиқ шудааст), вале гибриди онҳо безуриёт мебошад. 

Таҳрифи қобилияти наслгузорӣ бо таъсири сафедаҳо ба пораҳои ДНК, 
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ки маълумотҳои генетикиро дар бар мегирад, ба амал омадааст. Безу-

риётии гибридҳои ин намуди ҳайвонони зоҳиран монанди дошта, 

ҳаргиз маънои онро надорад, ки аҷдодони онҳо гуногунанд. Генҳои 

яке аз намудҳо дар натиҷаи мутация ва ҷуфтшавӣ бо намояндагони 

намудҳои дигар ба таъсири сафеда дучор шуда, аз рӯи нуқтаи назари 

генетика самаранокии худро тамом карданд. Худди ҳамон вақт пай-

вандшавии дохилинаслӣ аҳамияти худро гум накардааст
11

. Таъсири 

сафеда ин яке аз механизмҳое, ки ба туфайли он намудҳои ҳайвонон 

бо мурури замон ба «навҳои»  алоҳида тақсим шудаанд. 

    Миқдори нахустини насли ҳайвонон дар ин хусус калон набуд, 

лекин ҳайвонони соҳиби генефонди калон буда афзоиш карда, наслҳо-

яшон ба рӯи замин паҳн шуда гурӯҳҳои мустақилро ба шакл оварда-

анд. Генофонди ҳайвонони доираи ин гурӯҳҳо нисбат аз они аҷдодо-

нашон хурд буд, чунки саравлоди гурӯҳҳо танҳо ба қисми генофонди 

волидайнашон ворис буданд. Ҳангоми ҷуфтшавӣ дар даруни ин 

гурӯҳҳои ҷудо нигоҳ дошташуда генҳои рецессивӣ ҳукмфармо шуда 

метавонистанд. Дар натиҷа аломатҳои зоҳирии нав (монанди селек-

цияи пуделҳо) пайдо мешуданд. Баъзеи ин хусусиятҳо - мисол, пашми 

ғафс дар шимол барои зинда мондани ҷонзотон муфид буд. Худди 

ҳамон вақт ҳамқавмони мӯйкӯтоҳи онҳо аз сардӣ (дар давраи яхбандӣ) 

зуд ба марг мерасиданд. Ҳайвонони мӯинаи ғафсдошта ба наслҳои худ  

генҳои ба ин хусусият ҷавабгарро месупориданд ва ҳамқавмони 

кӯтоҳпашми онхо бошад, насл гузошта натавониста ба марг мераси-

данд. Ин сабабгори он шуд, ки дар ҳудудҳои сардиқлим генҳои ба 

ғафсии пашм ҷавобгар ғолиб гашта, дар ҳудудҳои гармиқлим бошад, 

ин хусусиятҳо баракс, то рафт гум мешуд. 

    Наслҳои Тӯҳфонро аз сар гузаронида, ба рӯи Замин паҳн шуда 

кабилаҳоро ба вуҷуд оварданд. Аммо, агар онҳо танҳо қисми калони 

генофонди аҷдодони худро ворисӣ мекарданд, он гоҳ дар ҳайвонони аз 

ҳар гуна гурӯҳ буда, аз рӯи ҳама эҳтимолият соҳиби миқдори умумии 

генҳо буданд, ки ин ё он хусусиятҳоро нодастрас мекарданд (пашми 

ғафс, пойҳои кӯтоҳ, пашмипочаҳо ва ғайраҳо). Пас, ҳайвонони ҳар 

гурӯҳ моилӣ доштанд, ки баъд аз наслҳои бисьёр аз намояндагони ди-

гар гурӯҳ фарқ намоянд – гӯё, ки механизми барпошудаи «навъпай-

дошавӣ» аст. 

     Фарқи андоза ва рафтори намояндагони гурӯҳҳои гуногун низ ба 

«навъпайдошавӣ» сабабгор мешуданд. Шерҳо ва палангҳо аз аҷдодони 



 

70 
 

умумӣ пайдо шуданашон қатъи назар, душмонони қаттол гаштанд. Ба 

гепард бо гурбаи хонагӣ, ба аспи ёбоии клейдесдалӣ бо понии шот-

ландӣ ва ба лама бо уштур ҷуфтшудан хеле мушкил аст. Байни ҳайво-

нони гуногунгурӯҳ чӣ қадар фарқи зоҳирӣ ба вуҷуд ояд, ҳамон қадар 

ҷуфтшавии байни наслӣ имконпазир мешавад. 

Баъди Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ иқлими Замин нисбати имрӯза хеле 

фарқ дошт. Дар давраи яхбандӣ боришот- барфу борон (борон дар ар-

зҳои тропикӣ меборид) хеле зиёд буданд. Дар интиҳои Тӯҳфон кӯҳҳо 

ба вуҷуд омаданд; ҳамин тавр, зонаҳои нави экологӣ ҳосил мешуданд, 

ки ба онҳо мусоидат кардан зарур буд. Баъзе хусусиятҳои ҳайвонон 

дар як ҳудуд хеле муфид шуда бошад, дар худудҳои дигар ин қадар 

муфид нашуданд. Генҳои бобарор ба наслҳо мегузаштанд ва ҳайвоно-

ни ба шароити нави зист мусоидат нашуда ба доми марг мерасиданд. 

    Авлоди Нӯҳ ба рӯи замин паҳн шуда ба наслҳои сершумор 

тақсим шуданд, хусусиятҳои зоҳирии ин наслҳо ба монанди ало-

матҳои ҳайвонони гуногунтарзи дар гурӯҳҳо ҷудо нигоҳ дошташуда, 

таъғир ёфтанд. Дар натиҷа гурӯҳи гуногуни одамон (ирқҳо) ба вуҷуд 

омада, хусусиятҳои фарқкунандаи онҳо низ зери таъсири ҳамон 

омилҳое, ки ба ҷинсҳосилшавии гурӯҳи ҳайвонон сабабгор буд, ба 

шакл омаданд. 

    Мисоли равшани моилии генетикӣ ба хусусиятҳои муайян (дар 

натиҷаи ҷудошавии генофонди умумии аҷдодон ба андозаҳои хурд ге-

нофонди асосгузори наслҳо) ин – маллапӯстии сокинони Америкаи 

Чанубии офтобӣ мебошад. Маллапӯстони Амрикои ҷанубӣ ба радиа-

цияи нурҳои офтоб, ки ба бемории саратони пӯст сабабшаванда аст, 

таъсирпазиранд. Одамони сабзинапӯст дар ҳудуҳое, радиацияи офтоб 

пурзӯр аст, хеле мутобиқат мекунанд. Ҳамин тавр, муқимони ма-

лапӯст ба иқлими Америкаи ҷануби мусоидат накарда, дар рафти эво-

люцияи дарвинӣ сабзина нагаштанд. Ранги пӯсти онҳо ба моилии ге-

нетикӣ вобаста буда,  аз ҳамин сабаб ба Америкаи Ҷанубӣ муҳоҷир-

шавон аз моилии генетикӣ ба иқлими офтоби қатъи назар онҳо мал-

лапӯст монданд. 

     Намояндагони қабилаи саммитҳо бошад, ҳол ин ки сокинони 

Аляскаи серабр, сабзинапӯстанд. Пӯсти сабзина нисбат ба малла барои 

нурҳои ультрабунафшаи офтоб хеле камтаъсир аст. Дар зимни он, 

қисми зиёди витамини D –и ба мо зарурбуда ҳангоми бо нурҳои уль-

трабунафшаи офтоб шуохӯрии пӯст ҳосил мешавад. Пас, одамони саб-
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зина дар ҳудудҳои иқлими абрнок, ки хавфи бемории рахитро дорад, 

номоиланд. Аммо, қабилаи саммитҳо, ки аз аҷдодонашон генҳои ба 

сабзинапӯстӣ мувофиқатдоштаро мерос гирифтанд, дар ҳар ҳол дар 

Аляскаи камофтоб наҷот ёфтанд. 

Дар боби муқаддам хусусан дар бораи неандертальҳо сухан рафт. 

Аз рӯи ҳама эҳтимолиятҳо онҳо одамони сабзинапӯст буда, дар давраи 

яхбандӣ дар наздикии пирьяҳои нимкурраи шимолӣ умр ба сар мебур-

данд. Аз сабаби доим тира будани ҳаво онҳо аз норасоии витамини D, 

ки сабабгори бемории рахит, яъне ғафсшавӣ ва каҷшавии устухонҳо 

буд, азият мекашиданд. Саммитҳои Аляскагӣ назар ба неандертальҳо 

моҳиҳоро, ки ба витамини D бойянд ва бемории рахитро пешгирӣ ме-

кунад, бисёр истеъмол мекунанд.  

     Ба фикри тарафдорони назарияи Дарвин, «намуди» ҳайвонон ва 

инчунин «ирқҳои» одамизот ба воситаи мутация, ки генофонди 

онҳоро васеъ карда, маълумоти нави генетикиро ҳосил кардааст, ба 

хусусиятҳои фарқкунандаи худ доро буданд (ва доро мешаванд). Дар 

қақиқат бошад, ин «навъҳо» ва «ирқҳо» ҳангоми хурдшавии генофон-

ди аз аҷдодон мерос монда ба вуҷуд омада, дар натиҷаи ин хурдшавӣ  

фарқҳои генетикӣ  зоҳир шуд. 

     Бар зимни он, ин фарқҳои генетикии машҳур байни ирқҳо аз ин-

тизоршуда хеле хурд баромад. Ҳангоми таҳқиқ кардани ДНК-и ҳамаи 

сокинои гӯшаи замин, олимон маълум карданд, ки байни ду намоянда-

гони ҳар ирқҳои гуногун назар ба ду намояндагони як ирқҳо дар асл 

фарқҳои генетикӣ камтар мебошад
12

. Демак, ҳамаи башарият як қав-

мест, ки дар моҳияти биологӣ (мисли насли ҳайвонон) аз сабаби фарқи 

генофондӣ ва аз ҷумла дар шароити зисти географӣ ва иқлимӣ шоха 

рондаанд, вале ҳатман на барои он, ки мавҷудотҳо, гӯё ба хусусиятҳои 

муҳити атроф дар зарфи миллионҳо солҳои эволюция зери таъсири 

мутацияи созгор таъғир медоданд, адаптация шудаанд.         
.
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                                             Фикри 15 

 

                    Миллионҳо «намуди» ҷонзотон  

                         ба киштии Нӯҳ ҷойгир шуда 

                                                  натавонистанд 

 
     Эволюционистҳо ғояи хандаоварро тарафдоранд, ки дар замони 

Тӯҳфон дар Киштии Нӯҳ намояндагони ҳамаи ҷонзотони рӯи замин 

ҷой доштанд. Магар миллионҳо намуди ҳайвонон ба баржаи содда-

лавҳона маскан гирифта метавонистанд? Дар боби муқаддам мо исбот 

кардем, ки намудҳо ҳангоми хурдшавии генофонд ва ба мухити атроф 

адаптацияи минбаъдаи ҷонзотон ҳосил шудааст. Қавмҳои нахустин 

назар ба наслҳои аз онҳо ҳосилшуда бисёр маротиба хурд буд, вале 

генофонди онҳо барои таъмин кардани  наслҳои гуногунтарзи гено-

фондӣ хурддошта, бисёр калон буд. Пас, дар Кишти асло миллионҳо 

ҷонварон мавҷуд набуданд. 

     Аз рӯи ақидаи олимон – креационистон миллионҳо намуди ҷон-

вароне, ки имрӯзҳо дар сайёраамон зист доранд, ҳамаги аз 16 000 

намуди ҳайвонони гуногуннасл пайдо шуданашон мумкин буд
1
. 

Қисми зиёди ин ҷонварон бо андозаи гӯсфанд, ёки хурдтар буданд. 

Маълум, ки дарозии Киштии Нӯҳ тахминан 137 метр, васегиаш-23 ва 

баландиаш бошад -14 метрро ташкил мекард. Ҳамин тавр, ҳамаи 16 

000 зот фақат 15% ҳаҷми онро ишғол мекарданд. (Динозаврҳо ва дигар 

ҷонзотони азим, аниқтараш барои наҷот ба кишти ҷонварони хурд ва 

ҷавоне, ки ҳам ҷой ва озуқаи камро талаб менамуданд, интихоб шуда 

буд.) Ҳисоб китоби ғунҷоиши Кишти ва имконияти дар он 16 000 

намуди ҷонзотонро дар давоми сол нигоҳ доштан нишон медиҳад, ки 

захираи хӯрокворӣ ҳамаги 12% ва захираи оби нӯшоки бошад, аз 

ҳаҷми он ҳамаги 9%-ро ишғол мекард
2
.  Пас, дар Кишти барои 

эҳтиёҷи ҳайвонон ва ҳашт нафар одамоне, ки онҳоро парвариш мекар-

данд, ҷои басанда буд. 

    Ба киштисозони қадим технологияи истеҳсоли киштиҳои андоза-

ашон ба монанди Киштии Нӯҳ дастрас буд. Ва миқдори зиёди дар бо-

лои кишти буда муаммои асосиро таркиб намедод. Юнониёни қадим 
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киштиҳои азими ҳарбиро ба мисоли «Леонтифера», ки ба об тахминан 

соли 300 пеш аз мелод фароварда шуда буд, бино карда буданд. Дар 

ҳашт саҳни он дар умумии мураккабӣ 1600 нафар белкашон, ки бо 100 

нафар дар канори болои киштӣ ҷойгир шуда буданд
3
 ва ин чизи бузур-

ги дарозиаш тахминан 170-200 метрро (аз дарозии Киштии Нӯҳ ме-

афзояд) ба ҳаракат меоварданд. Сокинони Мохенджо-Даро –маркази 

цивилизацияи қадим дар водии Инда (шимолу шарқи Ҳиндустон)  дар 

давоми ҳазор сол, то Мавлуди Масеҳ дар шаҳр системаи ноёби бо об 

таъминкунанда ва канализацияи хоҷатхонаро бо оби гарму хунук бар-

по карда буданд. 

     Дар шаҳри қадимиҳиндии Лотал тақрибан 2000 сол пеш аз ме-

лод, доки сунъи – ҳавзви трапецияшакли андозааш 200 ба 30 метр бо 

ништак ва бо асбобҳои борои воридшавӣ ва хориҷшавии киштиҳо ва 

инчунин, барои пурбор кардану бор фаровардани кемаҳо, барпо карда 

шуда буд. Хитоиёни қадим низ иншооти мураккаби портиро аз техно-

логияи пешқадам, ки элементҳои конструкцияро пайваст мекард, ис-

тифода бурда, бунёд карда буданд
4
. 

    Дуредгарони қадим қариб бо ҳамаи олотҳое, ки дар аслиҳахонаи 

дуредгарони ҳозиразамон ҷой дорад: бо табару теша, болғаи чӯбину 

оҳанин, исканаю теғаҳо, белчакоди парма, рандаю суҳон, рейсшинаҳо 

ва циркульҳо истифода мебурданд. Ба онҳо қариб ҳамаи усули пай-

вандкунии детальҳо, ки устоёни ҳозиразамон дар амал доранд, пай-

вандкунӣ бо ғӯлабандӣ, бо хорҳою мехҳо, каҷкунию елимкорӣ ва ин-

чунин пайвандкунии мураккаб дастрас буд
5
. 

     Алакай дар асри якуми баъди Тӯҳфон баҳрнавардони ботаҷриба 

пурра оламро тахқиқ карда, харитаҳои муфассали хати сохти конти-

ненҳои то давраи яхбандиро таркиб доданд. Дар ин харитаҳо хусуси-

ятҳои рельефи сарзаминҳое, ки ҳоло зери яханд ва мавҷудияти онҳоро 

олимон танҳо дар даҳ соли охир бо ёрии воситаҳои нави эхолокационӣ 

(нигаред боби 11) тасдиқ карданд, қайд карда шудааст. Аниқии нишо-

наҳои васегиву дарозиҳои объектҳо аз дараҷаи баланди илм ва зеҳни 

аълои баҳрпаймонони қадим дарак медиҳад. Ва фақат ба наздикӣ оли-

мон ба ихтисоси механизм, ки ба киштиронони қадим баҳрҳоро ба ҳар 

сӯ бурида мегузаштанд ва ҳудудҳои таҳқиқшударо ба харита сабт ме-

карданд, дар ҳақиқат бо аниқии ҳозирзамон нишон медод, доро шу-

данд. Ин асбоби оддӣ аз рӯи проекцияҳои ҷирмҳои осмонӣ барои муа-

йян кардани координатҳо аз салиб ва дар атрфи он ҳалқаи даврзанан-
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да, ки дар ҷои даркориаш ресмони лангарчадор баста шудааст, иборат 

буд. Лангарча рост овезон истода ҳолати ҳалқаро нисбати салиб ислоҳ 

мекард. 

     Аҳромҳои Миср ва зиккуратҳои Бобил (Ассурия), иншоотҳои 

монументии инкҳои кадим ва майяро бо маҳорати ғайриоддӣ ва 

маҳорати бинокороне, ки ин шоҳасари меъмориро бунёд кардаанд ба 

ҳайрат овардааст. Бинокорони қадим дар ҳисоб китоботи худ эҳтимол 

аз «салиби Кельти»-и дар боло зикр шуда истифода мебурданд
6
. 

     Оид ба киштии Нӯҳ дар навиштаҷоти муаррихони қадим шахо-

датҳо ҳастанд, ки шинокунии ӯ ҳақиқатан дар ҳамон ҷое, ки Библия 

ифода мекунад, «дар кӯҳи Арарат» Турцияи шарқӣ анҷом ёфтааст. 

Иосиф Флавий тақрибан 2000 сол пеш навишта аст: 

   

 

  «Алҳол ҳамаи солноманависони бутпарастон 

тӯҳфон ва ин киштиро хотиррасон менамоянд. Дар 

қатори онҳо халдей (бобулӣ) Берозос, зеро ӯ ҳолати 

обхезиро тасвиркунон менависад: “Мегӯянд, ки 

қисми кишти то ҳол дар кӯҳи Кордиена дар Арма-

нистон ҷойгир аст. Одамон парчаи дарахт ва мумро 

гундошта ҳамроҳи худ мисли тӯмори балогардон 

мебаранд». Дар ин бора Иероними мисри низ ва му-

аллифи «Қадимаҳои Финикӣ» ва бисёрии дигарон 

хотиррасон мекунанд. Николай Дамасский дарнава-

ду шашум китобаш менависад: « ...Дар Арма-нистон 

кӯҳи калони номаш Барис ҷойгир аст, ки дар он 

чунончи ривоятҳо садо медиҳанд, одамон бисёр               

аз обхезӣ гурехта наҷот ёфтаанд; аз ҷумла мегӯянд, 

ки ким-кадом шахс дар киштӣ шино мекард, ба қул-

лаи ин кӯҳ омада истод ва боқимондаҳои ҳамон 

киштӣ боз вакти дароз маҳфуз мондааст. Ин шахс, 

эҳтимол ҳамон шахс буд, ки дар бораи ӯ Мусо 

қонунгузори яҳудиён аст, зикр кардааст».
7
 

 

 

Маҳале, ки бо таърихшиносони қадим зикр шудааст – «кӯҳҳои Ара-

рат» имрӯзҳо дар Турцияи шарқӣ ҷой дорад. Ин муаллифони будпа-
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раст, ки дар паҳншавии ривоятҳои яҳудиён ҳавасманд набуданд, дар 

бораи воқеаи ҳақиқии таърихи Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ ва Киштие, ки 

дар он одамон ва ҷонзотон наҷот ёфтанд, навишта буданд. 

     Ба кӯҳҳои Турцияи шарқӣ экспедицияе, ки аз ҷониби форсҳо дар 

соли 600 мелодӣ ташкил шуда буд, оид ба кашфиёти «Хонаи лоини 

Варуна» хабар медиҳад. Варуна дар ривоятҳои қабилаҳои дар Эрон ва 

Ҳиндустон зистдошта номи Нӯҳ мебошад. Кишти дар зонаи ярчи ёфт 

шуда аз руи шаҳодати иштирокчиёни экспедиция ҳуҷраҳои бисёр 

дошт
8
. 

     Ривоятҳои зиёда аз 270 қабилаҳои ҳамаи қитъаҳо оид ба обхезии 

глобалӣ нақл мекунанд. Дар аксарияти онҳо дар бораи одамони об-

хезиро паси сар карда гуфта шуда, дар ҳамаи ин афсонаҳои аз ҷониби 

этнографон сабт шуда ҳамон як услуби наҷотёбӣ: дар кадом  воситаи 

шинокунандаи чӯбин, хоҳ каноэ ё танаи дарахти сӯрохдор, ёки сандуқ 

оварда шудааст. Ҳамин тавр, оиди Тӯҳфони Нӯҳ ба тамоми олам ғайр 

аз олимони бомаърифати ҳозирзамон – яъне адептҳои ғояи Замини қа-

дим ва эволюция маълум аст. 

    Он чие, ки ба касе афсонаи динӣ менамояд, дар асл комилан аз 

рӯи нуқтаи назари илм ва таърих ҳақиқат мебошад. Ҳамаи маълумотҳо 

оиди Киштии Нӯҳ аз ҷониби таҳқиқи илмӣ аз тафтишот гузаштааст. 

Омили Тӯҳфони Умумиҷаҳонро таърихшиносони сершумори то 

давраи олами насронӣ тасдиқ мекунанд. Ба фоида он шаҳодатҳои гео-

логӣ низ хеле сершумор аст. Ҳалли техникӣ, ки барои истеҳсоли 

кишти заруранд аз доираи имкониятҳои киштисозони қадим  намеба-

ромаданд.  Алалхусус, дар Кишти наинки миллионҳо, ки аз рӯи ғафла-

ти тарафдорони Замини қадим мебарояд, балки ҳамаги 16 000 намуди 

ҷонзотон бояд буд.       
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                                                                   Фикри 16 

 

         Асри санг тақрибан миллион                                                                                                                                                                         

                      сол пеш оғоз ёфт, асри биринҷ    

                            ва оҳан бошад, хеле дертар 

 
        Мувофиқи хронологияи эволюционии дарвинистҳо табдилёбии 

маймунҳо ба одам дар атрофи ду миллион сол пеш оғоз кард. Майму-

нодам рост шуд ва аз пашм озод шуда, ба истифода бурдани олотҳои 

чӯбин ва сангин шурӯъ кард. Заминаи ин назария – яъне ҷаҳонбинии 

дарвинӣ ва боварӣ ба ҳақиқатмонандии натиҷахои санагузории радио-

углеродии боқимондаҳои органикии «одамони ғор», ки синнашон 

«30 000 сол»  ва камтар мебошад. (Давраи нимзаволёбии карбонати 14 

тақрибан 5 000 солро ташкил медиҳад, бинобар ин, дар моддаҳои ор-

ганикии синнаш аз 5 000 сол калонтар  миқдори С
14 

 чунон ноарзанда 

аст, ки ба ченкунӣ бо мушкили дучор мешавад.) 

    Вақте ки оиди давраи аз 30 000 сол изофа вақт сухан меравад, та-

рафдорони Замини қадим ба «кофташавандаҳои давраи гузаранда» (ин 

«маймунодамон»-е ки дар боби 13 ифода шуд) ишора мекунанд. Ба 

фикри онҳо ин сангшудагон аз ду миллион соли аз ҷониби эволюцио-

нистҳо тахминшуда, яъне вақте ки генофонди башарият ба туфайли 

мутация оҳиста мукаммалтар мешуд, шаҳодат медиҳад.  Дар натиҷаи 

ин мутацияҳо, чунончи дарвинистҳо мешуморанд, мавҷудотони одам-

монанд, то рафт дорои тарҳи одамизот мешуданду нафарони сусттар 

эволюцияшаванда, оҳиста-оҳиста ба марг мерасиданд. Ба фикри эво-

люционистҳо, айнан бо ҳамин тарз одамони мукаммал ба вуҷуд омада, 

маймунодамон нест шуданд. 

    Боқимондаҳои «одамони ғор» (неандертальҳо ва Homo erectus ) 

аксаран дар Европаи марказӣ ва ҷанубӣ, Месопотамияи шимолӣ 

(Шарки Наздик) ва Осиёи Миёна ҷойгир шуданд
1
. Тарфдорони ғояи 

Замини қадим давраи яхбандиро бо марҳалаи итмоми эволюция воба-

ста мешуморанд. «Одамони ғор» (одамони оддӣ ва пир буда аз но-

расои витамини D азият кашидаанд) дар давраи яхбандӣ дар қисми 

ҷанубии сипарҳои яхин, ки тахминан баъди 800 соли Тӯҳфони Уму-
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миҷаҳонӣ (чунончи мо дар боби 11 зикр кардем, тахминан дар соли 

2400, то Мавлуди Масеҳ оғоз карда буд), на дар он давраи яхбандии 

ҳазор сол давом дошта кадоме, ки тарафдорони ғояи Замини қадим 

ифода мекунанд, умр ба сар бурдаанд. 

  Ин «одамони ғор» бо олотҳои оддии меҳнат, маросимҳои дафнку-

ни, санъати тасвирӣ, асбобҳои мусиқӣ ва оташро ба худ хизматгор до-

ниста, комилан, ба монанди намояндагони ҳозирзамони «давраи санг» 

зист доранд, умр ба сар мебурданд
2
. Ман, оид ба он кабилаҳое, ки дар 

давоми бисёр наслҳо дар гӯшаҳои дури замин зиндаги мекунанду тар-

зи ҳаёти оддиро мебаранд, гуфта истодаам. Бо интихоби худ, ё ба ту-

файли он, ки ба ҳудуди онҳо қадами аҷнабиёни «мутараққӣ» ва аз 

ҷиҳати техника пешрафтбуда нарасида аст, ин одамон маданияти худ-

ро ба дараҷаи «ғор» нигоҳ доштаанд. Ягона тафовуте, ки одамони ғор-

ро аз одамони ҳозираи мо ҷудо мекард – ин дасту пои ғафс ва устухо-

ни абрӯ буд. Чунончи мо зикр кардем, ин одамони пир бо бемориҳои 

ба иқлими сарди (шамолу абрнок) давраи яхбандӣ вобастагӣ доштанд, 

яъне аз рахит ва артрит ва ғайраҳо озор мекашиданд. Онҳо гумано-

идҳои эволюцияшуда не, балки  ҳаматарафа одам буданд. 

