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نِ ٱ لل ّٰهِ ٱِبْسِم   لرَِّحيمِ ٱ لرَّْحمّٰ

َها يَا﴿ يُّ
َ
ِينَ  أ ِ  آمِنُوا آَمنُوا اَّلذ   َوالِْكتَابِ  َورَُسوِلِ  بِاّللذ

ِي َل  اَّلذ ِي َوالِْكتَابِ  رَُسوِلِ  ََعَ  نَزذ نَْزَل  اَّلذ
َ
 مِنْ  أ

ِ  يَْكُفرْ  َوَمنْ   َقبُْل   َورُُسلِهِ  َوُكُتبِهِ  تِهِ َوَمََلئِكَ  بِاّللذ
 ﴾١٣٦عِيًدابَ  َضََلًل  َضلذ  َفَقدْ  اْْلِخرِ  َواْْلَوْمِ 

«Эй касоне, ки имон овардаед, ба Худову 
паёмбараш ва ин китоб, ки бар паёмбараш 
нозил карда ва он китоб, ки пеш аз он 
нозил карда, ба ҳақиқат имон биёваред. Ва 
ҳар кӣ ба Худову фариштагонаш ва 
китобҳояш ва паёмбаронаш ва ба рӯзи 
қиёмат кофир шавад, сахт дар гумроҳӣ 
афтодааст» (4:136). 
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ШАХСИЯ 

Шахсияи ҳар як инсон аз ақлия ва нафсия ташкил меёбад ва бо 
намуди зоҳирии инсон: қадду қомат, афту андом, сару тани зебо ва 
ғайра, иртиботе надорад. Баъзе мардум гумон мекунанд, ки намуди 
зоҳирӣ яке аз омилҳои шахсия ба ҳисоб меравад ё гумон мекунанд, 
ки намуди зоҳирӣ ба шахсия таъсир мерасонад. Ин аз сатҳияти 
фикрронист, зеро инсон бо ақлаш аз инсони дигар фарқ мекунад ва 
рафтори инсон ба вологӣ ё пастиаш далолат мекунад. Азбаски 
инсон дар ҳаёт мувофиқи пиндорҳояш рафтор мекунад, рафтораш 
бо пиндорҳояш дар шакли ҳатмӣ ва ҷудонопазир марбут аст. 
Рафтор амалҳоест, ки инсон барои қонеъ гардондани ғариза ва 
эҳтиёҷоти узвиаш анҷом медиҳад. Инсон мувофиқи майлҳояш 
рафтор мекунад. Бинобар ин, пиндорҳо ва майлҳо бунёду сутуни 
шахсияи инсонро ташкил медиҳад. Аммо пиндорҳо чист, аз чӣ 
ташкил меёбад (пайдо мешавад, ба вуҷуд меояд) ва чӣ натиҷа 
медиҳад? Майлҳо чист, чӣ ин майлҳоро ба вуҷуд меорад ва чӣ ба ин 
майлҳо таъсир мерасонад? Ин ҳама ба баён (шарҳу тавзеҳ) ниёз 
дорад: Пиндорҳо на маънои лафзҳо, балки маънои фикрҳост. Лафз 
суханест, ки ба якчанд маъно, ки гоҳо дар воқеъ мавҷуд аст ва гоҳо 
на, далолат мекунад. Шоире гуфтааст:      

Агар хоҳӣ, ки мардони чун кӯҳ танумандро аз пой дарафтонӣ, 
тири сухани ҳақро ба пӯсташ ҷо кун. Он гоҳ хоҳӣ дид, ки чӣ гуна 
шонаҳояш ба ларза меафтад Ва аз майдони мубориза берун 
мешавад. Ин маъно дар воқеъ мавҷуд аст ва дарк кардани он бо ҳис, 
ҳарчанд ба ҷарфнигарӣ ва равшанфикрӣ ниёз дорад, имконпазир 
аст (онро, ҳарчанд ба ҷарфнигарӣ ва равшанфикрӣ ниёз дорад, 
метавон ҳиссан дарк кард). Боз шоире гуфтааст:   

Гуфтанд: Оё дар рӯзи ҷанг бе душворӣ Метавон ду саворро ба 
сари як найза кашид?  
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Дар ҷавоб гуфтам: Агар дарозии найзааш як мил бошад, чандин 
савораро метавонад, ки ба сари як найза кашад.  

Ин маъно мутлақо дар воқеъ мавҷуд нест. Ситоишшаванда ду 
савораро бо як зарба ба сари найза накашидааст ва ҳеҷ кас чунин 
суол надодааст, инчунин кашидани савораҳо ба сари як найза дар 
масофаи як мил ҳеҷ имкон надорад (имконнопазир аст). Маънои ин 
ҷумлаҳоро шарҳ ва лафзҳояшро тафсир мекунанд. Аммо маънои 
фикр дигаргуна аст. Маъное, ки лафз дарбар мегирад, агар воқеи 
ҳисшаванда дошта бошад ё зеҳн онро мисли чизи ҳисшаванда 
тасаввур ва тасдиқ намояд, дар инсоне, ки ин маъноро ҳис ё 
тасаввур ва тасдиқ мекунад, ба пиндор табдил меёбад. Аммо ин 
маъно дар инсоне, ки воқеи онро ҳис ва тасаввур намекунад, 
ҳарчанд онро бо воситаи шунидан ё хондан фаҳмад, ба пиндор 
табдил намеёбад. Бинобар ин, шахс суханҳоро: хоҳ хонад ва хоҳ 
шунавад, бояд дар шакли фикрӣ (фикран) қабул намояд, яъне бояд 
маънои ҷумлаҳоро на бо хости гӯянда ё бо хости худ, балки бо 
тақозои далолаташ бифаҳмад. Дар айни вақт бояд воқеи маъноро 
дар зеҳнаш чунон дарк намояд, ки ин дарк воқеъро ба ӯ мушаххас 
созад ва маъно ба пиндор табдил ёбад. Бинобар ин, пиндорҳо 
маъноҳои даркшуда аст, ки он дар зеҳн воқеъ дорад, хоҳ воқеи 
ҳисшавандаи берун аз зеҳн бошад, хоҳ воқеи тасдиқшуда, ки берун 
аз зеҳн мавҷуд аст ва ин тасдиқ ба воқеи маҳсус бунёд мегардад. 
Маъноҳои лафзҳо ва ҷумлаҳоро ҷуз ин пиндор наменоманд, балки 
он танҳо маълумот ба ҳисоб меравад. Пиндорҳо аз пайвастани 
воқеъ ба маълумот ё аз пайвастани маълумот ба воқеъ пайдо 
мешавад ва ин пайдоиш аз рӯи қоидае ё қоидаҳое, ки муқоисаи 
маълумот ва воқеъ ҳангоми пайвастан бар он бунёд мегардад, 
шакли устувор мегирад. Бо ибораи дигар, вақте ки воқеъ ва 
маълумот дар асоси ақл ба ҳам пайваста мешаванд ё ақл воқеъро 
дарк мекунад, ин пайдоиш шакли устувор мегирад. Ҳамин тавр, дар 
шахс ақлияе ба вуҷуд меояд, ки лафз ва ҷумлаҳоро мефаҳмад, 
маъноҳоро бо воқеи мушаххас дарк мекунад ва ҳукм мебарорад. Аз 
ин рӯ, ақлия ҳолати дарк кардани ашё мебошад. Бо ибораи дигар, 
ҳолатест, ки дар он воқеъ ва маълумот ҳангоми ба ҳам пайвастан 
бар асоси қоидаи ягона ё қоидаҳои муайян муқоиса карда 
мешаванд. Бинобар ин, ақлияҳо, монанди ақлияи исломӣ, 
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коммунистӣ, капиталистӣ, анархистӣ ва ҳарбӣ-диктаторӣ, гуногун 
мешаванд. Аммо натиҷаи пиндорҳо тарзи зиндагии инсонро нисбат 
ба воқеи даркшуда ва навъи майли инсонро барои пазируфтан ё рад 
кардани ин воқеъ таъйин мекунад, дар натиҷа ӯ дорои майли хос ва 
завқи муайян мегардад.  

Майл ангезаест, ки инсонро вобаста ба пиндори ӯ дар бораи 
ашёе, ки бо он худро қонеъ кардан мехоҳад, ба қонеъгардонӣ такон 
медиҳад. Қувваи ҳаётӣ, ки инсонро барои қонеъ гардонидани 
ғариза ва эҳтиёҷоти узвӣ такон медиҳад, якҷоя бо робитаи миёни 
ин қувва ва пиндорҳо дар инсон майлро ба вуҷуд меорад.  

Маҳз ҳамин майлҳо, яъне ангезаҳое, ки ба пиндорҳо дар бораи 
ҳаёт вобаста ҳастанд, нафсияи инсонро ба вуҷуд меоранд. Пас 
нафсия ҳолати қонеъ гардонидани ғариза ва эҳтиёҷоти узвӣ 
мебошад. Бо ибораи дигар, ҳолатест, ки дар он ангезаҳои 
қонеъгардонӣ бо пиндорҳо вобаста мешаванд. Нафсия маҷмӯи 
робитаҳои ҳатмӣ дар байни ангезаҳо ва пиндорҳо дар бораи ашёҳо 
мебошад, ки ин пиндорҳо ба пиндорҳои инсон дар бораи ҳаёт 
вобастагӣ дорад. Робитаҳои мазкур дар вуҷуди инсон ба тарзи 
табиӣ рух медиҳад.  

 Аз ҳамин ақлия ва нафсия шахсия ташаккул меёбад. Ақл дар ҳар 
як инсон, гарчанд фитрӣ бошад ҳам, мавҷуд аст, лекин ташаккул 
додани ақлия ба феъли инсон вобаста аст. Инчунин майлҳо дар 
инсон, гарчи фитрӣ бошанд ҳам, мавҷуданд, лекин ташаккул 
додани нафсия ба феъли инсон вобаста аст. Пас, мавҷудияти як ё 
якчанд қоидае, ки ҳангоми ба ҳам пайвастани маълумот ва воқеъ 
вазифаи миқёсро иҷро мекунад, маъноро равшан сохта, ба пиндор 
табдил медиҳад. Омезише, ки дар байни ангезаҳо ва пиндорҳо ҳосил 
мешавад, ангезаро равшан сохта, ба майл табдил медиҳад. Пас, як ё 
якчанд қоидае, ки ҳангоми ба ҳам пайвастани маълумот ва воқеъ 
вазифаи миқёсро адо мекунад, дар ташаккулёбии ақлия ва нафсия, 
яъне дар ташаккул ёфтани шахсияи муайян таъсири калон дорад. 
Агар қоидае, ки ақлияро ташаккул медиҳад ва қоидае, ки нафсияро 
ташаккул медиҳад, ягона бошад, шахсияи мумтоз ба вуҷуд меояд. 
Агар қоидае, ки ақлияро ташаккул медиҳад, аз қоидае, ки нафсияро 
ташаккул медиҳад, фарқ кунад, дар ин сурат ақлияи инсон аз 
нафсияи ӯ фарқ мекунад. Чунки дар ин сурат инсон майлҳои худро 
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ба қоидаҳои мавҷуда муқоиса намуда, ангезаҳоро ба пиндорҳое 
вобаста мекунад, ки аз пиндорҳои ташаккулдиҳандаи ақлия фарқ 
дорад. Дар натиҷа шахсияи ғайримумтоз ба вуҷуд меояд, ки 
фикрҳояш аз майлҳояш фарқ мекунанд. Зеро лафзҳову ҷумлаҳоро 
тавре мефаҳмад, ки аз майли ӯ нисбат ба ашё фарқ мекунад, 
воқеъҳоро тавре дарк мекунад, ки ба майли ӯ нисбат ба ашё 
мухолифанд.   

Бинобар ин, муолиҷа ва ташаккули шахсия бо пайдо кардани 
қоидаи ягона барои ақлия ва нафсияи инсон амалӣ мегардад. Яъне 
қоидае, ки ҳангоми ба ҳам пайвастани воқеъ ва маълумот вазифаи 
миқёсро иҷро мекунад, ва қоидае, ки бар асоси он дар байни ангеза 
ва пиндор омезиш ҳосил мешавад, бояд ягона бошад. Дар натиҷа 
шахсия аз рӯи қоидаи ягона ва миқёси ягона ташаккул меёбад ва 
шахсияи мумтоз ба вуҷуд меояд.   

 

 

ШАХСИЯИ ИСЛОМӢ 

Ислом барои эҷоди шахсияи муайян ва мумтоз инсонро ба таври 
мукаммал муолиҷа кард. Инчунин, вақте ки ақидаро асоси фикрӣ 
қарор дод – то ки инсон фикрҳои худро бар ҳамин асос бунёд кунад 
ва мувофиқи ҳамин асос пиндорҳояшро ташаккул диҳад – фикрҳои 
инсонро ба воситаи ақида муолиҷа кард. Дар натиҷа, инсон фикрро 
ба ақидаи исломӣ муқоиса намуда, фикри дурустро аз фикри 
нодуруст фарқ кард. Пас, ақлияи инсон мувофиқи ҳамин ақида 
ташаккул ёфта, бо ин асоси фикрӣ дар ӯ ақлияи мумтоз ва миқёси 
саҳеҳ барои фикрҳо ба вуҷуд омад. Ҳамин тавр, ӯ аз иштибоҳи фикр 
эмин монда, фикрҳои фосидро рад кард ва ҳамеша соҳиби фикри 
дуруст ва дарки солим гашт.  

Дар айни вақт Ислом амалҳоеро, ки аз эҳтиёҷоти узвӣ ва 
ғаризаҳои инсон содир мешаванд, бо ҳукмҳои шаръӣ, ки аз ҳамин 
ақида сарчашма мегиранд, дуруст муолиҷа кард. Ин муолиҷа 
ғаризаҳоро на саркӯб мекунад ва на ба ҳоли худ вомегузорад, балки 
онҳоро ба танзим медарорад ва ба тарзи ҳамоҳанг қонеъ гаштани 
тамоми эҳтиёҷоти инсонро таъмин месозад, ки ин сабабгори 
пайдоиши хотирҷамъӣ ва барқарорӣ дар инсон мешавад. Ҳамин 
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тавр, Ислом ақидаи исломиро бар ақл бунёд кард, дар натиҷа 
ақидаи мазкур шоистаи он гашт, ки асоси фикрӣ қарор гирад ва 
фикрҳо бар он муқоиса карда шаванд. Ҳамчунин, ислом ақидаи 
исломиро ба фикри куллӣ дар бораи инсон, коинот ва ҳаёт табдил 
дод. Азбаски шахс инсон аст ва дар коинот умр ба сар мебарад, ин 
фикри куллӣ барои ӯ тамоми муаммоҳоро дар дохилу хориҷ ҳал 
кард. Ин фикри куллӣ ба мафҳуми умумӣ, яъне ба миқёсе табдил 
ёфт, ки ҳангоми бо ҳам омезиш ёфтани ангезаҳо ва пиндорҳо ба 
таври табиӣ кор фармуда мешавад, бо ибораи дигар, майлҳо бар 
асоси он ташаккул меёбанд. Ҳамин тавр, Ислом дар инсон барои 
пиндору майлҳо, яъне барои ақлияву нафсия дар як вақт асоси 
қатъӣ – миқёси қатъиро ба вуҷуд оварда, шахсияи муайяни 
мумтозро ташаккул дод, ки аз дигар шахсияҳо куллан фарқ 
мекунад.  

Аз ин рӯ, мебинем, ки Ислом шахсияи исломиро ба воситаи 
ақидаи исломӣ ба вуҷуд меорад. Ҳам ақлия ва ҳам нафсияи ӯ бо 
ҳамин ақида ташаккул меёбад. Аз ин ҷо маълум мешавад, ки ақлияи 
исломӣ дар асоси Ислом фикр меронад, фақат Исломро миқёси 
фикрҳои худ дар бораи ҳаёт қарор медиҳад. Нафақат олим ва 
мутафаккир, балки ҳар як инсон, агар Исломро барои тамоми 
фикрҳои худ аз ҷиҳати амалӣ ва воқеӣ асос кунад, дар ӯ ақлияи 
исломӣ ба вуҷуд меояд.  

