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Тафсири умумии кор 
 

 Мубрамияти мавзўи тањќиќ. Таълими босамар ва маќсадноки 
рўзгоруосори суханварон ва андешаву аќоиди  мутафаккурони бузурги 
миллат дар муассисањои таълимї аз масоили муњими таълиму тарбия ва 
методикаи таълим ба шумор меравад.Яке аз мавзўи муњимми имрўзи 
љомеаи Тољикистон шинохтани мазњаби Имоми Аъзам ва шеваидурусту 
босамари таълимирўзгору осор ва андешањои  ўст. Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид кардаанд: “Мо мероси гузаштаи 
маънавї ва шахсиятњои баруманди  илмї, динї, адабї, сиѐсї ва 
иљтимоии халќи худро бояд хуб шиносем ва бо истифода аз осори ѓанї 
ва боарзиши онњо љомеаи имрўзаро дар рўњияи эњтиром  ба гузаштагон 
тарбия карда, ба ин васила як давлати озод обод ва орї аз таассубу 
ихтилоф эљод намоем”(2,160) ва дар ин масъала омўзиши аќоиди  
каломии Имоми Аъзамро вазифаи муњимми муњаќќиќон медонанд: 
“Имрўз замоне фаро расидааст, ки андешањо ва аќоиди каломии ин 
мутафаккир (мурод Имоми Аъзам- С.М.М.)-и бузург мавриди омўзиш ва 
баррасии амиќу њамаљониба ќарор гирад. Ин вазифаи шарафмандонаи 
муњаќќиќони имрўза ва оянда аст” (1,160). Мазњаби њанафї, ки Имоми 
Аъзам бунѐдгузори он аст, барои иттињоду  њамбастагии мусалмонон дар 
гўшаву канори олам, хусусан дар Тољикистон хизматњои назаррасеро 
анљом додаст ва бештари мардуми кишвари мо гаравидаи ин мазњабанд. 
Аз сўйи дигар, дар муассисањои таълимї, аз љумла дар муассисањои 
тањсилоти миѐнаи умумї фанни “Таърихи дин” таълим дода мешавад, ки 
ќисмати асосии онро таърихи дини ислом ташкил медињад ва мазњаби 
Имоми Аъзам дар он љойгоњи хосса дорад. Њамчунин дар муассисањои 
тањсилоти олии кишвар, аз љумла Донишкадаи давлатии исломї фанни 
“Таърихи дин” ва “Диншиносї” тадрис мегардад, ки бидуни донистани 
мазњаби Имоми Аъзам ва шеваи дурусти таълими он ба маќсад расидан 
аз имкон берун аст. Илова бар ин, бархурди тамаддунњо ва ихтилофњои 
мазњабї боиси гаравидани љавонон ба равияњои гуногуни тундгаро 
гашта, ки љавонони тољик дар ин масъала истисно нестанд. Таълими 
дурусту босалоњияти ин “мазњаби тањаммулгаро” (таъбири Пешвои 
миллат -Эмомалї Рањмон) метавонад љавонони моро аз хатари 
гаравидан ба љараѐнњои динии экстримистии тундгаро наљот бахшад. 
Њама ин масълањо зарурати тањќиќу омўзиши мазњаби Имоми Аъзам ва 
коркарди шеваи тадриси ин мазњабро ба миѐн оварда, ки интихоби 
мавзўъ аз инљост. 
 Дараљаи омўхта шудани мавзўъ.Дар Тољикистону 
Афѓонистон,Њиндустон, Эрон ва мамолики арабдоир ба масъалањои 
гуногуни  мазњаби Имоми Аъзам, ки яке аз чањор мазњаби ањли суннат 
аст,тањќиќоти судманде анљом  шудааст. Аммо дар мавриди методикаи 
таълими осору рўзгор, андешањои динии Имоми Аъзам (р) ва шеваи 
тадриси мазњаби њанафї ба љуз аз навиштањои академик М. Лутфуллоев  
“Имоми Аъзам ва равиши донишандўзї» (8), С. Мањкамов  «Омўзиши 



њаѐт ва эљодиѐти Имоми Аъзам дар мактаб» (9), Фахриддин 
Насриддинов “Усули таълим ва тадриси Имоми Аъзам” (11) ва 
М.Ањмадов “Таълими адабиѐти тољик”(6) чизи дигаре, ки бевосита ба 
мавзўи мавриди тањќиќ дахл дошта бошад, ба назар нарасид. Устод М. 
Лутфуллоев дар навиштаи хеш “Имоми Аъзам ва равиши донишандўзї» 
перомуни  шеваи таълими Имоми Аъзам ва андешањои эшон дар 
мавриди усулитаълиму тарбия ва донишандузї изњори назар кардаанд, 
ки љолиби таваљљуњ аст (8).  Китоби С. Мањкамов дар мавриди омўзиши 
рўзгору осори Имоми Аъзам барои омўзгорони мактаб  дастурамали 
хубест. Муаллиф зарурати омўзиши рўзгор ва осори ин мутафаккири 
бузургро воќеъбинона ба миѐн мегузорад ва таъкид мекунад, ки 
«омўзиши њаѐт ва фаъолияти пешвои мазњаби њанафї ва фаќењи ањли 
суннат Имоми Аъзам дар мактабњои тањсилоти миѐнаи умумї басо 
муњим буда, хонандагонро дар рўњи одобу ахлоќи њамида, ѓояњои 
худшиносиву худогоњї, покиву некї, матонату шуљоат, дўстиву 
бародарї, худофањмиву худотарсї, тамизи неку бад, њалолу њаром ва 
амсоли инњо тарбият мекунад» (9,6).Аз он љо, ки муроди муаллиф танњо 
хонандагони мактаб буда, дар ин китоб танњо чанд масъалаи мазњаби 
њанафї баррасї шуда, шеваи таълими онњо нишон дода шудаасту бас. Ф. 
Насриддинов низ дар маќолаи хеш перомуни фаъолияти омўзгории 
Имоми Аъзам бањс намуда, муњимтарин хасоиси мактаби фиќњи ўро бо 
далоили илмї нишон додааст (11). М. Ањмадов дар китоби хеш 
“Таълими адабиѐти тољик” аз наќши бузурги мазњаби њанафї дар љањони 
ислом ва зарурати омўзиши усули таълим ва андешањои Имоми Аъзам 
(р)-ро  ба миѐн мегузорад ва усули таълиму тадриси мутафаккирро шарњ 
медињад (6). Дар китобу рисолањои дигар, ки доир ба рўзгору осори 
Имоми Аъзам ба нашр расидаанд , ба усули фиќњи њанафї ва шеваи 
тадриси Имом Абўњанифа ишорањо шудаанд, аммо дар њеч яке аз онњо 
методикаи таълими рўзгору осор ва андешањои динии пешвои мазњаби 
њанафї ба таври комил тањќиќ нашудааст.     
Њадафи тадќиќ: аз лињози назариявїасоснок кардан ва аз љињати амалї 
коркард намудани шеваи нисбатан осони шинохти мазњаби њанафї ва 
таъйини усули таълими он дар муассисањои таълимї, алалхусус дар 
мадрасаву донишкадањои исломї. 
Обекти тадќиќ: раванди бо таълими њамкории байнишахсї фаро 
гирифтани омўзгори ояндаи таърихи дини ислом дар муњити таълими 
бисѐрфарњангї(мазњабї) дар муассисањои таълимї, алалхусус мадрасаву 
донишкадањои исломї. 
Фарзияи тадќиќ: ташаккули мањорати омўзгорони ояндаи таърихи дини 
ислом њангоми тадриси мазњаби Имоми Аъзам дар шароити 
бисѐрфарњангї  босамар буда метавонад, агар: 

- авзои сиѐсию динии замони зиндагии Имом Абўњанифа, заминањои 
пайдоиши мазњаби њанафї ва омилњои ривољи ин мазњаб дар Осиѐи 
Миѐна муайян гардида, шеваи таълими он таъйин карда шавад; 

- шеваи зиндагии Имом Абўњанифа, тариќи дарсгўии ў, усули ў дар 
њалли масоили шаръї, шеваи баѐни ў њинни тадрис ва бањс бо 
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донишмандони мазњабњои дигар равшан карда шуда, методикаи 
таълими онњо коркард карда шавад; 

- рукнњои асосии мазњаби Имоми Аъзам бо далоили мантиќї асоснок 
карда шуда, усули таълими онњо таъйин шавад; 

- осори Имом Абўњанифа, ки мазњаби њанафї дар асоси онњо бунѐд 
ѐфтааст, људогона баррасї шуда, методикаи таълими онњо коркард 
шаванд ва ѓайраю 

   Дар асоси њадаф, мавзўъ ва фарзияњои пешнињодгардида масъалањои 
зер мавриди тасвият карда шудаанд: 

1.Таъйини маќоми Имоми Аъзам  дар олами  ислом ба 
њайсибунѐдгузор ва пешвои яке аз чањор мазњаби ањли суннат ва муайян 
кардани усулии таълимиавзоии сиѐсию динии рўзгори ў, таъйини 
омилњои ташаккулу такомули мазњаби њанафї дар олами ислом ва 
методикаи таълими онњо; 

2. Таъйини  рукнњои асосњои мазњаби Имоми Аъзам ва коркарди 
усули таълими онњо; 

3. Муайян намудани и усули дарсгўйии Имоми Аъзам ва коркарди 
шеваи таълими он; 

4. Таъйин намудани осори Имом Абўњанифа ва коркарди 
методикаи таълими онњо; 

5. Муайян кардани усули фиќњи Имом Абўњанифа ва таъйини 
шеваи таълиму тадриси он; 

6. Таъйини андешањои каломии Имом Абўњанифа ва коркарди 
тарзи таълими онњо. 

Асосњои умумии методологияи тадќиќ.Назария ягонаи раванди 
педагогї њамчун обекти фаъолияти омўзгору донишандўз дар шароити 
бисѐрфарњангї (бисѐрмазњабї) дар раванди таълимии таърихи дини 
ислом  асосњои умумии методологияи тањќиќро ташкил медињад. 
Њамчунин диссертатсия дар заминаи усулњои муќоисавї, муќоисавї-
таърихї, зимнан равиши сохторию оморї навишта шудааст.  

Асосњои назариявии тадќиќро методологии тадќиќ ба шеваи 
методикаи таълими муосир ва равиши таърихии динию тањлили 
муќоисавї сурат гирифтааст. Дар диссертатсия  њангоми баррасии 
мавзўъ аз нуктањои назариявї ва амалии донишмандони соњаи 
методикаи таълим, монанди К.Д. Ушинский, М.Лутфуллоев, С. 
Шербоев, А.В. Текучев,М.Мањкамов, А.Муллоев, М. Ањмадов, Ш.Р. 
Исрофилниѐ ва уламои  илмњои динї, амсоли Абдушшарифи Боќизода, 
Мавлоно Абўмуњаммад Мирзотоњир, Имом Суютї, Абўзањра, 
Абўисњоќи Шерозї, Абдуллоњи Ќазвинї, Муњаммади Лоњурї, Амр ибни 
Муњаммади Шерозии Байзовї, Бадриддини Айнии Њанафї, Сулаймон 
ибни Башири Азадии Балхї ва дигарон суд љустаем. 

