
Точикистон

ХУЛОСАИ

Академияи тахсилоти Точикистон ба рисолаи номзадии Саидахмадов 

Мирзохомид Мирзоевич дар мавзуи «Методикаи таълими рузгору осор 

ва андешахои Абуханифаи Нуъмон ибни Собит Имоми Аъзам дар

муассисахои таълимй»

Рисолаи номзадии Саидахмадов М.М. дар мавзуи «Методикаи 

таълими рузгору осор ва андешахои Абуханифаи Нуъмон ибни Собит 

Имоми Аъзам дар муассисахои таълимй” дар Пажухишгохи рушди 

маориф ба номи Абдурахмони Ч,омии Академияи тахсилоти Точикистон 

ба анчом расидааст. Дар давраи омода кардани рисола 

СаидахмадовМ.М. унвончуйи Пажухишгохи рушди маорифи Академияи 

тахсилоти Точикистон пазируфта шудааст. Рохбари илмии унвончуй 

доктори илмхои филологй, профессор Исрофилниё Шарифмурод 

Рахимзода мебошад.
*

Шуъбаи илм ва инноватсияи Академияи тахсилоти Точикистон бо 

иштироки мутахассисон аз Пажухишгохи рушди маорифи Ба номи 

Абдурахмон Ч,омии ATT баъд аз баррасии муфассали рисолаи 

Саидахмадов М.М. ба хулосаи зер расид:

Рисола дар мавзуи «Методикаи таълими рузгору осор ва 

андешахои Абуханифаи Нуъмон ибни Собит Имоми Аъзам дар 

муассисахои таълимй» тахди^оти комилу анчомёфтаи илмист, ки дорой 

ахаммияти назарию амалй ва навгонии илмй мебошад. Муаллиф 

пажухиши пурдомана ва муфассалеро анчом додааст, ки он дар шакли 

рисолаи илмй тахия гардидааст.

«Тасдик мекунам»

демияи тахсилоти 

ATT Бобизода F.
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Рисола бо масъалагузорихои чиддии илмй, хулосаю баррасии 

далелнок ва масъалагузорихои бочуръатона пеши назар меояд. Муаллиф 

масоили ба миён гузоштаро бо низом ва дар сатхи хуби илмй халлу фасл 

кардааст.

Ахаммияти пажухиши мавзуи рисола дар он аст, ки бори нахуст 

таълими рузгору осор ва андешахои Имоми Аъзам (р) ва шеваи тадриси 

мазхаби ханафй тахкик шуда, роххои нисбатан осони шинохти ин мазхаб 

ва тарзи дурусти таълими он дар зинахои тахсил таъйин шудааст. Дар 

рисола бори аввал шеваи дарсгуии Имоми Аъзам (р) дар халкаи 

шогирдон, бахсхои у бо донишмандони дин, алалхусус бо намояндагони 

мазохиби дигар, чавоб ба суолоти корафтодагон дар масоили шаръй ва 

дигар масъалахои марбут ба мазхаби ханафй баррасй гардидаанд.

Рисола барои шинохти мазхаби ханафй ва таълими рузгору осор ва 

андешахои поягузори ин мазхаб -Имоми Аъзам Нуъмон ибни Собит (р) 

аз чанд чихат судманд аст. Омузгорони муассисахои тахсилоти миёнаи 

умумй хангоми тадриси фанни «Таърихи дин», устодони донишкадаву 

донишгоххо хангоми таълими фанхои «Таърихи дин», «Диншиносй» ва 

алалхусус устодони Донишкадаи исломй хинни таълими акоиди Имоми 

Аъзам (р) онро метавонанд ба сифати дастури таълимии иургановат ва 

хеле арзишманд истифода баранд.