    Азбаски Киштии Нӯҳ ба кӯҳи Арарат (дар қисми шарқии Тур-

цияи ҳозира) оамада истод ва он вақт давраи яхбандӣ оғоз кард, ман-

тиқан бояд фарз кард, ки боқимондаҳои «одамони ғор» бештар дар со-

биқ сарҳадҳои сипарҳои яхини аз Арарат на он қадар дур, дучор ша-

ванд. Айнан, ҳамин гуна фараз бо он мувофиқат мекунад, ки одамон 

ба рӯи Замин аз Осиёи шарқӣ ҳамаги якчанд садсолаҳо пеш паҳн 

шудаанд. Айнан ҳаминро мо дар солномаи сангшудагон мебинем. Қа-

риб тамоми сангшудаҳои «одамони ғор» дар якчанд ҳазор миль аз 

Турцияи шарқӣ дар наздикии сарҳадҳои сипарҳои яхин (асосан аз 

давраи яхбандӣ хурдтар шудааст) ҷойгиранд
3
. 

   Баъзе қабилаҳо бамисоли тольтекҳои ҷанубиамрикоии ба саёҳат 

ҳавасмандон Осиё ва кӯпруки Берингро (ниг. боби 11) миёнбур карда 

ба ҳудуди Америкаи Шимолӣ ворид шуда, ба ҷануб ба Мексико омада 

расиданд. Ин воқеа баъди 104 соли омехташавии забонҳо ва баъди 520 

соли Тӯҳфони  Умумиҷаҳонӣ руй дод
4
. 

    Сангшудаҳои маймунодамоне, ки бисёр ба маймун монанданд, 

дар ҳамаи қисмҳои курраи замин зоҳир менамоянд ва ҳар гаҳ он ё қал-

бакӣ, ёки сангшудаҳои боқимондаҳои маймун  буданаш маълум меша-

вад. 
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     Шоёни диққат аст, ки сангшудаҳои «сокинони ғор»-ро амалан 

дар он ҷойҳое, ки калонтарин цивилизацияҳои баъдитӯҳфонӣ тараққи 

карда буданд, намеёфтанд. Дар ҳудудҳои Бобули қадим, Египет, та-

маддуни Хараппа (дар шимолу ғарби Ҳиндустон, дар шаҳрҳои ба мо-

нанди Хараппа ва Мохенджо-Даро қубури обӣ буд) боқимондаҳои 

«одами ғор» зоҳир нашудааст. Гӯё, аҷдодони «ғорӣ» бояд, ки дар та-

маддуни қадими бузурги моҳирони қобилиятдори техникӣ эволюция 

шаванд; вале, дар ҳудуди ин цивилизацияҳо устухонҳои «одамони 

ғор» кашф нашудааст! 

    Вақте ки ҳашт нафар одамон ва ҷонзотон аз Кишти фаромада аз 

нав Заминро пур карданд, қавмҳои бештар муттаҳид ва таҷовузкор, ки 

оиди олами тотӯҳфонӣ бисёр дониш доштанд, ба худ заминҳои беҳта-

ринро забт карда ба бунёд кардани таммаддуни баландтараққӣ шурӯъ 

карданд. Ҳамон қавмоне, ки камбарор буданд, маҷбур шуданд, ки 

мағлуб шаванд. Дар натиҷа аз ҷиҳати техники қабилаҳои сусти иҷти-

моӣ дуртар ва дуртар аз байни тамоми Европа ва Осиё ба биёбонҳои 

яхбаста ва инчунин ба ҷанубу шарқ баромада мерафтанд. Онҳо акса-

ран дар ғорҳо маскан меёфтанд, чунки ин харҷу қуввати камро дар бар 

мегирифт. Ба онҳо олотҳои оддии меҳнатӣ ва либосҳои оддӣ кифоягӣ 

мекард. Хангоми пастшавии давраи яхбандӣ, патология низ  ва ба 

онҳо вобаста аксаран бардавомии умр ва мувофиқи он аномалияҳои 

зоҳирӣ низ) паст шуд. 

    «Асри биринҷӣ» моҳиятан бо «асри санг» ва давраи яхбандӣ ба 

ҳамдигар мутобиқ омад. Авлодони қавми Нӯҳ, ки тамаддуни қадими 

Шарқи Наздикро барпо карда буданд, соҳиби донишҳои математикӣ 

буда металҳоро истифода бурда метавонистанд. Бинобар ин, онҳо ба-

зуди ҷои маъданҳоро зоҳир карда ба истеҳсоли метал шурӯъ карданд. 

Дере нагузашта ба олам мӯъҷизаҳои хаёлоти инженерӣ, ба монанди 

аҳромҳои Миср, зиккуратҳои Бобил ва қубурҳои Хараппа муҷассам 

карда шуданд. Намояндагони тамаддуни қадим дорои таҷриба ва до-

ниши техникӣ буданд, ки ба онҳо баробар ҳазор солҳо касе набуд.  

   Инак, мо мебинем, ки қабилаҳои бештар донишманд ва мустаҳкам 

дар Месопотамия, Миср ва тамаддуни Хараппа ҳукмфармо буданд ва 

қабилаҳои номутаффиқ ва дорои таҷрибаҳои техникӣ набудагон ба 

ҳудудҳои яхбаста ва инчунин ба ҷанубу шарқ баромада мерафтанд. 

    Асрҳо мегузаштанд, аҳолии тамаддуни баландтараққи карда ин-

кишоф меёфт, ва намояндагони халкҳои пешрафти «техникӣ» низ ба 
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ҷустуҷӯи  ҳудудҳои камаҳолӣ шурӯъ карданд. Мавҷи ин муҳоҷирон, 

то ба замини давраи яхбандӣ, дар ҷое ки аввал одамони ғор бо мушки-

ли мезистанд, расида омад. Аммо одамони ғор ҳоло набуданд, чунки 

акнун шароити табии, ки сабабгори патологияи ҷисмони ва бардаво-

мии умри аномалӣ (дар давоми тахминан даҳ авлоди баъди тӯҳфон) 

мавҷуд набуд. 

     Ба охири давраи яхбандӣ наздик ва дар баробари давраи биринҷӣ 

қабилаҳои дар Кавказ макон дошта, дар шимол аз Месопотамия гу-

дохтакунии оҳанро аз худ карданд. Хеттейҳо (авлоди хет, яке аз наби-

рагони Нӯҳ) тақрибан соли 1500 пеш аз мелод ба ҷануб, ба Ханаан 

(ҳозира Исроил) дар арбаҳо ва аслиҳаҳои оҳанин ҳаракат карданд. Дар 

тӯли якчанд садсолаҳо онҳо аз болои дигар қабилаҳо,афзалиятхои ка-

лони ҳарбӣ доштанд, то он даме ки онҳо низ гудохтакунии оҳанро аз 

худ карданд. 

    Кӯҳҳои Кавказ дар он замон мисли ҳозира ба маъданҳои муфид 

бой буд. Инро бобулиёни қадим, юнониён ва мисриёни дар он гӯшаҳо 

савдокунанда хеле хуб медонистанд. Манбаҳои қадим аз он шаҳодат 

медиҳад, ки он ҷойҳо назар ба имрӯза бо чангалзор ва ҷонзотони гуно-

гунтарз хеле бой буда, вулқонҳо низ фаъол буданд
5
. Баъди Тӯҳфон ай-

нан ҳамин гуна ҳолат лозим буд, ки барқарор шавад. Дар давраи ях-

бандӣ дараҷаи баланди боришот ба самаранокии наботот ва ҳаёти 

ҷонварони дар ин, акнун биёбон, (ниг.боби 10) сабабгор шуд. 

Фаъолшавии вулқонхо дар он давр – инро низ пайбурдан лозим буд, 

чунки қишри замин баъди порашавии плитаҳои тектоники соли 

Тӯҳфон маҳз «сокит мешуд» (ниг. Боби 9).            

     Дар аксар халқои қадим оид ба Тӯҳфони  Умумиҷаҳонӣ ривоятҳо 

сабт шудааст. Қабилаҳои гуногун насабномаи худро ба нафарон ва ав-

лодони онҳое, ки дар  Кишти наҷот ёфтанд тааллуқ мешуморанд. 

Юнониёни қадим қавми худро аз Иаван
6
-набираи Нӯҳ мебаранд. Пой-

тахти Финикия шаҳри Сидон буд (дар ҳудуди ҳозираи Ливан), Сидон 

бошад, абираи Нӯҳ буд. Нимрод, шоҳи якуми Бобул ва саравлоди бо-

булиён низ абераи Нӯҳ буд. Арабҳо Египетро имрӯзҳо низ Миср ме-

номанд. Дар китоби Библия Мицраим ин намояндаи сеюмини авлоди 

Нӯҳ мебошад. Ассуриёни қадим (Эрон ва Ироқи шимолӣ, дар шимол 

аз Бобул) ба саравлоди худ Ашшур саҷда мекарданд. Номи ӯ дар номи 

бисёр шоҳони ассуриён боқӣ мондааст (масалан, Пусер-Ашур I). Аш-
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шур набираи Нӯҳ буд. Африка ҳоло низ ҳамчун замини Хом (писари 

Нӯҳ), Эфиопия бошад, ҳамчун замини Куш (писари Ҳом) маълум аст.  

   Ба ин халкҳо ба эпизоди таърихи яҳудиён иқтибос кардан ҳеҷ ҳам 

фоида надошт, чунки онҳо доимо бо яҳудиён дар адоват буданд. 

Ҳамин тавр, шубҳа кардан лозим нест, чунки насабномаи онҳо аз 

Аҳди Қадим нусха бардошта нашудаанд. Дар навбати худ, исмҳо ва 

номгӯйҳои библиявӣ дар таърихи онҳо бо тасдиқи зоҳирии ҳақиқатно-

кии солномаи библиявӣ хизмат мекунад. 

  Азбаски ин тамаддунҳои қадим назар ба давраи яхбандии намнок 

инкишоф меёфтанд (дар ҳуҷҷатҳои таърихи сабт шуда бо аксҳои аз 

спутник гирифта тасдиқ шудааст) маълум, ки асосгузори онҳо авлодо-

ни баъди тӯҳфонӣ буданд. Нафароне аз онҳо муҳоҷир шуда «одамони 

ғори асри сангин» шуданд; дигарон дар замини хуб монда ба тамадду-

ни қадим асос гузоштанд (асри биринҷӣ); сеюминашон ба ҷануб ва 

шарқ ҳаракат мекарданд. Баъд тақрибан соли 1500 пеш аз мелод ис-

теҳсоли оҳан ибтидо ёфт – ин ибтидои асри оҳан буд. 
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                                               Фикри 17 

 

                               Коинот миллиардҳо сол 

                                       инҷониб дар натиҷаи   

                     Таркиши Калон бунёд шудааст 

 
       Тарафдорони ғояи Замини қадим боварӣ доранд, ки Замин ва ола-

ми коинот миллиардҳо сол инҷониб ба шакл омадааст. Чунончи онҳо 

таъкид мекунанд, ситораҳо аз мо дар триллионҳо миль масофа ҷойгир 

шудаанд. Нури ин ситораҳо то ба Замин омада расиданаш ва мо онро 

барои дида тавонистанамон миллионҳо сол лозим аст. Пас, синни си-

тораҳои дур ва галактика бояд миллиардҳо солро ташкил намояд. (Оид 

ба ин, ба таври муфассал дар китоби доктор Рассел Хамфриз «Нури 

ситораҳо ва замон», ки он модели аҷоиби натиҷаҳои муоинаҳои аст-

рономиро дар бар мегирад, мутолиа кардан мумкин аст.
1
) 

    Аммо дар ин мантиқи анъанавӣ нуқсони асосӣ мавҷуд аст. Он ба-

ён дорад, ки коинот дар натиҷаи «Таркиши Калони» кайҳонӣ ба «шакл 

омада» сабабгори васеъшавии моддаҳо шуд. Аз ин хусус мебарояд, ки 

«ботин»-е, ёки «марказ»-е мавҷуд аст. Ҳамин тарз, материя васеъ 

мешуд (ёки васеъ мешавад), лекин марказ мемонад ва аз рӯи ҳама 

эҳтимолият канори зоҳирии васеъшудаи (ёки васеъшуда истодаи) ма-

терия аст. Тарафдорони ғояи Замини қадим оид ба Таркиши Калон аз 

он фараз хулоса мебароранд, ки коинот беохир аст. Ин фараз, бевосита 

ҳоло ба хулосаи мо, ки мавҷудияти маркази олами коинот
2
 буд, ва пас, 

канори зоҳирии онро  ихтилоф мекунад. Ҳамин тавр, мо ба он хулоса 

меоем, ки олами коинот канор дорад. 

    Пайравони ғояи Таркиши Калон ба ғояи мунозирадори худ оид ба 

он, ки коинот беканор аст, маҷбуранд, ки мустаҳкам истанд. Чунки, 

агар онҳо мавҷудияти коиноти канордорро қабул кунанд, бо ин якҷоя 

онҳо мавҷудияти марказро низ қабул мекунанд. Агар марказ мавҷуд 

бошад, эҳтимолияти таъсироти гравитационӣ ба васеъшавии материя 

ва ба суръати нур мавҷуд аст, аз ин ҷо мебарояд, ки нури ситораҳои 

дур дар зарфи миллиардҳо сол не, балки дар муддати хеле кӯтоҳ қоби-

лияти ба замин наздикшавиро доранд. 
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    Дар сатҳи баҳр назар ба қуллаи кӯҳ соат сусттар ҳаракат мекунад. 

Соат ҳарчанд боло бошад, ҳамон кадар аз маркази Замин дур мешавад 

ва маълум, ки ҳамон қадар ҷозибаи замин кам мешавад. Акнун фарз 

мекунем, ки коинот, чунончи далелҳо шаҳодат медиҳанд, канор дорад 

ва он аз марказ ба канорҳо васеъ шудааст (ёки васеъ шуда истодааст). 

Мувофиқи теорияи умумии назарияи нисбияти  Энштейн, васеъшавии 

вақти гравитационӣ қатъиян ҷараёни ҳосилшавии ситораҳоро тез (мо-

нанди соат, дар куҷое, ки гравитация кам бошад, ҳамон қадар тез 

ҳаракат мекунад) ва суръати рӯшноиро калон мекард. Ба муқобили ин 

«тезшавӣ» ҷараёни сустшавии суръати рушноӣ ва пиршавии моддаҳо 

дар «сурохи сиёҳ»-и теоретикӣ ба амал меояд (олимон баён доранд, ки 

дар коинот аллакай, се то чунин сурохи сиёро ёфтаанд). Дар сӯрохҳои 

сиёҳ моддаҳо ва рушноиҳо бо даҳанаи гравитационӣ  фурӯ бурда ме-

шаванд. 

     Сӯрохи сиёҳро доираи хеле васеъи гравитацияи нонамоён иҳота 

мекунад. Ин доираи уфуқи воқеаҳо номида мешавад. Ҳангоми ба 

даҳана фурӯ рафтан, рӯшноӣ ва модда аз байни уфуқи вақеахо мегуза-

рад ва дар нуқтаи гузариш суръати рӯшноӣ ва пиршавии моддаҳо ба-

зуди суст мешавад. Бо мувофиқи он, аз байни уфуқ ҳарчанд барзиёд 

модда гузарад, он васеъ мешавад, чунки майдони гравитационии 

сӯрохи сиёҳ ҳангоми ғун шудани моддаҳо (масса) калон мешавад.         

     Агар зичии моддаи Замин ногаҳ ба таври ғайриоддӣ ду баробар 

хурд шавад (баробари он масса низ ду баробар кам мешуд), он гаҳ со-

ат дар қуллаи кӯҳ аз сабаби камшавии қувваи ҷозиба боз ҳам тезтар 

ҳаракат менамуд. Ва агар ин зичӣ бо ин гуна тарзи ғайриоддӣ ду ба-

робар зиёд мешуд, он гаҳ соат зери таъсири гравитация сусттар ҳара-

кат менамуд ва барои таҷдид кардани суръати ҳаракати он, лозим мео-

яд, ки онро аз маркази Замин дур кунанд. Ба ҳамин тариқ, агар модда 

аз маркази гравитация дур шавад, суръати пиршавии он меафзояд (ба 

ҷониби калоншавии энтропия тасодуфан таъғир меёбад). 

    Процесси қиёсӣ ҳангоми бунёдшавии олами кайҳони ба амал 

омада метавонист. Аз рӯи миқдори васеъшавии модда ва рӯшноӣ 

сӯрохи сафед (акси сӯрохи сиёҳ) массаро гум мекард. Ниҳоят уфуқи 

воқеаи он барҳам хӯрда аз байни он зиёдтар ва боз зиёдтар моддаҳо 

баромада мерафтанд. Суръати рушноӣ ва пиршавии моддаҳо ҳангоми 

ноил шудан ба уфуқи вақеаҳои сӯрохи сиёҳ базудӣ паст шуд, ва муво-

фиқи он баъди баромадан аз уфуқи воқеаи сӯрохи сафед базуди афзу-
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данд – дар замони офариниш. Ҳангоми аз сурохи сафед баромадан 

суръати рӯшноӣ ва пиршавии моддаҳо, то он даме, ки уфуқи воқеаҳо 

то нул  барҳам хӯрд батезӣ калон мешуд,- ва баъди он ин нишонаҳо 

дар дарун ва беруни сӯрохи сафед баробар шуд. 

    Бо мувофиқи он, ки уфуқи воқеаҳо суст шуд, воридшавии мате-

рияҳои васеъшуда дар ситораҳои ҳосилшудаи нав сабабгори синтези 

термоядерӣ шуд; онҳо дар зарфи миллиардҳо сол пир мешуданд ва 

шуои онҳо бошад, бо суръати хеле калон паҳн мешуд (мувофиқи тео-

рияи умумии назарияи нисбияти Энштейн), то он даме, ки уфуқи 

воқеаҳо ғоиб нашавад. Астрофизики машҳур доктор Рассел Хамфриз 

дар асоси теорияи сӯрохи сафед, хосияти майдони магнитии Уран ва 

Нептунро, ки дертар бо аппарати «Вояджер» чен карда шуда буд, 

пешгӯи кардааст. Пешгӯиҳои Хамфриз ба теорияи он, ки сӯрохи сафед 

ҳангоми офариниши дунё шакли курраи обии диаметраш ба ду соли 

рушноӣ баробар буд, асос дорад. Худо дар замони Офариниш дар бо-

лои «варта» буд («варта» оби беқаърро ифода мекунад)- айнан ҳамин 

дар Ҳасти 1:2 баён карда шудааст. Минбаъд, ин модда – об ба тез 

паҳншавӣ оғоз карда ба ситораҳо ворид мешуд ва онҳо дар давоми 

миллиардҳо соли «заминӣ» шуъоҳои  худро мепошиданд, ки он ба за-

мин бо фавқулсуръат дар давоми якчанд соат омада мерасиданд (ёки 

дар давоми якчанд рӯз, чунончи дар Библия навишта шудааст). Синте-

зи термоядерӣ модда – обро ба минералҳои сайёраҳо мубаддал кард. 

Таркиби сайёраҳо аз моддаи аввала – бо об муайян карда мешавад. Об 

ба синтези термоядерӣ дучор мешавад, бинобар ин Хамфриз таркиби 

онҳо ва қуввати майдони магнитиро аниқ пешгӯӣ карда тавонист
3
. 

   Мувофиқи теорияи Энштейн ва эҳтимолияти баланди он, ки кои-

нот канор дорад, ситораҳои дуршуда ба шакл омада ба миллиардҳо 

сол ҳамагӣ дар якчанд соат пир шуда метавонистанд ва шуои онҳо 

бошад, ба Замин дар давоми якчанд соат омада мерасид. Суръати 

шуои ин ситораҳо аз сабаби васеъшавии моддаҳо ва дар натичаи он 

бунёдшавии олами коинот, бисёр каррат зиёд буд. Ба ҳамин тариқ, 

назарияе, ки аз тарафи физики хеле номдор дар таърихи башарият 

пешниҳод шудааст, оиди офариниши Замин ва синни ҷавони он шарҳи 

аҷоиб медиҳад. 

    Ситораҳои навтарин – ин ситораҳое, ки метарканд ва ҳангоми он 

пораҳои шикасташуда ба ҳар сӯ мепаранд. Аз замони бунёдшавии 

навтарин ҳарчанд вақти бисёр гузашта бошад, аз ҷои таркиш ҳамон 
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қадар дур «партови кайҳонӣ» паҳн шуд. Ин «партов» боқимондаи нав-

тарин номида мешавад. Агар олами кайҳон синни якчанд миллиардаро 

медошт, он гаҳ бисёрии боқимондаҳои навтарин диаметри хеле калон-

ро медошт, чунки аксари онхо миллион сол инҷониб метаркиданд. 

Аммо, боқимондаҳои навтаринҳои машҳур чунон каманд, ки синни 

онҳо аз якчанд ҳазор солҳо баланд нестанд.
4  

 

    Агар системаи офтоб ва галактика дар ҳақиқат миллиардҳо сол 

мавҷуд мебуданд, он гаҳ чӣ тавр то ҳол дар коинот галактикаҳои спи-

ралшакл боқи мондааст? Дар галактикаи спиралшакл суръати ҳарака-

ти ситораҳо чунин мебошад, ки спиралҳо бояд аллакай пора-пора ша-

ванд. Аммо, галактикаҳо мавҷуданд ва онҳо хеле ҷавонанд
5
.   

    Ба фикри аксарият астрофизикҳо, гармии офтобӣ – ин гармиест, 

ки ҳангоми ба ҳелий мубаддалшавии термоядерии ҳидроген  ба шакл 

меояд. Офтоб зарраҳои субатомиро – нейтриноҳоро мепошад. Баъзеи 

ин нейтриноҳо ба Замин парида меоянд. Миқдори афтодани нейтри-

ноҳоро бо роҳи таҳлили ҷинсҳои кобальтдошта чен кардан мумкин 

аст. Олимон кабальтро барои муайян кардани шумораи нейтриноҳои 

аз офтоб пошида шуда истифода мебаранд. Агар офтоб хеле пеш 

мавҷуд мебуд, он гаҳ ин нейтриноҳо бояд,  ки зиёд бошад. Вале ҳайра-

товарона онҳо хеле каманд. Ин он маъноро ифода мекунад, ки ба ҳе-

лий табдилёбии ҳидроген дар замони хеле наздик – ҳамаги якчанд 

ҳазор сол инҷониб оғоз кардааст
6
.          

   Замин чархзаниашро ҳар сол тахминан ба як сония суст мекунад
7
. 

Ҳангоми ин гуна суръати сустшавӣ, 30 миллион сол инҷониб ӯ бояд 

чунон тез давр занад, ки рӯз ҳамагӣ чаҳор соат давом медод. 

Агар синни системаи офтобии мо дар ҳақиқат  миллиардҳо солро 

дар бар мегирифт, он гаҳ дар он, на комета ва на метеоритҳо набояд 

буд. Машҳуртарин комета Хейла-Боп, кометаи Галлей ва «ситораҳои 

афтанда»- ин ҷирмҳои осмонӣ буда, орбитаҳои онҳо дар канори си-

стемаи офтобӣ мехобад. Дар зарфи миллионҳо сол онҳо ҳатман систе-

маи офтобиро бояд буд, ки тарк кунанд. Ҳамаи онҳо бояд буд, ки ё бо 

сайёраҳо садама хӯрданд, ё ин ки аз наздикии сайёраҳо гузашта дар 

атмосфера сӯзанд, ё ин ки ба дараҷаи кофӣ ба суръати калон расида аз 

орбитаҳояшон баромада аз системаи офтобӣ парида раванд. Ҳамаи ин 

ҷирмҳо системаи офтобиро дар давоми 10 ҳазор сол бояд буд, ки тарк 

намоянд
8
. (Тарафдорони замини кадим ва коиноти қадим арз меку-
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нанд, ки ба системаи офтобиамон, кометаҳо бо тарзе аз «Абри Оорта»-

и ғайриоддию нотаҳқиқшуда ворид мешавад). 

    Далелҳои мушоҳидашаванда бо ёрии гипотезаҳои Замини синни 

калондошта ба эзоҳҳо эҳтиёч надоранд. Баракс, ҳамаи онҳо бо теорияи 

библиявӣ, инчунин бо исботҳои геологию биологӣ, антропологӣ ва 

культуроологӣ мувофиқат доранд. Ягон ҳолати Библиявӣ раъд карда 

нашудааст, исботҳои бовариноки ҳақиқатии библиявӣ ахбороти фаро-

вонро дар бар мегирад.     
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                                                                       Фикри 18 

 

                          Динозаврҳо 65 миллион сол 

         инҷониб аз сабаби фаъолии вулқонҳо 

                               ёки афтидани метеоритҳо                                                                                                                       

                                                  нобуд шудаанд 

      
      Давраи ҳаёти кометаҳо ва метеоритҳо на зиёда аз даҳ ҳазор сол 

давом дорад. Дар ин давра онҳо бо ягон сайёра садама мехӯранд, 

месӯзанд ёки аз доираи системаи офтобӣ баромада мераванд. Яке аз 

ин ҷирмҳо 65 миллион сол пеш ба Замин осеб расонида ҳангоми он 

чангу ғубори гулӯгирро бардошта ҳамаи динозаврҳоро нобуд кар-

данаш аз эҳтимол дур аст. Фарз кунем, ки бомбаборони кайҳонӣ рӯй 

дод ва дар натиҷаи он динозаврҳо нафасгир шуда ба марг расиданд, он 

гаҳ саволи дигаре пайдо мешавад: барои чӣ ҳайвонони дигар ба марг 

нарасиданд? Барои чӣ дар ҷинсҳои таҳшинии ҳангоми тӯҳфон ба 

вуҷуд омада, сангшудаҳои динозаврҳоро хусусан бо «мазорҳо»-и бу-

тун падидор менамоянд? Охир бисьёр маротиба дар баъзе ҷойҳо 

боқимондаҳои садҳо ҷонзотонро, ки шуста шуда, зери қабатҳои 

ҷинсҳои таҳшини азим дафн шудаанд, меёбанд. 