Манбаъњои тадќиќ: асарњои педагогї, динї, фалсафї, психологї 
доир ба масоили тањќиќшаванда; китобу рисолањои муњаќќиќоне, ки 
пажўњишашон ба соњаи методика алоќамандии педагогиро фаро 
мегирад. Њамчунин њинни омўзиши њамаљонибаи мавзўъ аз осори Имом 
Абўњанифаи Нуъмон ибни Собит, алалхусус рисолаи «Фиќњи акбар»-и 



Имом Абўњанифа (р), Ќуръону ањодиси набавї, китоби «Табйиз-ус-
Сањифа»-и Абўфазл Љалолиддин Абдуррањмон ибни Абўбакри Суютї, 
«Абўњанифа њаѐтуњу ва асруњу»-и Алї Абдулфаттоњи Маѓрибї, «Ал-
фарќ-ул-каломият-ил-исломия»-и Шайх Муњаммад Абўзањра, 
«Абўњанифа њаѐтуњу ва асруњу ва ороуњу ва фиќњуњу»-и Муњаммад 
Абўзањра, «Ал-олиму ва-л-мута-ал-лим»-и Абўлњасан  Муќотил ибни 
Сулаймон ибни  Башири Азадии Балхї, «Тафсири Муќотил ибни 
Сулаймон»-и Абўлњасан Муќотил ибни Сулаймон ибни Башири Азадї, 
«Шарњи фиќњи акбар»-и Имом-ул-Њудо Абўмансури Мотуридї, 
«Абўњанифаи Нуъмон»-иВањаб ибни Сулаймони Ѓоваљї, «Ал-Мунљид»-и 
Луйис Маълуф, «Ал-Мунљиди арабї ба форсї»-тарљумаи Муњаммад 
Бандаррегї,  «Умдат-ул-Ќорї шарњи Сањењи Бухорї»-иБадриддини 
Айнии Њанафї, «Таърихи Баѓдод»-и Хатиби Баѓдодї  ва дигар китобњое, 
ки доир ба Имоми Аъзам (р)-у  мазњаби њанафї навишта шудаанд, 
мавриди омўзишу истифода ќарор ѐфтанд. Илова бар ин, дар 
диссертатсия муњити динии Тољикистон, андешаву орои муњаќќиќону 
донишмандони ин соња доир ба Имом Абўњанифаи Нуъмон ибни Собит 
ва мазњаби њанафї ба њайси предмети тадќиќ мавриди омўзиш ва 
баррасї гирифта шудааст. 

Заминаи таљрибавї-озмоишии тадќиќ: Заминањои асосии озмоиши 
пажўњиш Донишкадаи давлатии исломии Тољикистон ба номи Имоми 
Аъзам ва чањор муассисисаи тањсилоти миѐнаи умумї (№....) ќарор 
гирифтаанд. 

Даврањои тадќиќ. Пажўњиш аз соли 2012 то 2018 се мароњили бо 
њам алоќамандро дар бар мегирад: Марњилаи якум (2012-2014) – давраи 
ташхисї-муќарраркунанда аст. Дар ин давра адабиѐти илмию методї 
доир ба мавзўи тадќиќшаванда омўхта шуда, асосњои назариявти мавзўъ 
муќаррар гардиданд. Дар ин давра моњияти масъала, обект, фан, ањдофи 
тадќиќ ва фарзияњои тадќиќ шакл гирифта, тавъам вазифањои љузъии он 
мушаххас карда шуданд. Мањилаи дувум(2014-2016)- марњилаи озмоишї-
ташкилдињанда ва ташаккулдињандаву собиткунанда аст. Дар ин 
марњала  ба коркарди наќшаи таълимї, барнома, китобњои дарсї, 
дастуру васоиди таълимї ва коркарди маводи озмоишї бахшида шуд. 
Дар асоси маводи озмоишї ва усули ташкили он озмоиши пешакї 
гузаронида шуд. Марњилаи севум (2016-2018) – давраи озмоишї-
љамъбасткунанда, коркард ва мураттабу муназзам намудани маълумоти 
бадастомада, собит намудани хулосањо ва тавсияњои асосие, ки дар 
раванди озмоиш тадбиќкарда шуданд, бахшида шудааст. Мањз дар 
њамин давра диссертатсия ва автореферат омода карда шуд.  

Навгонии тадќиќ. Дар  диссертатсия бори нахуст  методикаи 
таълими рўзгору осор ва андешањои Имоми Аъзам (р) ва шеваи тадриси 
мазњаби њанафї тањќиќ шуда, роњњои нисбатан осони шинохти ин мазњаб 
ва тарзи дурусти таълими он дар зинањои тањсил  таъйин шудааст. Илова 
бар ин дар рисола бори аввал шеваи дарсгўии Имоми Аъзам (р) дар 
њалќаи шогирдон, бањсњои ў бо донишмандони дин, алалхусус бо 
намояндагони мазоњиби дигар, љавоб ба суолоти корафтодагон дар 
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масоили шаръї ва дигар масъалањои марбут ба мазњаби њанафї баррасї 
гардидаанд.  

Ањаммияти назарии тадќиќ. Натиљаи тадќиќот метавонад дар 
навиштани китобњои дарсї доир ба таърихи дини ислом, дастурњои 
таълимї доир ба методикаи таълими мазњаби њанафї, курсњои 
назариявї, васоити таълимї барои донишљўѐну хонандагон аз таърихи 
дини ислом, хондани лексияњо, инчунин барои гузаронидани курсњои 
махсус ва семинарњо аз усули таълим ва шинохти таълимоти Имоми 
Аъзам (р) мавриди истифода ќарор бигирад.  

Ањаммияти  амалии тадќиќ. Диссертатсия мазкур дар шинохти 
мазњаби њанафї ва методикаи таълими рўзгору осор ва андешањои 
поягузори ин мазњаб –Имоми Аъзам Нўъмон ибни Собит (р)аз чанд 
љињат судманд аст. Омўзгорони муассисањои тањсилоти миѐнаи умумї  
њангоми тадриси фанни «Таърихи дин», устодони донишкадаву 
донишгоњњо њангоми таълими фанњои «Таърихи дин»-у «Диншиносї» ва 
алалхусус устодони мадраса њинни таълими аќоиди Имоми Аъзам (р) 
онро метавонанд ба сифати дастури таълимї истифода баранд. 
Њамчунин, дастовардњои рисолаи мазкурро метавон дар раванди 
тарбиявии ахлоќи љавонон ва оммаи мардум аз нигоњи дину мазњаб дар 
Тољикистон ва дигар кишварњои мусулмонї истифода кард. 

Сањењият ва асоснокии натиљаи тадќиќ. Сањењият ва натоиљи 
бадастомадаро усулњои гуногуни таълим, корбурди методњои ба маќсад, 
объект, мавзўъ ва вазифањои пажўњиш мувофиќ буда ва амсоли инњо 
таъмин кардаанд. Басанда будани таљрибаву озмоиши тўлонї, тадбиќи 
методњои мухталиф нисбат ба фанни тадќиќ љињати  пешбурди пажўњиш, 
моњияти оморї доштани натиљањои таљрибавї бо дарназардошти тањияи 
миќдорию сифатии онњо, ба сифати объекти тањќиќ донишљўѐни 
Донишкадаи исломии Тољикистон ба номи Имими Аъзам интихоб 
шудаанд. Таълими фанни “Таърихи дин” дар чањори муассисаи 
тањсилоти миѐнаи умумї гузаронида шуд. Дар марњилањои тањќиќ аз 
муассисањои таълимї беш аз 200 донишљў ва 50 омўзгор иштирок 
намуданд. 

 
Масъалањои асосие, ки ба њимоя пешнињод мешаванд:  

1. Дар рисола методикаи таълими рўзгору осор ва андешањои  
Абўњанифа Нўъмон ибни Собит вобаста ба зинањои таълим дар 
муассисањои таълимї тањќиќ шудааст. 

2. Љойгоњи мазњаби њанафї дар ислом ва маќоми поягузори он 
Абўњанифа Нўъмон ибни Собит дар љомеаи мусулмонон, алалхусус 
тољикон ва тарзу усули босалоњияти таълими аќоиди ин 
мутафаккири бузурги ислом муайян шудааст. 

3. Шеваи шинохти мазњаби Имоми Аъзам(р) ва методикаи  таълими 
аќоиди ў дар зинањои таълим (дар муассисањои тањсилоти миѐнаи 
умумї ва омўзишгоњњову макотиби олї бо назардошти синну соли 
хонандагон) таъйин шудааст. 



4. Методика ва тарзу услуби  Имоми Аъзам њангоми тадриси 
масоили илмї бо шогирдон муайян шуда, шеваи таълими он 
таъйин шудааст. 

5. Услули фиќњи Имоми Аъзам (р) дар баровардани масъалањои 
шаръї аз мазмуни оятњои Ќуръону њадисњои набавї муайян шуда, 
шеваи таълими он таъйин шудааст; 

6. Ќазову фатво аз нигоњи Имом Абўњанифа Нуъмон ибни Собит (р) 
муайян шуда, шеваи тадриси он таъйин гардидааст.: 

7. Усули фиќњи Имом Абўњанифа баррасї шуда, шеваи таълими он 
пешнињод шудааст. 

      Тасвиб ва тадбиќи амалии натиљањои пажўњиш. Диссертатсия дар 
маљлиси муштараки шўъбаи илм ва инноватсияи АТТ, ПРМ АТТ ба 
номи Абдурањмони Љомї №__ аз “10.”09. 2019 ва кафедраи методикаи 
таълими забон ва адабиѐти ДДОТ ба номи С.Айнї санаи “10”09. 2019, 
тибќи суратмаљлиси №02 баррасї гардида, ба њимоя рухсат дода 
шудааст. 
Љанбањои муњимми тадќиќот ва моњияту мундариљаи он дар 3 маќолаи 
илмї дар маљалањои шомил ба рўйхати Комиссияи Олии Аттестатсионии 
назди Дастгоњи Президенти Љумњурии Тољикистон, 1 монография ва 5 
маќола дар маљаллањои дигар ба табъ расидаи муаллиф дарљ 
гардидаанд. 
Сохтори диссертатсия: Диссертатсия аз муќаддима, се боб, ки њар як 
дорои фаслњои махсусанд, хулоса ва китобнома иборат аст. 