Нафсияи исломӣ низ барои ҳамаи майлҳои худ Исломро миқёси 
ягона мекунад. Лекин ин тарки дунё ва азоб додани ҷасад нест, 
балки инсон барои ҳамаи эҳтиёҷоти худ Исломро миқёси амалӣ ва 
воқеӣ қарор медиҳад, ки ин нафсияи исломиро ба вуҷуд меорад. Пас, 
дар ҳамин ҳолат бо ин гуна ақлия ва нафсия дар инсон хоҳ олим 
бошад, хоҳ ҷоҳил шахсияи исломӣ ба вуҷуд меояд, ки амалҳои фарзу 
мандубро адо намуда, аз амалҳои ҳарому макрӯҳ худдорӣ мекунад, 
ибодатҳои мустаҳаббаро ба ҷо оварда, аз чизҳои шубҳанок дурӣ 
меҷӯяд. Ҳар як инсоне, ки дар асоси Ислом фикр меронад ва хоҳиши 
худро ба Ислом тобеъ мекунад, ба шахсияи исломӣ табдил меёбад.  

Оре, Ислом ба зиёд намудани сақофати исломӣ фармуд, то ки ин 
ақлия инкишоф ёфта, ба муқоиса кардани ҳар як фикр қодир гардад. 
Ислом илова бар фарзҳо амалҳои нофиларо фармуд ва илова бар 
ҳаром аз амалҳои макрӯҳ боздошт, то ки ин нафсия инкишоф ёфта, 
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ҳар як майли мухолифи Исломро рад карда тавонад. Ин ҳама барои 
инкишоф додану ба мартабаи баланд расонидани инсон аст, вале 
касоне, ки амалҳои мазкурро риоя намекунанд, шахсияи 
ғайриисломӣ дониста намешаванд. Балки ҳам омиёне, ки тарзи 
зиндагии худро бо Ислом муқайяд месозанд ва ҳам толибилмоне, ки 
дар адои воҷибот ва тарки муҳаррамот бепарвоӣ мекунанд, 
шахсияҳои исломӣ ҳастанд. Ин шахсияҳо, агарчи аз ҷиҳати қувва аз 
ҳамдигар фарқ кунанд ҳам, ҳама шахсияҳои исломӣ ҳастанд. 
Ҳангоми ҳукм баровардан дар бораи шахсияи исломӣ будани инсон 
муҳим ин аст, ки ӯ бояд барои фикр ва майли худ Исломро асос карда 
бошад. Тафовути шахсияҳои исломӣ, ақлияҳои исломӣ ва 
нафсияҳои исломӣ дар ҳамин аст. Бинобар ин, касоне, ки шахсияҳои 
исломиро фаришта тасаввур мекунанд, сахт ба иштибоҳ меафтанд. 
Зарари ин гуна ашхос ба ҷомеа басо калон аст, зеро онҳо дар байни 
башар фаришта меҷӯянд ва ҳаргиз ёфта наметавонанд. Ҳатто ин 
сифатро дар худ низ намеёбанд, дар натиҷа ноумед шуда, аз 
мусулмонон даст мекашанд. Ин гуна ашхос хаёлпарастанд. Ин 
хаёлпарастон ҳуҷҷат меоранд, ки Ислом хаёлист ва татбиқи он 
муҳол аст, он аз намунаҳои олии зебо иборат буда, татбиқи он ва 
сабр намудан дар он барои инсон имконнопазир аст. Дар натиҷа 
мардумро аз Ислом ва амал намудан бо он бозмедоранд. Бо вуҷуди 
он ки Ислом барои дар амал татбиқ шудан омадааст, он воқеӣ 
мебошад, яъне воқеъро муолиҷа мекунад, татбиқи он душвор нест. 
Ҳар як инсон, ҳарчанд фикррониаш заиф, ғариза ва эҳтиёҷоти 
узвияш пурзӯр бошад ҳам, баъд аз фаҳмидани ақидаи исломӣ ва ба 
шахсияи исломӣ табдил ёфтан метавонад Исломро бо осонӣ бар худ 
татбиқ намояд. Зеро ӯ, аз лаҳзае ки ақидаи исломиро миқёси 
пиндору майлҳои худ қарор дода, дар асоси ҳамин миқёс рафтор 
мекунад, қатъиян ба шахсияи исломӣ табдил меёбад. Пас аз ин бар 
вай зарур аст, ки барои инкишоф додани ақлия ва қувват додани 
нафсияи худ ин шахсияро бо сақофати исломӣ ва тоат пурзӯр 
гардонад, то ба сӯи қуллаи олӣ роҳ паймуда, дар он устувор 
бимонад, балки аз як қулла ба сӯи қуллаи олитар роҳ пеш гирад. 
Зеро ислом вақте ки ақидаро асоси фикрие қарор дод, ки фикрҳо дар 
бораи ҳаёт бар он бунёд мегарданд, фикрҳои инсонро бо ақида 
муолиҷа кард. Акнун инсон фикрҳоро бо ақидаи исломӣ ҳамчун 
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асоси фикрӣ муқоиса намуда, фикри дурустро аз нодуруст фарқ 
мекунад. Ҳамин тавр, ӯ аз иштибоҳи фикр эмин монда, аз фикрҳои 
фосид худро нигоҳ медорад ва ҳамеша соҳиби фикри дурусту дарки 
солим мегардад. Ислом, вақте ки амалҳои аз ғаризаву эҳтиёҷоти 
узвӣ содиршавандаи инсонро дуруст муолиҷа кард, майлҳои ӯро бо 
ҳукмҳои шаръӣ муолиҷа кард. Ин муолиҷа ғаризаҳоро на саркӯб 
мекунад ва на ба ҳоли худ вомегузорад, балки ба танзим дароварда, 
барои инсон ба тарзи ҳамоҳанг қонеъ гаштани тамоми 
эҳтиёҷоташро муҳайё месозад, ки аз ин қонеъгардонӣ дар инсон 
хотирҷамъӣ ва барқарорӣ ба вуҷуд меояд. Бинобар ин, мусулмоне, 
ки Исломро аз рӯи ақл ва далел пазируфта, пурра бар худ татбиқ 
намояд ва ҳукмҳои Аллоҳро дуруст фаҳмад, шахсияи исломӣ 
мебошад, ки аз шахсияҳои дигар фарқ мекунад. Ӯ, азбаски ақидаи 
исломиро асоси фикрронӣ ва асоси майлҳо қарор медиҳад, соҳиби 
ақлия ва нафсияи исломӣ мегардад. Бинобар ин, шахсияи исломӣ 
дорои сифатҳои хоса мебошад, ки мусулмон бо ин сифатҳо дар 
байни мардум шинохта мешавад. Дар натиҷаи он ки ба фармону 
боздоштҳои Аллоҳ муқайяд шуд ва бинобар дарки вобастагии худ 
бо Аллоҳ амалҳояшро ба ин фармону боздоштҳо мувофиқ гардонид, 
соҳиби чунин сифатҳо гашт. Бинобар ин, ӯ танҳо бо умеди ризои 
Аллоҳ Таоло бо ин шариат муқайяд мешавад.   

Мусулмон, вақте ки соҳиби ақлия ва нафсияи исломӣ мегардад, 
дар як вақт ҳам фармондеҳ ва ҳам сарбоз шуда метавонад, раҳмату 
шиддат ва зуҳду неъматро бо ҳам меорад, ҳаётро дуруст мефаҳмад, 
ҳаёти дунёро аз рӯи ҳақ ва охиратро бо саъю кӯшиш барои охират 
ба даст медарорад. Бинобар ин, бар вай сифатҳои дунёпарастон, 
таассуби динӣ ва таркидунёии ҳиндувона ғолиб намеояд. Дар як 
вақт қаҳрамони ҷиҳод ва ҳамдами меҳроб, донишманд ва ботавозӯъ 
мешавад. Амирӣ ва фақеҳӣ, тиҷорат ва сиёсатро ҷамъ мекунад. 
Сифати бузургтарини ӯ бандаи Аллоҳ Таоло будан аст, ки ӯро 
офарида ва аз нестӣ ба вуҷуд овардааст. Бинобар ин, бо хушӯъ намоз 
мегузорад, аз беҳудагӯӣ бозмеистад, закотро мепардозад, чашмро 
аз ҳаром фурӯ мебандад, амонатдор мешавад, ба аҳд вафо меварзад, 
ваъдаро иҷро менамояд ва дар роҳи Аллоҳ ҷиҳод мекунад. Ин аст 
мусулмон, ин аст мӯъмин, ин аст шахсияи исломӣ, ки онро Ислом ба 
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вуҷуд меорад ва инсонро бо ин гуна шахсия афзалтарини инсоният 
мегардонад.  

Аллоҳ Таоло, вақте ки саҳобагони Расулуллоҳ  мӯъминон, 

ибодурраҳмон ва муҷоҳидонро дар чандин оятҳои Қуръони карим 
васф намуд, дар ҳақиқат ҳамин гуна шахсияро васф намуд. Аллоҳ 
Таоло мегӯяд:  

 

 

"Муҳаммад – пайғамбари Аллоҳ ва касоне, ки бо ӯ ҳастанд, бар 
кофирон сахтгиранд ва бо якдигар меҳрубон" [48:29]. 

 

 

"Аз он гурӯҳи нахустин аз муҳоҷирин ва ансор, ки пешқадам 
шуданд ва онон, ки ба некӣ аз паяшон рафтанд, Аллоҳ хушнуд 
аст ва эшон низ аз Аллоҳ хушнуданд" [9:100]. 

 

 

 

 

"Ба таҳқиқ растагор шуданд мӯъминон: онон, ки дар намозашон 
хушӯъ меварзанд ва онон, ки аз беҳуда эъроз мекунанд ва онон, 
ки закотро мепардозанд" [23:1-4]. 

 

 
 

"Бандагони Худои Раҳмон касоне ҳастанд, ки дар рӯи замин ба 
фурӯтанӣ роҳ мераванд. Ва чун ҷоҳилон ононро мухотаб созанд, 
ба мулоимат сухан гӯянд. Ва онон, ки шабро дар саҷда ё дар 
қиём барои Парвардигорашон ба субҳ меоваранд" [25:63-64],  
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"Вале пайғамбар ва касоне, ки бо ӯ имон овардаанд, бо молу 
ҷони худ дар роҳи Аллоҳ ҷиҳод карданд. Некиҳо аз они онҳост 
ва онҳоянд, ки растагоронанд! Аллоҳ барояшон биҳиштҳое, ки 
ҷӯйҳо дар он равон аст ва дар он ҷо ҷовидонанд, омода 
кардааст. Ин аст растагории бузург!"  [9:88-89]. 

 
 

 

 

"Тавбакунандагонанд, парастандагонанд, ситояндагонанд, 
рӯзадоронанд, рукӯъкунандагонанд, саҷдакунандагонанд, 
амркунандагон ба маъруф ва наҳйкунандагон аз мункаранд ва 
ҳофизони ҳудуди Аллоҳанд! Ва мӯъминонро башорат деҳ!" 
[9:112].  
 

 
 

 

ТАШАККУЛИ ШАХСИЯ  

Вақте ки инсон ашёро бар асоси кайфияти муайян дарк 
мекунад, дар ӯ ақлияи муайян ба вуҷуд меояд. Вақте ки ангезаҳои 
қонеъгардонии равшан тавассути омезиши ҳатмӣ бо пиндорҳо дар 
бораи ашё ба пиндорҳои муайян дар бораи ҳаёт вобаста мешавад, 
дар инсон нафсияи муайян ба вуҷуд меояд. Агар пиндорҳо дар бораи 
ҳаёт ва пиндорҳое, ки ҳангоми дарк кардани ашё ва майл намудан 
ба онҳо ҳукмфармо ҳастанд, яксон бошад, дар инсон шахсияи 
муайян ба вуҷуд меояд. Пас, вақте ки тамоюли инсон ҳангоми дарк 
кардани ашё ва майл намудан ба онҳо бар асоси ягона бунёд 
мегардад, шахсия ба вуҷуд меояд. Бинобар ин, ташаккули шахсия 
эҷоди асоси ягона барои фикр ва майли инсон мебошад. Мумкин аст 
гоҳо як ва гоҳо якчанд асос мавҷуд бошад. Агар инсон фикр ва майли 
худро бар якчанд асос бунёд кунад, дар ӯ шахсия ба вуҷуд меояд, 
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лекин ин гуна шахсия навъи муайян надорад. Агар фикр ва майли 
худро бар асоси ягона бунёд кунад, шахсияи муайян ба вуҷуд меояд, 
ки навъи муайян дорад. Инсон бояд дорои ҳамин гуна шахсия бошад 
ва ҳангоми тарбия намудани фардҳо барои ба вуҷуд овардани 
ҳамин гуна шахсия кӯшиш кардан лозим аст.  

Дуруст, ҳар як фикри умумӣ барои фикр ва майл асос шуда 
метавонад, лекин барои якчанд ашё, на барои тамоми ашё. Аммо 
танҳо фикри куллӣ дар бораи коинот, инсон ва ҳаёт асоси ҳама 
ашёро дарбаргиранда шуда метавонад. Зеро фикри куллӣ асоси 
фикрист, ки ҳар як фикр бар он бунёд мегардад ва ҳар як ҷаҳонбинӣ 
аз рӯи он муайян карда мешавад. Ин фикри куллӣ ақидаи ақлӣ ва 
асоси ягонаест, ки метавонад фикрҳо дар бораи танзими корҳои 
ҳаёт ба он алоқаманд шаванд ва он ба тарзи ҳаёти инсон таъсир 
расонад.  

Фикри куллӣ, яъне ақидаи ақлӣ барои фикр ва майл асоси 
дарбаргиранда шуда метавонад, лекин ин чиз на асоси дуруст 
будани он, балки новобаста ба дурустӣ ё нодурустӣ танҳо асос 
будани онро нишон медиҳад. Аммо ба дуруст ё нодурустии ин асос 
мувофиқ ё мухолиф омадани вай ба фитрати инсон далолат 
мекунад. Агар ақидаи ақлӣ ба фитрати инсон мувофиқ ояд, пас 
ақидаи дуруст аст ва барои фикру майл, яъне барои ба вуҷуд 
овардани шахсия асоси дуруст шуда метавонад. Агар ба фитрати 
инсон мухолиф ояд, пас ақидаи ботил аст ва барои фикру майл асоси 
ботил мешавад. Маънои ба фитрати инсон мувофиқ омадани ақида 
ин аст, ки он бояд оҷизӣ ва мӯҳтоҷӣ ба Холиқи мудаббирро, ки дар 
фитрати инсон мавҷуд аст, эътироф кунад. Бо ибораи дигар, он бояд 
ба ғаризаи тадайюн мувофиқ ояд.  

Танҳо ақидаи исломӣ ақидаи ақлӣ мебошад ва ғаризаи 
тадайюнро, ки дар фитрати инсон мавҷуд аст, эътироф мекунад. 
Ақидаҳои дигар ба ғаризаи тадайюн на бо роҳи ақл, балки бо роҳи 
виҷдон мувофиқат менамоянд ва ақидаи ақлӣ шуда наметавонанд. 
Ё ин ки агарчи ақидаи ақлӣ бошанд ҳам, он чиро, ки дар фитрати 
инсон мавҷуд аст, эътироф намекунанд, яъне ба ғаризаи тадайюн 
мувофиқат наменамоянд.   