    Агар динозаврҳо нафасгир шуда мемурданд, онҳо дар ҳамон ҷое 

ки зист доштанд – яъне дар хушкӣ мемурданд; ҷасади онҳо дар давоми 

моҳҳои башумор пӯсида аз боқимондаҳо асаре набояд монд. Аммо ин, 

ин тавр нест. То замони мо ҳазорҳо боқимондаҳои динозаврҳои 

ғарқшуда ва дар ҷинсҳои таҳшин хиштбандшуда ба монанди тамоми 

ҷонзотоне, ки ба Кишти ворид нашуданд, боқӣ мондааст. 

     Агар кометаҳо ва метеоритҳо ба Замин дар зарфи 65 миллион 

сол меафтоданд, изи онҳоро ҳатман дар ҷинсҳои қабатшуда лозим буд, 

ки дарёбанд. Ҷинсҳои кӯҳи бояд бо изҳои ноҳамвори кратерҳои ме-

теоритӣ, ки даҳанаашон бо таҳшинҳои нави уқьёнусӣ, вакте ки он 

такрор ба такрор хушкиро фаро мегирифт, лозим буд, ки пур шаванд. 

Аммо дар дохили қаторсутуни геологии ҷинсҳои таҳшин, ки гӯё дар 

давоми 500 миллион сол ғун шудаанд
1
, аз кратерҳои метеоритӣ асаре 

нест. Дар сатҳи Замин ин гуна кратерҳо баъди Тӯҳфон ҳосил шудааст. 
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     Дар сатҳи Моҳ бошад, назар ба Замин кратерҳои метеоритӣ хеле 

бисёранд. Аз ин рӯ мебарояд, ки ёки Моҳ аз Замин калонсол аст 

(шубҳаангезаст), ё ин ки ҷинсҳои таҳшинӣ ва вулқонии Замин баъди 

он, ки Замин  ва Моҳро метеоритҳо бомбаборон карданд, ба шакл 

омадааст. Гипотеза оид ба он, ки Замин ва Моҳ дар як замон ба зери 

тундбоди метеоритӣ афтоданд, мантиқан дуруст менамояд, зеро онҳо 

ба ҳамдигар хеле наздик ҷойгир шудаанд. Акнун мебинем, ки чӣ гуна 

далели тааҷуббовар: аз ҳама сайёраҳои системаҳои офтобӣ, танҳо дар 

Замин миқдори зиёди изҳои фаъоллии метеоритҳо мавҷуд нестанд! Аз 

ин мебарояд, ҷинсҳои таҳшинӣ ва вулқонии Замин баъди бомбаборони 

метеоритии сайёраҳо ба шакл омадааст. Системаи офтобии ҷавони 

моро ба назар гирифта, хулоса кардан мумкин, ки афтодани ҳамаи ме-

теоритҳо дар зарфи якчанд ҳазор сол ба амал омадааст. Аз паси он 

Тӯҳфони Умумиҷаҳонии ҳалокатовар бо таҳшинҳосилкунии вулқо-

низм, ки якбора изи кратерҳои метеоритиро низ маҳв карда буд, оғоз 

кард. 

    Аҷоибаш дар он, ки чунончи Рабби Раши эзоҳ медихад, Тӯҳфони 

Умумиҷаҳонӣ аз сабаби комета, ки он дар Талмуд хотиррасон шудааст 

ба вуҷуд омадааст
2
. Бобилиёни қадим боварӣ доштанд, ки худои онҳо 

Мардук сайёраи Тиаматро (дар тарҷима маънои «махлуқи баҳри»-ро 

ифода мекунад) шикаст дод. Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ аз сабаби бо За-

мин садама хӯрдани ин сайёра ибтидо ёфта буд. «Чашмони» Тиамат ба 

сарчашмаи дарёҳои Тигр ва Евфрат мубаддал гардиданд ва қисми 

«пӯст»-и ӯ «фалакро фаро гирифт»
3
. Қайд кардан шавқовар, ки тарки-

би муҳими кометаҳоро (тақрибан 2%) об дар ҳолати сахт ташкил ме-

кунад. 

    Аксарият астрофизикҳо, ба монанди Том Ван Фландерн фикр до-

ранд, ки сайёраи ба номи Тиамат дар ҳақиқат мавҷуд буда, дар байни 

Миррих ва Муштарӣ ҷой дошт. Дар системаи офтобӣ орбитаҳои коме-

таҳо ва метеоритҳо ба фараз кардан изн медиҳад, ки манбаи пайдоиши 

ин ҷирмҳои осмонӣ, айнан дар таркиши байни Миррих ва Муштарӣ 

буд. Дар баъзе метеоритҳо мавҷудияти олмосҳо аз он шаҳодат 

медиҳад, ки онҳо зери таъсири фишор ва ҳарорати баланди таркиши 

сайёраҳо ба вуҷуд омадаанд. Кометаҳо аз сулфур, оливин, никель ва 

оҳан, ки ба натиҷаи таркиш ишора мекунад, иборат аст
4
. Шикастпо-

раҳои сайёраи Тиамат ба самтҳо, то ба орбитаи худ афтоданашон па-

рида рафтанд. Баъзеи онҳо бо сайёраҳо садама хӯрданд, баъзеяшон 
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сӯхтанд, баъзе аз онҳо ҷозибаи ситемаи офтобиро бартараф карданд ва 

баъзеашон бошад,  дар доираи орбитаҳои худ монданд. 

    Моҳ ва сайёраҳои сустдаврзанандаи мураккаб (Уторид, Замин, 

Зуҳра ва Миррих), аз рӯи ҳама эҳтимолият, ба зарбаи метеоритҳои ба 

як самт равон дошта дучор шудаанд. Таркиши сайёраи Тиамат - 

маънидоди хеле ҳақиқатноки илмии ин зуҳурот аст
5
. Эҳтимол, айнан 

ҳамин таркиш сабаби шикастхӯрии тектоникӣ шуд, ки Тӯҳфони Уму-

миҷаҳониро бархезонд, ва дар он замон сайёраҳои дигар низ «зери 

тирборон»-и шикастпораҳои таркиш монда буданд. Минбаъд, бодле-

сии калонмиқёси аз сабаби Тӯҳфон пайдо шуда, дар сатҳи Замин 

изҳои ин зарбаҳои маълумро нест кард. 

    Ривоятҳои қадими ҳиндӣ оиди Брама чунин садо дорад: боре 

Брама дар само нуқтаи хурди сафедро дид; ӯ ба Замин бо шиддат 

наздик мешуд ва дар давоми як соат дорои ҳаҷми фил гашта, баъд ба 

Замин зарба зад – ва Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ ибтидо ёфт. Афсонаҳои 

хитоӣ нақл мекунанд, ки дар солҳои ҳукмронии император Я-ху аз 

бурҷи Инь ситораи рахшон ҷудо шуд ва баъди ин фавран дар рӯи за-

мин изтироби бузург ба амал омад. Дар Перуи қадим ба қаҳрамоне, ки 

ба кӯҳи баланд баромада буд, аз Тӯҳфон раҳо ёфтан насиб гардид, зе-

ро ӯ таъғири нооддии маҳали «ситораҳо»-ро аниқ ҳал карда буд
6
. 

    Фаъоллии пластҳои қишри замин (нигаред боби 9) сабабгори 

пайдоиши вулқонҳо шуд. Дар рӯи Замин панҷоҳ ҳазор вулқонҳои хо-

мӯшшуда – гувоҳони хомӯшӣ ин зилзилаҳои тектоникӣ мебошанд. 

Имрӯзҳо шаклёбии вулқонҳои нав рӯй намедиҳад; фақат вулқонҳои аз 

давраи пеш вуҷуд доштанд, оташфишонӣ мекунанд. Вулқонхои «мур-

да» зоҳиран аз вулқонҳои «хобида» ва «зинда» фарқ мекунанд. Акса-

рият вулқонҳои хомӯшшуда дар давраи пеш хеле бошиддат оатшфи-

шонӣ мекарданд. 

     Маълум, ки ин вулқонҳо ҷавонанд. Бори дигар ба хотир меова-

рем, ки ҳангоми суръати ҳозираи зангзанӣ, континетҳо дар зарфи 15 

миллион сол бо дараҷаи сатҳи баҳр бояд баробар мешуд. Илова бар ин 

аввал кӯҳҳое, ки асосан хусусиятҳои вулқонӣ доранд, нобуд мешу-

данд, чунки онҳо дар навбати аввал аз сабаби ҳавои тира ба бодхур-

дашавӣ дучор мешуданд. Ба ҳамин тариқ, ба тасдиқоти тарафдорони 

ғояи Замини қадим нигоҳ накарда, динозаврҳо ҳеҷ ҳам 65 миллион сол 

пеш аз сабаби газҳое, ки дар натиҷаи фаоллии баланди вулқон хориҷ 

мешуданд, нафасгир шуда ба марг нарасидаанд. 
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     Фарз мекунем, ки динозаврҳо дар ҳақиқат аз сабаби газҳо ва ши-

кастпораҳои вулқонӣ ва метеоритӣ нобуд шуданд, он гаҳ онҳо дар рӯи 

замин мемурданд ва ҷасади онҳо бояд буд, ки пӯсад ва онҳоро ло-

шахӯрон мехӯрданду ҳамагӣ дар якчанд моҳ аз динозаврҳо асаре 

набояд монд – ва ба чизе хоҷати сангшудан намемонд. Агар дино-

заврҳо айнан бо ҳамин сабаб мурда бошанд, барои чӣ ин гуна ҳодиса 

бо дигар ҷонварон рӯй надод? Барои чӣ марг онҳоро эмин гузошт? 

    Дар ҷинсҳои таҳшин дар сафи сангшудаҳои динозаврҳо  сагн-

шудаҳои ҷонзотони дигар низ дучор мешаванд. Ҳамаи онҳо дар як за-

мон зери обовардҳои об ва лой дар рафти Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ 

дафн шуда буданд. 
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                                                              Фикри 19 

                        

                          Ба Замин миллиардҳо сол, ба 

              башарият бошад, миллионҳо сол аст 

 
 Тарафдорони ғояи Замини қадим боварӣ доранд, ки ба конти-

нентҳои замин ва укёнусҳо миллиардҳо сол аст. Ин имконнопазир аст, 

чунончи ҳамагӣ дар тӯли 15 миллион сол зангзанӣ континентҳоро бо 

сатҳи баҳр баробар мекард. Уқьёнусҳо аз дараҷаи ҳаҷм тахминан панҷ 

баробар аз ҷинсҳои материкие, ки аз сатҳи баҳр дар баландӣ ишғол 

ёфтаанд, барзиёданд. Пас, дар давоми 80 миллион сол уқьёнусҳо бата-

мом бо ҷинсҳои таҳшин пур хоҳанд шуд буд. Ба ҳамин тариқ, агар ба 

уқьёнусҳо ва ҳамвориҳо ақалан 80 миллион сол мебуд, он гаҳ уқьё-

нусҳо бо ҷинсҳои таҳшин пур мешуд ва материкҳо то асосашон шуста 

шуда, боз аз нав аз ҷинсҳои баҳрӣ ташаккул меёфт. Албатта, гипотезаи 

альтернативии дигарро низ фикр кардан мумкин: фарз кунед, ки за-

моне кӯҳҳо аз дараҷаи имрӯза сад баробар баланд буд ва сипас, онҳо 

оҳиста то ба ҳаҷми ҳозира хурдшуданашон ба зангзани дучор шуданд. 

Ҳамаи маъданҳои ҷинсҳои материкӣ бояд буд, ки зери таъсири зангза-

нӣ дар зарфи на зиёда аз 15 миллион сол пора шаванд, аммо маъдан-

хои ҷинси кӯҳи низ мавҷуданд, ки ба онҳо синни 500 миллион соларо 

қайд мекунанд. 

     Уқьёнус (оби баҳр) концентрация маълуми намакро дар бар 

мегирад. Мо миқдори намакро, ки ҳар сол аз сабаби зангзании хушки 

ба уқьёнус ворид мешавад, ҳисоб карда метавонем. Фараз мекунем, ки 

концентрацияи аввала ба нуль баробар буд, аз ин мебарояд, ки дар 

зарфи 62 миллион сол дар уқьёнусхо тамоми намакҳои сайёраамон бо-

яд ғун шавад
1
. Хӯш чӣ, синни уқьёнусҳо мисли аввала ҳоло ҳам мил-

лиардҳо солро ташкил мекунад? 

    Ғайр аз намак дар натиҷаи зангзании ҳамвориҳо ба уқьёнус мод-

даҳои дигар низ ворид мешаванд. Концентрацияҳои оҳан, магний, 

мис, никель, манган, калий ва дигар моддаҳои оби баҳр маълуманд. Ва 

инак ҳангоми суръати зангзании ҳозира ин концентрацияҳо на дар 

зарфи миллиардҳо сол, чунончи адептҳои Замини қадим фикр доранд, 

балки танҳо дар зарфи якчанд ҳазор сол бояд ноил мешуданд
2
.  
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    Дар замони Тӯҳфон процесси глобалии зангзанӣ аз обҳои обхезӣ 

массаҳои бузурги моддаҳои минералиро шуста фаромад, ба назар 

мегирем. Бинобар ин, дар уқьёнуси баъдиобхезӣ аллакай ба таври ко-

фи намак ва дигар моддаҳои минералӣ маҳлул шуда буданд. Аз ин са-

баб, фикри он ки Тӯҳфон зиёда аз панҷ ҳазор сол пеш ба вуҷуд омада-

аст маъное надорад (Библия таъкид мекунад, ки ҳамаги чор ҳазор сол 

инҷониб ба амал омада буд). 

Дар ҷинсҳои кӯҳӣ урани радиоактив бо мурури замон ба порашавӣ 

дучор шуда ба моддаҳои устувор (алакай дар боби 7 муҳокима карда 

шуд) табдил меёбад. Маҳсулоти ғайриасосии ин порашавӣ –ҳелий бу-

да, он аз байни тарқишҳо ва сӯрохҳои ҷинсҳои кӯҳӣ гузашта ба атмо-

сфера бухор мешавад. Миқдори ҳелийро, ки ҳар сол аз ҷинсҳои кӯҳӣ  

ба атмосфера омада мерасад ва концентрацияи онро чен кардан мум-

кин аст. Маълум мешавад, ки барои концентрацияи ҳозираи ҳелийро 

ноил шудан, бояд ҳамагӣ се миллион сол лозим ояд
3
- ин назар ба ба-

ёноти назарияи эволюционӣ хеле кам аст. 

    Қуввати майдони магнитии Замин бо суръати хеле калон кам 

шуда истодааст. Он ба фарз кардан изн медиҳад, ки ҳамагӣ бист ҳазор 

сол инҷониб он чунон пурзӯр буд, ки зери таъсири он қишри замин 

бояд буд, ки гудохта шавад. Ба фикри тарафдорони Замини қадим, 

майдони магнитӣ бо тарзе доимо нав шуда меистад (бо ёрии процесси 

асроромез ва номаълум, ки магнитизмро тавлид мекунад), бинобар ин, 

он дар ҳақиқат суст мешавад. Аммо дар зарфи 150 соли охир майдони 

магнити ба 7% (ва дар тӯли 1400 соли охирин бошад, ду баробар зиёд 

мешавад) суст шуд. Ин – далел аст
4
! 

     Камшавии қуввати майдони магнитӣ мантиқан аз рӯи нуқтаи 

назари қонуни дуюми термодинамика асоснок шуморида мешавад. 

Мувофиқи он ҳамаи системаҳои физикӣ, то дараҷаи энтропии (тасо-

дуфӣ) максималӣ пора мешаванд. Моддаҳои радиоактивӣ ба порашавӣ 

дучор мешаванд, ба кӯҳҳо зангзанӣ таъсир мекунад, мавҷудотҳои зин-

да пир шуда ба марг мерасанд, металл занг мезанад, магнит хусуси-

ятҳои магнитиашро гум мекунад ва майдони магнитии Замин бо му-

рури замон қувваташро гум мекунад. 

     Ҳаҷми умумии захираҳои маълуми ангишти ҷаҳон ҳамин гуна 

миқдори энергияи химиявиро дар бар мегирад ва набототоне, ки дар 

зарфи 128 сол мерӯянд, - ин хеле камаст
5
. Агар ангиштсанг дар 

ҳақиқат  ба таври мутаасил дар зарфи 300 миллион сол ташаккул ме-
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ёфт, он гаҳ конҳои онҳо дорои ғафсии аз 30 ҳазор километр изофа 

мешуданд. Фарз мекунем, ки қабати ангишт 1%-и таҳшинҳои колонаи 

геологиро ташкил медиҳад. Модоме ки ғафсии умумии ҷинсҳои 

таҳшинии Замин тақрибан 1500 метрро дар бар мегирад, он гаҳ ан-

гишт ҳамаги ба 15 метр баробар меояд. 15 метр – ин натиҷаи 128 соли 

сабзиши наботот аст. Дар зарфи 300 миллион сол бошад, биомассае, 

ки ба ангишт табдил меёбад, бояд буд, ки ба 36 ҳазор километр ғафси 

афзояд (300 миллион солро ба 1500 метр зарб мекунем ва ба 128 

тақсим мекунем). 

    Акнун биомассаеро, ки ба туфайли ҷонзотони бисёр наслҳо, ки 

дар давоми 300 миллион сол тавлид шуда  ба марг мерасиданд, ҳисоб 

мекунем. Рақами бисьёр нульдоштаро, ки мо дар натиҷа мегирем, - ин 

массаи фавтшудаи мавҷудотони зинда мебошад. Ҳамаи ин мавҷудот 

ба куҷо ғоиб шуд – онҳо ё дар ҳолати сангшуда ҳастанд, ёки ба қисми 

маъданҳои фоиданоки карбогидридҳо (нефть ёки гази табии) табдил 

гардиданд. Фаҳмост, ки ҷонзотон ва наботот ҳеҷ ҳам дар давоми садҳо 

миллион солҳо зиста мурда наметавонистанд. 

    Дар ҳамин асно, миқдори азими сангшудагон ва маъданҳои кар-

богидридҳо аз он шаҳодат медиҳад, ки теорияи Тӯҳфони Уму-

миҷаҳонӣ ҳақиқат аст. Ҳайвонони якчанд наслҳо ба оби Тӯҳфон ғарқ 

шуда буданд, баъзеи онҳо зери ҷинсҳои таҳшин дафн шуданд, дигарон  

бо тарзи табии пӯсидаанд. Миқдори моддаҳои наботот, ки барои 

ҳосилшавии ҳамаи захираҳои ангишти иқтишофшудаи рӯи Замин, 

назар ба моддаҳои мавҷудоти зиндаи имрӯза се баробар зиёд аст,- ва 

ба ин боварӣ ҳосил кардан мушкилӣ надорад. Ба ҳисоб мегирем, ки 

дар олами ҳозирзамон ҷойҳои васеъ аз биёбонҳо, тундраҳо ва ланд-

шафти кӯҳии хушкшуда ташаккул ёфтааст
6
. 

    Фарз мекунем, ки нахустин одамони мукаммал аз маймунодамон 

дар атрофи миллионҳо сол инҷониб ба вуҷуд омадаанд. Аҳолии ҳози-

раи Замин аз шашуним миллиард одамон иборат, ду ҳазор сол 

инҷониб бошад, он аз 250 миллион одам иборат буд, аҳолии ҷаҳон дар 

зарфи миллион сол баъди пайдоиши нахустин одамони мукаммали 

фарзшуда дар хисоби миёна 10 миллон нафар одамро дар бар меги-

рифт. Ба ҳамин тариқ, маълум мешавад, ки дар зарфи ин миллион сол 

бояд буд, ки 250 миллиард нафар одам тавлид шуда ба марг расад 

(агар ба як авлод 40 нафар рост ояд). 
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    Аксарият одамон, аз ҷумла «Homo erectus» ва «неандертальҳо» 

(гӯёки бисьёр миллион солҳо пеш зиста буданд), майитони худро бо 

маросимҳои дафнкунӣ
7
, хусусан бо предметҳои материалии мадания-

тии ҳамон давр (найҳо
8
, гулҳо, санъати тасвирӣ

9
)  ба хок месупори-

данд. Пас, дар ҷаҳон бояд 250 миллиард қабрҳо мавҷуд бошад. Хӯш, 

онҳо дар куҷоянд? 

    Тарафдорони ғояи Замини қадим ба тан гирифтан маҷбуранд, ки 

дар ҳазорсолаи дуюми то эраи мо аҳолии Замин назар ба 250 миллион 

(аҳолии дар давраи Масеҳ) хело кам буд. Шумораи аҳолии Замин дар 

зарфи бутун таърихи башарият батамом солномаи библиявиро тасдиқ 

мекунанд: одамон аз нав ба сайёра тақрибан 2400 соли то мелодӣ 

вақте ки аз Киштии Нӯҳ ба сатҳи замин ҳашт нафар одам ва тахминан 

16 000 ҷонзотони рӯи замин фаромада, маскан барпо карданд (ниг. бо-

би 15). 

    Фарз мекунем, ки  ҳар як ҷуфти авлоди Нӯҳ шаш нафар фарзанд 

доштанд (ба таври хеле оддӣ ба ҳисоб кунем, дар давоми даҳ насли 

якуми авлоди Нӯҳ синни миёнаи одамизод, то рафт аз 600 то 150 сол 

хурд мешуд). Аз ин мебарояд, ки тахминан баъди 200 соли Тӯҳфон 

аҳолии ҷаҳон на кам аз сад ҳазор одам иборат буд. Баъди 400 соли 

Тӯҳфон  бошад, (тахминан соли 2000 пеш аз мелод) аллакай бисёр 

миллион нафарро ташкил мекард; аз ин мебарояд, ки дар давраи дӯло-

би валвала ҳангоми ҳукмронии Нимрод (соли 2200 пеш аз мелод), дар 

рӯи Замин садҳо ҳазор одамон, шояд миллионҳо мезистанд. Дар замо-

ни Иброҳим бошад, (2000 сол пеш аз мелод) – аниқ миллионҳо нафар 

буданд. Цивилизацияи тааҷубноки олами қадим бо миллионҳо нафар 

одамон  тахминан баъди 200-400 соли Тӯҳфон барпо шудааст. 

    Комилан равшан, ки ин маълумотҳо теорияи дарвиниро бо мил-

лиард солҳояшон не, балки солномаи библиявиро тасдиқ мекунанд. 

Солҳои дароз ба мо лозим меояд, ки пропагандаи бепаноҳи «ҳақиқат-

нокии» теорияии ҳукмфарморо дар геология ва биология шунавем; ва-

ле модели дарвинистҳо – тарафдорони ғояи Замини қадим аз рӯи 

нуқтаи назари омор (статистика) ба заминаҳои мутлақо ноҳақиқат асос 

дорад.       
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                                            Фикри 20 

 

                   Таърихи ҳақиқии умумиҷаҳонӣ 

                         назар ба таърихи мифологии 

     библиявӣ ба гузаштаи хеле дур меравад    

  
  Сулолаи фиръавнҳои Миср (эҳтимол цивилизацияи қадимтарини 

олам) ба чаҳорум ҳазорсолаи пеш аз мелод  мансубанд. Тӯҳфони 

Умумиҷаҳонӣ дар атрофи 2400 сол пеш аз мелод (сабабгори ин гуна 

рақам ба синни сардорони рӯҳонии библиявӣ асос дорад) ба вуҷуд 

омадааст. Фарз кардан ҷоиз, ки яке аз ин рақамҳо дуруст аст. 

    Муаррихи Миср Манефон, ки тақрибан соли 330 пеш аз мелод 

зиста буд, рӯйхати фиръавнҳои мисрро ташкил карда буд. Ин рӯйхат, 

ки аз он тадқиқотҳои хронологии Мисри қадим бурда мешуд, усси 

асосӣ шуд. Аммо, дар рӯйхати Манефон мавҷудияти носаҳеҳӣ исбот 

шудааст. Аз рӯи эзоҳҳои тадқиқотчи Джеймс Брестид, рӯйхати Мане-

фон «хеле дертарин буда, беъетиёна ва талфифаи раднопазир аст. Ак-

сарияти зиёди ёдгориҳое, ки то замони мо омада расидаанд, дар ҳар як 

воқеаи муайян нодурустии онро ифода менамояд»
1
. Алан Гарднер аз 

болои кори Манефон механдад: «он чие, ки бо таърихи миср мағруро-

на овоза дошт, дар амал ҳавучи увадаҳо баромад»
2
.  

    Чунончи Исаак Ньютон низ қайд кардааст, Манефон ҳамон як 

сулолаи ҳукмронро ду маротиба – зери номҳои гуногун;  фиръавнҳоро 

ба таври нодуруст номбар карда; номи онҳоро тахриф карда; ҳамон як 

исмҳоро боз аз нав такрор карда; ба рӯйхати худ дигар одамони 

обрӯманд- хешовандони шоҳ, ҳокимон ва вазиронро хотиррасон кар-

дааст
3
. Дар Юнони қадим ҳокимони миқёси маҳаллӣ дар як вақт ба 

подшоҳии гуногуни ҳудуди Миср ҳукмфармои мекарданд. Манефон 

бошад, дар рӯйхати худ саҳван онҳоро бо тартиби пай дар пай номбар 

кардааст
4
. Ба ҳамин тариқ, ба рӯйхати Манефон бовар карда намеша-

вад, дар асл таърихи Мисри Қадим қатъиан хеле кӯтоҳ мебошад. 