 
Мундариљаи асосии кор 

 
 Дар муќаддима ањаммияту дараљаи омўзиши мавзўъ, маќсаду 
вазифањои тадќиќ,  марљаъу шеваи пажўњиш, навгонињо, арзиши 
назарию амалї, нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшавандаи  рисола  
мушаххас гардида заминањои асосии мавзўъ дар робита ба манобеи илмї 
нишон дода шудааст.  
Боби якум«Авзои сиѐсию динї ва фарњангии замони зиндагии Имоми 
Аъзам ва шеваи таълими онњо»унвон дошта, аз се фасл иборат аст. Дар 
ин боб авзои сиѐсию динї ва фарњангии замони зиндагии Имом 
Абўњанифа баррасї шуда, сабабњои ташаккул ва ривољи  мазњаби 
њанафї дар манотиќи тољикнишин таъйин гардида, усули таълими онњо 
пешнињод шудааст. Њамчунин усулии таълими  Куръону суннат дар 
мактабу мадориси  Хуросону Мовароуннањри асрњои миѐна нишон дода 
шудааст. 
Фасли аввали боби якум, ки  “Авзои сиѐсию динии замони зиндагии 
Имоми Аъзам ва шеваи таълими онњо” унвон дорад.Дар ин фасл дар 
асоси омўзиши даќиќи сарчашмањои таърихию адабї ва љуѓрофии 
асримиѐнагї ва асарњои тадќиќотии донишмандони муосир вазъияти 
сиѐсию иљтимої ва динии замони зиндагии Имоми Аъзам ва алалхусус 
шањрњои Кўфа ва Макка, ки бештари умри мутафаккир дар ин шањрњо 
гузаштааст, даќиќ муайян гардида, шеваи таълими он нишон дода 
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шудааст.Аз љумла ќайд гардида, ки таълими босамар ва маќсадноки 
замони зиндагии Имоми Аъзам заминаи мантиќие барои дарки 
андешањои ў муњайѐ мекунад,зеро бидуни донистани вазъияти сиѐсию 
иљтимої ва алалхусус динии поягузори мазњаби њанафї дарк ва таълими 
дурусти он аз имкон берун аст.  
      Аз он љо, ки вазъияти сиѐсию динии замони зиндагии Имоми Аъзам 
доираи васеи масъалањоро дарбар мегирад, роњи бењтари тадриси он ба 
тариќи обзорї аст. Бояд зикр кард, ки таълими мавзўи обзорї имкон 
фароњам меоварад, ки хонандагон доир ба авзои сиѐсию иљтимої ва 
алалхусус динии замони зиндагии Имоми Аъзам маълумоти кофї ба 
даст оваранд.  Махсусияти мавзўи обзорї  дар он аст, ки масоили зиѐди 
ин ѐ он мароњили сиѐсї ва динию фарњангиро фаро мегирад. Бинобар ин 
омўзгор бояд  масоили марбут ба мавзўъ, яъне авзои сиѐсию динї ва 
фарњангии замони зиндагии мутафаккири бузургро ба таври мухтасар, 
фишурда амалї гардонад. Омўзгор бояд мухтасар перомуни футуњоти 
арабњо дар Хуросону Мовароуннањр, ки ватани ниѐкони тољикон буд, 
маълумот дињад. Агар баѐни воќеањои сиѐсї вобаста ба Имоми Аъзам ва 
хонандони ў сурат гирад, дарки масъалањои асосї барои  хонандагон 
осонтар даст медињад. Зикри ин нукта, ки Имоми Аъзам ва ањли 
хонадонаш аз ашрофзодагони тољик мањсуб меѐфтанд ва «тибќи 
санадњои таърихї гузаштагони ў дар хиттаи Кобули таърихї ѐ Бомиѐн ва 
мутобиќи баъзе маълумотњо дар Марв ѐ шимоли Бохтар иќомат 
доштанд» (2, 159), аз фоида холї нест. Асир афтодани  бобои Абўњанифа 
–Марзбон, ки сарвари бонуфузи ќавми тољик буд, дар оѓози солњои 60-
уми асри У11 њангоми фатњи Хуросон аз тарафи мусулмонон, бо хираду 
дониши азалї дар  байни арабњо њам эътибор ѐфтани Марзбон, ба Куфа 
наќли макон кардани падари Имоми Аъзам – Собит, ба бозаргонї 
машѓул шудану сарватманд гардидан ва дар ин шањр ба дунѐ омадани 
Абўњанифа ва дигар маълумотњо доир ба њаѐти пешвои мазњаби њанафї 
бояд ба таври обзорї баѐн карда шаванд.  
    Имом Абўњанифа(р) 52 соли њаѐти хешро дар замони салтанати 
умавињо ва 18 солашро дар  замони  њукуматдории аббосињо 
гузаронидааст. Яъне, Имом ду давлат ва ѐ њукумати ду гурўњ 
мусалмононро дарѐфт кардааст. Дар ин ду давра бо усулу шевае, ки 
доштанд, мекўшиданд бо вуљуди нобаробарињо оромї ва суботи љомеаро 
њифз намоянд.Дар он замон хавориљ ва фирќањои манфиатхоњи тундгаро 
мехостанд мардумро ба манфиатњои худ истифода баранд. Имоми Аъзам 
барои пеши роњи ин мунњарифон ва каљрафторонро гирифтан мазњаби 
хеш, ки бо аќидаи сањобагони гиромии Расули Худо (с) њамнаво буд, 
ташкил намуданд. Мазњаби Имоми Аъзам њамчуноне ки дар замонаш 
барои мусалмонон дастурамале  буд, ки роњи њаќиќати зиндагиро дар 
партави Ќуръону суннат барояшон нишон медод, то ба имрўз барои 
љомеаи мусалмонон роњу равиши зиндагиро нишон медињад. Мазњаби 
Имоми Аъзам дар гузашта барои амният ва оромии мусалмонон хизмат 
кардаву имрўз њам њамин амалро иљро мекунад. 



Дар рисола доир ба вазъияти сиѐсию динии ањди уммавиѐн, заволи ин 
сулола, ба хилофат расидани аббосиѐн ва равияю мазњабњое, ки дар ин 
айѐм дар дохили дини ислом пайдо шуданд, маълумоти мухтасар дода 
шуда, усули таълими дурусти онњо пешнињод шудааст. 
Фасли дувуми боби якум «Заминањои динї ва фарњангии пайдоишу 
тарвиљи мазњаби Имоми Аъзам ва шеваи таълими онњо» унвон дошта, 
дар он замина ва омилњои пайдоиши мазњаби њанафї ва сабабњои 
такомули он дар кишварњои мусулмонї, алалхусус манотиќи 
тољикнишин тањќиќ шуда, шеваи таълиму тадриси он таъйин гардидааст. 
        Аз љумла зикр шуда, ки њангоми тадриси заминањои сиѐсию динї ва 
фарњангии пайдоишу тарвиљи мазњаби Имоми Аъзам омўзгор бояд 
методеро ба кор барад, ки шогирдон ба осонї ва ба дурустї аз моњияти 
масъала бохабар шаванд. Дар ќадами аввал бояд дар назар дошт, ки 
мавзўи мазкур ба кадом зинаи тањсил таълим дода мешавад. Яъне, ба 
назар гирифтани хусусияти синнусолии шогирдон њатмист. Агар мавзўи 
мазкур дар муасисањои тањсилоти миѐнаи умумї њангоми таълими 
“Таърихи дин” тадрис мешавад, бояд бо забони содда ва далелњои 
равшан, бидуни тавзењи барзиѐди масоили динї баѐн карда шавад. 
Методи наќл дар баѐни мавзўи мазкур созгор аст. Наќли муаллим бояд 
таъсирбахш бошад, то хонандагонро тавонад муассир созад. Дар 
суннати гузаштаи миллати мо воизон, ки аз санъати волои суханварї 
бархурдор буданд, њазорон касро аз наќлу баѐни худ муассир мекарданд. 
Омўзгор бояд то андозае аз њунари суханварї бархурдор бошад, хусусан 
дар таълими мавзўи фавќуззикр наќли муаллим мавќеи асосї касб 
мекунад. Њангоми таълими мавзўи номбурда дар мадраса ва макотиби 
олї дар наќли муаллим далелњои мантиќї ва санадњои таърихї бояд 
бештар ба кор раванд, то мавзўъ дар сатњи баланди илмї њаллу фасл 
шавад. Дар ин зинаи таълим низ методи наќл бештар бояд ба кор равад.  
Њангоми корбурди методи наќл омўзгор бояд ба чанд нукта таваљљуњ 
дошта бошад: а) Дар наќли омўзгор бояд балоѓату фасоњати сухан риоя 
карда шавад; б) Омўзгор мавзўъро то љое наќл кунад, ки хонандагон 
завќи гўш кардану фањмидани давоми њодисаву воќеањоро дошта 
бошанд. Ин њолат имкон медињад хонанда барои ќонеъ намудани завќи 
худ давоми мавзўъро бомулоњиза мутолиа намояд ва муњтавои  мавзўъ 
дар хотираи ў наќш мебандад. Танњо бо методи наќл кор гирифтани 
омўзгор хонандагонро хаста ва дилхунук  мекунад. Аз ин рў, њангоми 
наќл баррасї ва ќазовати мавзўъ имкон медињад, ки наќли муаллим ба 
тањлили мавзўъ пайвандад. Саволу љавоб бењтарин  методи тањким ва 
мустањкам кардани дониш хонандагон аз наќли мавзўъ аст. Суолњои 
промлемавии омўзгор имкон медињанд мавзўъ бењтару хубтар аз љониби 
хонандагон ќабул карда шавад. 
Бояд зикр кард, ки сабабњои бавуљуд омадани мазњаби њанафї ва 
пазируфтани он аз тарафи ќисмати бештари мусулмонон, алалхусус 
ањолии Мовароуннањру Хуросон ба чанд омил вобаста аст.Мусалмонони 
олам, хусусан сокинони Мовароуннањру Хуросон аз кашмакашињо ва 
роњу равиши бехирадонаи ифротгароѐнаи хавориљ ва муътазилињо  ва 
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дигар аќидањои ифротгаро ба љон омада буданд ва худ маълум аст, ки 
табиати инсонї  оромиш ва осудањолиро  дўст медорад,  аз њамин хотир 
мехостанд аќида ва тарзу услубу роњуравишеро пайравї намоянд, ки 
љомеасоз бошад,  на ифротгарову мардумозор. Мазњаби Имоми Аъзамро 
мазњаби ањли раъй ном мебаранд, ки яке аз муќадамтарини мазњабњои 
чањоргонаи ањли суннати ва-л-љамоат ба шумор меравад, ки поягузори  
он фарзандаи фарзонаи халќи тољик Имом Абўњанифаи Нуъмон (р) 
мебошад. Мазњаби Имом Абўњанифа (р) дар зодгоњаш Кўфа  нашунамо 
ѐфта, баъдан  дар Баѓдод ба омўхтану  таълим  гирифтани  ин  мазњаб  
мардум шурўъ карданд ва баъд аз он дар гўшаву канори олами ислом 
пањн гардид. Ибтидо дар Мисру Шом, билоди  Руму Ироќ , Хуросону 
Мовароуннањр ва баъдан то ба Њинду Чин  расид.(5, 50).Мардуми 
мусалмон амнияту офиятро дар ин мазњаб  пайдо  намуданд ва диданд, 
ки ќонунњои ин  шева ва тарзу  услубаш  барои оромиши љомеа ва дину 
ойинашон созгор асту онњо метавонанд бо пайравї намудани ин мазњаб 
дунѐ ва њам охирати худро обод намоянд. Њамин буд, ки  зина ба зина ин 
таълимоти поки мазњаби Имоми Аъзам (р)  дар гўшаву канори олами 
ислом  пайравон ва њаводорони зиѐди хешро пайдо намуд.  