Бинобар ин, танҳо ақидаи исломӣ ақидаи дуруст аст. Танҳо 
ҳамин ақида барои фикр ва майл асоси дуруст шуда метавонад. Аз 
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ин рӯ, барои ба вуҷуд овардани шахсия дар инсон бояд ақидаи ақлӣ 
асоси фикру майл бошад. Танҳо ақидаи исломӣ, азбаски ақидаи 
ақлӣ ва асоси дуруст аст, бояд дар ташаккул додани шахсия барои 
фикр ва майл асос карда шавад, то ки инсон ба шахсияи исломӣ, 
яъне ба шахсияи олии аз дигар шахсияҳо фарқкунанда табдил ёбад. 
Аз ин рӯ, шахсияи исломӣ дар фарди алоҳида бо якҷоя бунёд 
кардани фикру майл бар асоси ақидаи исломӣ ба вуҷуд меояд. 
Шахсияи исломӣ ҳамин тавр ташаккул меёбад. Вале ин 
ташаккулёбӣ маънои ташаккулёбии абадиро надорад, балки танҳо 
ташаккулёбии шахсия аст. Аммо бар асоси ақидаи исломӣ боқӣ 
мондани ин шахсия кафолатнок нест. Зеро мумкин аст инсон гоҳо 
дар фикр ва гоҳо дар майл аз ақида дур шавад, ки гоҳо боиси 
залолат, гоҳо боиси фисқ мегардад. Бинобар ин, фард бояд дар ҳар 
як лаҳзаи ҳаёт дар бораи бунёд шудани фикру майли хеш бар асоси 
ақидаи исломӣ пайваста мулоҳиза намояд, то ки ҳамчун шахсияи 
исломӣ боқӣ бимонад. Баъд аз ташаккули шахсия бо инкишоф 
додани ақлия ва нафсия барои инкишофи ин шахсия амал кунад. 
Нафсия бо ибодати Аллоҳ, қурбат ҷустан бо тоат ба сӯи Аллоҳ ва 
пайваста бар асоси ақидаи исломӣ бунёд кардани ҳар як майл ба ҳар 
як ашё инкишоф меёбад. Ақлия тавассути шарҳу баёни фикрҳое, ки 
бар асоси ақидаи исломӣ бунёд шудаанд ва ҳамчунин бо воситаи 
сақофати исломӣ инкишоф меёбад.   

Ин тариқати ташаккул ва инкишофи шахсияи исломӣ аст. 
Расулуллоҳ  айнан ҳамин тариқатро пеш гирифта буданд. Эшон 

мардумро тавассути даъват ба ақидаи исломӣ ба Ислом фаро 
мехонданд. Вақте ки мардум мусулмон мешуданд, дар қалби онҳо 
ин ақидаро мустаҳкам гардонида, риояи бар асоси ин ақида бунёд 
шудани фикр ва майлашонро назорат мекарданд. Дар ҳадис 
омадааст:    

 

"Ҳеҷ яки шумо, то ҳавову хоҳишаш ба он чӣ, ки ман овардам, 
тобеъ нашавад, ҳаргиз мӯъмин шуда наметавонад". 

 

 Ин ҳадисро Абӯнаим ва Наср ибни Иброҳими Мақдисӣ ривоят 
кардаанд ва саҳеҳ донистаанд. Ҳамчунин Нававӣ онро саҳеҳ 
гуфтааст.  
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"Ҳеҷ яки шумо, то ман барояш аз падару модар ва тамоми 
мардум маҳбубтар нагардам, ҳаргиз мӯъмин шуда 
наметавонад".  

 

Ин ҳадисро шайхайн ривоят кардаанд. Сипас ба мусулмонон 
оятҳои Қуръонро, ки аз ҷониби Аллоҳ нозил мешуд баён мекарданд, 
ва бо шарҳи аҳком пардохта, ҳамин тавр, Исломро таълим 

медоданд. Пас дар ҳузури Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص бо сабаби пайравӣ ба эшон 

ва амал намудан аз рӯи он чӣ ки бар эшон нозил шуда буд, 
шахсияҳои исломӣ ба вуҷуд омаданд, ки олитарин шахсияҳо дар 
коинот баъд аз шахсияҳои пайғамбарон буданд. Аз ин ҷо аён 
мегардад, ки кори авввалиндараҷа барои ташаккули шахсия дар 
фард ба вуҷуд овардани ақидаи исломӣ, сипас бунёд кардани фикр 
ва майли ӯ бар асоси ҳамин ақида мебошад. Баъд аз ин барои анҷом 
додани тоатҳо ва тарбия намудан бо фикрҳо кӯшиш карда мешавад.  

 

 

 

 

ТАРЗИ ЗИНДАГӢ 

Дар аксар мусулмонон амалҳое мушоҳида мешаванд, ки ба 
ақидаи исломӣ мухолифанд. Дар аксар шахсияҳои исломӣ 
рафторҳое мушоҳида мешаванд, ки ба рафтори шахсияи исломӣ 
мувофиқат намекунад. Ба гумони баъзеҳо, амалҳое, ки ба ақидаи 
исломӣ мухолифанд, шахсро аз Ислом хориҷ мекунанд ва 
рафторҳое, ки ба сифати мусулмони дар дин устувор зиддият 
доранд, шахсро аз доираи шахсияи исломӣ берун месозанд.   

Ҳақиқат ин аст, ки рух додани нуқсонҳо дар тарзи зиндагӣ 
мусулмонро аз доираи шахсияи исломӣ берун намекунад. Зеро 
инсон гоҳо бо сабаби фаромӯшхотирӣ аз пайвастани пиндорҳо бо 
ақида дар ғафлат мемонад. Гоҳо намедонад, ки пиндораш ба ақида 
ё шахсияи исломии ӯ зид мебошад. Гоҳо шайтон ба қалбаш васваса 
меандозад, дар натиҷа дар баъзе амалҳо бар мухолифи ақида 
рафтор карда, ба коре даст мезанад, ки ба ақида ё сифати мусулмони 
дар дин устувор ё фармону боздоштҳои Аллоҳ зид аст. Ӯ ба ҳамаи ин 
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корҳо ё баъзеи онҳо дар ҳоле даст мезанад, ки ин ақидаро 
пазируфтааст ва барои фикру майли худ асос қарор додааст. 
Бинобар ин, наметавон гуфт, ки ӯ дар ин гуна ҳолатҳо аз Ислом 
хориҷ шудааст ё ба шахсияти ғайриисломӣ табдил ёфтааст. Зеро ӯ, 
модом ки ба ақидаи исломӣ эътиқод кунад, агарчи дар баъзе амалҳо 
осӣ шавад ҳам, мусулмон аст ва модом ки ақидаи исломиро барои 
фикр ва майли худ асос қарор диҳад, агарчи дар баъзе рафторҳо ба 
фисқ роҳ диҳад ҳам, шахсияи исломӣ ба ҳисоб меравад. Зеро ба 
ақидаи исломӣ эътиқод кардан ва барои фикру майл асос қарор 
додани он эътибор дорад, агарчи дар баъзе кору рафтори ӯ 
нуқсонҳо ҷой дошта бошад ҳам.  

Мусулмон танҳо ҳамон вақт аз Ислом хориҷ мешавад, ки хоҳ бо 
қавл ва хоҳ бо амал аз ақидаи исломӣ даст кашад. Танҳо ҳамон вақт 
аз доираи шахсияи исломӣ мебарояд, ки дар фикру майл бар хилофи 
ин ақида рафтор кунад, яъне онро барои фикру майли худ асос 
қарор надиҳад. Пас агар дар фикру майл бар хилофи ақидаи исломӣ 
рафтор кунад, аз доираи шахсияи исломӣ хориҷ мегардад, дар акси 
ҳол ҳамчун шахсияи исломӣ боқӣ мемонад. Бинобар ин, мумкин аст, 
ки шахс мусулмон бошад, зеро ақидаи исломиро инкор накардааст, 
лекин шахсияи исломӣ ба ҳисоб намеравад. Зеро ӯ, гарчи ба ақидаи 
исломӣ эътиқод кунад ҳам, онро барои фикру майл асос қарор 
надодааст. Инчунин ба ақидаи исломӣ вобаста шудани пиндорҳо 
вобасташавии автоматикӣ нест, ки фақат мувофиқи ақида ба 
ҳаракат ояд. Балки он вобасташавии иҷтимоист, дар он хусусияти 
ҷудошавӣ ва баргаштан мавҷуд аст. Бинобар ин, ҷои тааҷҷуб нест, 
ки мусулмон маъсият варзад ва дар ягон амал бар хилофи фармону 
боздоштҳои Аллоҳ рафтор кунад. Гоҳо инсон дар байни воқеъ ва 
вобастакунии рафтор ба ақида зиддиятеро мебинад ва гумон 
мекунад, ки дар ин кор барои ӯ манфиат вуҷуд дорад. Сипас 
пушаймон мешавад ва нодурустии кори худро дарк карда, ба Аллоҳ 
рӯ меорад. Ин мухолифат ба фармону боздоштҳои Аллоҳ ба ақидаи 
ӯ зарар намерасонад, балки танҳо ба муқайяд шудани ӯ бо ақида дар 
ҳамин амал зарар мерасонад. Бинобар ин, осӣ ё фосиқ муртад ба 
шумор намеравад, балки бо сабаби амале, ки дар он маъсият 
варзидааст, мусулмони осӣ ба шумор рафта, аз рӯи ҳамин амал ҷазо 
дода мешавад. Модом ки ба ақидаи исломӣ эътиқод кунад, 
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мусулмон боқӣ мемонад. Бинобар ин, агар баъзе корҳоро фаромӯш 
кунад ё шайтон ӯро ба васваса андозад, наметавон гуфт, ки ӯ ба 
шахсияи ғайриисломӣ табдил ёфтааст. Модом ки ақидаи исломиро 
барои фикру майли худ асос кунад ва ба он халал ё гумон ворид 
нашавад, ӯ ҳамчун шахсияи исломӣ боқӣ мемонад. Дар замони 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص низ бо саҳобагон чандин ҳодиса рух дода буд, ки 

саҳобӣ бар хилофи баъзе фармону боздоштҳои Аллоҳ рафтор 
мекард, лекин ин мухолифат ба мусулмонии онҳо зарар ва ба 
шахсияи исломии онҳо таъсир нарасондааст. Зеро онҳо на фаришта, 
балки инсон буданд. Онҳо низ монанди дигар инсонҳо маъсум, яъне 
аз гуноҳ эмин набуданд, зеро пайғамбар набуданд. Масалан, Ҳотиб 

ибни Абӯбалтаа дар бораи ғазоти Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص бар зидди 

кофирони Қурайш ба онҳо хабар расонид, ҳол он ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

комилан махфӣ нигоҳ доштани ин хабарро мехостанд. Фазл ибни 

Аббос ба зане, ки бо Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтугӯ мекард, бо шаҳват ва 

майл такрор ба такрор нигоҳ кард. Чун Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ин ҳолатро 

диданд, рӯи ӯро ба тарафи дигар гардонданд. Вақте ки Макка фатҳ 

гардид, ансориён овоза паҳн карданд, ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص онҳоро тарк 

намуда, ба кишвари худ бармегарданд. Ҳол он ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

байъат дода буданд, ки ҳеҷ гоҳ онҳоро тарк намекунанд. Дар ғазоти 

Ҳунайн бузургони саҳоба низ рӯ ба гурез оварда, Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص-ро 

бо саҳобагони андак дар миёни майдони ҷанг вогузоштанд. Гарчанд 

ин гуна ҳодисаҳо рух дода бошад ҳам, Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ин ҳодисаҳоро 

аз корҳое эътибор карданд, ки ба мусулмонии муртакибони онҳо 
зарар ва ба шахсияи исломӣ будани онҳо таъсир намерасонад.  

Танҳо ҳамин далели кофист, ки рух додани нуқсонҳо дар тарзи 
зиндагӣ мусулмонро аз Ислом ва аз доираи шахсияти исломӣ берун 
намекунад. Лекин ин маъно надорад, ки ба фармону боздоштҳои 
Аллоҳ хилоф варзидан мубоҳ мебошад. Бешубҳа, мухолифат ба 
фармону боздоштҳои Аллоҳ ҳаром ва макрӯҳ аст. Инчунин маъно 
надорад, ки шахсияи исломӣ метавонад коре анҷом диҳад, ки ба 
сифати мусулмони дар дин устувор зид бошад. Устуворӣ дар дин 
барои бақои шахсияи исломӣ зарур аст. Ин чунин маъно дорад, ки 
ҳам мусулмон ва ҳам шахсияи исломӣ инсонанд, на фаришта. Агар 
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хато кунанд ва он аз ҷумлаи хатоҳое ба шумор равад, ки барои он 
ҷазо додан зарур бошад, мувофиқи тақозои ҳукми Аллоҳ муомила 
карда мешавад. Аммо наметавон гуфт, ки онҳо ба шахсияи 
ғайриисломӣ табдил ёфтаанд.   

Асос барои шахсияи исломӣ будан солим мондани ақидаи 
исломӣ ва бунёд шудани фикру майли шахс бар асоси ҳамин ақида 
мебошад. Агар асос солим бошад ва фикру майл бар ҳамин асос 
бунёд гардад, хатоҳое, ки аҳёнан рух медиҳанд, яъне нуқсонҳо дар 
тарзи зиндагӣ шахсияи исломии мусулмонро халалдор намесозанд. 
Агар ба ақида халал ворид шавад, шахс, гарчи амалҳояш мувофиқи 
аҳкоми Ислом бошанд ҳам, аз Ислом хориҷ мешавад. Чунки дар ин 
сурат ӯ амалҳои худро бар асоси ғайриэътиқод, яъне бар асоси одат 
ё муросо бо мардум ё фоида ва ё чизи дигар бунёд мекунад. Агар 
манфиат ё ақлро асоси тарзи зиндагӣ қарор диҳаду дар натиҷа ба 
асос халал ворид шавад, бо сабаби солим мондани ақида мусулмон 
ба шумор меравад, вале агарчи аз даъваткунандагон ба Ислом 
бошад ва пурра мувофиқи аҳкоми Ислом рафтор кунад ҳам, шахсияи 
исломӣ шуда наметавонад. Зеро эътиқод ба ақидаи исломӣ ва бунёд 
кардани фикру майл бар асоси он инсонро ба шахсияи исломӣ 
табдил медиҳад. Бинобар ин, касоне, ки Исломро дӯст медоранд, 
ғалабаву пирӯзии онро мехоҳанд, лекин фикри худро на бар асоси 
афкору аҳкоми Ислом, балки бар асоси ақл ё манфиат ё ҳавои нафс 
бунёд мекунанд, аз ин амали худ эҳтиёт бошанд. Зеро онҳо, агарчи 
соҳиби ақидаи солим ва маърифати зиёд оид ба афкору аҳкоми 
Ислом бошанд ҳам, бо сабаби амали мазкур аз доираи шахсияи 
исломӣ дур мешаванд. Илова бар ин, аҳамият додан зарур аст, ки 
маънои пазируфтани ақидаи исломӣ имон ба тамоми чизҳое, ки 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص иҷмолан овардаанд ва бо далели қатъӣ муфассалан 

собит шудаанд, инчунин бо ризоият ва таслим пазируфтани онҳо 
мебошад. Бояд дарк кард, ки танҳо донистан кифоя намекунад, 
балки саркашӣ бар зидди хурдтарин чизе, ки дар Ислом яқинан 
собит шудааст, шахсро аз ақида берун ва ҷудо мекунад. Ислом кулл 
аст, аз ҷиҳати имон ва пазируфтан ба ҷузъҳо тақсим намешавад. 
Исломро фақат дар шакли мукаммал пазируфтан воҷиб мебошад. 
Даст кашидан аз як ҷузъи он куфр аст. Бинобар ин, эътиқод кардан 
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ба ҷудогии дин аз ҳаёт ё давлат куфри ошкорост. Аллоҳ Таоло 
мегӯяд:   

 

 

"Касоне ҳастанд, ки ба Аллоҳ ва пайғамбаронаш кофир 
мешаванд ва мехоҳанд миёни Аллоҳу пайғамбаронаш ҷудоӣ 
афкананд ва мегӯянд, ки баъзеро мепазирем ва баъзеро 
намепазирем ва мехоҳанд дар ин миёна роҳе баргузинанд. Инон 
дар ҳақиқат кофиронанд" [4:150-151].  
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АҚИДАИ ИСЛОМӢ 

Ақидаи исломӣ ба Аллоҳ, фариштаҳои Ӯ, китобҳои Ӯ, 
пайғамбарони Ӯ, ба рӯзи охират ва аз ҷониби Аллоҳ будани некию 
бадии қазову қадар имон овардан аст. Маънои имон тасдиқи 
қатъии ба воқеъ мутобиқ ва дар асоси далел мебошад. Агар тасдиқ 
бедалел бошад, имон ба ҳисоб намеравад. Тасдиқ фақат ҳамон вақт 
қатъӣ шуда метавонад, ки аз далел ба вуҷуд ояд. Тасдиқе, ки далел 
надорад, қатъӣ шуда наметавонад, балки ҳамагӣ тасдиқи яке аз 
хабарҳост, ҳаргиз имон эътибор карда намешавад. Аз ин рӯ, барои 
қатъӣ шудани тасдиқ далел шарт аст. Пас барои ҳар як чизе, ки ба 
он имон овардан талаб карда мешавад, бояд далел мавҷуд бошад, то 
ки тасдиқи он ба имон табдил ёбад. Мавҷудияти далел хоҳ дуруст, 
хоҳ нодуруст шарти асосии имон мебошад.  