Дастовардхои рисолаи мазкурро метавон дар раванди тарбиявй ва 

ахлокии чавонон ва наели наврас аз нигохи дину мазхаб дар Точикистон 

ва дигар кишвархои мусулмонй истифода кард. Унвончу зарурати 

омузиши рузгору осори ва таъйини методикаи таълими андешахои 

таълимию ахлокии ин мутафаккири бузургро вокеъбинона ба миён 

мегузорад ва таъкид мекунад, ки омузиши хаёт ва фаъолияти пешвои 

мазхаби ханафй ва факехи ахли суннат Имоми Аъзам дар мактабхои 

тахсилоти миёнаи умумй басо мухим буда, хонандагонро дар рухи одобу 

ахлоки хамида, гояхои худшиносиву худогохй, покиву некй, матонату 

шучоат, дустиву бародарй, худофахмиву худотарей, тамизи неку бад, 

халолу харом ва амсоли инхо тарбият мекунад.



Унвончуй дар боби якуми рисола, ки «Авзои сиёсию динй ва 

фархднгии замони зиндагии Имоми Аъзам ва шеваи таълими онх,о» 

унвон дорад, дар асоси омузиши дакики сарчашмахои таърихию адабй 

ва чугрофии курунивустой ва асархои тадкикотии донишмандоии 

муосир вазъияти сиёсию ичтимой ва динии замони зиндагии Имоми 

Аъзам ва алалхусус шахрхои Куфаву Макка, ки бештари умри 

мутафаккир дар ин шахрхо гузаштааст, дакик муайян гардида, шеваи 

таълими онро нишон додааст.

Муаллифи рисола дуруст кайд мекунад, ки таълими босалохдят ва 

максадноки замони зиндагии Имоми Аъзам заминаи мантикие барои 

дарки андешахои у мухайё мекунад,зеро бидуни донистани вазъияти 

сиёсию ичтимой ва алалхусус динии замони зиндагии поягузори мазхаби 

ханафй дарк ва таълими дурусти он аз имкон берун аст.

Ч,олиби таваччух аст, ки муаллифи рисола дойр ба тадриси хар як 

масъалаи марбут ба мавзуъ методи мушаххас пешниход мекунад. 

Масалан, аз он сабаб, ки вазъияти сиёсию динии замони зиндагии 

Имоми Аъзам доираи васеи масъалахоро дарбар мегирад, муаллифи 

рисола рохи бехтари тадриси онро ба тарики обзорй медонад. Ба 

андешаи М. Саидахмадов, “таълими мавзуи обзорй имкон фарохам 

меоварад, ки хонандагон дойр ба авзои сиёсию ичтимой ва алалхусус 

динии замони зиндагии Имоми Аъзам маълумоти кофй ба даст оваранд” 

(Автореферат, с.8). Вокеан, махсусияти мавзуи обзорй дар он аст, ки 

масоили зиёди ин ё он марохили сиёсй, адабй ва ё динию фархангиро 

фаро мегирад. Бинобар ин омузгор бояд масоили марбут ба мавзуъ, 

яъне авзои сиёсию динй ва фархангии замони зиндагии мутафаккири 

бузургро ба таври мухтасар, фишурда амалй гардонад.

Дар фасли дигари боби якум замина ва омилхои пайдоиши мазхаби

ханафй ва сабабхои такомули он дар кишвархои мусулмонй, алалхусус

манотик;и точикнишин тахкик шуда, шеваи таълиму тадриси он таъйин

гардидааст. Дар фасли севум ба таври мухтасар макоми таълиму тарбия

дар дини ислом баррасй шуда, шеваи таълими Куръону суннат дар
з



мактаб ва мадрасахои асримиёнагии маноти^и точикнишин, аз чумла 

Мовароуннахру Хуросон муайян шуда, ки барои дарки мазхаби ханафй 

ва таъйини таълими дурусти он замина мухайё кардааст.

Боби дувуми рисола «Методикаи таълими рузгор ва шеваи 

зиндагиии Абуханифаи Нуъмон ибни Собит (р)» унвон дошта, аз шаш 

фасл фарохам омадааст, ки хар як масъалаи марбут ба замони зиндагй ва 

тарики зиндагии ин мутафаккири бузурги олами ислом муфассал 

баррасй шуда, методикаи таълими он ироа шудааст. Аз чумла кайд 

гардида, ки рузгор ва шеваи зиндагии Имом Абуханифаи Нуъмон (р) 

оганда аз ахаммияти тарбиявй буда, агар дуруст таълим дода шавад, дар 

камолоти маънавии шогирдон муассир хохад буд.