 

95 
 

    Дар давраи яхбандӣ дар ҳудуди Миср сел меборид, ки онро ба та-

ври тахмини бодлесии обшӯи шиддатноки карьерҳои оҳаксанг, ки дар 

он ҷо муҷассамаи сфинкс кандакорӣ карда шуда, то ҳол  ҷойгир аст ва 

он гӯё дорои 4500 сол аст, шаҳодат медиҳад. Валекин, чуноне ки шу-

морида мешавад, давраи яхбандӣ 10 000 сол инҷониб анҷом ёфта буд? 

Фавран  баъди Тӯҳфон дар ҳудудҳои Шарқи Наздик ва Африкаи Ши-

молӣ ҳақиқатан дар зарфи якчанд асрҳо боронҳои хеле бошиддат ме-

борид; онҳо ба зангзании карьери оҳаксанг бо муҷассамаи сфинкс ша-

роит барпо кардаанд
5
. 

     Ибтидои таърихи Хитой тақрибан ба 3000 соли пеш аз мелод  

шуморида мешавад. Ин сана ба натиҷаҳои хеле нобоваринокӣ усулҳои 

радиоуглеродии сокинони қадим ва ба «давраи афсонави»-и дуру да-

рози таърихи Хитой асос дорад. Яке аз ривоятҳо садо медиҳад, ки 

қаҳрамоне бо номи Ю системаи мелиорацияи заминро кор карда ба-

ромад. Аз афташ, ҳудудҳои калон зери об монда буданд ва Ю чораи 

хушк кардани онҳоро фикр карда ёфт. Ин обхезӣ шояд натиҷаи 

Тӯҳфони умумиҷаҳонӣ буд, ки  оидион дар боби 10 сухан рафт? Дар 

матни классикии қадимихитоии «И-цзин» таърихи Фуи ифода шуда-

аст, ки хитоиҳо ӯро нахустпадари цивилизацияи худ мешуморанд. Аз 

руи баёноти ин таърих, Фуи, завҷааш ва се нафар духтару се нафар 

писаронаш обхезии бузургро аз сар гузаронидан муваффақ шуданд. 

Ғайр аз онҳо дар рӯи замин ягон шахс эмин намонд ва баъди тӯҳфон 

онҳо боз ба рӯи замин маскан гирифтанд. Дар девори яке аз ибодатхо-

наҳои Хитои қадим тасвири хушманзараи Фуи дар мавҷҳхои бошид-

дати бӯрон сабт шудааст. Дар атрофи қайиқ дельфинҳо шино меку-

нанд ва ба рӯ ба рӯяш кабӯтар дар нӯлаш бо навдаи зайтун мепарад
6
. 

    Муфассалоти ин таърих бо ривоятҳои библиявӣ ба монанди ри-

воятҳои дигар халқи ҷаҳон оид ба Тӯҳфон комилан мувофиқ меояд 

(нигаред боби 5). Гирифтани якуми офтоб, ёдовариҳое, ки оид ба он 

дар таърих боқӣ мондааст, дар Хитой соли 2134 пеш аз мелод рӯй до-

дааст. Аз ин мебарояд, ки «давраи афсонавӣ» дар Хитой, чунин фикр 

кардан қабул шудааст, он қадар дур давом накардааст
7
. Аммо усули 

санагузории радиоуглеродӣ бо хатогиҳои сершумораш махалҳои Хи-

тои қадимро ба «давраи санг» тааллуқ мешуморанд. Аз ҳамин сабаб 

ҳам тарафдорони замини қадим мешуморанд, ки гӯё цивилизацияи 

Хитой  аз аслаш дида хеле қадим аст. 
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     Мувофиқи нуқтаи назари олимон, бобулиёни қадим иншоотҳои 

мӯҳташами худро дар атрофи соли 3000 пеш аз мелод ба бунёдкунӣ 

оғоз кардаанд. Шоҳи бобулиён Навхуднасор, ки тақрибан соли 500 

пеш аз мелод ҳукмронӣ карда буд, дар лавҳачае (дар мобайни вайро-

наҳои яке аз шаҳрҳои қадим ёфт шуда буд) навшта буд, ки ӯ, Навхуд-

носор, ин шаҳрро аз нав бунёд кард. Он аз тарафи шоҳи якуми Бобул 

қариб бунёд шуда буд, вале сохтмони шаҳр аз сабаби омехташавии за-

бони сохтмончиён, ба охир расонида нашуда буд. Дар ҳамон лавҳача 

Навхуднасор ишора мекунад, ки ин шоҳи якуми Бобул дар давоми 42 

авлод, то соли 500 пеш аз мелод идора карда буд
8
. Худди Навхудна-

сор, ки яке аз шоҳони бобулиён буд, таъкид мекунад, ки таърихи Бо-

бил тақрибан дар соли 2200 пеш аз мелод оғоз кардааст! 

    Ин сана бо солномаи библиявӣ комилан мувофиқ меояд. Шоҳи 

якуми Бобил шахси дигаре ба монанди Нимрод-бутпараст, бар зидди 

Худованд исён бароварда буд. Ин тахминан баъди дусад соли Тӯҳфон 

рӯй дода буд. Ҳангоми дӯлоби Бобулӣ Худованд забони сохтмончиёни 

манораро омехта кард. Намояндагони қабилахои гуногун аз якдигар-

фаҳмӣ дур шуданд ва аз Месопотамия дуртар, айнан мувофиқи амри 

Худованд «заминро пур кунед» рафтанд. Ривоятҳо оид ба ин воқеаи 

таърихӣ  дар халқҳои хеле гуногуни олам боқӣ мондаст
9
. 

   Солномаҳои астрономӣ, ки аз бобулиён ба Искандари Мақдунӣ 

дастрас шуда буд, агар аз соли 331 пеш аз мелод ҳисоб кунем, боз ба 

1903 сол пештар санагузор шудааст. Бобулиён ба Искандар гуфтанд, 

ки таърихи Бобил ҳамон замоне ки ин солномаи астрономӣ оғоз карда 

буд, яъне соли 2234 пеш аз мелод ибтидо ёфтааст
10

. Ин сабти яҳудиён 

бо Аҳди Қадимашон не, балки сабти бобулиён аст. Бобулиён сабти 

худро бо солномаи рақибашон – яҳудиён ба мувофиқ кардан асосе 

надоштанд. Бо вуҷуди ин, ин ҳам ва он ҳам ба асосёбии санаи Бобил 

мувофиқ меояд! 

    Мувофиқи баёни муаррихи асри IV Евсевий Кесарий, Эгиалей 

шоҳи якуми Юнон, дар соли 1313 пеш аз мелод, то саршавии якумин 

бозиҳои Олимпӣ, ки соли 776 пеш аз мелод ибтидо карда буд, соли 

2089 пеш аз мелод ҳукмронӣ карда буд.  Барои чӣ ҳимоягарони ғояи 

Замини қадим таъкид мекунанд, ки Юнон ва дигар цивилизацияҳо аз 

аслашон дида калонтаранд? Ҳама гап дар боварии онҳо ба усулҳои 

солшумории радиоуглеродӣ ва хатоҳои сершумори он (оиди он дар 

боби 14 сухан рафт) ва ҷаҳонбинии дарвинӣ аст. Саҳеҳии ин ва он низ 
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шубҳаовар аст. Дар ҳақиқат исботҳои бовариноки илмӣ ва таърихӣ за-

рур аст.  

Солноманависи Византиягӣ, Константин Манассия дар хроникаи 

худ менавишад, ки давлати Миср дар давоми 1663 сол мавҷуд буд. 

Агар ин дуруст бошад, он гаҳ ин санаи солро  аз 562 соли пеш аз ме-

лод – соли истилои Миср аз тарафи шоҳи Форс – Камбиз аст, тарк ме-

кунем ва дар натиҷа мебарояд, ки Миср соли 2188 пеш аз мелод асос 

ёфта буд
12

. Фиръавн Менес, асаосгузори афсонавии Миср –ин Мицра-

им (дар яҳудиён), ёки Местре (дар юнониён) буда, аз авлоди дуюми 

баъди  Нӯҳ мебошад. Ҳамаи ин бо ҷадвали қиёсии библиявӣ комилан 

мувофиқ меояд.  

    Тақрибан соли 500 пеш аз мелод, вақте ки саксҳо аз Аврупои 

континенталӣ ба Британия ҳаракат карда омаданд, валийҳо фавран 

ҳамсоягони ёбоӣ ва ваҳшиёна ниятдоштаашонро пай бурданд. Саксҳо 

дорои маросими аз аҷдодонашон боқӣ монда буданд. Онҳо ба Один ва 

Гит саҷда мекарданду аз Библия хабаре надоштанд. Валлийҳо (ба за-

бони саксҳо ин калима маънои «аҷнабиёни қӯрс»
13

-ро дорад), 300 сол 

пеш таъмид ёфта буданд ва бинобар ин, онҳо аз урфу одатҳои саксҳо 

ба тарс  афтода буданд
14

.  

    Ин «ёбоиҳо» ҳамроҳи худ хроникаи шоҳони худро, аз якуминаш 

– Нӯҳ сар карда, оварда буданд. Саксҳо бешубҳа бо Библия шинос 

набуданд, лекин рӯйхати шоҳони худро дар давоми асрҳо тартиб дода 

буданд ва ҷои аввалро дар ин рӯйхат Нӯҳ ишғол мекард
15

. Мо аниқ 

медонем, ки номи Нӯҳ ва шоҳи дуюми саксҳо Скиф (ташрифи Иафет) 

дар рӯйхат, баъди таъмид ёфтани саксҳо не, балки  аз азал мавҷуд бу-

данд. Ин дорои якчанд исботҳо аст. Якум, Саксҳо баъди масихӣ шу-

дан, номи шохи дуюмро аз Скиф ба Иафет таъғир доданд. Сабаб дар 

он, ки баъди мутолиаи кардани Библия, онҳо номи ҳақиқӣ ва дурусти 

ӯро кашф карданд. Дуюм, фараз кунем, ки рӯйхати шоҳони саксҳо – 

ин бо солномаи Ҳастӣ контаминацияи дертарини қалбакикардашуда 

бошад, он гаҳ савол пайдо мешавад, барои чӣ саксҳо ба ду номи биб-

лиявӣ монда, рӯйхатро давом надоданд? Барои чӣ дар ривояти онҳо 

Скиф (дертар ба Иафет таъғир дода шуд) дар кишти тавлид ёфт
16

, аз 

рӯи маълумотҳои Библия ӯ ба киштисозӣ мадад расонида буд? 

    Тақрибан соли 500 пеш аз мелод ба Англия боз панҷ авлоди 

саксҳо омаданд. Ҳар яки онҳо ба худ хос дорои рӯйхати шоҳон бу-

данд, вале саррӯйхати ҳамаи онҳо як хел буд. Ин саррӯйхат – Один 
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буд. Саксҳо ӯро падаркалони худ шуморида ӯро чун Худо парастиш 

мекарданд. Аз Один, то Нӯҳ ва Скиф (Иафет) ҳамаи рӯйхати саксҳо ба 

якдигар мувофиқат мекунад. Гуфтан лозим, ки «хонаводаи» саксҳо 

(Линдсей, Кент, Мерсия, Нортумбрия, Англияи Шарқӣ) байни худ 

адоват доштанд ва новобаста ба ин, онҳо аз як умумият буданашонро 

рад карда наметавонистанд
17

.  

    Викингҳои скандинавӣ низ насабномаи худро ба Один, Нӯҳ ва 

Сескеф тааллуқ медонанд. Саксҳо ва викингҳо дар давоми асрҳо бо 

ҳамдигар душмани ашаддӣ шуда истода, ногаҳ сулҳ баста рӯйхати 

шоҳонро чунон қалбакӣ карданд, ки дар сафи якум шахсҳои библиягӣ 

аҷдоди умумии онҳо буданашонро ба хаёл овардан оё мумкин аст? 

    Викингҳо насронигиро соли 900 мелодӣ қабул кардаанд; саксҳо 

бошанд, хеле пештар дар атрофи соли 500 мелодӣ қабул карда буданд. 

Онҳо ба феълу рафтор ва урфу одатҳои викингҳо бо даҳшат назар ме-

афканданд ва падаркалони ин ваҳшиёни шимолӣ бо падаркалони онҳо 

як буданаш ҳеҷ вақт бовар нахоҳанд кард. Модоме ки, то соли 2000 

саксҳо ва викингҳо халқи ягона буданд аз сабаби  дар қитъаи Аврупо 

зистанашон, ҳолат айнан чунин суръат дошт
18

. 

     Валлийҳо низ генологияи худро ба Нӯҳ тааллуқ медонанд. Дар 

рӯйхати аҷдодони онҳо Иафет писари Нӯҳ ва набирааш Иаван; баъдан 

номи шоҳон ва халқҳои аз библия дур буда дароварда шудааст. Мо 

медонем, ки ин рӯйхатҳо аз тарафи маъҷусиёне, ки бо Библия шинос 

набуданд, тартиб дода шудааст. Хроникаи валлийҳо ба забони ҳоло 

номавҷуд навишта шуда, то ба вуҷуд омадани давраи насронӣ 

навишта шудааст. Ин матнҳо ба забонҳои замонавӣ дар асрхои миёна 

(солхои 500-1200 мелодӣ) тарҷума карда шудааст
19

.  

    Қабилаи миауцо низ, ки дар Хитои ҷанубӣ зиста буданд, Нӯҳ ва 

Иафетро бобокалони худ мешуморанд, аммо назар ба валлийҳо аз 

ҷониби Иаван не, балки аз ҷониби писари дигари Иафет (Иа-фу)- Го-

мера (Го-мена) мебошад. Дар таърихи онҳо номи дигари бародарони 

Иафет – Хам (Ло –Хан ) ва Сим (Ло-Шен) боқӣ мондааст. Миацуо оид 

ба Библия чизе нашунида бошад ҳам, аз бисёр маълумотҳо воқиф бу-

данашон таассурот мемононад. Нӯҳи онҳо (Нуах) дар мавҷҳои обхезии 

бузург бардавом алвонҷ хӯрда кабӯтарро раҳо кард (тасвири рӯйхар-

санги хитоиро дар хотир доред?) ва ба соҳили беоб  баристод. Миауцо 

таърихи авлоди худро хеле чуқур, то шахси нахустин, ки дар тарҷима 



 

99 
 

номаш маънои «Лой»-ро дорад, медонанд (ба ёд меорем, ки Одам  низ 

аз хоки замин офарида шуда буд!)
20

. 

     Муаррихон мавҷудияти олами то обхезиро ва дар он мувофиқи 

Библия одамон, то синни 800-900 солаги умр ба сар мебурданд, тасдиқ 

менамоянд. Дар ин бора, асосан муаррихони қадими маъҷусӣ аз ҷумла 

Геситей, Мох, Берозос, Манефон, Иероним, Гесиод, Гекатей ва Нико-

лай хотиррасон мекунанд
21

.         

    Як қатор омилҳо сабабгори бардавомии умри дароз шуда метаво-

нистанд; назар ба оилаи хурди Нӯҳ бо сабаби генофонди хеле калон; 

дар олами то обхезӣ фишори баланди атмосферӣ ва аз сабаби пур-

зӯрии майдони магнтии Замин пастшавии нурҳои ультрабунафша; дар 

атмосфера ба миқдори зиёд таркиб ёфтани кислород ва гази ангидриди 

карбон, эҳтимол, боз дигар омилҳо мавҷуд буданд. Баъди тӯҳфон ге-

нофонди хурди ҳашт нафар одамони эминмондаи оилаи Нӯҳ бо ба-

робари ин таъғирёбии иқлим сабабгори он шуд, ки мӯҳлати умри ин-

сон ҳамагӣ дар давоми даҳ авлод қатъан кӯтоҳ шуд. 

    Инак, мо мебинем, ки таърихи дунё, дар таърихи башарият аз 

ҳама китоби саҳеҳ – ҳақиқатнокии Библияро тасдиқ мекунад. Дар сол-

номаи яҳудиёни қадим, халқҳои бутпараст хотиррасон нашуда оид ба 

Тӯҳфон маълумотҳоро сабт карда, насабномаи худро ба писарони Нӯҳ 

тааллуқ мешуморанд.    
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                                                               Фикри 21 

                                      

                             Китоби Ҳастӣ афсона аст, 

                   зеро Мӯсо онро дар атрофи соли  

                            1400 то мелод ба навиштан 

                                              оғоз карда буд                                                                    
   

 

         Аксарият таърихшинос- эволюционистҳо ва тарафдорони ғояи 

Замини қадим мегӯянд, ки таърихи қадими Библия аз тарафи Мусо 

минимум баъди ҳазор соли «ба номаш» Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ бофта 

бароварда шудааст, бинобар ин, боварӣ ба он амри маҳол аст. Ба 

фикри онҳо, Мусо қарор кард, ки ба яҳудиён таърихи хаттӣ зарур аст 

ва бо ёрии афсонаҳо, нолаҳои халқ ва таасуроти шахсиаш, онро худаш 

навиштааст. Ин «маҳсулоти охирин»-ро ҳамчун эҷоди асотирҳои мут-

лақо ноаниқи нисбатан тасвиркардаи давраҳои қадим бояд қабул кард.  

  Аммо, мавҷудияти далелҳои исботнок онро маълум мекунад, ки 

Мӯсо аз аҷдодони худ дар тахтачаҳои лойин меххатҳоро мерос карда 

гирифтааст. Ӯ ин навиштаҷотҳоро таҳрир кард ва дар натиҷа Китоби 

Ҳастӣ бунёд шуд
1
. Ҳангоми бунёдшавии Ҳастӣ на  афсонаҳо, овозаҳо 

ва хаёлотҳо, балки шаҳодатҳои шоҳидон манбаи маълумотҳо гардида-

аст. 

    Дар навиштаҷоти цивилизацияи Месопотамияи қадим, аломатҳо 

аз пластинкаҳои лойин бурида мешуданд. Сипас онҳо хушк шуда ба 

лавҳачаи хатти мехӣ табдил мегардиданд.                  

(Калимаи қадимияхуди буда маънояш «навиштан» аст ва дар тарҷума 

«бурида гирифтан» ёки «ба замин зер кардан»
2
 аст; дар ин асос хулоса 

кардан мумкин, ки яҳудиёни қадим аз тахтачаҳои хати мехӣ истифода 

мебурданд.)  Вақте ки матн ба охир мерасид, нависанда дар ҳамон тах-

тачаи лойин номи соҳибаш ва дар баъзе мавридҳо ҳолати бунёдшавии 

матнро менавишт. Дар зери матн ин гуна навиштаҷот – «колофон»
3
 

номида мешавад ва он дар тамоми тахтачаҳои хати мехии қадим вуҷуд 

дорад.  
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    Дар Ҳастӣ китоби якуми Библия  калимаи «насабнома» якчанд 

маротиба такрор шудааст. Калимаи қадимияҳудӣ «толпод» - «насаб-

нома» таърихи авлод ёки пайдоишро мефаҳмонад. Бинобар ин, дар 

Библия «ин аст насабномаи Нӯҳ» гуфта шудааст, ин маънои «ин аст 

таърихи оилаи Нӯҳ»-ро дорад
4
.  Мувофиқи анъанаҳои матнҳои хати 

мехӣ ин калима колофон буда, ҳамаи онҳоро худи Нӯҳ менавишт, ёки 

аз ҷониби котиб навишта мешуд. Пас, матни дар тахтача буда офари-

ниши Нӯҳ, ёки таърихи оилаашро ифода мекунад.  

    Нӯҳ таърихи худ ва таърихи аҷдодонашро дар тахтачаи лойин 

навишта, баъд ба колофон – ин таърихи оилаи Нӯҳ гӯён қайд кардааст. 

Тахтачаи ӯ аз Одам (то тавлиди Нӯҳ сад сол пеш вафот карда, ӯ низ 

соҳиби тахтача буд), то таърихи рӯзҳои ибтидоёбии Тӯҳфонро дар бар 

мегирад. Писарони Нӯҳ – Сим, Хам, ва Иафет якҷоя аз боли матнҳои 

хати мехӣ, ки тафсилотҳои Тӯҳфонро ифода мекард, меҳнат кардаанд. 

     Таърихи башарият бевосита аз тарафи шоҳидон ва иштирокчиё-

ни ҳодисаҳо навишта шуда, аз ҷониби Мӯсо аз нав навишта таҳрир 

карда шудааст. Мо медонем, ки Мӯсо минимум якчанд то тахтачаҳои 

хати мехиро таҳрир кардааст. Яхудиёни соли 1400 то мелод, сухан дар 

бораи чӣ рафта истоданашро барои фаҳмиданашон баъзе номгӯйҳои 

географии Китоби Ҳастӣ «замонавӣ карда шуд». Бо топонимаи рӯй-

хатҳои кӯҳна ва фаромушшудаи аҷдодон дар як қатор, Мӯсо номҳои 

замонавии ҳамон манзилҳоро низ қайд кардааст (нигаред  Ҳастӣ 14:2, 

3, 7, 8, 15, 17)
5
.  

    Мӯсо манбаи маълумотҳоро бодиққат қайд карда, ба китоби 

Ҳастӣ колофонҳои лавҳачаҳои хати мехии Одам, Нӯҳ, писарони Нӯҳ, 

Фара, Исмоил, Исҳоқ, Эсов, ва Ёқубро муҷассам намуд. Мусо аз 

давраи Офариниш (соли 4000 пеш аз мелод), то тахминан соли 1800 

пеш аз мелод сабтҳои саҳеҳи таърихии аҷдодони худро истифода бур-

дааст. Аҷоибаш дар он, вақте ки Ёқуб ба Миср омад, ба папирус 

навиштан ибтидо кард; бинобар ин, колофони ӯ фақат дар тахтачаҳои 

хати мехии то давраи ҳаёти ба Миср омаданаш дучор мешавад. 

Дар китоби Ҳастӣ 2:1 пеш аз қиссаи офариниши Одам колофони 

«Ҳамин тавр замин ва осмон пайдо шуд» мавҷуд аст. Одам Офарини-

ши оламро назорат карда наметавонист, бинобар ин, ин колофони 

якум на оиди пайдоиши Одам, балки дар бораи пайдоиши замин ва 

осмон хабар медиҳад. Вақте ки ба рӯи замин одамон пайдо шуданд, 

онҳо дар тахтачаҳои лойин таърихи худро менавиштанд ва баъд ин 
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тахтачаҳо ба Мӯсо омада расид. Баъзе шаккокҳо Мӯсоро қаҳрамони 

мифологӣ мешуморанд. Аммо, шаҳодатҳои таърихшиносони қадим 

мавҷудияти Мӯсоро тасдиқ мекунанд. Масалан, Николай Дамасский 

чунин навиштааст: 

 

 

 «…дар Арманистон кӯҳи баланди номаш Барис 

ҷойгир аст, ки дар он чунон ривоятҳо садо 

медиҳанд, одамони бисёр аз тӯҳфон гурехта наҷот 

ёфтаанд; аз ҷумла мегӯянд, ки шахсе дар киштӣ 

шино мекард ба қулаи ин кӯҳ омада истод ва 

боқимондаҳои ҳамон киштӣ боз вақти дароз махфуз 

мондааст. Ин шахс, эҳтимол ҳамон шахс буд,ки дар 

бораи ӯ Мӯсо қонунгузори яхудиён буд, зикр када-

аст»
6
.  

 

 

Диодор Сицилийский навиштааст, ки Мӯсо аҷнабиёнро аз Миср ба-

ровард – мисриён аз сабаби бемориҳо маҷбур шуданд, ки онҳоро пеш 

кунанд
7
. Геродот ва Страбон низ Хуруҷ аз Мисрро хотиррасон меку-

нанд
8
. 

     Хуруҷи яҳудиён аз Миср бо шаҳодатҳои таърихшиносони мисри 

қадим низ тасдиқ ёфтааст. Херемон ва Манефон оид ба Хуруҷ аз ибо-

датхонаҳои миср навиштаҷотҳоро аз худ кардагиашонро таъкид меку-

нанд. Мувофиқи ин навиштаҷотҳо, яҳудиён аз Миср ронда шуда бу-

данд, чунки онҳо бо бемориҳои сирояткунанда бемор буда, ҷонзотони 

муқаддасро (баррачаро?) ба маросимҳои қурбонӣ дар амал истифода 

мебурданд
9
. 

    Библия баён мекунад, ки мисриён яҳудиёнро ба Замини Ваъда-

шуда (Исроил)  раҳо додан маҷбур буданд,  чунки аз бори аввал аз 

раҳо додан сар кашидани фмръавн, халқи Мисрро ҳалокат дунболгирӣ 

карда буд. Албатта, дар он замон Миср давлати тавоно башумор ме-

рафт, ва иқрор намешуданд, ки онҳоро маҷбур карданд, то ки ғуломо-

нро ба озоди раҳоӣ диҳад. Бинобар ин, мисриён таърихи шахсии худро 

бофта бароварда дар он яҳудиёнро мисли золимон тасвир карданд. 

     Дар замони Хуруҷ левитҳо ва коэнҳо аз дигар яҳудиҳо дар 

алоҳидагӣ зиста, фақат бо намояндагони авлоди худ оила барпо карда 
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метавонистанд, чунки танҳо аз ҳар дуи ин авлод рӯҳонӣ ба дунё 

меомад. Тадқиқотҳои генетикии замонавӣ назар дошт, ки ҷудошавии 

коэнҳо тақрибан 106 авлод пеш ба амал омадааст
10

. Фарз кунем, ки як 

авлод –ин 32 сол бошад, он гаҳ ин санаи чудошавӣ – 1400 соли то ме-

лод мебарояд.   

    Аксар скептикҳо, Юсуфро, ки то давраи Мӯсо 400 сол пеш зиста 

буд, арбоби мифологӣ мешуморанд. Юсуф дар Миср ғулом буд, баъд, 

дар қасри фиръавн дорои эътибор гашта, мисриёнро ба захира кардани 

ғалладонҳо бовар кунонд, чунки баъди ҳафт соли серҳосил ҳафт соли 

қаҳатӣ омад.  Ҳангоми фарорасидани солҳои қаҳатӣ, Юсуф ба давлати 

ҳамсоягон фурӯши  ғалларо манъ кард (Ҳастӣ 41:53-57). 