Далел ақлӣ ва ё нақлӣ мешавад. Ақлӣ ё нақлӣ будани далелро 
воқеи мавзӯъе, ки ба он имон овардан талаб карда мешавад, муайян 
мекунад. Мавзӯъ, агар воқеи ҳисшаванда бошад, ки ҳис онро дарк 
карда тавонад, далели он ҳатман ақлӣ мешавад, на нақлӣ. Агар ҳис 
онро дарк карда натавонад, далели он нақлӣ мешавад. Азбаски худи 
далели нақлиро ҳис дарк мекунад, яъне он ба доираи чизҳои 
ҳисшаванда медарояд ва асли далели нақлӣ бо далели ақлӣ ба вуҷуд 
омадааст, ба эътибор гирифтан зарур аст, ки далели нақлӣ барои 
имон далел шуда метавонад.  

Агар ба корҳое, ки ақидаи исломӣ ба онҳо имон оварданро талаб 
мекунад, нигарем, аён мегардад, ки далели имон овардан ба Аллоҳ 
ақлӣ мебошад. Зеро мавзӯи он ҳисшаванда аст, ки ҳис онро дарк 
карда метавонад ва ин мавзӯъ мавҷудияти офаридгор барои 
мавҷудоти дарк ва ҳисшаванда мебошад. Аммо далели имон ба 
фариштагон нақлист. Чунки ҳис мавҷудияти фариштагонро дарк 
карда наметавонад. На зоти фариштагон даркшавандааст ва на ягон 
чизи ба онҳо далолаткунанда. Аммо ба китобҳо имон овардан чунин 
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аст: Агар китобе, ки ба он имон овардан талаб карда мешавад, 
Қуръон бошад, далели он ақлист. Зеро Қуръон ва эъҷози он дар 
ҳама асру замон дарк ва ҳисшаванда мебошад.  

Агар мурод имон овардан ба китобҳои дигар, монанди Таврот, 
Инҷил ва Забур, бошад, далели он нақлист. Зеро аз тарафи Аллоҳ 
будани ин китобҳоро дар ҳама асру замон дарк кардан имкон 
надорад. Аз тарафи Аллоҳ будани ин китобҳоро фақат дар замони 
пайғамбароне, ки онҳоро овардаанд ва аз мӯъҷизаҳое, ки дар ҳамон 
замон содир шудаанд, дарк кардан мумкин аст. Ин мӯъҷизаҳо 
баробари поён ёфтани вақти худ аз байн рафтаанд ва баъд аз 
даргузаштани соҳибонашон дарк карда намешаванд. Балки хабари 
аз тарафи Аллоҳ будан ва ба пайғамбар нозил шудани онҳо нақл 
карда мешавад. Бинобар ин, далели он на ақлӣ, балки нақлист. Зеро 
ақл дар ҳама асру замон каломи Аллоҳ ва мӯъҷиза будани онро дарк 
ва ҳис карда наметавонад. Имон ба тамоми пайғамбарон низ ҳамин 

тавр аст. Имон ба пайғамбар Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص ақлист. Зеро ҳис дарк 

карда метавонад, ки Қуръон каломи Аллоҳ аст ва онро Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص 

овардаанд. Аз дарки Қуръон метавон дарк кард, ки Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص 

расули Аллоҳ мебошанд. Ин кор дар ҳама асру замон ба ҳар як насл 
имконпазир аст. Аммо далели имон ба пайғамбарони дигар 
нақлист. Зеро далел ба нубуввати пайғамбарон мӯъҷизаҳои онҳост. 
Аммо ин мӯъҷизаҳоро танҳо касоне ҳис карда метавонанд, ки дар 
ҳамон замон зиндагӣ кардаанд. Мардуме, ки пас аз онҳо омадаанд 
ва то қиёмат меоянд, ин мӯъҷизаҳоро ҳис карда наметавонанд. Пас 
ба пайғамбарии онҳо на далели ҳисшаванда вуҷуд дорад, на далели 
ақлӣ. Аз ин сабаб, далели пайғамбарии онҳо нақлӣ мебошад. Аммо 

далели пайғамбарии сайидамон Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص мӯъҷизаи мавҷуд ва 

маҳсуси эшон Қуръон мебошад. Бинобар ин, далели пайғамбарии 

Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص ақлист. Аммо далел ба рӯзи охират нақлист. Зеро рӯзи 

қиёмат ҳисшаванда нест, инчунин ягон ашёи маҳсусе мавҷуд нест, 
ки бар он далолат кунад. Пас барои исботи рӯзи охират далели ақлӣ 
вуҷуд надорад, балки далели он нақлист. Аммо далели қазову қадар 
ақлист. Зеро қазо ба ду кор вобаста аст. Якум, он чӣ ки низоми вуҷуд 
тақозо мекунад ва далели ин ақлист, зеро он ба Холиқ тааллуқ 
дорад. Дуюм, феъли инсон аст, ки аз тарафи ӯ ё бар болои ӯ беихтиёр 
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рӯй медиҳад. Ин кори ҳисшаванда аст, ки ҳис онро дарк карда 
метавонад. Пас далели он ақлист. Аммо қадар хоссаҳоест, ки инсон 
онҳоро дар ашё мебарангезад, монанди хосияти сӯзондан дар оташ 
ва буридан дар корд. Ин хусусият ҳисшаванда аст, ки ҳис онро дарк 
карда метавонад. Пас далели қадар ақлист.  

Ин аз ҷиҳати навъи далели ақидаи исломӣ мебошад. Агар ба 
далели ҳар яки онҳо таваққуф намоем, далел ба мавҷудияти Аллоҳ 
дар ҳар як чиз вуҷуд дорад. Зеро мавҷудияти ашёи дарк ва 
ҳисшаванда, мӯҳтоҷии онҳо ба дигаре ва махлуқи офаридгоре 
будани онҳо як кори маълум аст. Мӯҳтоҷии ашё далолат мекунад, 
ки пеш аз онҳо дигаре вуҷуд дошт, пас онҳо азалӣ нестанд. 
Наметавон гуфт, ки як чиз ба чизи дигар мӯҳтоҷ аст, на ба дигаре, 
зеро ашё якдигарро мукаммал мекунанд ва дар маҷмӯъ мӯҳтоҷ 
нестанд. Зеро далелу бурҳон дар бораи ашёи муайян, аз қабили 
қалам, кӯза, варақ ва ғайра мебошад. Пас далел ба он нигаронида 
шудааст, ки қалам, кӯза ё варақ махлуқи офаридгор мебошад. Аз ин 
аён мегардад, ки ашё мавҷуд ва ба дигаре мӯҳтоҷ аст, новобаста ба 
кӣ будани он дигаре. Мушоҳида ва ҳис карда мешавад, ки ҳамон 
дигаре, ки ашё ба он мӯҳтоҷанд, қатъиян ашё нест. Агар ашё ба 
дигаре мӯҳтоҷ бошад, пас собит мегардад, ки ашё азалӣ нест ва 
махлуқ мебошад. Наметавон гуфт, ки ашё аз ҷиҳати модда будан ба 
модда мӯҳтоҷ аст, пас ба худаш мӯҳтоҷ аст, на ба дигаре, яъне 
мӯҳтоҷ нест. Агар гӯем, ки ашё модда аст ва ба модда мӯҳтоҷ 
мешавад, пас он на ба худаш, балки ба ғайримодда мӯҳтоҷ аст. Зеро 
модда бевосита эҳтиёҷи моддаи дигарро қонеъ гардонида 
наметавонад, балки ғайримодда зарур аст, ки эҳтиёҷро қонеъ 
гардонад. Пас модда на ба худ, балки ба ғайримодда мӯҳтоҷ аст. 
Масалан, об барои ба бухор табдил ёфтан ба ҳарорат мӯҳтоҷ аст. 
Агар гӯем, ки ҳам об ва ҳам ҳарорат модда ҳастанд, дар ин сурат низ 
барои ба бухор табдил ёфтани об танҳо ҳарорат кифоя намекунад, 
балки миқдори муайяни ҳарорат лозим аст. Об ба ҳамин миқдори 
муайяни ҳарорат мӯҳтоҷ аст. Ин миқдорро на об ва на ҳарорат, 
балки ғайримодда муайян намуда, моддаро маҷбур месозад, ки ба 
ҳамин миқдор мутеъ бошад. Бинобар ин, модда ба зоте мӯҳтоҷ аст, 
ки барои вай ҳамон миқдорро муайян намудааст. Пас модда ба 
ғайримодда мӯҳтоҷ аст. Мӯҳтоҷии модда ба дигаре кори маълум 



   26 

 

аст. Пас модда мӯҳтоҷ, яъне махлуқи офаридгоре мебошад. Бинобар 
ин, ашёи дарк ва ҳисшаванда махлуқи офаридгоре мебошанд.   

Холиқ бояд азалӣ, яъне беоғоз бошад. Агар азалӣ набошад, 
махлуқ аст, на холиқ. Сифати холиқият тақозо мекунад, ки холиқ 
азалӣ бошад. Пас холиқ ҳатман азалист. Агар таҳқиқ карда шавад, 
ашёе, ки дар бораи холиқ буданашон мумкин аст гумон равад, ё 
модда, ё табиат, ё Аллоҳ Таоло мебошад. Аммо холиқ будани модда 
ботил аст. Зеро модда, чунон ки қаблан тавзеҳ додем, барои ба 
моддаи дигар табдил ёфтан ба зоте мӯҳтоҷ аст, ки барои вай 
миқдорро муайян мекунад. Пас модда азалӣ нест. Он чӣ азалӣ нест, 
холиқ шуда наметавонад. Холиқ будани табиат низ ботил аст. Зеро 
табиат маҷмӯи ашё ва низомест, ки ин ашёро ба танзим медарорад 
ва ҳар як чиз дар коинот мувофиқи ҳамин низом ҳаракат мекунад.  

Ин танзим аз худи низом ба вуҷуд намеояд, зеро низом бе 
мавҷудияти ашёе, ки ба танзим дароварда мешаванд, мавҷуд буда 
наметавонад. Инчунин танзим аз худи ашё низ ба вуҷуд наомеояд, 
зеро мавҷудияти ашё ба тарзи автоматикӣ ё ҳатмӣ низомро ба 
вуҷуд оварда наметавонад. Дар айни вақт худи ашё бе мавҷудияти 
зоте, ки онҳоро ба танзим дарорад, ба танзим даромада 
наметавонанд. Инчунин танзим аз маҷмӯи ашё ва низом ба вуҷуд 
наомадааст, зеро танзим танҳо мувофиқи вазъияти махсусе ба 
вуҷуд меояд, ки низом ва ашё ба он вазъият мутеъ мешаванд. 
Бинобар ин, вазъияти махсус барои низом ва ашё танзимро ба вуҷуд 
меорад. Ин вазъияти махсус бар низом ва ашё зарурист, ки танзим 
танҳо бо сабаби он ҳосил мешавад. Ин вазъияти махсус на аз низом, 
на аз ашё ва на аз маҷмӯи онҳо, балки аз тарафи дигар ба вуҷуд 
меояд. Табиат, ки аз тарафи дигаре ба ҳамин вазъияти махсус мутеъ 
гардонида шудааст ва берун аз он ҳаракат карда наметавонад, ба 
дигаре мӯҳтоҷ аст. Пас табиат азалӣ нест ва ғайриазалӣ холиқ буда 
наметавонад. Хулоса, холиқ бояд бо сифати азалият мавсуф бошад 
ва ҳамон холиқ Аллоҳ Субҳонаҳу ва Таолост.  

Мавҷудияти Аллоҳ маҳсус ва бо роҳи ҳис даркшаванда мебошад. 
Зеро ашёи дарк ва ҳисшаванда далолат мекунанд, ки онҳо ба азалӣ, 
яъне ба мавҷудияти холиқ мӯҳтоҷанд. Инсон, вақте ки ба махлуқоти 
Аллоҳ бодиққат назар афканда, ба коинот вобаста шавад ва кӯшиш 
кунад, ки замон ва маконҳоро дарк намояд, мебинад, ки ӯ дар 
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баробари ин олами ҳаракаткунанда як зарраи басо хурд мебошад ва 
ин олами нопайдоканор дар асоси қонуни муайян ва устувор 
ҳаракат мекунад. Ҳамин тавр, ӯ мавҷудият ва ваҳдонияти холиқро 
пурра дарк мекунад, азамат ва қудрати Аллоҳ ба ӯ намоён мегардад. 
Вақте ки ивазшавии шабу рӯз, вазиши бод, дарё, баҳр ва осмонҳоро 
мебинад, дарк мекунад, ки ин ҳама далелҳои ақлӣ ва ҳуҷҷатҳои 
ошкоро ба мавҷудият, ваҳдоният ва қудрати Аллоҳ мебошанд. 
Аллоҳ Таоло мегӯяд:   

  

 

"Дар офариниши осмонҳову замин ва дар омадушуди шабу рӯз 
ва дар киштиҳое, ки дар дарё мераванд ва мояи суди мардуманд 
ва дар бороне, ки Аллоҳ аз осмон фурӯ мефиристад, то замини 
мурдаро бад-он зинда созад ва ҷунбандагонро дар он 
пароканда кунад ва дар ҳаракати бодҳо ва абрҳои мусаххар 
миёни замину осмон, барои хирадмандоне, ки дармеёбанд, 
нишонаҳост!" [2:164].  

 

 

"Оё бе ҳеҷ холиқе падид омадаанд ё худ холиқи хешанд? Ё 
осмонҳову заминро халқ кардаанд? На, ба яқин нарасидаанд" 
[52:35-36].  
 

Пас ақл мавҷудияти Аллоҳро дарк мекунад ва барои имон 
вазифаи роҳро иҷро менамояд. Бинобар ин, Ислом истеъмоли ақлро 
воҷиб гардонид ва дар имон овардан ба мавҷудияти Аллоҳ 
Субҳонаҳу ва Таоло онро ҳакам қарор дод. Аз ин рӯ, далел ба 
мавҷудияти Аллоҳ далели ақлӣ мебошад. Баъзе ашхос даъво 
мекунанд, ки олам ва модда қадимӣ ва азалӣ буда, оғоз надорад. 
Онҳо мегӯянд: "Олам ба дигаре мӯҳтоҷ нест, балки ба зоти худ 
бениёз аст. Зеро ашё, ки дар олам мавҷуданд, аз суратҳои гуногуни 
модда иборатанд, пас ҳамаи онҳо модда ҳастанд. Эҳтиёҷи баъзеи 
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онҳо ба баъзеи дигар эҳтиёҷ ба ҳисоб намеравад. Зеро ба худ мӯҳтоҷ 
будани ашё эҳтиёҷ нест, балки вай бо зоти худ аз дигаре бениёз аст. 
Аз ин рӯ, модда азалист ва оғоз надорад, яъне олам азалӣ, қадимӣ ва 
бо зоти худ аз дигаре бениёз аст".  