Муаллиф бар он андеша аст, ки “шеваи зиндагии Имом Абуханифа 

(р) намунаи олии Инсони Комил аст, ки хонандагонро дар рухияи 

худшиносй ва худошиносй тарбият намуда, онхоро ба рохи рост хидоят 

мекунад, то саодати дучахониро ба даст оваранд” (Рисола.32). Хдмчунин 

дар фаслхои ин боб методикаи таълими “Васиятнома”-ю “Андарзнома”- 

и Имоми Аъзам, шеваи таълими Имоми Аъзам дар тарбияи шогирдон, 

усули тадриси андешахои шогирдони Имом ва методикаи таълими 

мунозирахои Имом Абуханифа баррасй шуда, роху равиши таълими 

онхо пешниход шудааст.

Нук'гаи чолиб он аст, ки мусаннифи рисола ибтидо масъалае аз 

масоили марбут ба мавзуъро пешниход мекунад, тахкику баррасй 

менамояд ва баъд аз он тарзи таълими онро бо назардошти мавазуъ ва 

ба назар гирифтани синну соли хонандагон пешниход менамояд. Ин 

хама имкон медихад, ки хонандаи рисола аз чанд методи таълим дар 

тадриси як масъала огох гардад.

Масалан, бино ба гуфтаи муаллифи рисола, “хангоми баррасии 

мавзуи “Методикаи таълими рузгор ва осори шогирдони Имоми Аъзам” 

муаллим метавонад илова бар методхои лексия ва накд аз методи сухбат 

истифода барад. Зеро бино ба кавли методистон, сухбат чун усули 

таълим аз накди муаллим бо чунин хусусияташ фарк мекунад, ки агар
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хангоми накли муаллим хонандагон танхо шунавандаи фаъол бошанд, 

дар чараёни аз методи сухбат (суолу чавоб) ташкил намудани лахзахои 

даре, аз чумла дар лахзаи баёни мавзуи нав дар баробари муаллим 

хонандагон хам дар халли масъалахо ширкат варзида, бо чавобхои худ 

ва баъзан баёни фикрхои мустак;или худ сахм мегузоранд”(Рисола, -с.,35).

Х,ангоми корбурди методи сухбат ташкил кардани суолу чавоб, ки 

ба мохияти мавзуъ дахл дошта бошад, имкон фарохам меоварад, ки 

масъалахо хубтар бехтар хал гарданд. Мусанниф таъкид менамояд, ки 

хангоми истифодаи методи сухбат омузгор бояд ба мазмун ва тартиби он 

дивдат дихад. Х,ар як суоли пешниходшуда бояд хадаферо дар дунбол 

дошта бошад ва шогирдонро ба андеша водорад.

Дар боби севум, ки аз бобхои асосии рисола ба шумор меравад, 

акоиди мазхаби Имом Аъзам (р) мавриди баррасй карор гирифта, шева 

ва тарзу усули таълими он пешниход шудааст. Аз чумла, дар фасли 

аввали ин боб таснифоти мутафаккир дойр ба илми калом муайян 

гардида, шеваи таълими онхо ироа шудааст.

Дар фасли дувуми боби севум андешахои авддатии Имоми Аъзам 

дойр ба масоили шариату имон, алалхусус масъалаи шинохти Худованд 

мавриди тахкик карор гирифта, шеваи тадриси босалохияти он 

пешниход шудааст. Аз чумла зикр шуда, ки ба андешаи Имом 

Абуханифа (р) «шинохтани Худованд бо акду заковат вочиб аст». Яъне, 

аз он чо ки Худованд ба инсон акду заковат додааст, пас барои у вочиб 

аст, ки бо акли худододааш X о лики хешро бишиносад ва ба У имон 

оварад. Омузгор бояд авддаи Имоми Аъзамро ба саъми шогирдон 

бирасонад, ки Худоро бо акл мешиносанд ва бо дил ба У имон 

меоваранд (Автореферат, с. 18).