Ин нуктаи асосї, ки бояд омўзгорон ба шогирдон таъкид кунанд, 
аз хидматњои бузурги  Имоми Аъзам дар њифз ва асолати таърихї ва 
фарњангии халќи тољик аст. Бояд зикр кард, ки давраи зиндагии Имоми 
Аъзам ва ташаккули мазњаби фиќњии ў дар даврони нињоят њассор  ба 
майдон омадааст. Дар он замон заминаи созгор барои ташаккули 
давлати миллї мављуд набуд, њеч як арзиши миллї, алалхусус тољикї ба 
сабаби ривољи шовинизми арабї аз тарафи хилофат ќабул намегардид, 
мазњабу љараѐнњои динї, ки бештари онњо созмонњои ифротї ва 
тундарави динї буданд, фаъолияти густарда доштанд. Њокимон  ва 
дигар аъѐну ашрофи мањаллї, ки дастнишони арабњо буданд, бо 
ѓаразњои дунѐвї, на исломї арзишњои тамаддун ва фарњанги хољагони 
худро пазируфта, асолати миллї-таърихии халќи худро фаромўш карда 
буданд. Дар чунин даврони пуртаззод ва њассос “Имоми Аъзам забони 
модарии худ – забони тољикиро њамчун забони дувуми ибодати динї, 
фаъолияти фарњангї ва иљтимої љоиз дониста, ба хотири хифзу 
нигањдошти он асосњои шаръиро таъмин намуд” ( 2, 164).   
Фасли севуми боби якум “Масоили таълиму тарбия дар ислом ва 
методикаи таълими Ќуръону суннат дар мактабу мадориси 
Мовароуннањру Хуросон” ном дорад.  Дар ин фасл ба таври 
мухтасармаќоми таълиму тарбия дар  дини ислом баррасї шуда,  шеваи 
таълими Ќуръону суннат дар мактаб ва  мадрасањои асримиѐнагии 
манотиќи тољикнишин, аз љумла Мовароуннањру Хуросон муайян карда 
шудааст. Аз љумла ќайд гардида, ки таълиму тарбия вадонишандузї дар 
ислом аз масъалаҳои бунѐдїмањсуб мешавад. Баъд аз оятњои Ќуръон 
њадисҳои Расули Акрам(с) роҳнамои асосїдар љодаи илм ва 
тарбиямусулмонон будааст. Тибқи таълимоти оятҳои қуръонї ва 
аҳодиси набавї инсон аз оѓози офариниш эҳтиѐљ ба таълиму тарбия 
доштааст. Омўхтани илм ва талаб кардани дониш барои мусулмонон 



азљумлаи фарзиѐт дониста шудааст. Паѐмбари ислом Муҳаммади 
Мустафо(с) дар њадиси худ таъкид карда, ки «талаби илм барои ҳар як 
мард ва зани мусулмон фарз аст» (Сунани ибни Мољља 1/172 № 224). Дар 
талаби илм вақту соати муайянро ҳудуд нагузоштаанд ва тақозо 
мешавад, ки ҳар як инсон бояд дар тамоми умраш аз талаби илму дониш 
барканор набошад: «Зи гаҳвора то гўр дониш биљўй!», ки ба њайси 
маќоли мардумї шуњрат дорад, бархоста аз мазомини њадиси набавист. 
Хулоса, таълиму тарбия вафаро гирифтани дониш дар ислом аз 
масъалаҳои бунѐдї буда, омўхтани илму талаби  дониш барои мусулмон 
фарз мањсуб мешуд. Роиљтарин усули таълим дар мактабњои Хуросону 
Мовароуннањр дар асрњои миѐна њамоно усули хониши механикї ва 
ќориѐна аз ѐд кардани матн буд, ки бовуљуди наќсу камбудњо бартарию 
дастовардњо низ дошт. 
   Боби дувум«Методикаитаълими рўзгор ва шеваи зиндагиии Абўњанифаи 
Нуъмон ибни Собит  (р)» унвон дошта, аз шаш фасл фароњам 
омадааст.Дар ин боб дар асоси сарчашмањои дараљаи аввал 
зиндагиномаи мутафаккир баррасї гардида, муњимтарин лањзањои 
зиндагї, рафтору кирдор, шеваи тадрису тарбияи шогирдон, бањсњои 
илмї бодонишмандон мазоњиби мухталиф, муомила бо корафтогон ва 
амсоли инњо таъйин гардида, усули таълими онњо пешнињод шудааст. 
Илова бар ин “Андарзнома” ва “Васиятнома”-и Имоми Аъзам, ки 
бархоста аз таљрибаи зиндагии ўст, дар боб тањќиќ шуда, шеваи таълими 
онњо ироа гардидаанд.  
Фасли аввали боби дувум«Методикаи таълими  зиндагии Имом 
Абўњанифа (р) ва муомалаи ў бо атрофиѐн ва алахусус бо њокимони 
даврон» унвон дошта, хонандаро аз рафтори Имом Абўњанифа бо 
атрофиѐн огоњ месозад. Аз љумла ќайд гардида, ки рўзгор ва шеваи 
зиндагии Имом Абўњанифаи Нуъмон (р) оганда аз ањамияти тарбиявї 
буда, агар дуруст таълим дода шавад, дар камолоти маънавии шогирдон 
муассир хоњад буд. Омўзгорро лозим аст њангоми тадриси рўзгори 
Имоми Аъзам (р) лањзањои ибратбахши зиндагии Имомро ѐдовар шавад, 
ки дорои  ањамияти тарбиявист.  Аз љумлаи масоили муњими таълими 
рўзгори Имоми Аъзам, ки дар рисола матрањ мешавад, шеваи 
таълимизиндагии рўзмарраи  Имом Абўанифа (р) ва муомалаи ў бо 
атрофиѐн: мардуми авом, баъзе бадхоњон ва алалхусус њокимони замон 
мебошад. Такя ба далоили таърихї, ки аз зиндагии мутафаккири бузург 
њикоят кардаанд, Имом Абўњанифа дар зиндагї ва муомала бо атрофиѐн  
тарзу услуби хоссаи хешро доштанд. Њамеша мекўшиданд коре барои 
љомеаи мусалмонон анљом дода бошанд. Аз њамин  љињат доим дар 
такопўи масоилу њалли мушкилоти мусалмонон будаанд.  

Шеваи зиндагииИмом Абўњанифа (р)  намунаи олии Инсони 
Комил аст, ки хонандагонро дар рўњияи худшиносї ва худошиносї 
тарбият намуда, онњоро ба роњи рост њидоят мекунад, то саодати 
дуљањониро ба даст оваранд. Њокимони замон, чи умавиѐн ва чи 
аббосиѐн мехостанд донишу шуњрати Имомро барои тањкими 
давлаташон истифода баранд. Зайд ибни Умар ибни Њубайра - волии  
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Кўфа  аз Имом Абўњанифа (р)  талаб кард, ки ќалами фатво ва муњрро 
ќабул кунад ва њар амру фармоне дар мамлакат љорї мегардад, ба 
фатвои ў содир шавад. Имом Абўњанифа (р) ба воли Кўфа љавоби рад 
доданд, волї дар ѓазаб шуда фармон дод, то ўро ба зиндон афкананд ва  
шаллоќе бизананд.  Нўкарони волї  Имом Абўњанифа (р)-ро зиндонї 
карда,њар рўз чанд шаллоќе ўро мезаданд. Имом (р) њамчунон дар 
ќавлаш боќї монд ва бо њокимоне, ки мехостанд исломро ба манфиати 
худ истифода баранд,њамкорї накард.  

Имом Абўњанифа (р) баъди рањо шуданаш аз зиндону зулму ситами   
умавињо, соли 130 њ.  ба МаккаиМукаррама фирор кард ва то  замони ба 
дасти аббосињо гузаштани хилофат дар ин шањр сукунат дошт.Дар 
замони хилофати Абўљаъфари Мансур Имом ба Кўфа баргаштанд.  
Имоми мусулмонон гумон мекард, ки ин амакзодагони Пайѓомбари 
гиромии Ислом (с) дар кору бори њукуматдорї аз роњу равиши Расули 
Худо (с) кор мегиранду дар корњои давлатдорї адолат мекунанд, аммо 
мутаассифона, зулму истибдоди аббосињо аз зулму бедодгарии умавињо 
камтар набуд. Абўљаъфари Мансур - халифаи аббосї Имом 
Абўњанифа(р)-ро ба мансаби ќозигї даъват намуд, аммо  љавоби рад 
гирифт. Халифафармуд ўроњабс карданд. Мансур амр карда буд, ки ўро 
бо зарби тозиѐна маљбур кунанд, то мансаби ќозигиро ќабул кунад. 
Имом Абўњанифа (р) бо  њеч ваљњ нахостанд бо хулафое, ки роњу равиши 
Пайѓамбарро нодида мегиранд, њамкорї кунанд. Мансур аз ѓазаби 
мардум тарсида, Имомро озод кард, аммо аз фатво додан, бо мардум  
нишастан  ва аз хонааш берун баромадан  манъфармуд.  

Масъалаи муњими дигаре, ки дар зиндагии пешвои мазњаб борњо 
иттифоќ афтодааст, дар баробари халифаву волиѐнии онњо гуфтани 
сухани њаќ аст, новобаста аз раъю хоњиши зимомдорони давр.  Омўзгор, 
алалхусус муаллимони мадраса, ки ба донишљўѐн мактаби фиќњи 
њанафиро дарс мегўяд, бояд шеваи зиндагии Имомро бо такя ба Ќуръону 
суннат ва рукнњои асосии мактаби бунѐднињодаи ў таълим дињанд, то 
њаќиќати зиндагии Имоми Аъзам ба дурустї равшан шавад. Дар ин фасл 
њамчунин аз фатвои Имом Абўњанифа нисбат ба куштан ва ѐ рехтани 
хуни инсон сухан меравад. Баъзе воќеъањо дар замони зиндагии Имом 
иттифоќ афтода, ки аќидаи Имом Абўњанифа(р)-ро нисбат ба 
Абўљаъфари Мансур ва њукуматдоронаш  равшан месозад, аз љумла 
Ањли Мусил, ки яке аз шањрњои Ироќ аст, ањду паймонашонро бо 
халифаи аббосї - Абўљаъфари Мансур шикастанд. Абўљаъфари Мансур 
фуќањо ва донишмандонро даъват намуд, ки дар байни онњо Имом 
Абўњанифа (р) низ буданд, аз онњо хост то фатво дињанд, ки рехтани 
хуни  ањли Мусулро барои ў мубоњ аст. Имом Абўњанифа бо далоили 
шаръи собит карданд, ки рехтани хуни мусулмонон ба њес ваљњ њалол 
нест.(Муснад-ул-љомеъ-и Абўлфазл Сайид Абўлмаъотии Нурї. 29/226  № 
90709. 

Фасли дувуми боби дувум «Методика ва шеваи таълими 

«Васиятнома»-и Имоми Аъзам (р)»унвон дорад. «Васиятнома»-е, ки 
Имом Абўњанифа барои шогирдон ва њамнишинони хеш ироа карда, 



дорои ањаммияти бузурги ахлоќию тарбиявї буда, методикаи таълими 
босамари он дар камолоти шахсияти маънавии  шогирдон муассир хоњад 
буд.Дар ин фасл ин «Васиятнома» баррасї шуда, методикаи таълими он 
пешнињод шудааст. Он  аз дувозањ фасл иборат буда, то ба имрўз  
дастурамали  олимони ин мазњаб гардидааст. Дар рисола њар як фасли 
«Васиятнома» матрањ шуда, шеваи таълими намунањое аз онњо таъйин 
шудааст.  Аз љумла дар фасли аввали«Васиятнома» омада, ки  «имон - 
иќрор кардани ба забон ва тасдиќ кардани ба дил аст». Омўзгор бояд ба 
шогирдон талќин кунад, ки танњо иќрор кардани ба забон имон комил 
намегардад. Имом Абўњанифа барои исботи ин гуфтањояш аз Ќуръону 
њадисњои набавї (с) далелњои равшане оварда, ки дар рисола батафсил 
баѐн шудаанд.Дар таълими «Васиятнома» бењтарин усули таълим методи 
суолу љавоб аст.Омўзгор бо иштироки фаъоли шогирдон  њар як 
масъалаи матрањшударо дар «Васиятнома» бояд ба дурустї мухоќима 
кунанд ва хулоса бароранд. Суолњои промлемавї имкон фароњам 
меоварад, то масъалањо амиќ равшан шаванд. Ба њамин минвол дувозањ 
фасли «Васиятнома»-и Имоми Аъзам (р) баррасї шуда, методикаи 
тадриси он ироа шуда, ки њар як фасл бо далелњои равшан хонандаро ба 
рукунњои дини мубини ислом аз нигоњи усули мазњаби Имоми Аъзам (р) 
ошно мегардонад. 