Ба ин даъво аз ду ҷиҳат ҷавоб додан мумкин аст. Якум: Ашёе, ки 
дар ин олам мавҷуданд, чи дар алоҳидагӣ ва чи дар маҷмӯъ қудрати 
офаридан ва аз нестӣ ба вуҷуд овардан надоранд. Масалан, як шай 
наметавонад, ки биофарад ва аз нестӣ ба вуҷуд биёварад. Агарчи 
ашёи дигар аз як ҷиҳат ё аз чанд ҷиҳат онро мукаммал гардонанд 
ҳам, дар маҷмӯъ он ва ашёи дигар оҷиз мемонанд, ки чизе 
биофаранд ва аз нестӣ ба вуҷуд оваранд. Оҷизии онҳо аз офаридан 
ва ба вуҷуд овардан аз нестӣ маҳсус ва аён аст. Ин нишон медиҳад, 
ки ашё азалӣ нест, зеро он азалие, ки оғоз надорад, набояд сифати 
оҷизӣ дошта бошад ва бояд бо қудрати офаридан ва аз нестӣ ба 
вуҷуд овардан мавсуф бошад, яъне дар сурате азалӣ буда 
метавонад, ки ашёи пайдошаванда дар мавҷудият ба он такя 
кунанд. Бинобар ин, олам на азалӣ ва на қадимист, зеро вай аз 
офаридан ва ба вуҷуд овардан аз нестӣ оҷиз аст. Модом ки ашё 
қудрати аз нестӣ офариданро надошта бошад, ҳамин қатъиян 
далолат мекунад, ки он азалӣ нест. Дуюм: Чунон ки баён намудем, 
ашё, барои он ки эҳтиёҷи ашёи дигарро қонеъ гардонад, ба миқдори 
муайян мӯҳтоҷ аст, ки аз ин миқдор гузашта наметавонад. Инро ба 
таври зайл метавон баён кард: Масалан, (أ) ба (ب), (ب) ба (ج), (ج) ба 
 ,мӯҳтоҷ аст ва ҳоказо. Эҳтиёҷи онҳо ба якдигар далолат мекунад (أ)
ки ҳеҷ кадоми онҳо азалӣ нест. Онҳо наметавонанд, ки ба таври 
мутлақ якдигарро мукаммал созанд ё эҳтиёҷи якдигарро қонеъ 
гардонанд, балки ин ҷараён мувофиқи миқдори муайян, яъне 
тартиби муайян ба вуқӯъ меояд. Ашё танҳо мувофиқи ин тартиб 
мукаммал сохта метавонад ё аз ин тартиб берун шуда наметавонад. 
Пас ашёи мукаммалкунанда бевосита мукаммал намекунад ё 
эҳтиёҷро қонеъ намегардонад, балки аз рӯи тартибе қонеъ 
мегардонад, ки дигаре бар он лозим гардонида ва маҷбур сохтааст, 
ки ба ин тартиб мутеъ гардад. Пас ашёи мукаммалшуда ва ашёи 
мукаммалкунанда барои қонеъгардонии эҳтиёҷи якдигар ба зоте 
мӯҳтоҷанд, ки ба онҳо тартиби муайянро муқаррар кардааст ва 
наметавонанд, ки ба ин тартиб мухолифат намоянд ва бе ин тартиб 
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эҳтиёҷи якдигарро қонеъ гардонанд. Онҳо ба зоте мӯҳтоҷанд, ки ин 
тартибро муайян мекунад. Бинобар ин, гарчи ашё дар маҷмӯъ 
якдигарро мукаммал кунанд ҳам, ҳамеша ба дигаре, яъне ба зоте 
мӯҳтоҷанд, ки онҳоро маҷбур мекунад, то ба тартиби муайян мутеъ 
бошанд. Масалан, мегӯянд: "Об барои ба ях табдил ёфтан ба ҳарорат 
мӯҳтоҷ аст. Об, ҳарорат ва ях моддаанд. Модда барои ба шакли 
моддаи дигар табдил ёфтан ба модда, яъне ба зоти худ мӯҳтоҷ аст, 
на ба дигаре". Лекин воқеъ тамоман дигар аст, зеро об барои ба ях 
табдил ёфтан натанҳо ба ҳарорати мутлақ, балки ба дараҷаи 
муайяни ҳарорат мӯҳтоҷ аст. Ҳарорат як чиз ва танҳо дар дараҷаи 
муайян таъсир расондани он чизи дигар ва ин чизи дигар ғайри 
ҳарорат мебошад. Миқдоре, ки барои таъсир расондан дар ҳарорат 
ва барои таъсиргирӣ дар об муқаррар гардидааст, аз об ба вуҷуд 
намеояд. Зеро дар он сурат об метавонист ба хости худ таъсир 
гирад. Инчунин миқдори мазкур аз ҳарорат ба вуҷуд намеояд. Дар 
он сурат ҳарорат метавонист ба хости худ таъсир расонад. Яъне ин 
миқдор аз худи модда ба вуҷуд намеояд, вагарна вай метавонист ба 
таври дилхоҳ таъсир расонад ва таъсир гирад. Балки ин миқдор 
бояд аз ғайримодда ба вуҷуд ояд. Бинобар ин, модда барои таъсир 
расондан ё таъсир гирифтан ба зоте мӯҳтоҷ аст, ки барои вай ҳамин 
миқдори муайянро муқаррар мекунад ва ҳамон зоте, ки ин 
миқдорро барои модда муқаррар намудааст, ғайримодда аст. Пас 
модда ба дигаре мӯҳтоҷ мебошад ва азалӣ нест. Зеро зоти азалии 
қадим ба дигаре мӯҳтоҷ нест. Ӯ аз дигаре бениёз аст ва ҳама ашё ба 
вай такя мекунанд. Мӯҳтоҷии модда ба дигаре қатъиян далолат 
мекунад, ки вай азалӣ нест ва махлуқ аст. Инсон, агар ба олам назар 
афканад, дарк мекунад, ки ашё, хоҳ маконро ишғол кунад, хоҳ 
ҳамчун қувва намоён шавад, танҳо аз ашёи дарк ва ҳисшаванда ва 
аз тартиби муайян дар байни ин ашёи дарк ва ҳисшаванда ба вуҷуд 
омада метавонад. Ҳеҷ чиз дар ин олам бе миқдору тартиби муайян 
ва итоат ба ин миқдору тартиб аз нестӣ худ ба худ ба вуҷуд 
наомадааст. Пас ашёе, ки дар олам пайдо шудаанд ва пайдо 
мешаванд, на азалиянду на қадимӣ. Агар ашёи пайдошавандаро 
тафтиш кунем, аён мегардад, ки онҳо аз моддаҳои дарк ва 
ҳисшаванда ба вуҷуд меоянд ва ҳангоми ба вуҷуд омадан ба 
миқдори муайян, ки бар ашё муқаррар гардидааст, мутеъ мешаванд. 
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Инчунин аён мегардад, ки ашёи пайдошуда аз нестӣ ба вуҷуд оварда 
наметавонанд ва ба тартиби муайян, ки бар вай муқаррар 
гардидааст, маҷбуран мутеъ ҳастанд. Ин тартиб аз худи ашё ба 
вуҷуд намеояд. Дар акси ҳол метавонист ин тартибро тарк намуда, 
ба вай итоат накунад. Пас тартиби мазкур аз тарафи дигар ба вуҷуд 
меояд. Оҷизии ашёи дарк ва ҳисшавандаи олам, яъне аз нестӣ ба 
вуҷуд оварда натавонистани олам ва ба тартиби аз тарафи дигар 
содиршаванда мутеъ гаштани он қатъиян далолат мекунад, ки олам 
на азалӣ асту на қадимӣ, балки махлуқи зоти азалии қадим 
мебошад. Баъзеҳо мегӯянд, ки офаридан андозагирӣ ва шаклдиҳӣ 
мебошад ва мавҷудияти холиқеро, ки аз нестӣ ба вуҷуд меоварад, 
инкор мекунанд. Сухани онҳо чунин маъно дорад, ки ашёи дарк ва 
ҳисшаванда ва тартиби муайяне, ки бар онҳо муқаррар гардидааст, 
офаридгор мебошанд. Зеро андозагирӣ ва шаклдиҳӣ танҳо бо 
мавҷудияти ашёи дарку ҳисшаванда ва тартиби муайян, ки ба ашё 
аз тарафи ғайри ашё меояд, ба вуҷуд меояд. Пас офариниш ба ҳамин 
ду чиз: ашёи дарку ҳисшаванда ва тартиби муайян вобаста аст ва ин 
ду чиз офаридгоранд. Маънои сухани онҳо, ки "офаридан 
андозагирӣ ва шаклдиҳист" мегӯянд, ҳамин аст. Ин сухан мутлақо 
ботил аст, чунки тартиби муайян на аз ашё ва на аз худи ин тартиб 
ба вуҷуд меояд. Тартиби мазкур аз тарафи зоте, ки дарк ва ҳис карда 
намешавад, бар ашёи дарк ва ҳисшаванда муқаррар гардидааст.   

Бинобар ин, аён мегардад, ки андозагирӣ ва шаклдиҳӣ 
офариниш нест. Зеро танҳо бо андозагириву шаклдиҳӣ аз нестӣ ба 
вуҷуд овардан маҳол аст. Балки барои ба вуҷуд овардан мавҷудияти 
зоте зарур аст, ки дарку ҳисшаванда набошад ва барои ашёи дарку 
ҳисшаванда тартиби муайяне муқаррар созад. Ҳамин тавр, маълум 
гашт, ки шаклдиҳӣ ва андозагирӣ офариниш нест ва танҳо бо 
шаклдиҳӣ ва андозагирӣ аз нестӣ ба вуҷуд овардан мутлақо 
номумкин мебошад. Аз ин рӯ, аён мешавад, ки андозагирӣ ва 
шаклдиҳӣ офариниш нест ва мутлақо мумкин нест, ки танҳо бо 
андозагирӣ ва шаклдиҳӣ офариниш ба вуқӯъ ояд.  

Илова бар ин, агар холиқ ашёи дарк ва ҳисшавандаро аз нестӣ 
ба вуҷуд оварда натавонад, офаридгор шуда наметавонад. Зеро аз 
офаридани ашё бо иродаи худ оҷиз мемонад ва ба мавҷудияти чизи 
дигаре тобеъ мешавад, ки офарида метавонад. Пас вай оҷиз ва 
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ғайриазалӣ мешавад. Зеро вай ба танҳоӣ аз офариниш оҷиз 
мемонад ва ба дигаре мӯҳтоҷ мегардад, ҳол он ки ҳар чӣ оҷиз ва 
мӯҳтоҷ аст, азалӣ нест. Илова бар ин, маънои воқеии "холиқ" аз 
нестӣ бавуҷудоранда мебошад. Зеро маънои холиқият ин аст, ки 
ашё дар мавҷудият ба вай такя мекунанд, аммо вай ба ҳеҷ чиз такя 
намекунад. Агар вай ашёро аз нестӣ ба вуҷуд оварда натавонад ва 
аз офариниши ашёе, ки вуҷуд надорад, оҷиз бошад, пас дар 
офариниш ба ашё такя мекунад ва ашёи дигар танҳо ба вай такя 
намекунанд. Ин нишон медиҳад, ки вай холиқ нест ва холиқ буда 
наметавонад. Пас холиқ барои холиқ будан бояд ашёро аз нестӣ ба 
вуҷуд биёрад, дорои сифати қудрат ва ирода бошад, аз ашё бениёз 
бошад, яъне ба ҳеҷ чиз такя накунад ва ашё дар мавҷудият ба вай 
такя кунанд. Аз ин рӯ, ба вуҷуд овардан барои офариниш будан бояд 
аз нестӣ ба вуҷуд овардан бошад. Бавуҷудоранда барои холиқ будан 
бояд аз нестӣ бавуҷудоранда бошад.  

Аммо далели имон ба фариштагон нақлист. Аллоҳ Таоло 
мегӯяд:  

 

 

"Аллоҳ ҳукм кард ва фариштагону донишмандон низ, ки ҳеҷ 
худое барпойдорандаи адл ҷуз Ӯ нест" [3:18]. 

 

"Балки некӯкор касест, ки ба Аллоҳ ва рӯзи бозпасин ва 
фариштагон ва китоби Аллоҳ ва пайғамбарон имон оварад" 
[2:177]. 
 

  
 "Ва ҳамаи мӯъминон ба Аллоҳу фариштагонаш ва китобҳояш 
ва пайғамбаронаш имон доранд" [2:285]. 
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"Ва ҳар кӣ ба Аллоҳу фариштагонаш ва китобҳояш ва 
пайғамбаронаш ва ба рӯзи қиёмат кофир шавад, сахт дар 
гумроҳӣ афтодааст" [4:136].  
 

Аммо далели имон ба китобҳо аз ҷиҳати мансубияти далел ба 
Қуръон ва ба дигар китобҳои осмонӣ аз ҳам фарқ мекунад. Далели 
аз тарафи Аллоҳ ва каломи Аллоҳ будани Қуръон ақлист. Чунки 
Қуръон воқеи ҳисшаванда аст ва ақл аз тарафи Аллоҳ будани онро 
дарк карда метавонад. Лафзу ҷумлаҳои Қуръон каломи арабист. 
Арабҳо бо каломи муайян гуфтугӯ мекарданд, ки аз навъҳои 
гуногуни назм ва наср иборат буд. Каломи онҳо дар китобҳо маҳфуз 
аст, инчунин ба тариқи шифоҳӣ аз насл ба насл нақл шуда, онро яке 
аз дигаре ривоят кардааст. Аз ин рӯ, Қуръон ё яке аз сабку услубҳои 
каломи онҳост, ки ягон араби суханвар гуфтааст, ё аз услубҳои 
каломи онҳо нест ва онро ғайриараб гуфтааст. Пас ё арабҳо мисли 
Қуръон сухан гуфта тавонистаанд, ё гарчи каломи арабӣ бошад ҳам, 
аз гуфтани мисли он оҷиз мондаанд. Агар мисли Қуръон сухан гуфта 
метавонистанд, ҳамонанди он меоварданд ва Қуръон каломи башар 
мешуд. Модом ки суханварони араб бо вуҷуди каломи арабӣ будани 
Қуръон аз овардани мисли он оҷиз монданд, пас Қуръон каломи 
башар нест. Шахсе, ки ба Қуръон ва каломи араб менигарад, 
дармеёбад, ки Қуръон дорои сабки хоси баён аст, ки арабҳо қаблан 
ҳаргиз бо чунин сабк сухан нагуфтаанд, чи пеш ва чи баъд аз нузули 
Қуръон ва ҳатто аз рӯи тақлид ба сабки гӯиши Қуръон чизе 
наовардаанд. Ин далолат мекунад, ки ин каломро арабҳо 
нагуфтаанд ва он сухани каси дигар аст. Бо роҳи тавотур, ки 
қатъият ва яқинро ифода мекунад, собит шудааст, ки арабҳо, гарчи 
Қуръон онҳоро ба қувваозмоӣ фаро хонд, ҳамонанди он сухане 
оварда натавонистанд. Қуръон ба онҳо хитоб кардааст:  

 

 

 

"Ва агар дар он чӣ бар бандаи хеш нозил кардаем дар тардид 
ҳастед, сурае ҳамонанди он биёваред ва ҷуз Аллоҳ ҳамаи 
ҳозиронатонро фаро хонед, агар рост мегӯед" [2:23].  
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"Мегӯянд, ки онро ба дурӯғ ба Аллоҳ нисбат мекунад. Бигӯ: 
"Агар рост мегӯед, ҷуз Аллоҳ ҳар киро, ки метавонед, ба ёрӣ 
бихонед ва сурае ҳамонанди он биёваред"" [10:38]. 

 

 

"Ё он ки мегӯянд, ки аз худ бармебофад ва ба дурӯғ ба Аллоҳ 
нисбаташ мекунад. Бигӯ: "Агар рост мегӯед, ҷуз Аллоҳ ҳар киро, 
ки тавонед, ба ёрӣ биталабед ва даҳ сура монанди он ба ҳам 
барбофта, биёваред" [11:13]. 

 

"Бигӯ: "Агар ҷину инс гирд оянд, то ҳамонанди ин Қуръон 
биёваранд, наметавонанд ҳамонанди онро биёваранд, ҳарчанд 
ки якдигарро ёрӣ диҳанд" [17:88].  
 