    Дар Яман (ҷан. Аравия) соли 1850 мақбараи зани номдору 

сарватманд кофта бароварда шуд (тахминан ба соли 1800 пеш аз ме-

лод мос меояд). Дар даруни мақбара навиштаҷот мавҷуд буда, дар он 

ин зан Раджа, духтари Дзю Шефар буданаш маълум карда шудааст. 

Раджа бо номи худои Амиара ба ҳузури Юсуф чапарро фиристод, вале 

чапар барнагашт. Он гаҳ Раджа, хизматгор занро барои хариди орд  

дар лаъли кумуш дода фиристод, аммо хизматгорзан бе ҳеҷ чиз бар-

гашт. Ӯ бо ҳамон хизматгорзан тилло ва гавҳарҳоро дода мефиристад, 

вале Юсуф дар қарораш қавӣ мемонад. Чунончи навиштаҷоти мақбара 

садо медиҳад, ин зан аз гуруснагӣ мемирад. Мо боз мебинем, ки 

ҳақиқатнокии Библияро манбаҳои зоҳири тасдиқ карда истодаанд
11

. 

     Иброҳим аз Нӯҳ даҳумин саравлоди қабила буда, тақрибан соли 

2000 пеш аз мелод зиста буд. Ҳаёти ӯро низ баъзе скептикҳо афсона 

мешуморанд. Аммо, Иброҳимро арбоби ҳақиқии таърихӣ буданашро 

ғайр аз манбаҳои  библиявӣ далелҳои тасдиккунандаи бисьёр мавҷуд 

аст. Масалан, Иброҳимро дар матнҳои худ таърихшиносон Берозос, 

Николай ва Гекатей ёдоварӣ менамоянд
12

. 

     Қалъаи дар биёбони Негев – Исроили Ҷанубӣ тахминан соли 

1000 пеш аз мелод аз ҷониби шоҳ Довуд аз нав барпо карда шуда, Беэр 

–Шева ном ниҳода шуд. Дар Миср навиштаҷоти ибодатхонаи Амони 

Карнакия (Луксор) садо медиҳад, ки дар аввал ин қалъа «қалъаи Иб-

роҳим» ном дошт. Ба ҷовидон гардонидани таърихи яҳудиён мисриёни 

мутлақо ҳавасманд набуда, Иброҳим ном одамро ва аз ҷониби ӯ тах-

минан соли 2000 пеш аз мелод қалъаи бунёдшударо низ медони-

станд
13

. Баъди хазор сол  Шоҳ Довуд бунёдкори ин қалъа Иброҳим бу-
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данашро эҳтимол намедонист, вале мисриён – душмани Исроил, эҳти-

мол аз эҷодкори он воқиф буданд. 

    Ҳамаи кашфиётҳои нав ба нави археологӣ ҳақиқатнокии  матнҳои 

Мӯсоро тасдиқ мекунанд. Дар Библия хатогиҳо, ёки сафсатаҳо вуҷуд 

надоранд. Мавҷудияти шаҳрҳои Иерихон
14

, Садӯм ва Ғамур
15

 ва халқи 

хеттҳо
16

 кайҳо афсона шуморида шуда буд. Аммо, археологияи замо-

навӣ бо дараҷаи боваринок таърихи Библияро тасдиқ карда меояд.     
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                                          Фикри 22 

 

 

                       Цивилизацияи Хитойи қадим 

                  аз цивилизацияи Шарқи Наздик  

                    мустақилона инкишоф ёфтааст  

 
 

     Антрополоияи анъанавӣ таъкид мекунад, ки хитоиҳо монанди 

дигар гурӯҳҳои этникӣ аз маймунодамони «асри санг» ба вуҷуд ома-

даанд; бо мурурури замон дар хитоиҳо хат пайдо шуда, онҳо таърихи 

ноёби худро навиштанд. Оё ин таърих чунин ноёб аст? Қабилаҳое, ки 

дар ҳудуди Хитой зист доштанд, оид ба Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ риво-

ятҳоро сабт кардаанд (ба монанди дигар халқҳои курраи замин, ки дар 

боби 5 сухан рафт). Ба ҳамин тариқ, ба хитоиёни қадим дар бораи 

Тӯҳфони Нӯҳ маълум буд. 

    Системаи ҷадвалии забони хитоӣ ба он ишора мекунад, ки хи-

тоиҳо аз воқеаҳое, ки дар китоби Ҳастӣ ифода карда шудааст, воқиф 

буданд. Барои ифодаи калимаҳо хитоиҳо иероглифҳоро истифода ме-

баранд. Иероглифҳо – расмҳои оддӣ буда аз элементҳои алоҳида (хат) 

таркиб ёфтаанд. Хитоиёни қадим аз калима-расмҳои аллакай мавҷуд 

буда, барои ифодаи калимаҳо бо роҳи тавъамкунӣ иероглифҳои навро 

ба даст меоварданд. (Иероглифҳоро бо роҳи тавъамкуни калимаҳои 

мураккабро ба шакл оварда, луғати хаттиашонро бой мекарданд. Дар 

нутқи даҳонӣ ифодаҳои аллакай мавҷуд бударо бо ёрии хат қобилияти 

ифодакуниашонро баланд мегардониданд). 

   Мисол, пиктограмма (тасвир) барои ифода кардани калимаи 

«қайиқ» пайвастшавии пиктограмма барои калимаҳои «одамон», 

«киштӣ» ва «ҳашт»
1
. Пиктограммаҳо (дар оянда термини иероглифро 

истифода мебарем) барои калимаҳои «ҳашт», «муттаҳид» ва «замин» 

дар якҷояги иероглифи маънояш «умуми»-ро таркиб медиҳанд
2
. Дар 

навбати худ иероглифи «умумӣ» дар якҷояги бо иероглифи «об» бо 
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калимаи «тӯҳфон» ассоциация карда мешавад
3
. Ҳангоми обхезӣ аз 

ҳашт нафар иборат ҷамъият дар як кишти муттаҳид гаштанд. Ин ба 

шумо чизеро ба ёд намеоварад? 

    Иероглифе, ки «се шахси мутлақ»-ро ифода мекунад дар комби-

нация бо иероглифи «дар боло» иероглифи «зоҳир кардан, ёфтан»-ро 

ҳосил менамояд
4
. Аз афташ, ба хитоиҳо аз аҷдодонашон дар бораи та-

биати сегонагии Худованд маълум буд. Ба монанди он ба яҳудиёни 

қадим Худованд бо номи «Элоҳим» (суффикси «им» шакли ҷамъро 

ифода мекунад) – Худованд дар се Шахс, Сегонаи Муқаддас маълум 

аст.  

    Навиштаҷоти хитоӣ онро ифода мекунад, ки офарандагони онҳо 

оид ба одами аввалин соҳиби таассурот буданд, зеро иероглифи «ода-

ми мукаммал» бо тавъамкунӣ бо иероглифи «замин, хок» маънои 

«марди баркамол»-ро дорад. Мувофиқи Библия, Худованд Одамро аз 

хоки замин чун марди баркамол офарид. Ба қабилаи миауцо, ки дар 

ҷануби Хитой зиста буданд, оид ба одами якум ривоятҳо аз даҳон ба 

даҳон мегузарад ва номи он шахс маънои «лой»-ро дошт; авлодони он, 

аз ҷумла Лама ва Нуй (Нӯҳ дар қабилаи миауцо) буданд. Ламехи Биб-

лиягӣ (аз афташ ин ҳамон Ламаест аз ривоятҳои миауцо) Одам ва 

Нӯҳро медонист. Хитоиёни қадим оид ба Офариниш маълумотҳоро аз 

Лама ва Нуй – ва баъд аз авлодони Нуй, ки дар қатори онҳо асосгузо-

рони цивилизацияи хитой буданд, гирифтанашон мумкин буд. 

    Дар иероглификаи хитой «боғ» аз марказаш бо чаҳор хати баро-

мадаи участкаи иҳотакардааш тасвир ёфтааст. Дар Библия чаҳор дарьё 

ифода карда шудааст, ки онҳо аз маркази боғи Адан мешориданд
5
. Ин 

чист – тасодуфи оддӣ ёки ачдодони хитоиён дар бораи боғи ҷаннат бе-

восита аз Нӯҳ дониста гирифтанд?   

   Ғояи библиявӣ, бо воситаи сухан офариниши илоҳии олам  дар 

иероглифи хитоии «гуфтан» акси худро меёбад. Иероглифи «Худо» ва 

«замин» дар якҷояги иероглифи «офаридан»-ро ифода мекунад, ки он 

дар навбати худ дар тавъамкунӣ бо иероглифи «даҳон» маънои 

«гуфтан»-ро дорад
6
. Иероглифи «даҳон» дар мансуба бо иероглифи 

«матн» ва «Худо» иероглифи бо маънои «навиштан»-ро ҳосил меку-

над
7
. Хитоиёни қадим боварӣ доштанд, ки матнҳояшон бо илҳоми 

илоҳи навиштааст ва дар асоси эпизодҳои машҳури таърихи муқаддас 

системаи графикавии забонашонро бунёд мекарданд (оиди ин мисолҳо 

дар боло зикр шуда шаҳодат дорад). Хитоиҳо Худоро эъзоз карданро 
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одат карда буданд ва ин низ дар иероглифика акси худро дорад: бо 

роҳи тавъамкунии иероглифи «хона» ва «Худо» иероглифи «пайрави 

кардан, эъзоз кардан; дин» ҳосил мешавад
8
. Хитоиёни қадим Эҷод-

кори худро эъзоз намуда ба амрҳои У пайравӣ менамуданд ва барои 

ин ҳамаи ососҳоро доро буданд. 

    Одам ва Ҳаво дар боғи Адан ба Худо саркашӣ карданд ва дар на-

тича ба Олам гуноҳ ва марг омад. Баъди гуноҳкорӣ ба Одам ва Ҳаво 

луч буданашон кушода шуд; онҳо хиҷолат кашида аз кори кардаашон 

изо кашиданд. Худованди меҳрубон ба онҳо ғамхорӣ карда аз пӯсти 

ҷонзотони барои онҳо қурбоншуда либос тайёр намуд. Пӯстин лучии 

ҷуфти аввалинро пӯшид ва дар бадарғагӣ онҳоро гарм нигоҳ дошт. Ин 

мисоли меҳрубонӣ ва ғамхӯрии Худованд ба одамизод дар иероглифи 

маънояш «мутеъ будан» акс ёфтааст. Ин иероглиф – мансубаи иеро-

глифҳои «Худо» ва «либос» аст, ки дар навбати худ аз иероглифи 

«пӯшидан» ва «ҷуфт» иборат аст
9
. Хитоиҳо медонистанд, ки ба Худо-

ванд «мутеъ» будан бад нест, зеро ба онҳо ғамхорӣ ва меҳрубонии Ӯ 

аз ҷумла дар мисоли «либос» барои «ҷуфти» аввал, маълум буд. 

   Дар давоми бутун таърихи цивилизацияи Хитои қадим (ҳамчун 

қадимияҳудӣ) маросими қурбонӣ мавҷуд буд
10

.  Ба Худо фақат бар-

раҳо ва барзаговро ба қурбонӣ меоварданд.  Ба фикри онхо, ин гуна  

қурбонӣ ба Худованд хеле хуш меояд. Эҳтимол, Худованд барои тай-

ёр кардани либос ба Одам ва Ҳаво хуни барра ёки барзаговро шояд 

рехта бошад? Писари онҳо Ҳобил аз подааш аз ҳама барраи беҳтарин-

ро гирифта, баҳри Худованд ба қурбонӣ овард ва «Худованд ҳадьяи 

ӯро манзур дид». Хитоиён ба муносибати яҳудиён ба барра алоҳида 

назар мекарданд ва инро иероглифи «раҳо додан (халос кардан)» тас-

диқ менамояд. Он бо роҳи пайвастшавии иероглифи маънояш «ҷои 

пинҳона» бо иероглифи «барра» ҳосил мешавад
11

. «Барра» ба «наҷот 

додан» даъват карда шудааст. 

    Баъди якчанд асрҳои Тӯҳфон барраро ба қурбонӣ овардан маънои 

худро гум кард. Бо инкишофи цивилизацияи Хитой дар назари одамон 

императорҳо тақдимкунандаи инояти Худо шуданд. Қурбониҳо низ 

дар дарбори императорҳо бар шӯҳрат ва самари онҳо гузаронида 

мешуд
12

. Валекин императорҳо, то соли 1911 ба маросимҳои «Қурбо-

ниҳои сарҳадҳо», ки аз аҷдодон гузашта буд, амал карда омада, эле-

ментҳои дониш оиди Худо дида баромада мешуд. Ин яке аз маро-

симҳои асосии маданияти Хитой ба шумор меравад. Машҳур файла-



 

108 
 

суф Конфуций соли 500 пеш аз мелод оид ба императорҳо ва «Қурбо-

нии сархадҳо» чунин гуфта буд: «Касе ки, мафҳуми ба Фалак ва Замин  

қурбони карданро фаҳмад, ба ӯ подшоҳиро роҳбарӣ кардан нисбат ба 

кафи дастонаш назар кардан мушкил намешавад»
13

. Конфуций инчу-

нин навишта буд: «Қурбонӣ ба ҳақи замину фалак – ин маросимест, ки 

ба воситаи он одамон ба Шан-Ди саҷда мекунанд»
14

. Шан-Ди номи 

Парвардигор, ки имрӯзҳо маълум мебошад. 

    Баъзе анъанаҳои Хитоӣ бо расму русумҳои қурбонӣ вобастагӣ 

дорад. Аз афташ, ин анъанаҳо аз аҷдодон, маълумотҳо оид ба ба-

дарғашавӣ аз ҷаннат омада расидааст, осос дорад. Ба қурбонӣ оварда-

ни барраҳо ва барзаговҳо (он ҷонзотоне, ки яҳудиёни қадим ба Худо-

ванд мебахшиданд) дар ҳудуди шарқии салтанат баҷо оварда мешуд
15

. 

Одам ва Ҳаво боғи Аданро аз тарафи шарқ тарк карданд; инчунин 

маълум, ки писари онҳо Ҳобил дар канори шарқии Адан барраро ба 

қурбонӣ овард («дар шарқ аз Адан»). 

    Калимаи «солеҳ» дар навиштаҷоти қадимихитоӣ бо мансубаи зе-

рин ифода мешуд: иероглифи «барра» дар болои иероглифи «ман» 

ҷойгир буд. Мувофиқи мантиқи эҷодкорони навиштаҷот, «Ман» дар 

паноҳи  «барра» «солеҳам»
16

.  

     Дар қадим хитоиён ба қурбонӣ овардани барра ва барзагов 

ноҷотёбиро вобаста мешумориданд (зеро яҳудиёни қадим чунин амал 

доштанд). Иероглифҳои «Худо» ва «хун» дар якҷоягӣ иероглифи 

маънояш «Худованд»-ро дар бар мегирад
17

. Аз рӯи ҳамаи эҳтимолҳо, 

барраи хуншоршуда, ки ба қурбони оварда мешуд – Барраи Худо – 

тимсоли «Худованд» аст. Ин – ба хитоиёни қадим ба воситаи системаи 

графикавии забонашон ғайр аз каромати Хушхабари Худованд чизи 

дигар нест. Магар инро муъҷиза гуфтан мумкин нест? 

    Дар китоби Ҳастӣ (3:15) оид ба он, ки зурриёти Ҳаво шайтонро 

мағлуб мекунад, пешгӯи ҷой дорад. «Зурриёт» маънои «авлод»-ро дар 

бар мегирад, яъне, ба зурриёти Ҳаво шайтонро нобуд кардан тақдир 

карда шудааст. Иероглифи хитоии «некӣ» бо роҳи тавъамкунии иеро-

глифхои «зурриёт» ва «зан» ҳосил мешавад
18

. «Зурриёти зан» – «Бар-

раи неки Худо» моро аз шайтон –«халос мекунад». На ягон воизхон ин 

ғояро ҳамчун дар иероглификаи хитоӣ, ки онро баён кардааст, изҳор 

карда наметавонист.                 

Нутқи анъанавие, ки дар маросими «Қурбониҳои сарҳад» талаффуз 

мешуд, чунин сатрҳоро оид ба берун аз вақтии Худоро дар бар меги-
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рифт: «Дар як мижа задан Шан –Ди  осмону фалакро ва заминро барпо 

кард. Ҳукмронии Ӯ абадист»
19

. Хитоиён Худоро – Эҷодкор ва Парвар-

дигори ҳамаи башарият буданашро фаҳмида буданд. 

    «Дар аввал аз азал бетартибии бузург буд; на шакл буд на рӯш-

нои. Панҷ сайёраҳо ҳоло давр намезаданд; Офтоб ва Моҳтоб ҳоло нур 

намепошиданд. Ту, эй Парвардигори Олам, нахустин шуда покро аз 

нопок ҷудо кардӣ! Ту фалакро офаридӣ! Ту заминро офаридӣ! Ту ода-

мизодро офаридӣ! Ҳамаи мавҷудот пайдо шуд ва ба зиёдшави имкон 

ёфт»
20

. Шан-Ди – Парвардигори абадии ҳамаи мавҷудотҳои мавҷуд 

буда ва вуҷуд меомада  аст. 

     Маълум шуд, ки хитоиёни қадим аз қавми Нӯҳ ва зани ӯ буда дар 

навбати худ авлодони Одам ва Ҳаво буданд. Дар ин маъно хитоиён аз 

дигар халқҳо ҳеҷ фарқе надоранд; зеро ҳамаи мо – аз қавми Одам ва 

минбаъд аз қавми Нӯҳ ҳастем. Пайдоиши одамизод аз маймунодами 

«асри санг»-и ғояи эволюционӣ беасос буда, бо маълумотҳои илмӣ та-

сдиқ нашудааст. 
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                                                                        Фикри 23 

 

                       Дар Аҳди Қадим оид ба аҷоиб 

                                    муҷассамшавии Масеҳ  

                                                     башорат нест 

 
  Аз замони Одам шаш ҳазор сол пеш! – Худованд ба башарият Ма-

сеҳро – дар боғи Адан гуноҳи руй додаро барои шустан омаданашро 

ваъда кард. Масеҳ (Исо) – яке аз се шахси Сегонаи Муқаддас (Илоҳӣ): 

Падар, Писар ва Рӯҳи Муқаддас аст. «Дар ибтидо Худо осмон ва за-

минро офарид». Дар ин ҷо Худованд дар бораи Худ дар шакли танҳо 

сухан меронад, аммо дар давомаш «Одамро ба сурати Мо ба шабоҳати 

Мо биофарем» мегӯяд. Яке аз Номҳои библиявии Худо – Элоҳим аст. 

Суффикси «-им» шакли ҷамъро ифода мекунад; ҳамин тавр, Худованд 

ба одам хабар медиҳад, ки Ӯ аз як нафар зиёд аст. 

   Шайтон (собиқ Люцифер) Ҳаво ва дар охир Одамро фиреб дод, 

эҷоди Илоҳӣ аз абадияти ҷисмонӣ маҳрум шуд. Аммо Элоҳим аз 

раҳмдилии Худ ба касоне, ки ба муҷассамшавию маргу Эҳьёи Ӯ шоди 

шариканд наҷоти руҳии Худро ҳадья мекунад. Одам, чуноне ки дар 

боби 21 зикр шуда буд, дар лавҳача суханони ба шайтон гуфтаи Худо-

вандро навишт: «ва дар миёни ту ва зан, ва дар миёни насли ту ва нас-

ли вай адоват меанзам; вай сари туро хоҳад кӯфт ва ту пошнаи вайро 

хоҳӣ кӯфт» (Ҳастӣ 3:15). Худованд дар замин бар Писари зан (Биби 

Марям) муҷассамшуда барои барбод кардани речаҳои шайтон мақсад 

кард. Шайтон, Масеҳ ва пайравони Ӯро ба нобуд кардан ният кард 

(«ту пошнаи вайро хоҳӣ кӯфт»): вале худ вайрон ва мағлуб гардид 

(«ҳамон зот [насли зан] сари туро хоҳад кӯфт»). Ин яке аз садҳо башо-

ратҳое, ки омадани Масеҳро пешгӯӣ мекунад. 

    Юсуф (абtраи Иброҳим) дар папирус навишта буд (он вақт 

яҳудиён аз мисриён чунин тарзи хатнавиширо аз худ карда буданд): 

«Чӯбдасти салтанат аз Яҳудо дур нашавад ва қонунгузор аз камараш 

то даме, ки Шилӯ биёяд ва ба Ӯ қавмҳо итоат намоянд» (Ҳастӣ 49:10). 

Исо аз қавми Яҳудо аст; Ба тарзи аниқ пешгӯӣ шудани қавми Ӯ – аз 

дувоздаҳ як имкон дорад (дар ҳисоби шумораи қавми Исроил). 
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    Баъди Юсуф тахминан ҳазор сол паси сар гузаштан, Мико 

пешгӯӣ мекунад, ки Масеҳ аз Байт-Лахм меояд (Мико 5:2). Барои аниқ 

пешгӯӣ кардани номи шаҳр чӣ қадар имкон буд? Аз ду ҳазор як (дар 

давраи Исо тахминан ҳамин қадар шаҳр мавҷуд буд). Акнун бо як са-

вол муроҷиат кунем: Барои амали гардидани ҳар дуи ин башорат чӣ 

қадар имкон буд? Аз 24 000-1 то (чунки 12х2000=24 000). 

    Ба муҷассамшавии Масеҳ боз 15 нубуватҳоро эзоҳ мекунем ва 

барои амали гардидани ин нубуватҳо чӣ қадар имкониятҳо буданд, 

гарчи осон набошад ҳам тассавур карда мебинем. Дар назар доред, ки 

ин имкониятҳо ҷамъ не, балки зарб мешаванд (масалан, 12 қавм х 2000 

шаҳрҳо). Дертар дар ин боб мо нишон медиҳем, ки ин нубуватҳо 

таъғир наёфтаанд, ёки яке ба зери дигаре аз ҷониби нусхабардорони 

Библия мувофиқ кунонда нашудаанд. 

     Шоҳ Довуд (соли 1000 то Мавлуди Масеҳ) пешгӯӣ карда буд, ки 

дасту пои Масеҳ маҷрӯъ карда мешавад (Забур 21:17). Се сад сол 

баъди марги Довуд, форсҳо таслиб карданро фикр карда бароварданд. 

Дар давраи Исо румиён ҷиноятчиёнро таслиб накарда бо аргамчин ба 

салиб мебастанд. Ба амалӣ гардидани ин башорат чӣ қадар имкон буд? 

Аз сад як. Ба ҳамин тариқ, амали гардидани ҳамаи се кароматҳои 

муҷассамшави эҳтимолияти ба 1-2 400 000 (12х2000х100) аст. 

   Шоҳ Довуд, низ башорат карда буд, ки дӯсти Масеҳ хоинӣ  меку-

над (Забур 40:10). Дар байни сиёсатчиён фиребгариву хоини ҳолати 

одатист, ин аз қадимулайём чунин буд. Аммо дар байни роҳбарони 

рӯҳонӣ ин ҳолат хеле кам дучор меояд. Хоини кардани Яҳудо ба Ма-

сеҳ, дар ҳисоб китоби озод эҳтимолияти 1ба 10 баробар аст. Ҳамин 

тавр, ба ҳар эҳтимол наздик  1 ба 24 миллион аст (2,4 млн х10=24 

млн). 

   Бо воситаи забони Довуд, Худованд пешгӯӣ карда буд, ки либоси 

Масеҳ бо роҳи қуръа партоӣ тақсим мешавад (ва ин башорат амалӣ 

гардид, зеро аскарони рум либоси Исоро бо қуръа партоӣ гирифтанд). 

Либоси одами ба марг маҳкум кардаро ҷаллодон доимо бо роҳи қуръа 

партои оё тақсим карда мегиранд?  Аз сад ҳодиса дар яктояш гӯён 

фарз кунем (аммо хеле кам рӯй медихад). Он вақт эҳтимолияти уму-

миаш аз 1ба 2,4 миллиард аст. 

Довуд аз Рӯҳи Худованд илхом гирифта каромат кард, ки Танаи 

таслибшудаи Масеҳ фаноро нахоҳад дид (Забур 15:10). Дар таърихи 

библиявӣ якчанд ҳодисаи эҳъёшавӣ зикр шудааст; пас, фараз кардан 
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мумкин, ки имконияти амалӣ гардидани ин башорат аз 10 000- 1 то, 

эҳтимолияти умумииаш бошад, 1 ба 10 000 х 2,4 милиард мебошад. 

   Дар Забур 33:21 шоҳ Довуд каромат мекунад, ки устухонҳои Ма-

сеҳ ҳеҷ якеашон шикаста нахоҳад шуд. Ҳазор сол баъди ҳукмронии 

Довуд  румиён барои тезондани марг одатан устухонҳои таслибшуда-

гонро шикаст медоданд. Дар тарафи чап ва рости Исо, пои таслиб-

шудагони бахтсиёҳонро шикаст доданд. Марги онҳо ба иди Фисҳи 

яҳудиён барои мувофиқ наомаданаш – румиён урфу одатҳои халқҳои 

ба худ мутеъашон ён медоданд. Исо барвақт «ҷон таслим кард» ва аз 

ҳамин сабаб ба румиён устухони Ӯро шикаст додан асосе намонда 

буд. Фараз кунем, ки эҳтимоли ин гуна ҳодиса 1 ба 20 аст; пас, эҳти-

молияти умумии он 1ба 200 000 х 2,4 миллиард аст. 