Фасли севуми боби дувум «Методикаи тадриси Имом Абўњанифа (р) 
дар тарбияти шогирдон»унвон дошта, дар ин фаслшева ва тарзу услуби 
Имоми Аъзам (р) дар тарбияти шогирдон ва пайравонаш тањќиќ шуда, 
ки то кунун дорои ањаммияти илмї ва тарбиявист.Аз љумла зикр шуда, 
ки омўхтани шеваи таълими Имоми Аъзам ва муносибати ў бо шогирдон 
ва дар амал тадбиќ намудани он барои донишмандону муаллимони 
кишвар, чи дар мактабњо ва чи омўзишгоњњову макотиби олї  ањаммияти 
бузурги ахлоќию тарбиявї дорад. Ин шеваи таълим ва тарзи муносибат 
бо шогирдон намунаи олии муаллим – тарбиятгар будан 
аст.Агаромўзгорони мо ин шева ва тарзу услуби таълимро ба тарзи 
дуруст дар макотибу донишгоњњо роњандозї кунанд,љавонони мо 
метавонанд мазњаби њанафиро ба дурустї бишиносанд ва роњи дурусти 
зиндагиро интихоб намоянд. Имом Абўњанифа(р), пеш аз њама, 
шогирдонашро баробари фарзанди ягонаи хеш Њаммод дўст медошт ва 
онњоро њамчун фарзанд таълим медод.   

Дар ин фасл аз љумла зикр шуда, ки Имоми Аъзам  шева ва тарзу 
услуби таълими худро аз Пайѓомбари гиромии ислом (с) омўхта, ки  
пешво ва муаллими башарият бо асњобу атрофиѐнаш чунин муносибат 
ва рафторе доштанд, ки шогирдон ва њамсуњбатонаш ўро аз љонашон 
бештар дўст медоштанд. Имом Абўњанифа (р) чи дар зиндагї ва чи дар 
таълиму тадрис ба рафтору кирдор ва амали пайѓамбарро сармашќи худ 
ќарор дода буданд.ШогирдонИмомро низ дўст медоштанд ва њарчанд 
олиму донишманд гардиданду метавонистанд мазњаби хоссаи худро 
дошта бошанд, аммо ба хотири эњтироми устод аз мазњабу тарзу услуб ва 
роњу равиши ў набаромаданд, балки мазњаби ўро ривољу равнаќ 
бахшиданд. 
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Њамчунин дар ин фасл бо такя ба сарчашмањо доир ба шогирдони 
Имоми Аъзам (р) сухан рафта, шеваи таълими андешањои онњо дар 
муќоиса ба аќоиди  устодашон пешнињод шудааст. Аз љумла ќайд шуда, 
ки Солењї дар боби панљуми китобаш баъзе  он бузургону 
донишмандоне, ки аз кишварњои гуногун  дар назди Имом Абўњанифа 
(р) тањсили илм намудаанд, ѐдовар шуда, адади онњоро ба њашсад нафар 
мегўяд (3,67).Илова бар ин дар ин фасл дар асоси сарчашмањои дараљаи 
аввал  васияти Имоми Аъзам (р) ба шогирдон, ки шеваи илмомўзї ва 
амали ўро дар мавриди фатво ва њукм шаръї ифода мекунад, матрањ 
гардидааст. Аз љумла  ривоятиИмом Зањабї дар мавриди шогирдони 
Имоми Аъзам, ки аз Њасан ибни Зиѐд ривоят мекунад ва Зиѐд он 
ривоятро  аз Абўюсуф шунидааст, ки хеле муассир аст. (13,17). 

Омўзгор бояд аз ин васияти Имоми Аъзам (р) натиљагирї кунад ва 
шеваи зиндагии марди мўъминро, ки пешвои мазњаби њанафї ба 
шогирдон талќин намудааст, равшан созад. Бояд аз њар васияти 
матрањшаванда шогирдон натиљагирї кунанд. Ин кор њамон ваќт амалї 
шуда метавонад, ки методи суолу љавоб ба кор равад ва суолњои 
пешнињодшаванда бояд проблемавї бошанд. Масалан, аз васияте, ки дар 
мавриди тариќи зиндагии марди мўъмин ироа шудааст, чунин 
натиљагирї кардан мумкин аст:Шеваи зиндагии марди мўъмину 
мусулмон дар њалол хўрдану њалол зистан аст. Хоса марде, ки ба 
мансаби баланд мерасад, бояд  њар амалу рафтор ва гуфтору кирдораш 
љавобгўи талаботи шариати муњаммадї бошад. Марди мансабдор агар 
айбе дар худ мебинад, ки мардум онро намебинанд, бояд аз мансаб 
канорагирї кунад, то ба гуноњ олуда нагардад. 

Фасли чањоруми боби дувум “ Методикаи таълими рўзгору осор ва 
андешањои шогирдони Имоми Аъзам (р)” ном дорад. Дар ин фасл доир ба 
шогирдони бовафои Имом Абўњанифа, кибаъд аз марги ў мазњаби ўро 
равнаќ доданду шеваи зиндагии пешвои мазњаби тањаммулгароро 
сармашќи зиндагии худ ќарор додаанд, сухан меравад ва методикаи 
таълими андешањои онњо доир ба масоили гуногун пешнињод шудааст. 
Аз љумла дар рисола омада, ки яке аз шогирдони Имом Абўњанифа 
Абўюсуф ном  мардии камбаѓале буд, ки Имоми Аъзамњармоњ сад динор 
барояш идрорпулї медод, то аз дарсњояш ќафо намонад. Аз файзи 
суњбати Имом Абўњанифа ва љањду талоши худ дар љодаи илм ин 
љавонмарди камбаѓал дар илм ба маќоми баланд мерасад, ки аксари 
донишмандони замонаш ба ў бањои баланд додаанд. Њамчунин дар ин 
фасл доир ба таснифоти Имом Абўюсуф маълумот дода шуда, методикаи 
таълими асарњои ў пешнињод шудааст. Баррасии рўзгору осор ва 
андешањои шогирдони Имом Абўњанифа моро ба ин чунин натиља 
расонд:Шеваи таълиму тарбияти Имом Абўњанифа (р) тарзе ба роњ 
монда шуда, ки  аз мактаби ў шогирдони зиѐде баромадаанд ва осору 
аќоиди эшон то ба имрўз  дархури љомеаи мусалмонист. Шогирдони 
мактаби Имоми Аъзам аслан њамон  шеваи таълими устоди худро идома 
ва такмил додаанд. 



Аз шогирдони дигари Имом Абўњанифа, ки баъд аз марги устодаш 
мазњаби њанафиро дар  Ироќ густариш додааст,Муњаммад ибни Њасани 
Шайбонї мебошад, ки дар ин фасл доир ба рўзгору осор ва методикаи 
таълими андешањои мазњабии ў сухан рафтааст.  Аз љумла зикр шуда, ки 
аксари донишмандони дини ислом, аз љумла Имом Шофеї – поягузори 
мазњаби ашъарї ба ин шогирди Имом Абўњанифа бањои баланд додаанд. 
Китобњои таснифкардаи  Шайбонї, аз љумла “Зоњир-ур-ривоят”(шаш 
китоб)-и ўро хулосаи мазњаби Имоми Аъзам медонанд, ки усули таълими 
мазњаби њанафиянд.Ќайд кардан ба маврид аст, ки баъд аз олам 
гузаштани ќозиюлќуззот Имом Абўюсуф (р) халифаи аббосї -
Њорунаррашид Имом Муњаммадро ба љои вай таъин намуд. Ин ду 
шогирди донишманди  Имоми Аъзам мазњаби њанафї ва шеваи 
таълимии Имом Абўњанифаро  моњирона роњандозї карданд, ки аз ин 
мактаб шогирдони зиѐде ба камол расиданд.Њамчунин дар ин фасл аз 
шогирди дигари Имом Абўњанифа Имом Зуфар сухан меравад, ки баъд 
аз марги Имоми Аъзам шогирдон бо як овоз ўро љонишини устодашон 
интихоб мекунанд. 