Бо вуҷуди даъвати ошкоро ба ин қувваозмоӣ арабҳо аз 
овардани монанди он оҷиз монданд. Агар собит шавад, ки Қуръонро 
арабҳо нагуфтаанду монанди он оварда натавонистаанд, пас собит 
мешавад, ки Қуръон аз назди Аллоҳ ва каломи Аллоҳ мебошад. 
Муҳол аст, ки Қуръонро ғайриарабҳо гуфта бошанд, зеро вай 
каломи арабист ва худи арабҳо аз овардани ҳамонанди он оҷиз 
мондаанд. Инчунин наметавон гуфт, ки он сухани Муҳаммад аст, 
зеро Муҳаммад низ марде аз мардони араб аст. Оҷизӣ, модом ки 
нисбат ба мардуми араб собит шуд, ба Муҳаммад низ собит 
мешавад, зеро эшон низ араб ҳастанд.  

Тарзи баёни ҳар як кас аз ҷиҳати лафз ва ҷумла ба тарзи баёне, 
ки дар замони вай маъруф гашта ва ё аз гузаштагон нақл шудааст, 
тобеъ мешавад. Вақте ки инсон ба тарзи баён навигарӣ медарорад, 
барои ифодаи маъно ва тасаввуроти нав дар истеъмоли лафзу баён 
навигарӣ медарорад, вале бо тарзе, ки қаблан ҳис накардааст, сухан 
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гуфта наметавонад. Аз мушоҳидаи сабки Қуръон аён мегардад, ки 

тарзи баёни он аз ҷиҳати лафз ва ҷумлаҳо чи дар асри Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

ва чи қабл аз он дар байни арабҳо маъруф набуд. Пас маҳол аст, ки 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ҳамчун башар бо тарзе сухан гӯяд, ки қаблан ҳис 

накардааст. Зеро ақл инро намепазирад. Пас номумкин аст, ки тарзи 

баёни Қуръон аз ҷиҳати лафз ва ҷумлаҳо аз Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص содир шуда 

бошад, зеро эшон қаблан чунин тарзи баёнро ҳис накардаанд. Пас 

Қуръон каломи Аллоҳ аст ва онро Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص аз назди Аллоҳ 

овардаанд. Ин дар замони нузули Қуръон бо далели ақлӣ собит 
шудааст ва имрӯз низ бо далели ақлӣ собит мешавад. Зеро 
башарият ҳанӯз аз овардани каломе ҳамонанди Қуръон оҷизанд ва 
ин эъҷоз бо ҳис собит аст, ки ҳанӯз оламиён онро дарк ва ҳис 
мекунанд.  

Хулоса, Қуръон, азбаски комилан каломи арабист, ё аз тарафи 
арабҳо, ё аз тарафи Муҳаммад, ё аз тарафи Аллоҳ мебошад. Мумкин 
нест, ки ғайр аз ин се онро каси дигар оварда бошад. Аммо аз тарафи 
арабҳо будани Қуръон ботил аст, зеро онҳо аз овардани монанди он 
оҷиз монданд ва оҷизии худро эътироф намуданд. Воқеан онҳо 
ҳанӯз аз овардани монанди он оҷизӣ мекашанд ва ин далолат 
мекунад, ки Қуръон каломи арабҳо нест. Пас он ё аз тарафи 
Муҳаммад, ё аз тарафи Аллоҳ мебошад. Аммо аз тарафи Муҳаммад 
будани Қуръон ботил аст, зеро он кас низ марде аз мардони араб 
мебошанд. Инсон, ҳарчанд ҳушманд бошад ҳам, аз чорчӯбаи дониши 
замони худ берун баромада наметавонад. Модом ки арабҳо оҷиз 

монданд, пас Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص низ оҷиз мондаанд, зеро эшон яке аз 

онҳоянд. Илова бар ин, ҳадисҳое ҳастанд, ки бо роҳи тавотур аз 

Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص ривоят шудаанд, аз қабили ҳадиси: 

 

"Ҳар кӣ қасдан бар ман дурӯғ барбандад, ҷойгоҳи худро дар 
ҷаҳаннам омода кардааст". 

 Ин ҳадисро Бухорӣ ва Муслим ривоят кардаанд. Агар каломи 
Муҳаммад бо Қуръон муқоиса карда шавад, дар байни ин ду калом 
ҳеҷ гуна монандӣ ба назар намерасад. Ин далолат мекунад, ки 
Қуръон каломи Муҳаммад нест ва собит мешавад, ки он каломи 
Аллоҳ аст.  
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Тамоми шоирон, нависандагон, файласуф ва муфаккирони олам 
эҷодиёти худро бо услубе оғоз мекунанд, ки дар он андаке заъф 
вуҷуд дорад. Услуби онҳо, то даме ки ба қуллаи тавоноии худ 
мерасанд, тадриҷан такмил меёбад. Новобаста ба ин ки дар каломи 
онҳо баъзе фикрҳои беасос ва таъбирҳои ғалат вуҷуд дорад, 
услубашон аз ҷиҳати қуввату заъф гуногун мебошад. Дар айни ҳол 
мебинем, ки Қуръон аз аввалин рӯз, аз нузули аввалин оят:  

 

 

"Бихон ба номи Парвардигорат, ки биёфарид" [96:1], 

 то нузули охирин оят: 

   

 

"Эй касоне, ки имон овардаед, аз Аллоҳ битарсед ва аз рибо ҳар 
чӣ боқӣ мондааст, раҳо кунед" [2:278], услуби ягона дошт, ки дар 
авҷи балоғату фасоҳат, дараҷаи олии афкор ва қуввати баён буд. 
Дар Қуръон ягон таъбири ғалат ва фикри беасос вуҷуд надорад, 
балки он ҷузъи ягона мебошад, тамоми услуби Қуръон чи ба таври 
иҷмолӣ ва чи ба таври тафсилӣ монанди ҷумлаи ягона мебошад. 
Инҳо далолат мекунанд, ки Қуръон каломи башарият нест, ки дар 
маъно ва таъбирҳо ба зиддият дучор гардад, балки каломи 
Парвардигори оламиён аст.  

Ин аз миёни китобҳои осмонӣ дар хусуси имон овардан ба 
Қуръон мебошад, ки Ислом ба он имон оварданро талаб кардааст. 
Аммо далели китобҳои дигари осмонӣ нақлист. Аллоҳ Таоло 
мегӯяд:   

 

 

"Эй касоне, ки имон овардаед, ба Аллоҳу пайғамбараш ва ин 
китоб, ки бар пайғамбараш нозил карда ва он китоб, ки пеш аз 
он нозил карда, ба ҳақиқат имон биёваред" [4:136],  
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"Балки некӯкор касест, ки ба Аллоҳ ва рӯзи бозпасин ва 
фариштагон ва китоби Аллоҳ ва пайғамбарон имон оварад" 
[2:177],  

 

 

"Ва ин китобро ба ростӣ бар ту нозил кардем, тасдиқкунанда ва 
ҳоким бар китобҳоест, ки пеш аз он будаанд" [5:48],  

 
 

 

"Ин аст китобе муборак, ки нозил кардаем, тасдиқкунандаи 
чизест, ки пеш аз он нозил шудааст" [6:92],  

 

 

"Нашояд, ки ин Қуръонро ҷуз ба Аллоҳ нисбат кунанд, балки 
тасдиқи чизест, ки пеш аз он омадааст" [10:37].  
 

Далели имон ба пайғамбарон чунин аст, ки далели имон ба 

сайидамон Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص нисбат ба пайғамбарони дигар фарқ 

мекунад. Далели пайғамбарии сайидамон Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص ақлист, на 

нақлӣ. Зеро далели нубувват ва рисолати касе, ки даъвои нубувват 
ва рисолат мекунад, мӯъҷизаҳое мебошанд, ки ба рисолати худ 
онҳоро далел овардааст ва инчунин шариате мебошад, ки 
мӯъҷизаҳо онро тасдиқ мекунанд. Мӯъҷизаи сайидамон Муҳаммад 

 ки ба нубувват ва рисолати эшон далолат мекунад, Қуръон ,ملسو هيلع هللا ىلص

мебошад ва шариате, ки он кас овардаанд, низ Қуръон аст. Қуръон 
мӯъҷиза буд ва ҳанӯз мӯъҷиза мебошад. Бо роҳи тавотур, яъне бо 

далели қатъии яқин исбот шудааст, ки Қуръонро Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص 

овардаанд ва Қуръон шариати Аллоҳ ва аз назди Аллоҳ мебошад. 
Азбаски шариати Аллоҳро танҳо анбиё ва расулон меоранд, пас ин 

далели ақлист, ки Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص набӣ ва расул аз тарафи Аллоҳ 

мебошанд.   
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Аммо мӯъҷизаҳои пайғамбарони дигар аз байн рафта ва анҷом 
ёфтаанд. Барои исботи аз тарафи Аллоҳ будани китобҳое, ки имрӯз 
мавҷуданд, далели ақлӣ вуҷуд надорад. Зеро мӯъҷизае, ки аз тарафи 
Аллоҳ будани ин китобҳоро тасдиқ мекард, қатъ гардид ва анҷом 
ёфт. Бинобар ин, ба нубуввати ҳеҷ як расул ё набие ғайр аз 

сайидамон Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص далели ақлӣ вуҷуд надорад. Нубувват ва 

рисолати онҳо бо далели нақлӣ собит аст. Аллоҳ Таоло мегӯяд:   

 

 

"Пайғамбар худ ба он чӣ аз ҷониби Парвардигораш ба ӯ нозил 
шуда, имон дорад. Ва ҳамаи мӯъминон ба Аллоҳу 
фариштагонаш ва китобҳояш ва пайғамбаронаш имон доранд. 
Миёни ҳеҷ як пайғамбаронаш фарқе намениҳем" [2:285],  
 

 

"Бигӯед: "Мо ба Аллоҳ ва оёте, ки бар мо нозил шуда ва низ он 
чӣ бар Иброҳиму Исмоил ва Исҳоқу Яъқуб ва сибтҳо нозил 
омада ва низ он чӣ ба Мӯсо ва Исо фиристода шуда ва он чӣ бар 
пайғамбарони дигар аз ҷониби Парвардигорашон омадааст, 
имон овардаем. Миёни ҳеҷ як аз пайғамбарон фарқе намениҳем 
ва ҳама дар баробари Аллоҳ таслим ҳастем" [2:136].  
 

Аммо далели имон ба рӯзи охират, яъне рӯзи қиёмат нақлист, 
на ақлӣ, зеро ақл рӯзи қиёматро дарк карда наметавонад. Аллоҳ 
Таоло мегӯяд:  

 

"То бо он мардуми уммулқуро ва мардуми атрофашро бим диҳӣ. 
Касоне, ки ба рӯзи қиёмат имон доранд, ба он низ имон доранд" 
[6:92],  
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"Ва онон, ки ба охират имон надоранд, дилҳояшон инкор кунад 
ва худ кибр фурӯшанд" [16:22],  
 

 

"Сифати бад аз они касонест, ки ба қиёмат имон намеоваранд" 
[16:60],  

 

 

"Ва барои касоне, ки ба охират имон надоранд, азобе дардовар 
муҳайё кардаем" [17:10],  

 

 

"Чун як бор дар сӯр дамида шавад ва замину кӯҳҳоро баргиранд 
ва якбора дар ҳам кӯбанд, он рӯз он ҳодиса ба вуқӯъ пайваста 
бошад ва осомн, ки дар он рӯз суст шудааст, бишикофад. Ва 
фариштагон дар атрофи осмон бошанд. Ва дар он рӯз ҳашт тан 
аз онҳо арши Парвардигоратро бар фарози сарашон ҳамл 
мекунанд. Он рӯз шуморо пеш оваранд ва ҳеҷ чизи шумо ниҳон 
намонад" [69:13-18].  
 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтаанд:  
 

"Имон ин аст, ки ба Аллоҳ, фариштагони Ӯ, китобҳои Ӯ, 
рӯбарӯшавӣ бо Ӯ, расулони Ӯ ва азнавзиндашавӣ имон биёрӣ".  

Ин ҳадисро Бухорӣ аз тариқи Абӯҳурайра ривоят кардааст.  

Ба ин панҷ чиз: Аллоҳ, фариштагони Ӯ, китобҳои Ӯ, расулони Ӯ 
ва рӯзи охират, инчунин ба қазову қадар имон овардан воҷиб аст. 
Шахс, модом ки ба ҳамаи ин панҷ чиз, инчунин ба қазову қадар имон 
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наёрад, пас ба Ислом имон наовардааст ва мусулмон эътибор карда 
намешавад. Аллоҳ Таоло мегӯяд:  

 

 

"Эй касоне, ки имон овардаед, ба Аллоҳу пайғамбараш ва ин 
китоб, ки бар пайғамбараш нозил карда ва он китоб, ки пеш аз 
он нозил карда, ба ҳақиқат имон биёваред. Ва ҳар кӣ ба Аллоҳу 
фариштагонаш ва китобҳояш ва пайғамбаронаш ва ба рӯзи 
қиёмат кофир шавад, сахт дар гумроҳӣ афтодааст" [4:136]. 
 

        Дар ҳақиқат насси Қуръон ва ҳадис ҳамин панҷ чизро ном ба 
ном ва ошкоро баён кардаанд. Имон ба ғайр аз ин панҷ чиз дар насси 
сареҳу қатъӣ наомадааст, ки чизи муайянро ном ба ном баён кунад, 
чунон ки дар бораи ин панҷ чиз омадааст. Нусусе, ки дорои субут ва 
далолати қатъӣ мебошанд, танҳо дар бораи ҳамин панҷ чиз 
омадааст.  

Дуруст, имон ба қадар дар баъзе ривоятҳо ворид шудааст. 

Чунончи, дар ҳадиси ҷабраил омадааст: "Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд:  
 

"Ва ба некию бадии қадар имон биёрӣ". 

 

     Ин ҳадисро Муслим аз тариқи Умар ибни Хаттоб ривоят кардааст. 
Илова бар он ки мурод аз қадар ин ҷо илми Аллоҳ мебошад, на 
масъалаи қазо ва қадар, ки дар бораи он ихтилоф вуҷуд дорад, 
ривояти мазкур хабари оҳод аст. Дар бораи масъалаи имон ба 
қазову қадар бо ҳамин ном ва мафҳум (исм ва мусаммо), ки дар 
фаҳмидани он ихтилоф сар задааст, насси қатъӣ ворид нашудааст. 
Аммо имон ба мафҳуми қазову қадар аз ақида ва ба он имон овардан 
воҷиб аст. Қазову қадар дар асри саҳоба бо чунин ном ва мафҳум 
маъруф набуд. Ягон насси саҳеҳ вуҷуд надорад, ки дар он қазову 
қадар бо ин ном ва мафҳум омада бошад. Он танҳо дар аввалҳои 
асри тобеин машҳур гашт, ки аз ҳамон вақт маъруф гашта, мавриди 
баҳс қарор гирифт. Ин масъаларо мутакаллимон ба миён оварда, ба 
мавзӯи баҳс табдил доданд. Масъалаи "қазову қадар" пеш аз 
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пайдошавии илми калом вуҷуд надошт ва танҳо мутакаллимон 
баъд аз интиҳои асри аввали ҳиҷрӣ бо ин ному мафҳум дар бораи 
вай баҳс карданд.  