    Пайғамбар Омос (тах. Соли 750п.а.м) каромат карда буд, ки ҳан-

гоми ҷафокашии Масеҳ Заминро торикӣ хоҳад фаро гирифт (Омус 

8:9). Муаррихи антикӣ Талл қайд карда буд, ки соли 32 мелодӣ дар 

ҳақиқат офтобгирии дуру дароз ба амал омад. Дар Хушхабарҳо, 

ҳақиқатнокии ин ҳодиса аз ҷониби ҳаввориён ягон маротиба  дучори 

баҳсу мунозира нагардидааст, вақте ки Масеҳ ба салиб мехкӯб, аз ти-

рашавии шуои рӯзона шаҳодат медихад. Фарз кунем, ки эҳтимолияти 

ин ҳодиса 1 ба 1000 бошад, эҳтимолияти умумии он 1 ба 200 миллион 

х 2,4 миллиард аст. 

    Ишаъё пайғамбар (тах. с 720 п.а.м.) омадани элчи – (Юҳаннои 

Таъмиддиҳанда) ва барои Масеҳ роҳ ҳамвор карданашро, каромат 

карда буд  (Ишаё 40:3). Дар таърих пеш аз омадани шоҳ аз тарафи эл-

чи овоза дошт оё ягон шоҳ мавҷуд буд? Дар ёд надорам. Ҳамин тариқ, 

агар имкони амалӣ гардидани ин башорат 1 ба 10 бошад, он гоҳ эҳти-

молияти умумии он 1 ба 2миллиард х 2,4миллиард аст. 

    Ишаъёи Набӣ инчунин пешгӯӣ карда буд, ки Масеҳ осеб хоҳад 

кашид (Ишаъё 53:5). Дар таърихи башарият аз рӯи қоида амалдорон ва 

сардоронро дар натиҷаи сӯиқасд ва табадулот, осеб надода якбора ба 

қатл мерасониданд. Ба амалӣ гардидани ин башорат боз як имкон 1 ба 

10 бошад, он гоҳ эҳтимолияти умумии он 1 ба 2 миллиард х 24 милли-

ард аст. 

    Мувофиқи китоби Ишаъё, пайғамбаре, ки омадани Масеҳро ка-

ромат кардааст, лозим буд, ки  дучори сангборон шавад (Ишаъё 50:6). 

Ин башорат низ амалӣ гардид (Матто 26:67). Марги шоҳ ин ҳодисаи 

ҷарангдор аст, вале пеш аз қатл кардан, ӯро ҳақорат карда, туф карда, 
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шиканҷа доданд – ин гуна ҳолат ҳар доим рӯй намедиҳад. Фараз ку-

нем, аз даҳ дар як ҳодиса. Эҳтимолияти умумӣ 1 ба 2милиард х 240 

милиард аст.   

    Дар китоби пайгамбар Ишаъё 53:7 башорат шудааст, ки Исо Худ-

ро аз ҳимоя кардан даст мекашад. Инсоне, ки ба марг маҳкум аст, оё аз 

ҳимоя даст кашиданашро шунидаед? Ман нашунидаям. Агар ҳатто 

фарз кунем, ҳам (дар ҳақиқат фарази фантастикӣ) эҳтимолияти ин гу-

на холат 1 ба 100 бошад, фарк надорад, ки эҳтимолияти умумии амали 

гаштани ин каромат 1 ба 200 миллиард х 240 миллиард аст. 

    Масеҳро, чунончи китоби пайгамбар Ишаъё 53:12 каромат меку-

над, бояд буд, ки ҳамроҳи ҷиноятгарони оддӣ ба қатл расонанд ва бо 

ин амал Ӯро боз ҳам тахқир намоянд. Боз ягон шоҳи бузургро оё ме-

донед, ки дар қатори дуздони оддӣ  ба қатл расида бошад? Фарз ку-

нем, ки эҳтимолияти ин гуна ҳодиса аз сад як имкон дорад. Дар натиҷа 

эҳтимолияти умумиаш 1 ба 200миллиард х 24 триллион аст. 

   Дар китоби Ишаъё 53:9 оид ба он каромат мавҷуд аст, ки Масеҳро 

дар қабри шахси давлатманд дафн мекунанд. Ҳавворӣ Матто таъкид 

мекунад, ки танаи Исо дар қабри барои Юсуфи Ариматиягӣ (эҳтимол 

аз тарафи мардикорон) сохта шуда буд, гузошта шуд.  Худи Юсуф та-

наи Исоро ба қабр гузошт. Исо шарммандагарона ва бешарофона мар-

гро ба худ қабул кард. Аз кай яҳудии давлатманд Танаи Ӯро ба қабри 

худ гузошта, бо баробари ин худро ба хатар гирифтор кардааст? 

(амалдорон ӯро яке аз пайравони Исо шумориданашон мумкин буд). 

Имкониятҳо аз сад як то аст. Эҳтимолияти умумӣ 1 ба 20триллион х 

24 триллион аст. 

   Пайғамбар Закарьё (тах. с520п.а.м.) каромат карда буд, ки Масеҳ 

бо тантана ба Ерусалим … дар хар савора ворид мешавад. Аз рӯи одат, 

мо соҳибқиронҳоро ба шаҳр бар хар савора не, балки дар аспҳои бо-

дабдаба тасавур менамоем.  Фарз кунем, имконияти амалӣ гардидани 

ин башорат 1 ба 50 аст, он гоҳ эҳтимолияти умумииаш 1 ба 50 х 20 

триллион х 24 триллион аст. 

   Закарьё боз (11:12) каромат карда буд, ки Масеҳро ба си тангаи 

нуқрагин мефурӯшанд ва баъд, ин пулҳо баҳри хариди замини кулол 

барои дафни ҷасади аҷнабиён сарф мешавад. Агар имконияти амалӣ 

шудани ин башоратро 1 ба 10 000 фарз кунем, он гоҳ эҳтимолияти 

умумӣ 1 ба 500 000 х 20 триллион х 24 триллион аст. 
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    Закарьё дорои каромат аст, ки Масеҳро нафақат таслиб,  балки 

Танаи Ӯро сурох менамоянд (Закарьё 12:10). Дар ҳақиқат, яке аз аска-

рони рум барои ба марги Ӯ боварӣ ҳосил кардан, ба биқини Ӯ бо найза 

зарба зад (нигаред, хушхабари Юҳанно 19:34). Исо аз вақташ пеш ҷон 

дод (бинобар ин, аскарони рум барои шикастани устухони Ӯ асос 

надоштанд, онҳо устухонҳои ҷиноятчиёни дар тарафи чап ва рости 

Исо таслибшудагонро шикаст доданд); бинобар ин, онҳо ба марги Исо 

барои боварӣ ҳосил карданд ва Ӯ Худро мисли мурда надоштанаш бо 

найза  сӯрох карданд. Барои боварӣ ҳосил кардан ба марги аксар тас-

либшудагон оё бо найза мезаданд?  Ин тавр шуданаш асло мумкин 

набуд. Фарз мекунем, аз сад як. Он гоҳ эҳтимолияти умумӣ 1ба 50 

миллион х20 триллион х 24 триллион аст. Ин маънои  аз10
32 

1 имкони-

ятро дорад. Ин рақамро – 1ро бо 33 нуль тасавур карда метавонед?! 

   Имконияти амалӣ гардидани ҳамаи ҳабдаҳ нубуватҳоро (онхо 

амалӣ гаштаанд!) тахминан худди нобино кайҳоннавард дар галакти-

каи Роҳи Каҳкашон, агар он бо қум пур бошад, бо ягона қумзарраи 

рангинро ёфтанаш баробар аст. Шумо ин гуна ҳодисаро бо эҳтимолият 

оё наздик мемондед? Дар таҳлилҳои овардаи мо (аз китоби Грант 

Джеффри «Дастхати Худованд»
1
 парчаҳои таъғиршуда) аз 48 каромат 

ҳамагӣ 17 тояш оид ба муҷассамшавии Масеҳ зикр шудааст. Дар Аҳди 

Қадим кароматҳои дорои ин гуна хосият буда садҳо шуморида меша-

ванд. 

    Савол ба вуҷуд меояд: замонҳои дертар баъди Эхьёи Исо, ин ка-

роматхо ба тарзи ҳаёти Ӯ нигариста ба нотаъғир монданаш ва зери 

таъсири ҳодисаҳо мутобиқ нашудаашро мо аз куҷо медонем?  Аз 

Баҳри Майит дар солхои 1940 лӯлапечи кашфшуда,  ғайр аз китоби 

Эстер
2
 ҳамаи китобҳои Аҳди Қадимро дар бар мегирифт

.
. Забоншино-

сон, археологҳо ва мутахассисони таърихи қадимияҳудӣ якдилона ху-

лоса карданд, ки аксарият қисми Лӯлапечи Баҳри Майит байни солҳои 

250 ва 100 пеш аз мелод (то Мавлуди Масеҳ) навишта шудааст
3
. Даст-

навис ва матнҳои Аҳди Қадими то замони мо омада қариб ба якдигар 

монанданд; тафовути байни нусхаҳо кам буда, дар аксар ҳолат ба ха-

тогиҳои нусхабардорон вобаста аст. Ба ҳамин тариқ башоратҳои Аҳди 

Қадим ҳеҷ ҳам қалбакӣ нобояд буд. Ғайр аз ин, фарз кунед, агар на-

срони-яҳудиёни «исёнбардор» барои сафед кардани устоди фиребгари 

худ, матнҳои муқаддасро таъғир медоданд, чи гуна ғалаёнро мебар-

дошт? Ин гуна кӯшишҳо эҳтимол беаҳамият намемонд. 
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   Септуагинта, ба забони юнони тарҷумаи Аҳди Қадим буда, тах-

минан соли 330 пеш аз мелод, вақте ки Искандари Мақдунӣ Исроилро 

забт кард, паҳн шудааст. Агар касе сохтакориро ният мекард, он гоҳ  

маҷбур мешуд, ки Септуагинтаро низ таъғир диҳад. Дар замони 

муҷассамшавии Исо, ба ҳама ҷое, ки таъсири Юнон расида буд, Сеп-

туагинта аллакай паҳн шуда буд ва ҳатто агар ягон фитначиён ба 

нусхаҳои маълумбуда воридкунии таъғиротро хоҳанд ҳам, ин корро 

дар пинҳонӣ карда наметавонистанд. Ин гуна фикрҳои монанд аз 

эҳтимол хеле дур аст. 

    Дар давоми асрҳо таъғирнопазир мондани кароматҳои Аҳди Қа-

димро дониста, мо ба он далелҳо дучор меоем, ки Исо  – ҳақиқатан 

Масеҳ аст. Аллакай дар замони Ӯ аксар яҳудиён фаҳмида буданд, ки 

дар Ӯ кароматҳои таъғирнопазиру муфассали Масеҳӣ ҷомаи амал пу-

шидаанд. Дониёл пайғамбар (тах. соли 550 п.а.м.) пешгӯӣ карда буд, 

ки 483 сол баъди он, ки барои аз нав барпо кардани Иерусалим фар-

мон дода мешавад,  Масеҳ меояд ва ба қатл расонида мешавад (Дони-

ёл 9:25-27). (Иерусалим аз тарафи бобулиён тах. соли 600 пеш аз ме-

лод вайрон шуда буд.) Бо иродаи Худованд форсҳо бобулиёни беито-

атро мағлуб карданд ва шоҳ Кир дар ҳақиқат барои Ерусалимро аз нав 

бунёд кардан фармон дод. Ва чунончи башорат карда шуда буд, баъди 

483 сол, соли 32 мелодӣ  Масех дар хар савора ба Ерусалим ворид 

шуд!   
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                                                                       Фикри 24 

 

                        Исо ҳамту инсони меҳрубон 

                                         ва оқил буд 

 
  Шаккокҳое, ки ба Библия боварӣ надоранд, Исоро 2000 сол 

инҷониб дар қиёфаи инсон Илоҳӣ омада не, балки танҳо одами доно, 

«беғубор» ва Муаллими хушахлоқ мешуморанд. Аз рӯи нуқтаи назари 

онҳо, Ӯ дар сафи одамони бузург – аз ҷумла, Конфуций, Будда, 

Арасту, Платон, Муҳаммад ва дигарон, ки ба инсоният таълимоти 

маънавӣ ва ба корҳои хайру нек бахшида карда буд, мешуморанд. 

Ҳамаи онҳо одамони оддӣ; на яке аз онҳо бегуноҳ ва мукаммал Одам-

худо набуданд. Исо, баҳри атеистон монанди шахсоне, ки дар боло 

номбар кардем,  одами хайрхоҳ буд. 

    Аммо бигӯед, магар фиребгари ашшаддӣ ва инсони беақлро муа-

ллими бузург номидан мумкин аст?  Исо худро Худо номид ва таъкид 

кард, ки тамоми таърихи библионӣ аз ҷумла ривоятҳо оид ба Тӯҳфон 

равшан ва ҳақиқатанд. Ба фикри атеистон, Тӯҳфон ва дигар ривоятҳои 

аҳди қадим ғайр аз сафсата чизи дигар нестанд; аз афташ, ба фикри 

онҳо Исо ҳеҷ ҳам одами оқил ва меҳрубон не, балки дуруғгӯй ва беақл 

буд. Инсони хайрхоҳ сафсатаҳоро далел гӯён, бошуурона ва қасдан 

одамонро аз роҳ намезанад; агар Ӯ ин корҳоро ноиқророна карда 

бошад, аз ин мебарояд аз ақл берун шуда аст. Ҳамин тариқа, Исоро 

«ҳамту одами хуб» гӯён таъкид кардан – ин аз қарор рафтан ҳисоб 

мешавад. Ӯ ё дуруғгӯй буд, ёки беақл, ёки Он Шахсе буд, ки Худро аз 

Худо муҷассамшудаву эҳьёшуда номида буд. 

  Вақте ки дар назди аскарони рум сангеро, ки қабри Ӯро пӯшида 

буд ғелонданд, маълум шуд, ки  Танаи Ӯ ғоиб шудааст
1
. Ин гуна 

бепарвогии посбон, аз тарафи ҳукумати Рум ба ҷазо кашида мешуд
2
; 

аммо Танаи Исоро дуздида пинҳон кардан барои посбонон беасос буд. 

Аз ҷумла барои роҳбарони яҳудӣ низ оид ба Эҳьёи Ӯ овоза кардан 

асос набуд. Ва ниҳоят, охир ин роҳбарон бо румиён забон як карда, аз 

сабаби Ӯ Худро Худо эълон карданаш ба қатл расонида буданд. Эҳьёи 
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сохта бошад,  оид ба Худо набудани У таъкиди онҳоро бетакаллуф 

ихтилоф менамуд.  

    Шогирдони Исо низ Танаи Ӯро надуздидаанд, чунки ҳамаи онҳо  

ғайр аз ҳаввори Юҳанно дар натиҷаи воизи оиди Эҳьёи Ӯ ба қатл 

расида буданд
3
. Аз барои чунин дуруғ магар онҳо ба марг мерафтанд? 

Находки онҳо ҳаёти худро зери хатар гузошта, Танаи Ӯро дуздида 

минбаъд барои ваъзи эҳьёи сохта ба азобу уқубат ва таъқиб гирифтор 

шудан рафта бошанд?! 

Хушхабар байни солҳои 50-ум ва 80-уми мелоди навишта шуда 

буд
4
 (Исо соли 32 мелодӣ ба салиб таслиб шуда буд). Ҳангоми паҳн-

шавии матни Хушхабар ҳамаи шоҳидан ҳоло барҳаёт буданд. На яки 

аз онҳо тарзи зист, оид ба мӯъҷизаҳои Ӯ гувоҳиҳоро ва суханони қайд 

кардаи Ӯро мунозира накардаанд. Мувофиқи Библия, садҳо нафар 

одамон дар Қуддус Исои эҳьёшударо дида буданд. Ин далел, аз ҷони-

би ҳамзамонони Ӯ ва шахсони Хушхабарро шунидаву мутолиа карда-

гон ягон маротиба дучори мунозира нагашт. Аз ҳамин сабаб, ба 

саҳеҳии таърихи Хушхабар  шубҳа ҷой надорад! 

Талл, таърихшиноси бутпарасти дар  замони Исо зист дошта , 

навишта буд, ки соли 32 мелодӣ Ерусалимро дар ҳақиқат хусуф фаро 

гирифт
5
. (Исо дар салиб ба марг расид, осмон дар давоми се соат тира 

истод
6.
). Исо дар айёми иди Фисҳ ба салиб таслим шуда буд. Аз рӯи 

одат Фисҳро дар айёми бадр  ҷашн мегирифтанд, чунки дар ин вақт 

Офтобгирӣ ба амал намеомад. (Ҳол ин ки Офтобгирӣ якчанд дақиқа 

давом медиҳад, наин ки се соат.) 

Муаллимони яҳудӣ дар Талмуд навиштаанд, ки Исо дар ҳақиқат  

мӯъҷизаи бисёр офарид, лекин ҳамаи онҳоро бо қувваи шайтон амалӣ 

мегардонд. Аммо, ҳазорон яҳудиёни дар Ерусалим макон дошта, 

мӯъҷиза ва суханони Ӯро Илоҳӣ мешумориданд ва аз ҷумла медони-

станд, ки Ӯ аз мурдагон эҳьё шудааст ва боварӣ доштанд, ки Ӯ Ма-

сеҳест
8
, ки дар Аҳди Қадим башорат карда шуда буд (оид ба ин дар 

боби 23 сухан рафт). 

Таърихшиноси Рум Светоний дар «Ҳаёти Клавдий» навишта буд, 

ки император Клавдий «яҳудиёнро, аз сабаби он ки, онҳо беист бо но-

ми ким-кадом Масеҳ фитнакорӣ кардаанд, аз Рум бадарға кард». Дар 

«Ҳаёти Нерон» бошад, ҳамон Светоний навишта буд: «Тарафдорони 

хурофоти нав ва ҷиноиро, яъне насрониёнр ба шиканҷа гирифтор ме-

карданд»
9
. 
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    Дигар таърихшиноси Рум, Корнелий Тацит дар «Солномаҳо»- и 

худ оид ба он ки, соли 64 мелодӣ сӯхтори дар Рум ба амал омадаро 

Нерон чӣ тавр ба зиммаи насрониён партофтанӣ буд, навиштааст. 

«Нерон айбдоронро дастгир карда, онҳоро аз сабаби ахлоқи шар-

мандагоронашон авомон чашми дидан надоштанд, ба қатлҳои хеле 

шиканҷанок мубтало кард ва ба онҳо насрониён ном ниҳод. Ба ибти-

дои ин номгӯй Масеҳ сабабгор буд. Ӯ дар давраи императори Тиберия 

аз тарфи прокуратор Понтий Пилат ба марг ҳукм карда шуда буд; ху-

рофоти ҳалокатовари муваққатан хомӯшшуда аз нав на фақат дар 

Яҳудия, балки дар пойтахт [Рум] ҳам авҷ гирифт»
10

. 

    Тацит аниқ ишора мекунад, ки дар байни марги танавии Исо ва 

«хурофоти ҳалокатовар» ким- чи хел воқеаи муҳим рӯй додааст. Баъди 

марги танавии Исо шогирдони Ӯ ноумед шуданд; ба онҳо гӯё ҳама чиз 

аз даст рафта менамуд. Аммо, вақте ки Исо баъди се рузи таслибшавӣ 

ба онхо зоҳир шуда сухан ронд, шогирдон рӯҳбаланд шуданд ва ба 

олам дар бораи Эҳьёи Ӯ Хушхабарро паҳн карданд. 

    Таърихшиносони Рум ҳаёт ва марги Исоро ва бошиддат паҳнша-

вии насронигиро бо хушнудӣ не, балки бо нафрат гувоҳӣ медоданд. 

Онҳо аз Исо ва шогирдонаш нафрат мекарданд, чунки дар онҳо 

тахлиқаи ҳукумати Румро медиданд. Дар назари онҳо Исо ва насро-

ниён душман, зимнан душманони хатарноки ба ёдоварӣ лоиқ буданд. 

Бешубҳа, румиён ба монанди баъзе яҳудиён кӯшиш доштанд, ки саба-

би аз қабр гумшавии Танаи Исоро бофта бароранд. Аммо чуноне, ки 

дар боло зикр кардем, на яке аз онҳо барои дуздидани Тана асосе 

надоштанд. 

     Хӯш, Исо ки буд? – дуруғгӯй, беақл ёки Худои дар тана зоҳир 

шудами? Аз се фақат яктояш лозим аст, ки аниқ бошад. Тасдиқи скеп-

тикҳо, оид ба он ки, Ӯ «одами оддии хайрхоҳ буд» ба танқид дош на-

медиҳад, чунки Ӯ омӯзонида буд, ки Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ ҳалокати 

миқёси долзарбдошта буд (ин дар навбати худ ба илми ҳозиразамони 

«хайр» зид аст). Исо гуфта буд: «Ва чӣ тавре ки дар айёми Нӯҳ буд, 

дар айёми Писари Одам низ ҳамон тавр хоҳад буд: Мехӯрданд, 

менӯшиданд, зан мегирифтанд ва ба шавҳар мерафтанд – то он рӯзе, 

ки Нӯҳ ба кишти даромад, ва тӯҳфон омада ҳамаро нобуд кард» (Луқо 

17:26-27). 

   Дар замони имрӯза ҳамзамонони «бомаърифат»-и мо боз як 

воқеаи таърихиро афсона мешуморанд, – ин аз тарафи Худованд ха-
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робшавии Садӯм ва Ғамур аст. Аз рӯи нуқтаи назари онҳо, касоне, ки 

таърихи ҳақиқатнокии Садӯм ва Ғамурро тасдиқ мекунад, ё фиреб 

медиҳад ёки фиребхӯрда аст. 

Аммо Исо гуфта буд: 

 

 «Ва чӣ тавре ки дар айёми Лут буд: мехӯрданд, 

менӯшиданд, мехариданд, мефурӯхтанд, меко-

штанд, иморат мекарданд; Лекин дар рӯзе ки 

Лут аз Садӯм баромад, оташ ва кибрит аз осмон 

борид ва ҳамаро нобуд кард.»  

 

Дар ин бора ҳоло аксарият намедонанд, лекин дар наздики аз ҷони-

би археологҳо манускриптҳои қадимаи («лавҳаҳои Элба»)
8 

ёфтшуда 

тасдиқ менамоянд, ки шаҳрҳои Садӯм ва Ғамур дар ҳақиқат мавҷуд 

буданд
11

.  

    Одамони хайрхоҳ дидаву дониста фиреб намедиҳанд, фақат 

дурӯғгӯён ва нодонон ин тавр карда метавонанд. Ҳамин тавр, Исо 

«ҳамту оқил ва инсони хайрхоҳ» набуд; Ӯ ё дурӯғгӯй буд, ёки беақл,  ё 

ин ки Худро чӣ тавр номида буд, – Худои дар тана зоҳиршуда буд. 

Хӯш, Ӯ кӣ буд? Агар ба тамоми далелҳо назар афканем, онҳо дар моён 

хеле бисёранд, ҷавоби аниқро ёфтан мушкил нест. 
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                                                      Фикри  25 

 

                  Библия ояндаи моро ба каромат 

                                           кардан қодир нест 

 
   Инак, мову шумо боварӣ ҳосил кардем, ки кароматҳои Аҳди Қа-

дим ба тарзи аҷоиб муфассал ва равшан воқеаҳои ҳаёти Исоро садҳо 

сол инҷониб, то дар қиёфаи одам омадани Ӯ пешгӯӣ карда буд. Ва боз 

ба он боварӣ ҳосил кардем, ки на ягон нафар аз ҳамзамононои Исо 

нақлҳои хушхабаронаи ҳаёти Ӯро мунозира накардаанд, бинобар ин 

Исо бегуноҳ буд. Исо мегуфт: «Чӣ тавре ки дар айёми Нӯҳ шуда буд, 

дар омадани Писари Одам низ ҳамон тавр хоҳад шуд: Зеро, чӣ тавре 

ки дар айёми пеш аз тӯҳфон, то он рӯзе ки Нӯҳ ба киштӣ даромад, 

мехӯрданд, менӯшиданд, зан мегирифтанд ва ба шавҳар мерафтанд, ва 

чизе намефаҳмиданд, то даме ки тӯҳфон омада, ҳамаро несту нобуд 

кард,  омадани Писари Одам низ ҳамон тавр хоҳад шуд» (Матто 24:37-

39). 

    Нӯҳ одамонро бо оқибатҳои тарзи нодурусти ҳаёт огоҳ карда буд, 

вале одамон тавба накарданд ва Худованд онҳоро нобуд кард. Аммо 

Худованд ба инсоният дар симои тиру камон аломат фиристода ваъда 

дод, ки дигар ҳеҷ гоҳ ба замин Тӯҳфонро намефиристад (Хасти 9:13). 

Акнун У носолеҳонро чӣ тавр нобуд мекунад, ба таври муфассал 

Ваҳии Азиз пир Юҳанно нақл мекунад.  

   Пайғамбарон омадани Исоро пешгӯӣ кардаанд; вале Худди Исо ба 

инъоми пайғамбарӣ оё соҳиб буд? Ӯ вайроншавии Маъбади Еруса-

лимро пеш дида буд ва гуфта буд, ки санге бар санге нахоҳад монд, 

ҳамааш вайрон хоҳад шуд
1
. Дар соли 70-уми мелодӣ румиён Еруса-

лимро ба вайронаҳо табдил доданд, Маъбадро сӯхтанд. Тиллои 

Маъбад дар оташ гудохта шуд ва аз байни тарқишҳои санг шорида 

рафт, бинобар ин барои дастрас кардани он, румиён ҳама ҷоро чапа 
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карданд, дар маънои аслиаш сангро бар санге нагузоштанд
2
. Каромат 

ҷомаи амал пӯшид. 