Њангоми баррасии мавзўи “Методикаи таълими рўзгор ва осори 
шогирдони Имоми Аъзам” муаллим метавонад илова бар методњои 
лексия ва наќл аз методи  суњбат истифода барад. Бино ба ќавли 
методист С. Шербоев, “суњбат чун усули таълим аз наќли муаллим бо 
чунин хусусияташ фарќ мекунад, ки агар њангоми наќли муаллим 
хонандагон танњо шунавандаи фаъол бошанд, дар љараѐни аз методи 
суњбат (суолу љавоб) ташкил намудани лањзањои дарс, аз љумла дар 
лањзаи баѐни мавзўи нав дар баробари муаллим хонандагон њам дар 
њалли њодисањои забон ширкат варзида, бо љавобњои худ ва баъзан баѐни 
фикрњои мустаќили худ сањм мегузоранд” (15, 54). Њангоми корбурди 
методи суњбат ташкил кардани суолу љавоб, ки ба моњияти мавзўъ дахл 
дошта бошад, имкон фароњам меоварад, ки масъалањо хубтару бењтар 
њал гарданд. Њангоми истифодаи методи суњбат омўзгор бояд ба мазмун 
ва тартиби он диќќат дињад. Њар як суоли пешнињодшуда бояд њадаферо 
дар дунбол дошта бошад ва шогирдонро ба андеша водорад. Аз 
ривоятњое, ки дар бораи шогирдони Имом Абўњанифа овардаем, 
омўзгор метавонад чандин суолњо омода кунад. 
Фасли панљуми боби дувум «Андарзнома”-и Имом Абўњанифаи Нуъмон 
ибни Собит (р) ва шеваи таълими он»унвон дорад.Дар ин фасл  панду 
андарзњои Имом Абўњанифа (р) мавриди тањќиќ ќарор гирифта, шеваи 
таълими нисбатан созгори онпешнињод шудааст.Панду андарзњои Имом 
Абўњанифа аз муњимтарин андарзњои фарњанги адаби форсии тољикист, 
ки баъдан дар адабиѐти классикии мо мавриди истиќбол ќарор гирифт 
ва шуарои бузург монанди Шайх Аттор, Саъдии Шерозї аз он пайравї 
кардаанд. Имом Абўњанифа (р) дар инандарзњо шогирдон ва пайравони 
хешро  ба сўйи инсони комил будан њидоят мекунад. Агар устодон аз ин 
андарзномаи пешвои мазњабамон бо шева ва услуби ў истифода кунанд, 
хатман комѐб хоханд гардид. 
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Дар ин фасл мавзўю муњтаво ва ањаммияти амалии чанде аз инпанду 
андарзи пешвои мазњаби њанафї баррасї шуда, шеваи осони таълими он 
ба шогирдон ироа шудааст.Аз љумла Имоми Аъзам (р) фармуданд: «Чун 
дар садади кардани коре бошї, пас онро бо итминон ва виќори комил 
анљом бидењ». Имоми Аъзам моро насињат мекунад, ки њаргиз дар анљом 
додани кори хайр ба худ дудилагиро роњ мадењ. Бо виќору сарбаландї ва 
итминони хотир дар анљом додани амали хайр иќдом кун.Воќеан,  
итминони хотир дар кори хайр сифати инсонњои накўкору бурдбор 
аст.Омўзгор бояд моњияти андарзро ба шогирдон равшан созад, то дар 
умќи хотири онон наќш ѐбад. Муносибати босалоњият ба таълим таќозо 
мекунад, ки хонандагон дониши андўхтаашонро дар амал тадбиќ созанд. 
Ваќте андарз дар умќи тафаккури хонанда љо мегирад ва ба дурустии он 
имон меоварад, њатман дар зиндагї аз он кор мегирад, яъне дар амал 
тадбиќ месозад. Дар зиндагии нављавон корбаст шудани ин андарз ўро 
дар њама кор комѐб мегардонад. 
Намунаи дигар аз андарзњои Имоми Аъзам (р): «Агар аз њамсоя кори 
нодурустеро бинї, айби ўро ошкор макун, бо ин корат вай бар ту эътимоду 
боварияш зиѐд мегардад». Сирри мардонро пўшидан аз нишонаи 
љавонмардист ва алалхусус сирри њамсоя, ки бањаќќи Худо баробар аст. 
Аз ин андарзи Имоми Аъзам(р) шуарои зиѐдеилњом гирифтаанд. 
Имоми мазњабамон Абўњанифаи Нуъмон (р) низ моро ба   пўшидану 
нигоњ доштан асрори якдигарї мехонад, ки ин рафтори мардум дўстиву 
рафоќатро дар љомеаи мусалмонон ба бор хоњад овард. Муаллим бояд 
њангоми таълими ин андарзњо аз методи суњбат истифода барад ва 
андарзњоро вобаста ба рўзгори шогирдон матрањ кунад. Бояд шогирдон 
њангоми баррасии андарзњо фаъол бошанд, зеро яке аз унсурњои асосии 
муносибати босалоњият ба таълим хонандамењварист.  
 Фасли шашуми боби дувум  «Шеваи мунозирањои Имом 
Абўњанифаи Нуъмон ибни Собит (р) бо  уламо ва донишмандони замонаш 
ва методикаи таълими онњо».Дар ин фасл шеваи мунозираи Имом 
Абўњанифа (р) бо донишмандони замонаш тањќиќ шуда, методикаи 
таълими он пешнињод шудааст. Аз љумла зикр шуда, ки Имом 
Абўњанифа дар  бањсу мунозирањо шеваи хосе доштанд. Имом ба 
њамсуњбаташон эњтиром ќоил буданд ва  маќсадашонро ба шахси 
муќобил тарзе иброз медоштанд, ки  ў наранљад ва ѐ ба иззати нафсаш 
нарасад. Эњтиром ќоил будан ба њамсуњбат шарти аввали мунозира аст, 
ки Имом ба шогирдон талќин менамуданд, зеро низоъ аз беэњтиромї ба 
њамсуњбат сар мезанад.Мунозираи Имом Абўњанифа ва Имом Авзоъиро 
намунае аз шеваи мунозираи пешвои мазњаби њанафист.«Сулаймони 
Шозкунї гуфт: Шунидам Суфѐн ибни Уяйнаро, ки мегуфт: Имом 
Абўњанифа бо Имом Авзоъї дар Маккаи мукаррама дар дори њаннотин  
бо њам нишаста буданд.   Имом Авзоъї аз Имом Абўњанифа пурсид, ки 
чаро шумо њангоми ба рукуъ рафтан дар намоз дастонатонро ба гўш 
намебардоред? Имом Абўњанифа (р) гуфтанд: Ба он хотир, ки дар ин 
маврид аз Расули Худо (с) њадиси сањење ворид нагардидааст. Имом 
Авзоъї (р) фармуданд: Чї гуна мегўї, ки њадиси сањење дар ин маврид 



собит нагардидааст? Дар њолеки Зањрї аз Солим,Солим,аз падараш 
Абдуллоњ ибни Умар (р) ва ў аз Расули Худо (с) ривоят мекарданд, ки 
Пайѓомбари Худо (с) њангоми ифтитоњи намоз дастонашонро 
мебардоштанд ва њангоми  ба  рукуъ  рафтану  аз рукуъ баргаштан низ 
ин корро такрор мекарданд. Имом Абўњанифа (р) дар љавоб гуфтанд: 
Њаммод аз Иброњим ва аз Алќама ва Асвад ва аз Абдуллоњ  ибни Масъуд  
ривоят мекунад, ки Расули Худо (с) фаќат дар ибтидои шурўъи  намоз  
дастони муборакашонро  мебардошанду  бас, дигар бора дар дохили 
намоз ин корашонро такрор намекарданд. Имом Авзоъї  гуфт: Ман аз 
Зањрию Солим ва Абдуллоњ ибни Умар (рз) аз Расули Худо (с) сухан 
мегўем, ту бошї аз Њаммоду Иброњим  сухан мегўї. Имом Абўњанифа (р) 
гуфтанд: Њаммод аз Зањрї ва Иброњим  аз Солим олиму 
донишмандтаранд. Абдуллоњ ибни Умар  фазилати суњбати Расули Худо 
(с) ро дорад, аммо Алќама дар илми фиќњ аз ў камтар нест. Асвад низ дар 
илм фазилати волоеро касб кардааст ва Абдуллоњ  ибни  Масъуд  
сањобаи машњури Расули Худо (с) мебошад, ки доир ба фазилату 
маконаташ дар илм љойи бањсу суњбат нест. Имом Авзоъї  дар баробари 
ин фањму дирояти Имом Абўњанифа (р) хомўш монданд ва дигар чизе 
нагуфтанд» (13,384).  
Дар ин фасл дар бораи мунозирањои Имом Абўњанифа бо уламои 
замонаш дар мавридњои гуногун сухан рафтааст, ки донистанашон 
барои устодон ва шогирдон аз фоида холї нест. Муњимтарин методи 
таълими мунозирањои Имоми Аъзам методи мубоњиса аст. Методи 
мубоњиса имкон медињад, ки шогирдон дар бархурди афкору аќоиди 
мухталиф перомуни масоили мухталифи шаръї ва ќиѐси назарњои 
гуногун ба фикру андешаи худ эътимод њосил кунанд ва боварї ба 
аќоиди хеш дошта бошанд. 
 Боби севум: «Методикаи таълими аќоиди мазњаби Имоми Аъзам 
(р)»унвон дошта, дар он аќоиди мазњаби Имом Аъзам (р) мавриди 
баррасї ќарор гирифта, шева ва тарзу усули таълими он пешнињод 
шудааст. 
Фасли якуми боби севум «Таснифоти Имоми Аъзам Абўњанифаи Нуъмон 
ибни Собит (р)дарилмикалом ва шеваи таълими онњо» ном дорад.Дар ин 
фасл осори мутафаккир доир ба илми калом муайян гардида, шеваи 
таълими онњо ироа шудааст. Аз љумла ќайд гардида , ки бино ба таъкиди 
таърихнигорон, Имом Абўњанифа (р) дар илми калом рисолањои «Ал-
Фиќњ-ул-акбар», «Ал-Фиќњ-ул-абсат», «Ал-Олим –вал- мутааллим»,  
«Ар-Рисола»( барои Муќотил ибни Сулаймони муфассир) ва  «Ар-
рисола» (барои фаќењи Басра Албаттї) навишта буд. Њамчунин рисолаи 
«Ал-Васийят»-ро барои шогирдон ва њамсуњбатонаш навишта буданд.  
«Фиќњи акбар» рисолаи хурд, аммо бо маъонии даќик аст, ки то ба имрўз 
таваљуњи олимон ва донишмандонро ба худ љалб кардааст.Бино ба  
ривояти Њаммод ибни Абўњанифа (р), Мулло АлииЌорї (р) бар ин китоб 
шарњи муфассале навиштааст, ки имрўз њам донишљуѐну толибилмон аз 
он истифода мекунанд.Ба ривояти Абўлмутеи  Балхї ба рисолаи «Фиќњи 
абсат» Абўлайси Самарќандї шарњу эзоњ навиштааст.Њамчунин Ато 



19 

 

ибни Алии Љурљонї  ва донишмандони  мазњабњои дигари ањли суннат 
ба ин ду рисолаи Имоми Аъзам (р) шарњу эзоњњо навиштаанд.Пайравони 
мазњаби Имоми Аъзам (р) метавонанд дар њалли масоили шаръї аз ин ду 
рисола истифода барандва аќидаву андашањои шаръии худро мувофиќ 
ба аќидаи ањли суннати вал  љамоат росту дуруст гардонанд. Рисолаи 
«Фиќњи Абсат», ки бо ривояти яке аз шогирдони Имом-Абўмутеъ Њакам 
ибни Абдуллоњи Балхї навишта шудааст, доир ба мавзўи аќида 
мебошад.  
Азбаски рисола  «Фиќњи абсат» љавобњои Имом Абўњанифа ба суолњои 
шогирдаш Абўмутеъ рўйи коѓаз омадааст, бењтарин  шеваи таълими он 
методи суњбат мебошад. Омўзгор њангоми таълими ин рисола  ва 
њамчунин дар равшан намудани андешањои каломии Имоми Аъзам 
методи суњбатро ба кор бурда, масъалањоро ба тариќи суолу љавоб бо 
шогирдон матрањ кунад, дарки масъала осон ба даст меояд. Дар ин 
рисола баъзе масоили аќидати Имом Абўњанифа (р) муфассал ба 
шогирдаш Абўмутеъ  баѐншудааст.  Имом Абўњанифа саъй намудааст бо 
далоили илмї, такя ба Ќуръону суннат шогирди хеш Абўмутеъро ќонеъ 
гардонад.Бинобарин «Фиќњи абсат» як рисолаи возењу равшан ва 
муфассал дар масоили каломия буда, барои донишљўѐну толибилмон дар 
шинохти андешањои каломии пешвои мазњаби њанафї  муфид аст. 

Дар фасли дувуми боби севум, ки«Шеваи омўзиш ва методикаи 
таълими андешаи аќидатии Имом Абўњанифа (р)» унвон дорад, 
андешањои аќидатии Имоми Аъзам доир ба масоили шариату имон, 
алалхусус масъалаи шинохти Худованд мавриди тањќиќ ќарор гирифта, 
шеваи тадриси босалоњияти он пешнињод шудааст. Аз љумла зикр шуда, 
ки ба андешаи Имом Абўњанифа (р) «шинохтани Худованд бо аќлу 
заковат вољиб аст».  Яъне, аз он љо киХудованд  ба инсон аќлу заковат 
додааст, пас барои ў вољиб аст, ки бо аќли худододааш Холиќи хешро 
бишиносад ва ба Ў имон оварад. Омўзгор бояд аќидаи Имоми Аъзамро 
ба самъи шогирдон бирасонад, ки Худоро бо аќл мешиносанд ва бодил 
ба Ў имон меоваранд. 

Вобаста ба шинохти Офаридгор дар ин фасл сифатњои Худованд аз 
нигоњи Имом Абўњанифа (р)баррасї  шуда, шеваи таълими шинохти 
вањдоният, яккаву ягонагї ва поку муназањ будани зоти аќдаси Илоњї аз 
шарику анбоз пешнињод шудааст.  Имом Абўњанифа (р) дар рисолањои 
хеш бо далелњои ќуръонї исбот мекунанд, ки  Худованд шарику анбоз 
надорад ва аз зану фарзанд поку муназањ аст. 

Омўзгор њангоми таълими мавзўишинохти  Худованд аз нигоњи 
Имоми Аъзам бояд аз методи проблемавї  кор гирад. 
Яъне,омўзгорсаволњое пешнињод кунад, ки хусусияти проблемавї дошта 
бошанд ва шогирдонро ба фикр кардан водор кунанд. Ба тариќи намуна 
метавон чунин суол гузошт: Агар Худованд  пайѓамбару китобе 
намефиристон ва инсон дар болои кўње мезисту ба љуз  осмону ситорагон 
ва таллу теппа чизеро намедид, чї тавр Холиќи худро мешинохт? 