 

 

МАЪНОИ ИМОН БА РӮЗИ ҚИЁМАТ 

Имон ба рӯзи қиёмат имон ба азнавзиндашавист. Он замонест, ки 
мӯҳлати боқӣ мондани халқ дар дунё ба поён мерасад. Тамоми 
мавҷудоти зинда мемирад ва сипас Аллоҳ мурдаҳо ва устухонҳои 
пӯсидаи онҳоро зинда мегардонад, ҷасадҳоро ба ҳолати аввала 
оварда, ба онҳо аз нав рӯҳ медамад. Аллоҳ Таоло мегӯяд:  

 

 

"Боз дар рӯзи қиёмат зинда мегардед" [23:16],  

 

 

"Ва инҳо далел бар он аст, ки Аллоҳ ҳақ аст, мурдагонро зинда 
месозад ва бар ҳар коре тавоност. Ва низ қиёмат хоҳад омад, 
шаке дар он нест. Ва Аллоҳ ҳамаи касонеро, ки дар гӯрҳо 
ҳастанд, зинда мекунад" [22:6-7],  

 

  

"Дар ҳоле, ки офариниши худро аз ёд бурдааст, барои мо масал 
мезанад, ки чӣ касе ин устухонҳои пӯсидаро зинда мекунад? 
Бигӯ: "Касе онҳоро зинда мекунад, ки дар оғоз биёфаридааст" 
[36:78-79],  
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"Бигӯ: "Ҳамаро, онон, ки аз ин пеш буданд ва онҳо ки аз паяшон 
омада буданд, ҳама дар ваъдагоҳи он рӯзи муайян хоҳанд буд" 
[56:49-50].  
 

Имон ба он ки рӯзи қиёмат ба мардум номаи аъмолашон дода 
мешавад, як қисми имон ба рӯзи қиёмат мебошад. Аллоҳ Таоло 
мегӯяд:  

 

 

"Кирдори неку бади ҳар инсонеро чун тавқе ба гарданаш 
овехтаем. Ва дар рӯзи қиёмат барои ӯ номае кушода берун 
оварем, то дар он бингарад. "Бихон номаатро" [17:13-14].  
 

Номаи аъмоли мӯъминон ба дасти росташон дода мешавад, 
аммо номаи аъмоли кофирон ба дасти чап ва аз пушти сарашон дода 
мешавад. Аллоҳ Таоло мегӯяд:   

 

 

"Ҳар кас ки номаашро ба дасти росташ диҳанд, зудо ки осон аз ӯ 
ҳисоб кашанд ва шодмон назди касонаш бозгардад. Аммо ҳар 
кас ки номааш аз пушти сар дода шавад, зудо ки бигӯяд: "Вой 
бар ман, ки ҳалок шудам". Ва ба оташи афрӯхта дарояд" [84:7-
12],  

 
 

 

 

"Аммо он кас ки номаи аъмолашро ба дасти чапаш диҳанд, 
мегӯяд: "Эй кош, ҳамон марг мебуду бас! Дороии ман маро суд 
набахшид, қудрати ман аз дасти ман бирафт!" "Бигиредаш, 
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занҷираш кунед! Ва ба ҷаҳаннамаш бикашед! Ва ӯро бо занҷире 
ба дарозои ҳафтод зироъ бикашед!" [69:25-32].  

Имон ба ҳақ будани ҷаннат ва дӯзах низ аз ҷумлаи имон ба рӯзи 
қиёмат мебошад. ҷаннат маконест, ки барои мӯъминон офарида 
шудааст ва кофир ҳаргиз ба он намедарояд. Аллоҳ Таоло мегӯяд:  

  

 

"Он биҳишт, ки паҳнояш ба қадри ҳамаи осмонҳову замин аст ва 
барои парҳезгорон муҳайё шудааст" [3:133],  

 

 

"Дӯзахиён биҳиштиёнро овоз диҳанд, ки андаке об ё аз чизҳое, 
ки Аллоҳ ба шумо арзонӣ кардааст, бар мо фурӯ резед! Гӯянд: 
"Аллоҳ онҳоро бар кофирон ҳаром кардааст!" [7:50],  

 
 

 

"Ин ҳамон биҳиштест, ки ба бандагонамон, онҳо, ки парҳезгорӣ 
кардаанд, ато мекунем" [19:63]. 

 

 Аммо дӯзах маконест, ки барои кофирон офарида шудааст ва 
мӯъмин дар он абадӣ намемонад. Аллоҳ Таоло мегӯяд:   

 

 

"ҷуз аҳли шақоват бад-он дарнаяфтад, он ки такзиб кард ва 
рӯйгардон шуд. Ва парҳезгортарин мардумро аз он дур доранд" 
[92:15-17].  

Аллоҳ аз мусулмононе, ки гуноҳҳои кабира ва бадиҳояшон аз 
гуноҳҳои сағира ва некиҳояшон бештар бошад, ҳар киро хоҳад, ба 
дӯзах медарорад. Сипас аз дӯзах баромада, ба ҷаннат медароянд. 
Аллоҳ Таоло мегӯяд:   

 



   43 

 

 

"Агар аз гуноҳони бузурге, ки шуморо аз он наҳй кардаанд, 
иҷтиноб кунед, аз дигар гуноҳонатон дармегузарем ва шуморо 
ба маконе некӯ дармеоварем" [4:31],  

 

 

"Ва аммо ҳар кӣ каффаи тарозуяш сабук бошад, ҷойгоҳаш дар 
ҳовияҳ аст. Ва ту чӣ донӣ, ки ҳовияҳ чист? Оташест дар ниҳояти 
гармӣ" [101:8-11].  

Имон ба он ки неъматҳои ҷаннат ҳисшавандаанду аҳли ҷаннат 
дар он ҷо мехӯранд, менӯшанд, мепӯшанд ва лаззат мебаранд, аз 
ҷумлаи имон ба ҷаннат мебошад. Аллоҳ Таоло мегӯяд:   
 

 

"Писароне ҳамвора ҷавон гирдашон мечарханд бо қадаҳҳову 
ибриқҳо ва ҷомҳое аз шаробе, ки дар ҷӯйҳо ҷорист, аз 
нӯшиданаш на сардард гиранд ва на беҳуш шаванд. Ва меваҳое, 
ки худ бармегузинанд. Ва гӯшти парранда, ҳар чӣ бихоҳанд. Ва 
ҳурони дуруштчашм ҳамонанди марворидҳое дар садаф. Ҳама 
ба подоши корҳое, ки мекардаанд" [56:17-24],  
 

 

"Ва либосашон аз ҳарир аст" [22:23],  

 

 

"Бар танашон ҷомаҳоест аз сундуси сабз ва истабрақ. Ва ба 
дастбандҳое аз сим зинат шудаанд…" [76:21],  
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"Некон аз ҷомҳое менӯшанд, ки омехта ба кофур аст, чашмае, ки 
бандагони Аллоҳ аз он менӯшанд ва онро ба ҳар ҷое, ки 
мехоҳанд, равон месозанд" [76:5-6],  
 

 

 

"Ба подоши сабре, ки кардаанд, подошашонро биҳишту ҳарир 
дод. Дар он ҷо бар тахтҳо такя задаанд, на ҳеҷ офтобе мебинанд 
ва на сармое. Сояҳои дарахтонаш бар сарашон афтода ва 
меваҳояш ба фармонашон бошад. Косаҳои симину кӯзаҳои 
шароб миёнашон ба гардиш дармеояд. Кӯзаҳое аз сим, ки 
онҳоро ба андоза пур кардаанд" [76:12-16].  

Илова бар ин, Қуръон неъматҳои гуногуни дигарро сареҳан 
зикр кардааст. Имон ба он ки азоби дӯзах ҳисшаванда асту аҳли 
дӯзах ба навъҳои гуногуни азоб: оташ, сармои шадид (замҳарир), 
зардоби ҷӯшон, занҷиру кишан, қатирон (равғани сиёҳ), зарфҳои 
оташ, хӯрдани заққум, нӯшидани обҳои мисли маъдани гудохта ва 
оби ҷӯшон, ки сароҳатан дар Қуръон ворид шудааст, дучор карда 
мешаванд, аз ҷумлаи имон ба дӯзах мебошад. Аллоҳ Таоло мегӯяд:  

 

 

"ҷомаҳошон аз қатрон аст" [14:50],  

 

 

"Мо барои кофирон занҷирҳову ғулҳо ва оташи афрӯхта омода 
кардаем" [76:4],  

 

 

"Ҳар оина дарахти заққум таоми гуноҳкорон аст" [44:43-44],  
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"Дар боди самум ва оби ҷӯшонанд" [56:42],  
 

"Ва чун ба истиғоса (додхоҳӣ) об хоҳанд, аз обе чун миси 
гудохта, ки аз ҳарораташ чеҳраҳо кабоб мешавад, 
бихӯронандашон" [18:29],  

 

   

"Таомаш чизе ҷуз чирку хуни аҳли дӯзах нест" [69:36],  

 

 

"Ҳар гоҳ пӯсти танашон бипазад, пӯсте дигарашон диҳем, то 
азоби Аллоҳро бичашанд" [4:56],  
 

 

"На бимиронандашон ва на аз азобашон коста гардад" [35:36],  

 

 

 

"Он гоҳ шумо, эй гумроҳони такзибкунанда, аз дарахтони 
заққум хоҳед хӯрд ва шикамҳои худро аз он пур хоҳед кард ва 
бар сари он оби ҷӯшон хоҳед нӯшид, чунон менӯшед, ки шутури 
ташна об менӯшад" [56:51-55],  

 

 

"Оташ. Ҳар субҳу шом бар он арза шаванд" [40:46].  
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ПАЙДОШАВИИ МУТАКАЛЛИМОН ВА МАНҲАҶИ ОНҲО 

Мусулмонон ба Ислом чунон имон оварданд, ки ба он ҳеҷ гуна 
шубҳа роҳ намеёфт. Имони онҳо то андозае қавӣ буд, ки дар онҳо 
саволе пайдо намешуд, ки дар он ҳатто эҳтимоли ангехтани шакку 
шубҳаи андаке мавҷуд бошад. Онҳо танҳо барои воқеан дарк 
кардани маънои оятҳои Қуръон баҳс мекарданд, ба ҳеҷ гуна фарзия 
ва натиҷаҳои мантиқӣ, ки аз он хулоса карда мешуд, роҳ 
намедоданд. Ҳамин тавр, барои ба тамоми мардум расонидани 
даъвати исломӣ ба олам баромаданд, дар роҳи ин даъват 
ҷангиданд, шаҳрҳоро фатҳ намуданд ва халқҳо ба онҳо сар хам 
карданд.  

Тамоми асри аввали ҳиҷрӣ ҳамин тавр сипарӣ шуд. Даъвати 
исломӣ бо бартараф сохтани тамоми монеаҳо пеш мерафт. Фикрҳои 
исломӣ, чунон ки мусулмонон пазируфта буданд, дар асоси фаҳми 
равшан, имони қатъӣ ва хиради олӣ ба мардум расонида мешуд. 
Лекин густариши даъвати исломӣ дар шаҳрҳои фатҳшуда дар 
байни вакилони динҳои дигар, ки ҳанӯз ба Ислом надаромада 
буданд ва касоне, ки ба Ислом даромада буданд, бархӯрди фикриро 
ба вуҷуд овард. Ин бархӯрди фикрӣ басо сахт буд. Вакилони динҳои 
дигар баъзе фикрҳои фалсафиро медонистанд ва раъйҳое доштанд, 
ки аз дини худ гирифта буданд. Ба ин васила онҳо шубҳа ангехта, бо 
мусулмонон дар масъалаҳои ақоид баҳс мекарданд. Зеро асоси 
даъватро ақида ва фикрҳои ба он тааллуқдор ташкил медиҳанд. 
Ҳарисӣ ба даъвати исломӣ ва эҳтиёҷ барои раддия додан ба 
душманон аксар мусулмононро такон дод, ки баъзе фикрҳои 
фалсафиро омӯзанд ва аз онҳо ҳамчун силоҳ бар зидди душманон 
истифода баранд. Илова бар он ки ба даъват ва раддия додан ба 
мухолифон ҳарис буданд, боз ду омили дигар мавҷуд буд, ки онҳоро 
ба омӯзиши ин фикрҳо водор сохт ва ин омӯзишро зебо нишон дод:  

Якум: Қуръони карим дар аснои даъват ба тавҳид ва нубувват 

ба муҳимтарин дину фирқаҳои машҳури давраи Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص дахл 

намуд, раддия дод ва суханони онҳоро инкор кард. Масалан, ба 
тамоми навъҳои ширк дахл намуд ва раддия дод. Баъзе мушрикон 
ситораҳо ва баъзеи дигар бутҳоро худо дониста, шарики Аллоҳ 
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қарор медоданд, баъзе нубуввати ҳама пайғамбарон ва баъзе 

нубуввати Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص-ро, баъзе азнавзиндашавӣ дар рӯзи қиёмат 

ва ҷамъшавиро дар як майдон инкор мекарданд, баъзе Исо  -ро 
илоҳ ё писари Аллоҳ медонистанд, ки Қуръони карим тамоми 

онҳоро рад намуд. Қуръон бо ин кифоя накард, балки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص-

ро фармуд, ки бо онҳо баҳс кунанд:   

 

 

"Ва бо беҳтарин шева бо онон муҷодила кун" [16:125],  

 

 

"Бо аҳли китоб ҷуз ба некӯтарин шевае муҷодила макунед" 
[29:46].  
 

Ҳаёти Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص аз муборизаи фикрӣ бо тамоми кофирон: 

мушрикон ва аҳли китоб иборат аст. Ривоятҳои басо зиёд ворид 

шудаанд, ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص дар Макка ва Мадина бо кофирон чи 

афрод, чи ҷамоатҳо ва чи ҳайатҳо муноқиша ва муҷодила 
мекарданд. Мусулмонон ин муборизаи фикриро дар оятҳои 

Қуръони карим, ҳадисҳо ва амалҳои Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص мехонданд, 

мешуниданд ва медиданд. Бинобар ин, табиӣ буд, ки онҳо низ бо 
пайравони динҳои дигар ба баҳсу мунозира ва муборизаи фикрӣ 
пардозанд. Аҳкоми динашон онҳоро ба ин мубориза такон медод. 
Ҳамчунин табиати даъвати исломӣ тақозо мекунад, ки ҳангоми 
бархӯрд бо кофирон дар байни онҳо мубориза ва муноқишаву 
муҷодила ба вуҷуд ояд. Аммо ҷиҳати ақлиро дар бар гирифтани 
мубориза аз он сабаб аст, ки худи Қуръон ба кор фармудани ақл 
фаро хонда, далелҳои ақлӣ ва ҳуҷҷатҳои ҳиссӣ овард. Даъвати 
Қуръон ба ақида бар ақл такя мекунад, на бар нақл. Бинобар ин, 
ногузир аст, ки баҳс ва мубориза ҷиҳати ақлиро дар бар гирифта, бо 
ин аломат фарқ кунад.  

Дуюм: Аз тарафи насрониёни настурӣ ва амсоли онҳо фикрҳои 
фалсафӣ дар бораи илоҳиёт ворид шуданд. Дар миёни мусулмонон 
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мантиқи Арасту маъруф гашт, баъзе мусулмонон баъзе китобҳои 
фалсафаро омӯхтанд. Китобҳои зиёде аз забони юнонӣ ба сурёнӣ, 
сипас ба забони арабӣ ва баъдтар аз юнонӣ бевосита ба арабӣ 
тарҷума шуданд, ки ин дар пайдоиши фикрҳои фалсафӣ мусоидат 
намуд. Вакилони динҳои дигар, хусусан яҳудиён ва насрониён бо 
фалсафаи юнон мусаллаҳ шуда, фикрҳои фалсафиро ба ин кишварҳо 
дароварда буданд. Ин ҳама афкори фалсафиеро ба вуҷуд овард, ки 
мусулмононро ба омӯзиши онҳо такон дод.  