   Боз як башорати Исо оид ба Маъбад: «Инак, хонаи шумо ба шумо 

вайрон гузошта мешавад. Ба шумо мегӯям, ки Маро дигар нахоҳед 

дид, то даме ки бигӯед: Муборак аст Он кӣ ба исми Худованд меояд!»
3
 

Масеҳ дар бораи замонҳои оянда гуфта буд, ки одамон «монанди 

айёми Нӯҳ»  бар зидди Худованд мебароянд – ва он гаҳ Қиёмат меша-

вад ва Исоро чун Масеҳи ҳақиқӣ пешвоз мегиранд. Исо боз дар бораи 

он, ки пас аз вайроншавии Ерусалим яҳудиён пароканда шуда рафта аз 

нав дар Замини Муқаддас баҷамъ меоянд, гуфта буд. Давлати ҳозираи 

Исроил ба ҳамаи зиддиятҳо ва эҳтимолиятҳо нигоҳ накарда соли 1948 

барпо шуд. Ҳазор солҳо пеш, аксарият халқи нобуд шуда зери ҳамон 

аломатҳо оё ба ҷамъ омаданд? Эҳтимолияти барпоёбии Исроили ҳози-

ра тақрибан ба аз нав барпошавии Финикия ва Фракия баробар аст. 

    Баъди муҷассамшавии Исо бисьёр насл гузашта, яҳудиён мисли 

аввала фақат бо намояндагони халқи худ оила бунёд мекарданд, бино-

бар ин баъди вайроншавии Ерусалим дар байни дигар халқ зиста, ба 

онҳо барои пароканда шуда рафтанашон шароит нашуд. Ҳамин зайл, 

онҳо яҳудигиашонро гум накарданд. Кӣ имрӯз: «Ман – финикигӣ» ёки 

«Ман – фракиягӣ» мегӯяд. Аз афташ, ҳеҷ кас. Чӣ тавре ки Исо каромат 

карда буд, яҳудиён боз дар Замини Муқаддас ба ҷамъ омаданд. 

    Худованд ба замини Муқаддас Исроил ном ниҳод, вале аксарият 

одамони имрӯза ӯро ба Фаластин – ба муносибати филистимиён барои 

номгӯй шуданаш қатъан истодагарӣ доранд. Филистимиён – авлоди 

Ҳом аз тарафи Мицраим, душманони мағлубшудаи Исроил мебо-

шанд
5
. Тақрибан соли 1300 то 600 пеш аз мелод, филистимиён барои 

исроилиён хатари калон буданд
6
. Азимҷусса Гулиёт  филистимӣ буда, 

аз тарафи Довуд мағлуб шуда буд. Довуд филистимиёнро мағлуб кард 

ва онҳо аз саҳифаҳои таърих қариб батамом нест шуданд. Аммо соли 

330 пеш аз мелод, юнониён, истилочиёни нави замини Муқаддас ба-

рои хотираи халқи филистими аллакай мағлубшуда ва қариб но-

мавҷуд, ба «Фаластин» номгузор шудани Замини Муқаддас  истода-

гарӣ карданд
7
. Юнониёни қадим маҳзунона машҳуранд  дар он ки но-

эҳтиромии худро нисбати номҳо нишон медоданд. Онҳо номҳои та-

моми давлатҳо ва халқҳоро иваз мекарданд, то ки решаи таърихи 

рақибонашонро аз хотири башарият бароранд
8
. То замони имрӯзаи мо 
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аксарият, замини Муқаддасро Фаластин меноманд, бо ин ихтиёрона ё 

беихтиёрона мақсади Худовандро тамасхур мекунанд? 

Яҳудиён дар давоми асрҳо ба нигоҳ доштани яклухтии генеологӣ ва 

мадании худ муваффақ шуданд, чунки доимо боварӣ доштанд, ки Ма-

сеҳ ба Ерусалим меояд (дар ҳақиқат – меояд!). Онҳо дар давоми асрҳо 

ба якдигар ибораи «соли оянда дар Ерусалим!»-ро такрор мекарданд. 

Ва ин хоҳиш ҷомаи амал пӯшид: «Соли оянда» соли 1967баррасид, 

вақте ки Ерусалим аз ҷониби яҳудиён озод карда шуд. Яҳудиён ҳаме-

ша боварӣ доштанд, ки Худованд онҳоро боз дар Замини Муқаддас 

ҷамъ менамояд. Дар ин бора Ишаъёи набӣ чунин каромат карда буд: 

«Ва ливое барои халқҳо барафрошта ронда шудагони Исроилро ҷамъ 

хоҳам кард ва парокандагони Яҳудоро аз чор канори дунё фароҳам 

хоҳам овард»
9
. Яҳудиён ҳамеша медонистанд, ки халқи Исроиланд ва 

умеди онҳо амалӣ гашт: акнун онҳо дар Исроил зист доранд.  

    Исо, паҳншавии Хушхабари Ӯ ба тамоми олам ва инчунин замо-

ни охирро башорат карда буд
10

. Дар ҳамон давр пайравони Ӯ, ки ха-

магӣ садҳо нафар буданд, шояд аз шунидани суханоне, ки  Хушхабари 

Ӯро ҳама халқи ҷаҳон мешунавад, эҳтимол дар ҳайрат буданд. «Руми 

тавоно» дигар фикрдоштагонро, ки бар зидди қудрати онҳо мебаромад 

бераҳмона нест мекард, бинобар ин ба тамоми дунё паҳншавии 

Хушхабар ва таълимот оиди «Подшоҳии Худованд»-ро  тасаввур кар-

дан мушкил буд. Ва дар ҳақиқат солҳои минбаъда румиён ҳазорҳо 

нафар насрониёнро ба қатл расониданд, ва бо вуҷуди ин алангаи 

хушхабари насрониёнро ба тамоми олам боз ҳам пурзӯр намуданд. 

Имрӯзхо дар рӯи Замин маконе намондааст, ки ки Хушхабари Ма-

сеҳро нашунида бошад. Ин ба туфайли меҳнати ҳавориён, телевиде-

ния ва радио, адабиётҳо ва шаҳодатҳои шахсии масиҳиҳо ба амал 

омад. Чунончи Исо каромат карда буд, Хушхабар дар олам ботезӣ 

паҳн гардид. Ҳавории Исо – Азиз Юҳанно бо илҳоми Руҳулқудс (дар 

китоби Ваҳӣ 11:3-11) навишта буд, ки ду нафар шоҳидон дар Еруса-

лим пайғамбарӣ менамоянд, мӯъҷизаҳо меофаранд ва ба қатл расонида 

мешаванд. Ҷасади онҳо дар кӯчаи шаҳри бузург севу ним рӯз воқеъ 

хоҳад шуд ва минбаъд онҳо эҳьё шуда, ба осмон бардошта мешаванд. 

     Мувофиқи ин каромат ин се ҷасадро, ки дар майдони Ерусалим 

мехобиданд, тамоми ҷаҳон мебинад – «Ва мардуми зиёде аз қавмҳо ва 

сибтҳо ва забонҳо ва қабилаҳо севу ним рӯз ба ҷасади онҳо назар 

хоҳанд кард». Дар замони салтанати Рум, ин гуна ҳолат имконнопазир 
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менамуд. Аммо, Юҳанно мӯъҷизаҳои илму техникаро, ки имконияти  

ба амал омадани кароматҳоро дошт, аниқ дида буд, ва ин – телевиде-

ния аст. Дар ҳамон замон дар Рум на ягон осий бандагон инро тасав-

вур карда наметавонист. Азиз Юҳанно китоби Ваҳиро дар атрофи 

солҳои 80-уми мелодӣ навишта буд. Ӯ аллакай ба таври ғайритаби та-

рақиёбии техникаро ду ҳазор сол пеш дидаву дониста буд. Ин гуна 

қудратро ба ӯ фақат Худованд ато карда метавонист.  

    Исо 2000 сол пеш дар симои одамизод зоҳир шуда буд, Иброхим 

то Исо 2000 сол пеш зиста буд, Одам ва Ҳаво бошад, 2000 сол пеш то 

Иброхим зиста буданд; аз ин мебарояд, ки ҳамагӣ 6000 сол гузашта-

аст. Худованд мегӯяд, ки дар Ӯ «ҳазор сол монанди як рӯз аст»
11

. Мо 

медонем, ки Худованд оламро дар давоми шаш рӯз офарид ва баъд аз 

корҳояш истироҳат намуд, бо як савол муроҷиат намоем: шояд 

мавҷудоти олами Ӯро низ баъди 6000 сол танаффус интизор аст? Исо 

дар бораи замоне, ки «одамон шамшери худро ба омоч иваз меку-

нанд»
12

 гуфта буд, ва ин баъди Қиёмат, вақте ки ҳазорсолаи Подшоҳии 

Масеҳ ибтидо меёбад, хоҳад рӯй дод
13

. Ҳазор сол танаффус баҳри 

эҷод, баъди шаш соли ҳукронии одамизод дар он (аз ҷумла аз тарафи 

иблис ва лагандбардорони ӯ) ин аз хеле наздикии Подшоҳии Масеҳ 

магар далолат намедиҳад?    

    Дар Аҳди Қадим (боби 38; 39 китоби Ҳизқиёли Набӣ) пешгӯӣ 

карда шудааст, ки давлатҳое, ки Исроилро иҳота кардаанд ба он ҳуҷум 

мекунанд ва ба таври мӯъҷизавӣ мағлуб мегарданд ва танҳо баъди 

ҳафт сол майдони ин ҷанги даҳшатнок тоза хоҳад шуд. Лекин, баъди 

ғолибияти Исроил, ки ҳадьяи Худованд буд, даҷҷол пайдо мешавад. Ӯ 

ба олам таълимоти дурӯғи диниро ваъда менамояд. Ӯ ҳафт сол ҳукм-

ронӣ мекунад, то он даме, ки дунё ба Исроил зид баромада ҷанги Ҳӯр 

– Магедӯн оғоз намояд. Он вақт Исо аз болои ҳамаи лашкарони дунё 

зафар бар даст меорад ва ҳазорсолаи салтанати Ӯ оғоз меёбад. Дар за-

мони ин давраи андӯҳи бузург ба Масеҳ имон овардагон «дар як мижа 

задан» зиндалак бар осмон бардошта мешаванд; онҳо рӯи маргро 

намебинад, онҳо таъғир меёбанд (1Кур.15:52). 

     Вақте ки даҷҷол ҳокимиятро забт мекунад, исроилиён, ғалабаи 

аҷоибро аз ҷониби Худованд ҳадья дониста (чунончи 2500 сол пеш 

пешгӯи шуда буд), Маъбадро аз нав барпо менамоянд ва ба Худованд 

(Элоҳим) ҷонзотонро ба қурбонӣ меоваранд (нигаред боби 22).  
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Дар замони ҳафт сол ҳукмронии худ даҷҷол севу ним сол ба урфу 

одатҳои исроилиён сабр мекунад, баъд Маъбадро забт карда ба маро-

симҳои қурбонӣ нуқта мемонад ва севу ним сол кудрати шайтонӣ 

ҳукмфармо мешавад
14

.  Ин давр бо Ҳӯр – Магедун интиҳо меёбад. Дар 

натиҷа Писари Инсон (Исо) ба ҳокимияти шайтон бар замин нуқта 

мегузорад. (Дар ниҳояи ҳазорсолаи Салтанати Исо бар замин, каме 

вақт ба шайтон ҳокимият дода мешавад, баъд шайтон ва лагандбардо-

рони ӯ то абад маҳв карда мешавад, чунончи Худованд эҷоди 

нахустини Худро бо оташ нобуд мекунад ва сипас, замини нав ва фа-

лаки навро меофарад. Дар он ҷо ба номи Ӯ имон овардагон ҳамроҳи Ӯ 

умр ба сар мебаранд
15

. 

    Ба Иброҳим, ки тахминан баъди 400 соли Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ 

зиста буд, ваъда карда шуда буд, ки аз зурриёти ӯ тамоми халқи ҷаҳон 

марҳамат меёбанд; Исо – зурриёти Иброҳим мебошад. Яҳудиён воқи-

фанд, ки Масеҳ омада истодааст, аммо аксарияти ками онҳо Ӯро алла-

кай бар замин омада рафтагиашро ва боз баргардиашро намедонанд. 

Исроилиён Маъбадро аз нав барпо сохта ба Худованд  барраҳоро бах-

шида мекунанд, айнан Исо Барраи Худо буданиашро ва Ӯ ғалабаи ба-

зург ҳадья кардаашро ва дар замони наздик бар Замин бозгашта, бар 

олам ва халқ хукмфармоӣ намоияшро, оё ба ёд меоварда бошанд?  

Хушхабари Исои Масеҳ, ки ба тамоми ҷаҳон паҳн шуда истодааст, ин 

ваъдаи Худованд бар Иброҳим оиди он, ки дар зурриёти ӯ ҳамаи 

халқҳо муборак мегардад, аксарияти ками яҳудиён идрок доранд.   

Дар давоми асрҳо аксарияти яҳудиён ба Исо боварӣ доштанд, лекин 

аксарияти зиёд ба Ӯ боварӣ надоштанд. Худованд чашми ғайрияҳуди-

ёнро равшан кард, ва бо иродаи Худ чашми рӯҳонии яҳудиёнро хира 

намуд
16

. Албатта, замониғайрияҳудиён анҷом ёфта истодааст, дар за-

мони наздик барои барҳам додани даҷҷол Худованд ба ҳаёти исроили-

ён рост даромада меояд. 

Исо, ба тарзи даҳшатовар вайроншавии Маъбадро ва дар он 

намондани ягон ғишти бутунро ва ба тарзи мӯъҷизавӣ аз нав 

барқароршавии Исроилро пешгӯи карда буд. Хӯш, аз ин мебарояд, ки 

мо ба Исо ва пайғамбарон имон оварданамон лозим аст? Онҳо чиеро, 

ки пешгӯӣ карда бошанд, ҳаммааш амалӣ гардид; минбаъди ин, ба 

башоратҳои Библия бо шубҳа назар кардан асос дорад? Ояндаи мо дар 

Библия баён карда шудааст, гап дар он, ки ба касе таъбир кардани ин 

башоратҳо дорои ақлу заковати расо буданиаш аст.                 
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                           Хотима 
 

Одамон ҳеҷ гоҳ ба худ Худоро, ки қудрати ба лаънати абадӣ ги-

рифтор кардан доро аст, нахоҳанд бофт. Худое, ки башариятро ҳақиқи 

ва абадӣ ҳукм мекунад, балки Худро низ ҳукм мекунад, бофта баро-

вардан магар лозим аст? Не.  Худо Одил. Касе ки одамони  гунаҳкорро 

ҳукм мекунад дар ҳақиқат мавҷуд аст ва дамоне, ки хатогӣ ва камбу-

дии худро дарк мекунанд, фикр дар бораи Ӯ орому қарор намедихад.  

Барои башарият аз ҳама дини ҷозибадор ин дини бе Парвардигор 

бошад, ва дар назди Ӯ ба корҳои худ ҷавобгар набошад хеле маъқул 

аст. Мувофиқи ин дин одамон тасодуфан аз оби бетартибонаи ибтидои 

эволюция карда шуда, танҳо дар назди худ ҷавобгаранд. Ин тавр 

бошад, шайтон ва лагандбардорони ӯ ба ин гуна одамон гуфта метаво-

нистанд, ки онҳо ҳаётро хеле хуб дарк карда баҳо додаанд, ва аз ҷазо 

натарсида чӣ коре ба дил ояд карданашон мумкин аст. 

Ҳайратовар нест, ки, шайтон худро эҷоди Худованд намешуморад, 

дар акси ҳол ӯ мефаҳмид, ки ҳар кадом исён бар зидди Парвардигори 

Бузурги олам  мағлуб мегардад. Эҳтимол, шайтон фикр дорад, ки ӯ ва 

Худованд аз ким чӣ хел «шӯрбои то таърихӣ» эволюция карда шуда-

анд ва аз ҳамин сабаб бо ҳам баробаранд? Шояд ӯ боварӣ надоард, ки 

обро (ба фикри ӯ ҳар дуи онҳо аз он эволюция шудаанд) дар ҳақиқат 

Худованд офаридааст (Ҳасти 1:1-2)? Таърихи эволюционии Замин- ин 

бевосита як шубҳа буда, ба туфайли он душманони Худованд одамон-

ро бовар кунонданианд, ки – Библия ин танҳо маҷмуаи афсонаҳо буда, 

ғояи Парвардигори одил бошад, беасос ва беилм аст. Аз ҳамон замоне 

ки Одам ва Ҳаво дар боғи Адан мезистанд, баҳри ақлу дили одамизод 

мубориза меравад. Иблис барои бисёртар сайд кардани ҷони одамзод 

талаб дорад, ки мо ба имонамон тасдиқҳои дурӯғро қабул кунем ва 

мехохад, ки Худоро дурӯғгӯй шиносем. Масалан, бо хоҳиши ӯ, мо ба 

он боварӣ ҳосил кунем, ки ҳамаи олами зинда (аз ҷумла ӯ ва ҳатто Ху-

дованд) аз оби ибтидоии бетартиб пайдо шудаанд. Иблис мегӯяд: 

«Худо эволюция кард, ман эволюция кардам, шумо эволюция кардед, 

ва бинобар ин ҳаммаи мо худоем! Ин тавр ки бошад, дил хостаатонро 

амалӣ гардонед». Табиати гуноҳкории мо ба ин гуна даъват бо хур-

сандӣ ҷавоб медиҳад: «Чӣ коре ки хоҳед кунед, гирифтори ҳукм наме-

гардед». Бо вуҷуди ин виҷдони мегӯяд, ки иблис фиреб дода истода-
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аст. Хӯш, ман бояд чӣ кунам, мепурсед шумо ба ин боварии қатъии 

дарунӣ  чӣ тавр бояд ҷавоб дод? 

    Далелҳои он, ки Библия ҳақиқат аст хеле зиёд аст ва онҳоро рад 

карда намешавад, бинобар ин, баҳри шумо сафедкунӣ нест ва набояд 

буд. Ба тамоми олам нидои Хушхабар ҷаранг мезанад ва миллионҳо 

одамон аллакай аз уқубатҳои абадӣ раҳо ёфтаанд. Онҳо аз самими 

қалб ба Исо муроҷиат карда бахшидани гуноҳонашонро пурсида до-

рои наҷот гаштан имон овардаанд. Шумо низ худди ҳозир соҳиби 

наҷот шуда метавонед. Баҳри амалӣ гардидани он, ман ибодат дорам. 

Охир, наҷот  холати оромӣ ва осоиштаги гуфтанашавндаро мебахшад 

мекунад ва шумо онро бо тамоми дилу ҷон дарк мекунед, ки шумо аз 

имрӯз эътиборан ва то абад азони Худои Тавоно ҳастед. Бигзор, иноя-

ти наҷоти Исои Масеҳ ҳамин рӯз аз они шумо гардад. Касе намедонад, 

ки рӯзи фардо меояд, ё не. Бинобар ин рӯзи наҷотро ба рӯзи дигар 

нагузоред. Бигузор ин ҳамин рӯз фаро расад!     
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                      Ташаккурнома 
 

   

Ман геологияро дар байни солҳои 1970 дар донишгоҳи Дармут аз 

худ кардаам. Ба ман хеле хуб таҳсил дода буданд, таҳсил пурмазмун 

буд, вале ҳамаи маълумотҳо дар доираи концепцияи «Замини қадим» 

(аниқтараш онро «боварӣ ба Замини қадим» номида мешавад) дода 

мешуд.  

    Дар атрофи соли 1985 ба дастам маҷмӯаи фундаменталии доктор 

М. Генри Моррис «Тӯҳфони китоби Ҳастӣ» афтод. Ин китоб чашмони 

маро кушод. Тафовутҳои машҳур байни таърихи библиявӣ ва бо но-

маш «илми ҳозира» он қадар калон набуд. Акнун ҳамааш фаҳмост: 

ҳаммаи он чизеро, ки дар бораи ҷараёнҳои геология медонистам, ман-

тиқан дар доираи солномаи Библия ҷо мегирифтанд. 

Доктор Моррис дар штати Калифорния, шаҳри Эль-Каджон ба Ин-

ститути тадқиқотҳои креационӣ осос додааст. Дар он ҷо дар давоми 

бисёр солҳо тадқиқотҳои аҷоиби илмӣ гузаронида мешавад. 

   Ман, ба Кем Хем ва ба хизмати ӯ «Ҷавобҳои ҳастӣ» дар Флоренс 

штати Кентуки хеле минаддорам. Ҳар дуи ин ташкилот – оид ба таби-

атшиносӣ ва илоҳиёт намунаи ҳақиқатноки интелектуалӣ мебошанд.  

   Ниҳоят, аз ҳама муҳимаш, ман ба падарам – доктор Лес Ньенгуис ва 

модарам Элвин (Рейзор) Ньенгуис ташаккур мегӯям. Ба туфайли ма-

дад ва муҳаббати онҳо, ман ин корро ба анҷом расонидан муваффақ 

шудам. 

    

 

 

 

 

 



 

128 
 

 

                    Эзоҳ 

 

       

                                  Боби 1 
                             

1. Bill Cooper, After The Flood (West Sussex, England: New Wine Press, 1995), 

131. 

2. Дар ҳамон ҷой, 133. 

3. Дар ҳамон ҷой, 141. 

4. Дар ҳамон ҷой, 133.   

5. “The Life of Apollonius of Tyana by Philostratus,”  

          http://www.magna.com.au/-prfbrown/atyana25.html 

6. Дар ҳамон ҷой. 

7. Pliny the Elder, Naturalis Historia, Eighth Book, Chapters 11, 12. 

8. “Dragons in History,”     

http://www.genesispark.com./genpark/history/history.htm 

9. Perle S. Epstein, Monsters: Their Histories, Homes and Habits 

         (Garden City, New York: Doubleday, 1973),43.         

10. “AfricanPtertyls,”M.D.WJeffreushttp://www.herper.com/Afpterodactyls.html 

11. Bill Johnson, “Thunderbirds: Did the American Indians See                                                                                         

a. Winged Dinosaurs?,” Creation Ex Nihilo,vol.24,no.2(2002):28. 

12. Duane T.Gish, Dinosaurs by Design (Green Forest, Arkansas: Master 

Books,1992),16.191 

13. “Dragons in History”   

14. Conrad Gesner, Historia Animalium, 1551-1587 A.D.,224.  

15. “Evidence that Humans and Dinosaurs Lived at the Same Time,” 

http://www.creationists.org/dinos  artifacts and art.html  

16. “Ancient Rock is Still A Mystery,”http://www.desertusa.com/ 

mag99/aug/stories/rocks.html 

17. Johnson, “Thunderbirds,”29.  

18. “A Living Dinosaurs?,” Creation Ex Nihilo,vol.23,No. 1(2001): (back cover). 

19. Timofey Alferov, “Dragons, Animals. . .Not Apparitions,” Creation Ex Nihilo, 

vol.22, no. 3(2001):16. 

 

                                         Боби 2 
 

1. Gerard Muyzer, Geology, vol. 20, Oct. 1992.  

http://www.creationists.org/dinos


 

129 
 

2. Ariel A. Roth, Origins (Hagerstown, Maryland: Review and Herald            Pub-

lishing Association, 1998), 242.     

3. Дар ҳамон ҷой,  243. 

4. Carl Wieland, “Sensational Dinosaur Blood Report!,” Creation Ex                                            

          Nihilo, vol.19, no.4, (1997): 42. 

5. Philip J. Currie and Eva B. Koppelus, 101 Questions About Dinosaurs         
         (Mineola, New York: Dover Publikations, 1996), 12. 

6. Buddy Davis, Mike Listen, and John Whitmore, The Great Dinosaurs Adventure 

(Green Forest, Arkansas: Master Boob, 1998),88. and M. Helder, “Fresh Dino-

saur Bones Found ,” Creation Ex Nihilo,vol. 20, no.4 (1992): 16. 

7.  Carl Wieland, “ Dinosaur Bones, Just How Old Are They Really?, 

          “Creation Ex Nihilo, vol. no. 1,(1999):55.      

 

                                        Боби 3 

 
1.  Ariel A. Roth, Origins: Linking Science and Scripture (Hagerstown, Maryland: 

Review and Herald Publishing Association,1998), 218-219. 

2.  John D. Morris, The Young Earth (Green Forest, Arkansas: Master Books, 

1994). 100.  

3.  G S. McLean, Roger Oakland, and Larry McLean, The Evidence For Creation 

(Springdale, Pennsylvania: Whitaker House, 1989),167. 

4.  Henry M. Morris, Scientific Creationism (Green Forest, Arkansas: Master 

Books, 1999), 97-100. 

5. Dennis Gordon Lindsay, The Birth of Planet and the Age of the  Universe (Dal-

las, Texas: Christ For The Nations,199318-20. 

6. Alexander V Lalomow, “ Fossil Reptiles on the Russian Platform, “Technical  

Journal (Answers in Genesis, Florense, Kentucky),vol.15,no.1,6-7.  

7. Morris, The Young Earth, 88-90. 

8. Roth, Origins, 218. 

 

                                          Боби 4 

 
1. Jhon D. Morris, The Young Earth (Green Forest, Arkansas: Master Books, 

1994), 106-109. 

2. Уша жойда, 107. 

3. Ariel A. Roth, Origins: Linking Science and Scripture (Hagerstown,                                                                 

                  Maryland: Review and Herald Publishing Association, 1998), 264 
                                            

                                             Боби 5 



 

130 
 

       
      1. Sir James Frazer, Folklore in the Old Testament (London, England: 

             Maccmilan and Company, 1918), 237. 

       2.  Ariel A. Roth, Origins: Linking Science and Scripture (Hagerstown,   

            Maryland: Reviev and Herald Publishing Association, 1998), 306. 

       3.  Flood Stories from Around the World, http://www.best.com/-atta/ 

            floods.htm    

4 Дар ҳамон ҷой. 

5.   Дар ҳамон ҷой. 

6.   Дар ҳамон ҷой. 

7.   Дар ҳамон ҷой. 

      8.   Дар ҳамон ҷой. 

      9.   Дар ҳамон ҷой. 

      10. Дар ҳамон ҷой. 

      11. Дар ҳамон ҷой. 

      12. Дар ҳамон ҷой. 

                                            

 

                      Боби 6  

 
      1. G.S. McLean, Roger Oakland, and Larry McLean, The Evidence For 

           Creation (Eston, Saskatchewan: Full Gospel Bible Institute, 1989),33. 