Дар масъалаи шинохти сифатњои Худованд омўзгор илова ба 
методи проблемавї метавонад аз зиндагии Паѓамбар (с) мисолњо 



биоварад, ки пешвои мазњаби њанафї дар осораш ѐд кардааст. Дар ин 
масъала омўзгор метавонад таърихи нозил шудани Сураи «Ихлос»-ро 
барои шогирдон баѐн кунад: «Љамъе аз мушрикон назди Расули Худо (с) 
омаданд ва гуфтанд: Эй Муњаммад, Худоятро барои мо васф кун…» (10, 
345). 

Фасли севуми боби севум «Услуби фиќњи Имом Абўњанифаи 
Нуъмон ибни Собит (р)  ва шеваи омўзишу таълими  усули мазњаби ў» 
ном дорад. Дар ин фасл зарурати омўхтани илми фиќњ ва наќши он дар 
њалли мушкилоти динии пайравони мазњаби њанафї бо далоили илмї 
собит шуда, шеваи босалоњияти тадриси он пешнињод шудааст. 

Устодони муассисањои таълимї бояд хуб бидонанд, ки илми фиќњ 
дар масоли рўзмараи мардуми кишвар  бисѐр муњим  ва наќши калидї  
дорад, зеро мушкилоти динии  мардуми  мусалмони кишварро мо аз 
роњи донистани илми фиќњ бо тарзу услуби Имоми Аъзам (р) метавонем 
њал намоем.   Барои донистан ва ѐ омўхтани ин шева ва тарзу услуб моро 
лозим аст, ки аввал  усул ва сарчашмаи ин мазњабро биомўзем, ки 
Имоми Аъзам (р)  аз кадом сарчашмањо  фиќњи мазњаби хешро 
поягузорї кардааст. Аз Имом Абўњанифа (р) ривоят аст, ки мегўяд: 
«Ман масоилро аз Ќуръон  мегирам ва агар дар Ќуръон  пайдо 
накардам, ба суннати Расули Худо (с) амал мекунам. Агар он масъаларо 
на дар Ќуръон ва на дар суннат пайдо накардам, ба ќавли сањоба амал 
мекунам ва кадом сухане аз сањобагон дар назарам мувофиќ омад, 
њамонро мегирам ва боќиро мегузорам» (13, 133). Сањл ибни Музоњим 
мегўяд: «Каломи Имом Абўњанифа (р) гирифтан ва амал кардан аст ба 
ќавли муътамад ва гурехтан аст аз суханони ракику беасар»(13,131).  

Имом Абўњанифа  дар амрњо баъзе корњоро бо ќиѐс фатво медод ва  
агар бо ќиѐс ќазия њалли хешро пайдо  намекард, ба истињсон руљуъ 
мекарданд. Агар бо истињсон мувофиќ намеомад, ба амалкарди 
мусалмонон назар карда, фатвои он масъаларо содир менамуданд.Яъне,  
одати шарифи эшон њамин буд, ки баъди Ќуръон бо њадисе амал 
мекарданд, ки уламо ва фуќањо бар сињаташ  иттифоќи назар доранд. 
Баъдан бо ќиѐсу истињсон масъаларо барои корафтодагон њал 
менамуданд. Хулоса фиќњ назди Имом Абўњанифа (р) ин Ќуръони карим 
асту суннати набавии шариф ва иљмоъу ќиѐс ва истињсон ва урфу одати 
мусалмонњо. 

Њангоми таълими усули фиќњи Имом Абўњанифа бењтар аст  омўзгор 
сараввал бо методи наќл оѓоз кунад, зеро дар баѐни мавзўи нав наќли 
муаллим, алалхусус барои мавзўъњои њаљман бузург ва аз љињати 
назариявї нисбатан душвор созгортар аст. Аммо методи наќл њангоми 
баѐни масъалаи фиќњї набояд аз 25-30 даќиќа зиѐд бошад. Омўзгор баъд 
аз наќли нуктањои асосии усули њанафї њам дар дарси додани дониши 
нав ва њам дар дарси мустањкамкунии дониш  метавонад аз методи 
суњбат истифода барад. Ба фикри мо, муњимтарин метод барои таълими 
усули фиќњ методи суњбат ѐ худ суолу љавоб мебошад. Методи суњбат 
имкон медињад, ки  шогирдон бештар ба мавзўъ диќќат дињанд ва 
масоили барояшон норавшанро ба тариќи суолу љавоб бо омўзгор 
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мушаххас гардонанд. Дар таълими усули фиќњ аз ду намуди методи 
суњбат: суњбати маълумотдињанда ва бахотироваранда истифода бурдан 
мувофиќи маќсад аст. 
Яке аз рукнњои  фиќњи Имоми Аъзампайравї намудан аз суннати  
Пайѓомбари гиромии ислом (с)аст, ки баъд аз Ќуръон  дувумин сарчашма  
ба шумор меравад. Омўзгор бояд маќоми ањодиси набавї ва суннатњои 
пайѓамбарро дар љањони ислом ва шеваи бањрабардории пешвои 
мазњаби њанафиро бо далоил собит кунад, то шогирдон ба усули фиќњи 
њанафї ба дурусти огоњ шаванд. Дар таълими ин масъала методи наќл 
бештар мувофиќ аст. Омўзгор метавонад ривояти зерро аз рўзгори 
Пайѓамбар (с) ба шогирдон наќл кунад, то тавонад љойгоњи њадисњои 
Пайѓомбари Худо (с), ки дувумин масдаре аз масдарњои шариат аст, 
равшан намояд:«Вақте Пайѓомбар (с) Маъоз(рз)-ро ба  Яман, ба њайси 
муфтї мефиристод, аз вай пурсид: «-Ба чї чиз амр мекунї?» Гуфт: «-Ба 
Ќуръон.» Расули Акрам (с) дигарбора пурсиданд: «-Агар он масъаларо 
дар Ќуръон наѐбї?» Гуфт: «-Ба њадисњои Пайѓомбари Худо амр 
мекунам». Набии Карим (с) бори севум пурсиданд:  «-Агар он масъаларо  
дар њадисњои Расули Худо (с) пайдо накардї?» Маъоз (рз) гуфт: «-
Иљтињод мекунам ба раъям». Пайѓомбари Худо (с) гуфтанд:  «-Алњамду 
лиллоњ, ки муваффақ гардонид расули Расулашро» (2,330).  
Шеваи  хоси Имом Абўњанифа (р) низ дар њалли масоили шаръї ба 
њамин минвол буд. Яъне, нахуст масъаларо аз Ќуръону суннат истинбот 
мекард. Агар дар Ќуръону суннат он масъаларо  пайдо  накард, пас 
иљтињод мекард ба раъяш. Ногуфта  намонад, ки дар мазњаби Имоми 
Аъзам (р) ба њадиси заиф амал кардан аз қиѐс намудан авлотар аст. 
Имом Абўњанифа (р) мегўяд: «Мо аввал ба китоби Худо амал мекунем, 
баъд аз он ба њадисњои Пайѓомбари (с),  баъдан ба фатвои сањобагон дар 
он масъалањое, ки иттифоқ доштанд.Агар  дар масъалае, ки ихтилоф 

дошта бошанд, њукми он масъалаи ихтилофиро бо њам  қиёс мекунем, то 
ки маъно бар мо равшан гардад» (7, 67).  
      Муаллим бояд ба саъми шогирдон расонад, ки донишмандони  њадис  
њадисњои Пайѓомбарро ба адади ровиѐни  њадис ба се гурўњ тақсим 
кардаанд: Њадисњои мутавотира, њадисњои машњура  ва њадисњои оњод. 
Њадисњои мутавотир назди Имом Абўњанифа (р) њуљљат асту  илми 
яқиниро ифода мекунад. Шеваи бањрабардорї ва тарзу услубиИмом 
Абўњанифа (р)  ин буд, ки њамаи суннатњои воридгардида аз љаноби 
Пайѓомбар (с)-ро дар як мартаба ќарор намедоданд, балки суннати 
ќавлиро аз суннати феълї муќаддам медонистанд.  
Ба њамин минвол сарчашмањои дигари усули фиќњи Имом Абўњанифа: 
пайравї намудан аз фатвои сањобагони Пайѓомбари ислом (с), пайравї 
намудан аз иљмоъи мусалмонон, амал кардан ба ќиѐс, амал намудан ба 
истењсон,амал кардан ба урфу одати мусалмонондар рисола батафсил 
баррасї шуда, методикаи таълиму тадриси онњо пешнињод шудааст. 
Масалан, дар мавриди пайравї намудан аз фатвои сањобагон омўзгор 
нахуст бояд кї будани сањобагон ва маќоми онњоро дар ислом равшан 
созад. Баъд аз он метавонад дар масъалаи фатвои сањобагон ва шеваи 