М. Сайидахмадов дар фасл севуми боби мазкур, ки «Услуби фикди 

Имом Абуханифаи Нуъмон ибни Собит (р) ва шеваи омузишу таълими 

усули мазхаби у» ном дорад, зарурати омухтани илми фикх ва нащни он 

дар халли мушкилоти динии пайравони мазхаби ханафй бо далоили

илмй собит намуда, шеваи босалохияти тадриси он пешниход менамояд.
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Ба андешаи муаллифи рисола, “мухимтарин метод барои таълими усули 

фикх методи сух,бат ё худ суолу чавоб мебошад. Методи сухбат имкон 

медихад, ки шогирдон бештар ба мавзуъ дикдат диханд ва масоили 

барояшон норавшанро ба тарици суолу чавоб бо омузгор мушаххас 

гардонанд. Дар таълими усули фикх аз ду намуди методи сухбат: сухбати 

маълумотдиханда ва бахотироваранда истифода бурдан мувофици 

максад аст (Автореферат, 19).

Ба хамин минвол муаллифи рисола хар як рукни усули фикди 

Имоми Аъзамро баррасй намуда, шеваи таълими онро бо овардани 

намунахо бо далолили илмй собит намудааст.

Дар баробари дастовардхо дар рисола баъзе камбудихо ба назар 

расид, ки рафъи онхо ба манфиати кор хохад буд:

1. Муаллифи рисола барои собит намудани андешаи Имоми Аъзам 

дойр ба масоили мавриди назар аз чандин сарчашмахо далел 

меоварад, ки боиси тулонии сухан мегардад. Хубтар аст, ки дар хар 

масъала ба сарчашмаи асл мурочиат шавад ва сарчашмахои 

дарачаи дувуми севум канор гузошта шавад.

2. Баррасии муфассали хар як масъала боиси тулонии сухан гашта, 

гохо мавзуи асосй, яъне тахкики методикаи таълим макоми 

дувумдарача касб кардааст. Бехтар аст бештар методикаи таълими 

хар як масъалаи марбут ба мавзуъ коркард шаванд.

3. Муаллифи рисола дар сохаи методикаи таълим бештар ба 

тахкик,оти донишмандони ватанй такя мекунад ва хеле кам аз 

мухавдшфни хоричй истифода бурдааст. Хусусан, навиштахои 

методистони рус камтар мавриди корбаст карор гирифтаанд.

4. Дар рисола иштибохоти техникй ва хатохои имлоию ва баъзан 

услубй ба назар мерасанд, ки рафъи онхо арзиши риисола баланд 

мебардорад.

5. Пешниход мекардем, ки дар номи рисола вожаи “Методика” 

бардошта шуда, он чунин номгузорй гардад: “Таълими рузгору
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осор ва андешахои Абуханифаи Нуъмон ибни Собит Имоми Аъзам 

дар муассисахои таълимй».

Дар мачмуъ, рисолаи Саидов Мирзохомид Мирзоевич иажухиши 

комилу анчомёфта мебошад ва онро метавон ба химоя тавсия намуд.

Хулосаи мазкур баъд аз баррасии муфассали рисола дар мачлиси 

шуъбахи илм ва инноватсияи Академияи тахсилоти Точикистон бо 

иштироки мутахассисон аз Пажухишгохи рушди маориф ба номи 

Абдурахмони Ч,омии ATT ва кафедраи методикаи таълими забон ва 

адабиёти Донишгохи давлатии омузгории Точикистон ба номи 

Садриддин Айнй бо иштироки 17 нафар устодон кабул гардид. 

Суратчаласаи №6, аз таърихи 30.08.2019.

Мудири шуъбаи илм ва иннова™”ан 

Академияи тахсилоти Тоники

номзади илмхои педагоги С. Камолзода

Маълумот барои робита:

Сурога: 734024, ш. Душанбе, кучаи Айни, 45 

Телефонхо: 2274666 (кор); 918232822 (моб.)

Имзои С. Камолзодаро тасдик мекунам: 

Сардори шуъбаи кад£

Академияи тахсилоти Саидова М.
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