2. R. M. Kosanke, “Palynological Studies of the Coals of the Princess 

            Reserve District in Northeastern Kentuky,” U.S. Geological Survey                              

Proffessional Paper no. 839, (1973): 20.                                                     

3. Andrew Snelling, “Coal Beds and Noah’s Flood,” Creation Ex Nihilo, 

vol, 8, no. 3, (1986): 20-21. 

4. Stuart E. Nevins, “The Origin of Coal,” Impact Article No. 41, Institute For 

Creation Research, El Cajon, California. 

5. Andrew Snelling, “Stumping Old Age Dogma,” Creation Ex Nihilo, vol. 8, 

no. 3,(1986): 20-21. 

6. Paul Giem, “Carbon 14 Content of Fossil Carbon,” Geoscience Reserch Insti-

tute, Loma Linda, California, http://www.grisda.Org/origins/51006.htm 

7. N.A. Rupke, “Sedimentary Evidens For ThevAllochthonous Origin Of Stig-

maria, Corboniferous, Nova Scotia,” Geological Society of America Bulletin, 

vol. 80. (1969):2109-2114. 

8. Henry M. Morris, Scientific Creationism (Green Forest, Arkansas: Master 

Books, 1998), 108. 

9. Tas Walker, ”Coal, Memorial to the Flood,” Creation Ex Nihilo, vol. 

23, no. 2, (2001): 26. 

       10. “Oil In Minutes,” Creation Ex Nihilo, vol. 19, no. 3, (1997):9. 

http://www.grisda.org/origins/51006.htm


 

131 
 

                   

                             

                             Боби 7 

 
        1. John D. Morris, The Young Earth (Green Forest, Arkansas: Master             

             Books, 1999), 53. 

2. “Dating Doubt,” Creation Ex Nihilo, vol.22, no. 2,(2000):9. 

3.  Morris, The Young Earth, 53. 

4. Keith Swenson, “Radio-Dating In Rubble,” Creation Ex Nihilo, vol. 23, no. 

3, (2001):23-25. 

5. Дар ҳамон ҷой, 24. 

6.  John Woodmorappe, “Radiometric Geochronology Reappraised,” Creation 

Research Quarterly, vol. 16, no.2, (1979):102-148. 194 195                                                                   

 

 

 

                                          Боби 8 

  
1. Duane T. Gish, Evolution: The Fossils Still Say No! (El Cajon,                                                         

California: Institute For Greation Research, 1995), 41. 

2. Lane Lester, “Genetics: No Friend Of Evolution,” Cretion Ex Nihilo, vol. 20. 

no. 2, (1998):22. 

3. Дар ҳамон ҷой,  22. 

4. Paula Weston and Carl Wieland, “Bears Across the World,” Creation Ex Ni-

hilo, vol. 20. no.4, (1998):30. 

5. Henry M. Morris, Scientific Creationism (Green Forest, Arkansas: Master 

Books 1998), 85. 

6. D. Shu, et. al. “Lower Cambrian Vertebrates From South China,” Nature 402 

(6765) (1999):42-46. 

7. Gish, Evolution, 53. 

8. Michael and Richard L. Thompson, Forbidden Archeology (Los Angeles, 

California: Bhaktivedanta Book Publishing, Inc., 1996. 

9. Henry M. Morris, Scientific Creationism, 89. 

10. “Mass Extinction Doubts, Creation Ex Nihilo, vol. 24, no. 2, (2002):8. 

         

                                             Боби 9   

   



 

132 
 

1. Russell Humphreys, “Evidense for a Young World,” 

http://www.rae.org/yworld.htm. 

2. John Woodmorappe, The Mythology of Modern Dating Methods (EL Ca-

jon,California:Institute for Creation Research,1999),54. 

3. J.W.Holt and J. L. Kirschvink, The Upper Olduvai Geomagnetic Field Rever-

sal from Death Valley, California: A Fold Test of Transitional Directions, 

Earth and Planetary Science Letters no. 133, (1995), 475-491. 

4. John D. Morris, The Young Earth (Green Forest, Arkansas: Master Books, 

1999), 80. 

5. Дар ҳамон ҷой, 81. 

6. “Noah’s Ark- Where Did the Water Come From,” 

http://www.christiananswers.net/q-aig/aig-cO 10.html 

7. C. Berlitz, The Lost Ship of Noah (London, England: W.H. Allen, 1987), 126. 

8. The Larouse Encyclopedia of Mythology (London, England: Chancellor 

Press, 1996), 275-277. 

9. Larry Vardiman, Sea-Floor Sediment and the Age of the Earth (El Cajon, 

California: Institute for Creation Research, 1996),12. 

 

                           Боби 10  
     

1. “ The Grand Canyon,” www.webmecca.com/creation/articles/article36.htm 

2. “Halite the Mineral,” www.desert.usa.com/mag99/jan/papr/geo_halite.html 

3. “The Grand Canyon” 

4.  Дар ҳамон ҷой. 

   5.    Michael J. Oard, An Ice Age Caused by the Genesis Flood (El Cajon,           

California: Institute for Creation Research, 1990), 78. 

5. Дар ҳамон ҷой, 78. 

6. Larry Vardiman, Ice Cores and the Age of the Earth (El Cajon, California: In-

stituute for Creation Research, 1993), 28. 

7. Oard, An Ice Age Caused, 78. 

8. Robert Bedrosian, “Eastern Asia Minor and the Caucasusin Ancient Mytholo-

gies,” http://www.virtualscape.com/rbedrosian/mythint.htm 

9.  Oard, And Ice Age, 78. 

10. “Grand Canyon Legend,” Creation Ex Nihilo, vol. 7, no.4 (1985),11.   

                                    

                                       

                                            Боби 11  
 

1. Michael J. Oard, An Ice Age Caused By the Genesis Flood (El Cajon, Califor-

nia: Institute for Creation Research, 1990), 94. 

2. Дар ҳамон ҷой, 80. 

http://www.rae.org/yworld.htm
http://www.christiananswers.net/q-aig/aig-cO%2010.html
http://www.webmecca.com/creation/articles/article36.htm
http://www.desert.usa.com/mag99/jan/papr/geo_halite.html
http://www.virtualscape.com/rbedrosian/mythint.htm


 

133 
 

3. Дар ҳамон ҷой, 33. 

4. Дар ҳамон ҷой, 98. 

5. Larry Vardiman, Ice Cores and the Age of die Earth (El Cajon, California: In-

stitute for Creation Research, 1993), 51. 

6. S.L. Vartanyan, Kh.A.H. Arslonov, T.V. Tetychnaya, and S.B. Chernov, “Ra-

diocarbon dating Evidence for Mammoths on Wrangel Island, Arctic Ocean, 

Until 2000 B.C.,”Journal of Paleontology, vol. 61, no.6(1986-87), 198-200. 

7. Oard, An Ice Age Caused, 117. 

8. “Strange Artifacts, Piri Ries Map,”http://www.world-mysteries.com/ sar_1. 

htm 

9. Дар ҳамон ҷой. 

10. John of Foudun, The Scottichronicon (Chronicle of the Scottish Nation), 

Chapter XII, http://members.aol.com/lochlan2/fordun.htm 

11. Bill Cooper, After The Flood (West Sussex, England: New Wind Press, 1995), 

251. 

12. The Venidad, Chapter Three: Onslaught of the Evil One, 

http://members.ozemail.com.au/-zarathus/chaptr3.html 

13. Henrry M. Morris, The Remarcable Records of Job (Grand Rapids, Michigan: 

Barer Boob, 1996), 29-30. 

14. Oard, An Ice Age Caused, 84. 

15. Dan Vergano, “Sunken Cities Surface in Time,” USA Today, 27 June 2001 

(World Section), http://usatoday.com/news/world/juneO 1/2001-06-28-

suncen-cities.htm 

16. Strange Artifacts. 

17. Oard, An Ice Age Caused, 117.      

 

                          Боби 12 

 
1. Michael J. Oard, An Ice Age Caused by the Genesis Flood (El Cajon, Caliаor-

nia: Institute for Creation Research, 1990), 87. 

2. G. Haynes, Mammonths, Mastadons and Elephants: Biology, Behavoir and 

The Fossil Record (Cambridge, England: Cambridge University Press, 19-91), 

48. 

3. Oard, An Ice Age Caused, 87. 

4. Дар ҳамон ҷой, 88. 

5. “Scientists Speak About Radiocarbon Dating,” 

http”//www.pathlights.com/ce_encyclopedia/06dat5.htm 

6. John D. Morris, The Young Earth (Green Forest, Arkansas: Master Books, 

1999), 65. 

7. Henry M. Morris, Scientific Creationism (Green Forest, Arkansas: Master 

Books, 1998), 161. 

http://members.aol.com/lochlan2/fordun.htm
http://members.ozemail.com.au/-zarathus/chaptr3.html
http://usatoday.com/news/world/juneO%201/2001-06-28-suncen-cities.htm
http://usatoday.com/news/world/juneO%201/2001-06-28-suncen-cities.htm


 

134 
 

8. Morris, The Young Earth, 64,82. 

9. Дар ҳамон ҷой, 82. 

10. Science, 29 June 2001, 2443-2444, 2453-2458. 

11. Jonathan Safarti, “Mammoth, Riddle of the Ice Age,” Creation Ex Nihilo, 

Vol.22, no. 2 (2000), 14-15. 

 

                             Боби 13  

 
1. Marvin L. Lubenow, Bones of Contention (Grand Rapids, Michigan: Barer 

Books, 1994), 39. 

2. David T. Moore, Five Lies of the Century (Wheaton, Illions: Tundale House, 

1995), 139. 

3. “Lucy Was a Knuckle-Walker,” Creation Ex Nihilo, vol.22, no. 3, (2000),7. 

4. Moore, Five Lies, 138. 

5. Дар ҳамон ҷой, 137. 

6. Jack Cuozzo, Buried Alive Green Forest Arkansas: Master Books, 1999), 

Chapter 27. 

7. The Works of Josephus, Translated by William Whiston (Peabody, Maryland 

Hendrikson Publisher, 1996), 35. 

          

 

                                                  Боби 14  

 
1. Ken Ham,  Carl Wieland, and Betten, One Blood (Green Forest Arkansas:   

             Masеer Books, 2001), Chapter 10. 

        2.  Дар ҳамон ҷой, Chapter 9. 

        3. “Focus Articles,” Creation Ex Nihilo,vol. 18, no. 2,(1995-1996), 7-9. 

        4.  Jack Cuozzo, Burried Alive (Green Forest, Arkansas: Master Books,  

             1999),251 

        5. David T. Moore, Five Lies of the Century (Wheaton, Illinois: Tundale      

House,  

             1995), 105. 

        6. Ham, Wieland, and Betten, One Blood, Chapter 2. 

        7. Уша жойда, 67. 

        8. Creation Ex Nihilo Technical Lournal, vol. 9, no. 2 (1995), 139-140. 

        9. Дар ҳамон ҷой. 

       10. Don Batten, “Ligers and Wolphis” What Next?, Creation Ex Nihilo, vol.           

22,no. 3 (2000), 29. 

       11. Дар ҳамон ҷой, 31. 

       12. Ham, Wieland, and Betten, One Blood, 54. 



 

135 
 

 

 

                                 Боби-15  

 
1. John Woodmorappe, Noah’s Ark: A Feasibility Study 9El Cajon, California: 

Institute for Creation Research, 1996), 10. 

2. Дар ҳамон ҷой, Chapter 3. 

3. Larry Pierce, “The Largest Ships of Antiquity,” Creation Ex Nihilo, vol.22, 

no. 3 (2000), 46. 

4. Woodmorappe, Noah’s Ark, 49-50. 

5. “Wood,” The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the Near East, Eric M. 

Meyers, ed., (New York: Oxford, University Press, 1997), 347-349. 

6. “The Working Celtic Cross,” E.M. Crichton, http://www.world-

mysteries.com/ sar_5.htm 

7. The Works of Josephus, translated by William Whiston (Peabody, Maryland: 

Hendrickson Publisher, 1996), 34. 

8. “Measuring Noah’s Ark,” http://brians_annex_Ji. tri-

pod.com/noahsarkmeasured.html    

 

                               Боби 16 

 
     1. Marvin L. Lubenow, Bones of Contention (Grand Rapids, Michigan: Baker  

             Books, 1994), Chapter 12. 

         2. Henry M. Morris, Scientific Creationism (Green Forest, Arkansas: Master 

              Books, 1998), 175. 

         3. Michael J. Oard, And Ice Age Coused by the Genesis Flood (El Cajon, Cali-

fornia: Institute for Creation Research, 1990), 94. 

         4. Duane T. Gish, Dinosaurs by Design (Green Forest, Arkansas: Master 

Books,1996), 75. 

         5. Robert Bedrosian, “Eastern Asia Minor and the Caucasus in Ancient   

             Mytholo gies,” http://rbedrosian.com/mythint.htm 

6.  N.G.L. Hammond, A History of Greece (Oxford, England: Clarendon Press, 

      1967), 87.              

  

                              Боби 17 

 
1. Russel Humphreys, Starlight and Time (Green Forest, Arkansas: Master 

Books, 2002). 

http://www.world-mysteries.com/
http://www.world-mysteries.com/
http://brians_annex_ji/
http://rbedrosian.com/mythint.htm


 

136 
 

2. Russel Humphreys, “A Young Earth Relativistic Cosmology,” 

http://www.pages.org/bcs/bcs051.html 

3. Humphreys, Starlight, 73. 

4. Jonathan Safarti, “Exploding Stars Point to a Young Universe,” Creation Ex    

Nihilo, vol. 9, no. 3 (1997), 46-48. 

5. Danny Faulkner, “Comets and the Age of Solar System,” Creation Ex Ni-

hiloTechnical Journal, vol. 11, no.3 (1997), 264-273.     

                                                       

                                 Боби 18 

        
1. Tom Van Flandern, Dark Missing Planets and New Comets (Berkley, Califor-

nia: North Atlantic Books, 1993), 235. 

2. “ The Mazzaroth or Zodiac,” http://www.tckillian.com/greg/mazzaroth.html 

3. Enuma Elish, The Babylonian Creation Epic, Tablet 

IV,http”//www.piney.com/Enuma4.html 

4. Van Flandern, Dark Matter, 161. 

5. Дар хамон чой, 222-225. 

6. D.S. Allan and J.B. Delair, “When the Earth Nerly Died,” http://dialspase.dial. 

Pipex.com/town/parade/henryr/scispi/atlantic/.htm  

                

                       Боби 19 
 

1. John D. Morris, The Young Earth (Green Forest, Arkansas: Master 

Boob,1999), 87. 

2.   Henry M. Morris, Scientific Creationism (Green Forest, Arkansas: Master 

Books, 1998), 154 

3. Morris, The Young Earth, 83. 

4. Дар ҳамон ҷой, 75. 

5. Andrew Shelling, “Coal Beds and Noah’s Flood,” Creation Ex Nihilo, vol. 

8,no.3 20-21. http://www.answersingenesis.org/docs/1137.asp 

6. Дар ҳамон ҷой. 

7. dave Phillips, “Neanderthals Are Still Humman,” Impact article no. 323, (In-

stitute for  Creation Research, El Cajon, California), 

http://icr.org/pubs/imp/imp-323.htm 

8. The Sydney Morning Herald, Sydney, Australia, 21 Feb 1996, p.9. 

9. Morris, Scientific Creationism, 175.       

 

 

                                           Боби 20 

http://www.tckillian.com/greg/mazzaroth.html
http://dialspase.dial/
http://www.answersingenesis.org/docs/1137.asp
http://icr.org/pubs/imp/imp-323.htm


 

137 
 

 
1. James H. Breasted, A History of Egypt, 2-edition, 23. 

2. Sir Alan Gardner, Egypt of the Pharaohs (New York: Oxford University 

Press, 1961), 53. 

3. P. John Crowe, “The Revision of Ancient History-A Perspective,” section 

2.4.,http://www.knowladge.co.uk/sis/ancient.htm 

4. Дар хамон ҷой. 

5. Robert Schoch, “Re-dating the Great Sphinx,” 

http://www.antiquityorman.com/Schock_redating.html 

6. Duane T. Gish, Dinosaurs by Design (Green Forest, Arkansas: Master Books, 

1996), 74. 

7. “Ancient Eclidses,” The History Net, 

http://ancienthistori.about.com/library/weekly/aa080399.htm 

8. William Loftus, Travels and Researches in Chaldea and Sandi (London, Eng-

land: James Nisbet, 1857), 29. 

9. “The Confusion of the Language,” http://www.varchive.org/itb/confus.htm 

10. Larry Pierse, “In the Days of Peleg,” Creation Ex Nihilo, vol. 22. no. 1 

(2000), 46. 

11.  Дар хамон ҷой, 47. 

12.  Дар хамон ҷой. 

13. Bill Cooper, After The Flood (West Sussex, England: New Wine Press, 1995), 

81. 

14.  Дар хамон ҷой, 104 

15.  Дар хамон ҷой, 84 

16. Дар хамон ҷой, 94-95 

17. Дар хамон ҷой 84 

18.  Дар хамон ҷой 105 

19.  Дар хамон ҷой 46-55 

20.  Дар хамон ҷой, 244. 

21.  The Works of Josephus, translated William Whiston (Peabody, Mary-land: 

Hendrickson Publishers, 1996), 35.      

 

                      Боби 21  

    
1. Marvin Lubenow, Bones of Contention (Grand Rapids, Michigan: Baker 

Books, 1994), 220. 

2. Дар хамон ҷой , 214. 

3. Дар хамон ҷой, 217. 

4. Дар хамон ҷой,  216. 

5. Дар хамон ҷой,  221. 

http://www.antiquityorman.com/Schock_redating.html
http://ancienthistori.about.com/library/weekly/aa080399.htm
http://www.varchive.org/itb/confus.htm


 

138 
 

6. The Works of Josephus, translated by William Whiston (Peabody, Maryland: 

Hendrickson Publishers, 1996), 35. 

7. Grant Jeffery, The Signature of God (Nashville, Tennessee: Word Publishing, 

1998), 40. 

8. “The Exodus,” http://www.countrylife.org/hero.htm 

9. Jeffrey, The Signature of God, 39. 

10.  Rabbi Yakov Kleiman, “The Cohanim/DNA Conecction,” 

http://www.aish.com/societywork/sciencenature/The_Cohanim_-

_DNA_Connection.asp 

11.  Jaffrey, The Signature of God, 34. 

12.  The Works of Josephus, 38. 

13.  Randall Price, The Stones Cry Out (Eugene, Oregon: Harvest House Publish-

ers, 1997), 98. 

14.  Дар хамон чой, Chapter 8. 

15.  Дар хамон чой Chapter 6. 

16.  Дар хамон чой, 82. 

 

 

                          Боби 22 

 
1. С. H. Kangand Ethel R. Nelson, The Discovery of Genesis (St. Lou-

is,Missouri: Concordia Publishing House, 1979), 95. 

2. Уша жойда, 98. 

3. 3. Уша жойда, 98. 

4. 4. Ethel R. Nelson, Richard E. Broadberry, and Ginger Tong Chock, God’s 

Promise to the Chinese (Dunlap, Tennessee: Read Books Publisher,   1997), 

5. Дар хамон чой, 27. 

6. Дар хамон чой, 21. 

7. Дар хамон чой, 109. 

8. Дар хамон чой, 30. 

9. Дар хамон чой, 58. 

10. Дар хамон чой, 61. 

11. Дар хамон чой, 99. 

12. Дар хамон чой, 69. 

13. Дар хамон чой. 

14. Дар хамон чой, 9. 

15. Дар хамон чой, 65. 

16. Don Rishardson, Eternity In Their Hearts (Ventura, California: Regal Books, 

1984), 128. 

17. Nelson, Broadberry and Chock, God’s Promise, 60. 

18. Дар хамон чой, 51. 

http://www.countrylife.org/hero.htm
http://www.aish.com/societywork/sciencenature/The_Cohanim_-_DNA_Connection.asp
http://www.aish.com/societywork/sciencenature/The_Cohanim_-_DNA_Connection.asp


 

139 
 

19. Дар хамон чой, 8. 

20. Дар хамон чой, 8. 

21. Rishardson, Eternity, 67.              

 

                          Боби 23  

 
1. Grant R. Jeffrey, The Signature of God (Nashvile, Tennessee: Word Publish-

ing, 1998), 209-228. 

2. Randall Price, Secrets of the Dead Sea Scrolls (Eugene, Oregon: Harvest 

House, 1996), 76. 

3. Дар хамон чой, 80.         

 

                           Боби 24 

 
1.  Хушхабари Матто 28:4 

2. James Orr. The Ressurrection of Jesus (London, England: Hodder and Stough-

ton, 1909), 160. 

3. Grant Jeffrey, The Signature of God (Nashville, Tennessee: Word Pub- 

Lishing, 19998), 336-339. 

4. Дар хамон чой. 99-100 

5. Дар хамон чой, 110. 

6.  Хушхабари Луқо 23:44-45. 

7. Josh McDowell, Evidence That Demands a Verdict (Nashaville, Tennes-see: 

Thomas Nelson, 1979), 86. 

8. Ҳавориён 21:20. 

9. “Historical Sourses on Jesus,” http://www.btinternet.com/-nbch/sources.html 

10.  Дар хамон чой. 

11.  Randall Price, The Stones Cry Out (Eugene, Oregon: Harvest House, 1997), 

85.          

 

                      Боби 25 

 
1. Хушхабари Матто 24:1-2. 

2. Lambert Dolphin, “The Destruction of the Second Temple,” 

http://www.Idolphin.org/destruct2.html 

3.  Хушхабари Луко 13:35 

4. Китоби Ишаъё Пайғамбар 11:11-12. 

5. Ҳастӣ 10:14 

http://www.btinternet.com/-nbch/sources.html
http://www.idolphin.org/destruct2.html


 

140 
 

6. Randall Price, The Stones Cry Out (Eugene, Oregon: Hervest House, 1997), 

222-227. 

7. The Works of Josephus, edited by William Whiston (Peabody, Maryland: 

Hendrickson Publisher, 1996), 36. 

8. Дар хамон чой, 35. 

9. Китоби Ишаъё Пайғамбар 11:12 

10.  Хушхабари Матто 24:14 

11.  Мактуби дуюми Бутрус  3:8 

12.  Китоби Ишаъё пайғамбар 2:4 

13.  Ваҳӣ 20:6 

14.  Ваҳӣ 13:5-7. 

15.  Ваҳӣ 21:1-2 

16.  Мактуб ба Румиён 11:7-8 

 

 

 

                                                                                     

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

141 
 

                           Мундариҷа 

 

 
                     ( тасдиқҳое, ки рад кардан муҳим аст) 

 

Сарсухан………………………………………………………………3 

Фикрҳо: 

1. Динозаврхо тақрибан 65 миллион сол пеш мурда рафтаанд...4 

2. Ба динозаврҳои кофташаванда миллионҳо со ласт…………...9 

3. Ҷинсҳои таҳшин дар тӯли миллионҳо сол оҳиста  

ба вуҷуд омадааст………………………………………….……11 

4. Кӯҳҳо тақрибан 65 миллион сол пеш ба вуҷуд омадаанд.…...17 

5. Тӯҳфони Умумиҷаҳонӣ сафсата аст…………………………...22 

6. Ба маъданҳои ангишт ва нефт миллионҳо со ласт……………27 

7. Солшумории радиометрикӣ нишон медиҳад, ки  

ба ҷинсҳои кӯҳӣ миллионҳо сол аст…………………………...31 

8. Як намуди ҳайвонон аз дигарон дар рафти эволюцияи  

миллионсола ба вуҷуд омадаанд……………………………….35 

9. Ҳаракати пластҳои қишри Замин миллионхо сол 

ва доимо оҳиста ба вуҷуд омадаанд…………………………...41 

10. Каньони калони Колорадо миллионҳо сол 

 ба шакл омадааст……………………………………………..47 

11. Давраи яхбандӣ 200 000 сол пеш оғоз кард ва 

 тақрибан 10 000 сол пеш ба охир расид…………………….52 

12. Мувофиқи солшумории радиоуглеродӣ мамонтҳо дар  

 Дараи яхбандӣ такрибан 10000сол пеш маҳв шудаанд……58 

13. Одамон аз маймунҳо тақрибан се миллион сол пеш ба 

 вуҷуд омадаанд……………………………………………….62 

14. «Ирқҳои» одамизодро низ монанди «навъи»  

 ҳайвонот эволюция менамоянд……………………………...65 

15. Миллионҳо намуди ҷонзотон ба киштии Нӯҳ 

 ҷойгир шуда натавонистанд…………………………………72 

16. Асри санг тақрибан миллионхо сол пеш оғоз ёфт, 

 асри биринҷ ва оҳан бошад, хеле дертар…………………...76 



 

142 
 

 

17. Коинот миллиардҳо сол инҷониб дар натиҷаи 

 Таркиши калон буньёд шудааст……………………………..81 

18. Динозаврхо 65 миллион сол инҷониб аз сабаби фаъолии 

 вулқонҳо, ёки афтидани метеортҳо маҳв шудаанд………...86 

19. Ба Замин миллиардхо сол, ба башарият бошад, 

 миллионҳо сол аст……………………………………………90 

20. Таърихи ҳақиқии умумиҷаҳонӣ назар ба таърихи 

 мифологии библиявӣ ба гузаштаи хеле дур меравад………94 

21. Китоби Ҳастӣ афсона аст, зеро Мӯсо онро дар атрофи 

 соли 1400 то мелод ба навиштан оғоз карда буд………….100 

22. Цивилизацияи Хитои Қадим аз цивилизацияи  

 Шарқи Наздик мустақилона инкишоф ёфтааст…………...105 

23. Дар Аҳди Қадим оид ба аҷоиб муҷасамшавии 

    Масеҳ башорат нест………………………………………...110 

24. Исо ҳамту инсони меҳрубон ва оқил буд………………….116 

25. Библия ояндаи моро ба башорат кардан қодир нест……...120 

 

 Хотима……………………………………………………….125 

 Ташаккурнома……………………………………………….127 

 Эзоҳ…………………………………………………………..128 

 

 

 