бањрагирии Имоми Аъзам (р) аз он суњбат кунад.Дар масъалаипайравї 
намудан аз иљмоъи мусалмонон омўзгор бояд дар ибтидо маънои луѓавї 
ва истилоњии иљмоъро ба шогирдон фањмонад ва наќши онро дар њалли 
масоили шаръї бо далоили илмї бо такя ба Ќуръону суннат, рўзгори 
сањабагон ва дигар њаводис таърихии марбут ба дини ислом шарњ дињад. 
Танњо баъд аз равшан шудани ин масъалањо омўзгор метавонад, ба 
шарњи љойгоњи ирљоъ дар фиќњи мазњаби њанафї  пардозад ва шеваи 
корбурди онро аз тарафи Имоми Аъзам  шарњ дињад.Омўгор бояд бо 
иштироки фаъоли шогирдон њар як аз чањор ќисмииљмоъро баррасї 
кунанд: 1. Иљмоъи сањобагони Набии карим (с) бар њукме аз ањкоми 
њодисае. 2. Иљмоъи баъзе сањобагон ва сукуту хомушї ихтиѐр карданї 
баъзеи дигар. 3. Иљмоъи уламои ислом баъд аз сањобагон дар он 
масъалае, ки аз ањли салафу гузаштагони солењи мо  чизе наѐмадааст. 4. 
Иљмоъи уламо бар яке аз гуфтањои гузаштагони  солењи мо».  Аз љумла 
омўзгор бояд таъкид кунад, ки уламои усули мазњаби Имоми Аъзам (р) 
иљмоъи сањобагони Пайѓомбар (с)-ро ба манзалаи њукми Ќуръони карим 
медонанд. Ва ѐ њангоми таълими амал кардан ба ќиѐс дар фиќњи мазњаби 
Имоми Аъзам  усули  муќоиса мувофиќи маќсад аст. Бино ба ќавли  А.В. 
Текучев, “муќоиса ва муќоисакунї аз воситањои муњими дарки њаќиќату 
воќеият аст” (12,16).Бояд донист, ки ќиѐс њуљљате аз њуљљатњои шариат 
аст, ки дар ваќти наѐфтани далел ба он амал карда мешавад. Омўзгор 
њангоми таълими ќиѐс бояд њуљљат дошта бошад. Яъне, аз Ќуръону 
суннат, рўзгори пайѓамбари ислом ва ѐсањобагону донишмандони дин 
мисол оварад. Педагоги машњури рус  К.Д. Ушинский менависад: “Њама 
чизро дар олам танњо бо воситаи муќоиса кардан дарк мекунем” (14,448).  
Дар боби амал кардан ба ќиѐс аз рўзгори  Расули Худо (с) њикояти зер 
намунаи олї шуда метавонад: “ Зане аз ќабилаи хасамия назди Расули 
Худо (с) омада суол кард, ки бар гардани падарам њаљ фарз шудааст, 
аммо ў пир гаштааст ва бар болои уштур ва ѐ  саворие  нишаста  
наметавонад.  Оѐ ман аз љониби ў њаљ  кунам  раво мегардад?  Расул (с) 
дар љавоби он зан гуфтанд: «Оѐ бар гардани падарат агар ќарзе  бошад, 
онро аз љониби падарат пардохт кунї љоиз мешавад? Он зан гуфтанд: 
Оре,  љоиз мешавад. Набии карим (с) фармуданд: ЌарзиХудованд 
авлотар ва бењтар аст, ки аз љониби падарат бипардозї» (2,23).  Омўзгор 
бояд тавзењ дињад, ки дар  ин ривоят Расули акрам (с) њаљ кардан аз 
љониби шайхи фониро ба адои ќарзи молї ќиѐс намуданд. Барои дарки 
дурусти мавзўи ќиѐс омўзгорро зарур аст бо иштироки фаъоли шогирдон 
панљ шарти љоиз шудани ќиѐсро баррасї намояд: 1. Бояд ќиѐс дар 
муќобили насси сарењ (оят ѐ њадиси сањењ) воќеъ нашавад.  2. Таѓйир 
додани њукме аз ањкоми нассро дар худ надошта бошад. 3.Ќиѐс дар 
зимни худ  њукмеро дар бар нагирад, ки маънояш зоњиру равшан 
набошад.  4. Иллати ќиѐс њукми шаръї бошад, на амри  луѓавї, яъне он 
масъаларо бо  ягон њукми шаръї бояд ќиѐс намуд,  на бо  ягон амри 
луѓавї.5. Бо асли масъала бояд  ќиѐс  кард, на бо масъалаи фаръї. 
Њангоми таълими масъалаи фиќњии амал намудан ба истењсон омўзгор аз 
методи муќоиса истифода кунад бењтар аст. Дар таълими масоли фиќњї 
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мавзўъњо њастанд, ки бояд онњоро на људогона, балки дар якљоягї бо 
истифода аз усули муќоиса таълим додан роњи хуби њалли масъала ба 
шумор меравад. Масалан, маввзўи амал намудан ба истењсон бо мавзўи 
ќиѐс дар муќоиса бо њамдигар бо усули муќоиса таълим дода шаванд, 
дарки њар ду мавзўъ барои хонандагон осон даст медињад. Омўзгор 
сараввал бояд мафњуми истењсонро њам аз лињози луѓат ва њам аз љињати 
истилоњ шарњ дињад. Дар ин амал бояд аз рисолањои таълимї истифода 
кунад. 

Охирини усули фиќњии мазњаби Имом Абўњанифа (р)  амал кардан ба 
урфу одати мусалмонон аст, ки дар  фиќњиин мазњаб як далели шаръї ва 
яке аз усули асосї ба шумор меравад. Омўзгор бояд донад, ки урф њамон 
ваќт далел шуда метавонад, ки муљтањид далели шаръї аз Ќуръону 
суннат пайдо карда  натавонад, аммо агар урф мухолифи Ќуръону 
суннат бошад, пас он њаргиз далел шуда наметавонад. Дар китобњои 
усули фиқњи њанафї омада, ки Расули Худо (с) њар шањреро фатњ 
менамуд, дар баробари љорї намудани қавонини ислом  ба урфу одатњои 
он мардум низ назар мекард ва агар ба қонунњои ислом  муқобил 
намебуданд,  дар бораи манъи он чизе намегуфтанд. Аз љумла, љашни 
Наврўзи мо њеч мухолифате ба Ќуръону суннат надорад. 

Ин њафт сарчашмае буданд, ки  Имоми Аъзам (р) дар раванди фиќњи 
мазњабаш аз онњо истифода кардааст. Омўзгорон ва алахусус 
толибилмонро лозим аст, ки аз ин сарчашмањо бохабар бошанд, то  ба 
доми мухолифини мазњаб ва ѐ касони муѓризу фитнаангез наафтанд. 
Бояд донист, ки  мазњаби Имоми Аъзам (р) бо зањматњои зиѐд ва 
мушкилотњои пайи њам рў ба рў гардида, бо муѓризону бадхоњони 
ислому муслимин ва њосидону кинатузон бањсњо кардаву дар арсаи вуљуд 
омадааст. Мо – ворисону пайравони мазњаби њанафї, ки онро фарзанди 
бузурги халќи тољик Имом Абўњанифа (р) бунѐд нињода ва аљдодони мо 
гаравидаи ин мазњаби тањаммулгаро будаанд, бояд онро ба хубї донем 
ва аз рўйи он дар зиндагї амал намоем. 

     Дар хулоса натоиљи илмии бадастомада аз тањќиќи мавзўъ ба таври 
ихчам чунин  баѐн шудаанд: 
 

1. Абўњанифа Нуъмон ибни Собит маъруф ба Имоми Аъзам (р) – 
фарзанди фарзонаи халќи тољик яке аз нобиѓагони тамаддуни 
исломї буда, мактаби фиќњии бунѐднамудаи ў аз тавонотарин ва 
баргузидатарин мазњаби фиќњии љањони ислом мањсуб мешавад. 

2. Дар замони муосир, ки даврони бархурди тамаддунњост ва дар 
дохили  ислом равияву мазњабњои тундгаро ба гумроњ намудани 
мусулмонон, хоса љавонон машѓуланд, зарурат ба омўзиш ва 
таълими усулњои мазњаби тањаммулгарои њанафї, ки бештари 
мардуми Тољикистон гаравидаи онанд, беш аз њар замоне ба миѐн 
омадааст. 



3. Таълиму тарбия вафаро гирифтани дониш дар ислом аз 
масъалаҳои бунѐдї буда,омўхтани илму талаби  дониш барои 
мусулмон фарз мањсуб мешуд. Роиљтарин усули таълим дар 
мактабњои Хуросону Мовароуннањр дар асрњои миѐна њамоно 
усули хониши механикї ва ќориѐна аз ѐд кардани матн буд, ки 
бовуљуди наќсу камбудњо бартарию дастовардњо низ дошт. 

4. Рўзгор ва шеваи зиндагии Имом Абўњанифаи Нуъмон (р) оганда аз 
ањаммияти тарбиявї буда, таълими огоњона ва босамари он дар 
камолоти маънавии шогирдон муассир хоњад буд. Чањор унсури  
таълим (донад, тавонад, азхуд кунад ва дар амал тадбиќ намояд) 
њангоми таълими шеваи зиндагии пешвои мазњаби њанафї бояд аз 
љониби омўзгор риоя шавад ва иљро њар як унсури оназ шогирдон 
таќозо шавад. 

5. Шеваи зиндагии Имом Абўњанифа (р)  намунаи олии Инсони 
Комил  буданаст ва таълими босамари он хонандагонро дар рўњияи 
худшиносию  Худошиносї тарбият намуда, онњоро ба роњи рост 
њидоят мекунад, то саодати дуљањониро ба даст оваранд. 

6. Шеваи тадрис ва методи таълими Имом Абўњанифа њангоми 
омўзиши масоили фиќњ, ки аз усули таълими суннатї бартарї 
дошт, дар асоси мубоњисаву мусоњиба бунѐд ѐфта, шогирдон дар 
изњори андеша озод буданд. Ин методи таълим имкон дода, ки 
душвортарин масоили фиќњї дар якљоягии устоду шогирдон 
натиљагирї карда шавад ва зиддияти андеша бартараф гардад. 

7. Шеваи бархурд бо андешаи шогирдон ва муносибати Имоми 
Аъзам бо онњо, ки намунаи олиии инсондўстї ва педагог-
тарбиятгар будан аст, бояд сармашќї зиндагї ва фаъолияти 
педагогии њар як омўзгор ќарор бигирад. 

8. Имом Абўњанифа њангоми фаъолияти педагогии худ шогирдоне 
тарбият намуданд, ки њар яке алломаи замони худ шуданд ва 
мактаби фиќњи бунѐднињодаи пешвои мазњабро идомаву равнаќ 
доданд. 

9. “Васиятнома” ва андарзњои Имоми Аъзам намунаи олии андарзгуї 
на танњо дар тамаддуни исломї, балки дар тамаддуни башарист, ки 
баъдина мавриди истиќболи бузургтарин суханварон ќарор 
гирифтааст. Таълими босамари ин васиятнома ва андарзњо дар 
тарбияи маънавии шогирдон ва ташаккули тафаккури онњо 
муассир хоњад буд. 

10.  Шеваи мунозираи Имом Абўњанифа бо дигар донишмандон ва 
њатто бо мухолифон поя бар мантиќ, эњтиром ва њилму сабурї 
дошт. Ин њама сифатњо, ки бояд хоси њар як донишманд бошад, 
дар аксари мунозирањо ба эшон имкон медод, ки пирўз шаванд ва 
љониби муќобил ногузир тан медоду фиркри мутафаккирро 
мепазируфт. 

11.  Осори  Абўњанифа Нуъмон ибни Собит, ки аз Ќуръону суннат 
сарчашма мегирад ва то  кунун марљаъи асосии пайравони мазњаби 
њанафист, бояд ба дурустї таълим дода шавад. Муњимтарин 
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методе, ки барои таълими осори пешвои мазњаби њанафї пешнињод 
мешавад, методи суњбат ѐ худ суолу љавоб аст, зеро ин осор, пеш аз 
њама, ба тарзи мусоњибаву мубоњиса эљод шудааст. 

12. Андешањои каломии Имом Абўњанифа, ки дар љомеаи мусулмонї 
маќоми воло дорад, бояд огоњонатаълим дода шавад. Методи 
суолу љавоб имкон медињад, ки шогирдон њар масоили каломиро ба 
дурустї бишносанд ва дар амал тадбиќ намоянд. 

13.  Дастури њуќуќии Имом Абўњанифа ба њафт марљаъ (Ќуръон, 
суннат, фатвои сањобагон, ќиѐс, истењсон,иљмоъ, ва урф)-и бунѐдї 
асос ѐфтааст, ки бояд њар яки онњо људогона, ба тартиби 
таъйиншуда бо иштироки фаъоли шогирдон баррасї шавад. 
Таълими огоњонаи ин њафт марљаъ имкон фароњам меоварад, ки 
шогирдон унсурњои асосии њар як марљаъро дарк намоянд ва 
њангоми њалли масоили фиќњї дар амал тадбиќ карда тавонанд. 

14.  Дар тадриси унсури фиќњии ќиѐс, истењсон ва иљмоъ метод ѐ 
худусули муќоиса ба маќсад мувофиќтар аст. Ин метод имкон 
медињад, ки шогирдон њангоми њалли масоили шаръї аз унсурњои 
фиќњи њанафї, чун ќиѐсу истењсон ва иљмоъ тавъам, ба тариќї 
муќоиса истифода баранд. Моњияти ин метод дар он аст, ки 
масоили фиќњї дар асоси муќоиса бо он масъалањое, ки њалли 
худро ѐфтаанд, тањлил мешаванд ва сипас њукм бароварда 
мешавад. 

15.  Таълими огоњона ва босамари рўзгору осор ва андешањои 
мазњабии Имом Абўњанифа дар њалли мушкилоти динии љомеаи 
мо, бархурд бо равияњои тундгаро ва сулњу суботи кишвар наќш 
бузург бозида метавонад. 
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