Ин ду омил – аҳкому афкори Ислом дар баҳс ва пайдоиши 
фикрҳои фалсафӣ, мусулмононро такон дод, ки ба баҳсҳои ақлӣ ва 
фикрҳои фалсафӣ даст зананд, онҳоро омӯхта, ба мавзӯи баҳсу 
мунозира табдил диҳанд. Лекин ин на омӯзиши пурраи фалсафӣ, 
балки омӯзиши баъзе фикрҳои фалсафӣ барои раддия додан ба 
яҳудиён ва насрониён буд. Зеро мусулмонон танҳо баъд аз омӯзиши 
суханҳои файласуфони юнон, хусусан оид ба мантиқ ва илоҳиёт 
метавонистанд бо осонӣ ба онҳо раддия диҳанд. Бинобар ин, ба 
омӯзиши фирқаҳои аҷнабӣ, сухан ва ҳуҷҷатҳои онҳо пардохтанд. 
Дар натиҷа шаҳрҳои исломӣ ба майдоне табдил ёфтанд, ки дар он 
ҳар гуна фикрҳо ва динҳо барои баҳсу мунозира мавриди баррасӣ 
қарор мегирифт. Бешубҳа, баҳсу мунозира омӯзишу фикррониро 
тақозо намуда, масъалаҳои мулоҳизаталабро ба миён меорад ва ҳар 
як фирқаро ба пазируфтани он чӣ, ки дуруст мепиндорад, водор 
месозад. Ин баҳс ва фикрронӣ дар пайдо кардани ашхосе, ки дар 
баҳсу мунозира манҳаҷи навро пеш мегиранд, таъсири калон дошт. 
Фикрҳои фалсафӣ, ки омӯхтанд, ба тариқати далеловарӣ ва баъзе 
фикрҳои онҳо таъсири калон расонид. Дар натиҷа илми калом ба 
вуҷуд омада, ба фанни хос табдил ёфт ва дар шаҳрҳои исломӣ дар 
байни мусулмонон ҷамоати мутакаллимон ба вуҷуд омад.  

Азбаски мутакаллимон ҳомиёни Ислом буданд, аҳкоми онро 
шарҳ дода, фикрҳои Қуръонро баён менамуданд, асосан аз Қуръон 
таъсир гирифта, баҳсро низ бар ҳамин асос бино мекарданд. Онҳо 
ин фалсафаро низ барои ҳимояи Қуръон омӯхтанд ва бар зидди 
душманонашон бо ҳамин фалсафа мусаллаҳ шуданд. Дар натиҷа ин 
роҳ ба як манҳаҷи ҷудогона табдил ёфт, ки дар баҳс, иқрор ва 
далеловарӣ ба Қуръон, ҳадис ва суханони саҳобагон, инчунин ба 
манҳаҷи фалсафаи юнон зид буд.  
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Мухолифати онҳо ба манҳаҷи Қуръон ин аст, ки Қуръон дар 
даъват ба асоси фитрӣ такя мекунад. Қуръон ба фитрат такя 
намуда, мардумро бо он чӣ, ки ба ҳамин фитрат мувофиқ аст, хитоб 
менамояд ва дар айни вақт ба асоси ақлӣ такя менамояд. Дар 
ҳақиқат Қуръон ба ақл такя кард ва ақлҳоро хитоб намуд. Аллоҳ 
Таоло мегӯяд:   

 

 

"Касоне, ки онҳоро ба ҷои Аллоҳ ба худоӣ мехонед, агар ҳама 
гирд оянд, магасеро нахоҳанд офарид ва агар магасе чизе аз 
онҳо бирабояд, бозситонданашро натавонанд. Толибу матлуб 
ҳар ду нотавонанд!" [22:73],  

 

 

"Пас одамӣ бингарад, ки аз чиз офарида шудааст. Аз обе 
ҷаҳанда офарида шудааст, ки аз миёни пушти сина берун 
меояд" [86:5-7],  

 

 

"Пас одамӣ ба таоми худ бингарад. Мо боронро фурӯ боридем, 
бориданӣ ва заминро шикофтем, шикофтанӣ ва дар он донаҳо 
рӯёнидем ва току сабзиҳои хӯрданӣ ва зайтуну нахл ва боғҳои 
пурдарахт ва меваву алаф" [80:24-31],  

 

 

"Оё ба шутур наменигаранд, ки чӣ гуна офарида шуда? Ва ба 
осмон, ки чашмонаш барафроштаанд? Ва ба кӯҳҳо, ки чӣ гуна 
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бар кашидаанд? Ва ба замин, ки чӣ сон густурда шуда?" [88:17-
20],  

 

"Ва низ дар вуҷуди худатон. Оё намебинед?" [51:21],  

 

 

"Ё он ки дармондаро чун бихонадаш посух медиҳад" [27:62].  
 

Ҳамин тавр, манҳаҷи Қуръон дар исботи қудрат, илм ва иродаи 
Аллоҳ ба фитрат ва ақл асос ёфт. Ин манҳаҷ ба фитрат мувофиқ аст 
ва ҳар як инсон дар умқи дил нисбат ба он пазироиш ва майлро ҳис 
мекунад. Ҳатто мулҳид онро дарк ва эътироф мекунад. Ин 
манҳаҷест, ки ба ҳар як инсон: хосу ом, мутааллиму 
ғайримутааллим, мувофиқ меояд. Илова бар ин, оятҳои муташобеҳ, 
ки иҷмолӣ буда, барои баҳскунанда возеҳ нестанд, умумӣ ва бе 
тафсилот омадаанд. Инчунин оятҳои мазкур ашёро ба шакли 
иҷмолӣ васф намудаанд ва ё воқеаҳоеро баён сохтаанд, ки дар 
хусуси онҳо ба баҳс, тавзеҳ ва истидлол роҳ нест. Хонанда набояд аз 
онҳо дурӣ ҷӯяд, балки ҳақиқати онҳоро танҳо ба миқдори далолати 
лафзҳо бифаҳмад. Бинобар ин, табиист, ки нисбат ба ин оятҳо, 
монанди васфи ҳар гуна воқеъ ва тасдиқи ҳар гуна ҳақиқат, бидуни 
иллату далел бояд таслим шуд. Масалан, оятҳое ҳастанд, ки баъзе 
ҷиҳати феъли инсонро васф намуда, ба маҷбурияти инсон далолат 
мекунанд, инчунин оятҳое ҳастанд, ки ҷиҳати дигари феъли 
инсонро васф намуда, ба соҳибихтиёр будани ӯ далолат мекунанд. 
Аллоҳ Таоло мегӯяд:   

 

 

"Аллоҳ барои шумо хостори осоиш аст, на сахтӣ" [2:185],  

 

 

"Ҳол он ки Аллоҳ барои бандагонаш хостори ситам нест" [40:31].  
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Лекин мебинед, ки ояти дигар мегӯяд:  

 

"Ҳар касро, ки Аллоҳ хоҳад, ки ҳидоят кунад, дилашро барои 
Ислом мекушояд ва ҳар касро, ки хоҳад гумроҳ кунад, қалбашро 
чунон фурӯ мебандад, ки гӯӣ мехоҳад, ки ба осмон фаро равад" 
[6:125]. 
 

 Баъзе оятҳо исбот мекунанд, ки Аллоҳ Таоло рӯй ва даст дорад, 
Ӯ нури осмонҳову замин ва дар осмон аст:  

 

 

"Оё аз он кӣ дар осмон аст, эмин нишастаед, ки ногоҳ заминро 
ба ларзиш дароварад ва замин шуморо дар худ фурӯ барад?" 
[67:16],  

 

 

"Ва амри Парвардигори ту фаро расад ва фариштагон саф дар 
саф" [89:22],  

 

 

"Дастҳои Аллоҳ кушода аст" [5:64],  

 

 

"Ва зоти Парвардигор, ки боқӣ мемонад" [55:27]. 
 

 Баъзе оятҳо исбот мекунанд, ки Аллоҳ муназзаҳ аст:  
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"Ҳеҷ чиз ҳамонанди Ӯ нест" [42:11],  

 

 

"Ҳеҷ се кас бо ҳам наҷво накунанд, магар он ки Аллоҳ 
чаҳорумини онҳост ва ҳеҷ панҷ кас набошанд, магар он ки 
Аллоҳ шашумини онҳост. Ва ҳар ҷо ки бошанд, на камтар аз ин 
ва на бештар аз ин, магар он ки Аллоҳ бо онҳост" [58:7],  

 

 

"Аллоҳ бартар аст аз ҳар чӣ шарики Ӯ месозанд!" [27:63],   

 

 

"Аз он васф, ки меоваранд, Аллоҳ муназзаҳ аст" [37:159]. 
 

 Ҳамин тавр, дар Қуръон оятҳое ҳастанд, ки аз якчанд ҷиҳат дар 
онҳо зиддият ба назар мерасад. Қуръон ин оятҳоро муташобеҳ 
номид. Аллоҳ Таоло мегӯяд:  

 

 

  "Баъзе аз ояҳо муҳкамотанд, ин ояҳо уммулкитобанд ва баъзе 
ояҳо муташобеҳотанд" [3:7].   

 

Вақте ки оятҳои мазкур нозил шуда, аз тарафи Расул ملسو هيلع هللا ىلص ба 

мардум расид ва мусулмонон имон оварда, онҳоро ҳифз намуданд, 
дар байни мусулмонон ҳеҷ гуна баҳсу мунозира сар назад. Дар ин 
оятҳо ҳеҷ гуна зиддияте, ки ба мувофиқгардонӣ мӯҳтоҷ бошад, 
мушоҳида накарданд. Балки ҳар як оятро аз ҷиҳате, ки барои васф ё 
баёни он омадааст, фаҳмиданд. Оятҳои мазкур дар воқеи худ ва дар 
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қалби мусулмонон ҳамоҳанг буд, мусулмонон ба онҳо имон оварда, 
тасдиқ намуданд, дар шакли иҷмолӣ фаҳмида, бо ҳамин фаҳмиш 
кифоя карданд. Онҳоро васфи воқеъ ё баёни ҳақиқат донистанд. 
Аксари хирадмандон раво надиданд, ки дар тафсилоти оятҳои 
муташобеҳ дахл ва баҳс намоянд. Ин корро ба манфиати Ислом 
намедонистанд. Маънои иҷмолиро ба қадри имкон фаҳмидани ҳар 
як кас ӯро аз дахолат ба тафсилот ва фуруоти он беҳоҷат 
мегардонид. Мусулмонон манҳаҷи Қуръонро ҳамин тавр фаҳмида, 

оятҳои онро қабул карданд. Ҳам дар замони Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ва ҳам 

баъд аз эшон то пурра ба поён расидани асри якум ба ин манҳаҷ 
пайравӣ намуданд.  

Зиддияти онҳо ба манҳаҷи файласуфони юнон ин буд, ки 
файласуфон танҳо ба ҳуҷҷат такя намуда, ҳуҷҷатро бо тариқи 
мантиқӣ таълиф медиҳанд, ки он аз муқаддимаи хурд, калон ва 
натиҷа иборат аст. Барои ашё калима ва истилоҳотеро, аз қабили 
"ҷавҳар", "араз" ва ғайра, истифода мебурданд, масъалаҳои ақлиро 
барангехта, на бар асоси ҳиссӣ ё воқеӣ, балки бар асоси мантиқӣ 
бунёд мекарданд.   

Аммо манҳаҷи баҳси мутакаллимон аз ин фарқ мекард. Зеро 
онҳо ба Аллоҳ, Расулуллоҳ ва он чӣ эшон овардаанд, имон доштанд. 
Сипас хостанд, ки ба имони худ бо далелҳои ақлию мантиқӣ ҳуҷҷат 
биёранд. Сипас дар бораи пайдоиши олам ва пайдоиши ашё ба баҳсу 
истидлол пардохтанд ва ин кор торафт вусъат ёфт. Ҳамин тавр, дар 
назди онҳо мавзӯъҳои нав ба миён омад, ки дар хусуси онҳо ва 
мавзӯъҳое, ки аз онҳо пайдо мешуд, то расидан ба натиҷаи мантиқӣ 
ба баҳс пардохтанд. Барои фаҳмидани оятҳо аз рӯи манҳаҷи 
мусулмонони пешин ва тақозои Қуръон баҳс накарданд. Онҳо ба 
Қуръон гаравида, бо чизҳое, ки аз он фаҳмиданд, ҳуҷҷат оварданд. 
Ин як ҷиҳати баҳси онҳо буд, аммо ҷиҳати дигари баҳс оятҳои 
муташобеҳро дар бар мегирифт. Мутакаллимон бо имон овардан ба 
оятҳои муташобеҳ дар шакли иҷмолӣ ва ғайритафсилӣ қонеъ 
нашуданд. Баъд аз омӯзиш тамоми оятҳоеро, ки бо ҳам зиддиятнок 
менамуданд, монанди оятҳо оид ба ҷабру ихтиёр ва ҷисмияти Аллоҳ 
Таоло, ҷамъ оварда, ақлро бар онҳо ҳакам намуданд. Ҳамин тавр, ба 
коре даст заданд, ки ҳеҷ кас ҷуръат накарда буд. Онҳо дар ҳар як 
масъала мувофиқи нуқтаи назари худ ба раъйе мерасиданд, сипас 
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оятҳоеро, ки ба ин раъй зид менамуд, таъвил мекарданд. Таъвил яке 
аз аввалин нишонаҳои мутакаллимон буд. Масалан, вақте баҳс ба 
хулосае овард, ки Аллоҳ аз ҷиҳат ва макон муназзаҳ аст, оятҳоеро, 
ки аз онҳо дар осмон будани Аллоҳ фаҳмида мешуд, инчунин 
истивои Аллоҳро бар арш таъвил намуданд. Ё вақте баҳс ба хулосае 
овард, ки Аллоҳ аз ҷиҳат муназзаҳ аст, пас чашми мардум Ӯро дида 
наметавонанд, хабарҳоеро, ки дар бораи Аллоҳро дидани мардум 
ворид шудаанд, таъвил карданд. Ҳамин тавр, таъвил яке аз 
намоёнтарин хусусияти мутакаллимон буд, ки онҳоро аз пешиниён 
ҷудо мекард.  

Ин манҳаҷ, ки дар баҳси ҳама гуна ашё – хоҳ дарку ҳисшаванда 
бошад, хоҳ на, хоҳ дар дохили табиат бошад, хоҳ берун аз он, ақлро 
озод мегузорад, ҳатман боиси асоси Қуръон қарор додани ақл 
мегардад, на асоси ақл қарор додани Қуръон. Пас табиӣ буд, ки дар 
таъвил ин манҳаҷ ба вуҷуд ояд ва мутакаллимон ба ҳар ҷиҳате, ки 
ақл равона месозад, рӯ оваранд. Зеро дар назари онҳо ҳар ҷиҳате, ки 
ақл нишон медод, мӯътабар буд. Ин боиси ихтилофи бузурге дар 
байни онҳо гашт. Масалан, агар раъйи як ҷамоа ба "ихтиёр" бараду 
"ҷабр"-ро таъвил кунад, раъйи ҷамоаи дигар "ҷабр"-ро исбот 
намуда, оятҳоро доир ба "ихтиёр" таъвил менамуд. ҷамоаи дигаре 
ба раъйи нав мерасид, ки раъйи ин ду ҷамоаро ба ҳам мувофиқ 
мегардонид. Дар рафтори тамоми мутакаллимон ду кор ба назар 
мерасид. Якум: дар ҳуҷҷатоварӣ на ба чизҳои ҳисшаванда, балки ба 
мантиқ ва таълифи қазияҳо такя менамуданд. Дуюм: оятҳоеро, ки 
ба натиҷаҳои онҳо зид буданд, таъвил мекарданд.  

 

 

 

 

НОДУРУСТИИ МАНҲАҶИ МУТАКАЛЛИМОН 

Агар ба манҳаҷи мутакаллимон назар афканем, аён мешавад, ки 
он нодуруст аст ва равиши онҳо боиси ба вуҷуд омадан ва тақвияти 
имон намегардад, ҳатто фикрронӣ ва тақвияти фикррониро ба 
вуҷуд намеорад. Он танҳо маърифатро ба вуҷуд меоварад, ки 
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маърифат на имон ва на фикрронист. Нодурустии ин манҳаҷ аз 
якчанд ҷиҳат ба назар мерасад:   

Якум: Ин манҳаҷ ҳуҷҷатро бар асоси мантиқӣ барпо мекунад, на 
бар асоси ҳиссӣ, ки аз ду ҷиҳат нодуруст аст. Аввалан, мусулмон 
барои ҳуҷҷат овардан ба мавҷудияти Аллоҳ ба донистани илми 
мантиқ мӯҳтоҷ мегардад, яъне ҳар кӣ мантиқро надонад, бар 
дурустии ақидаи худ ҳуҷҷат оварда наметавонад. Илова бар ин, 
маънои онро дорад, ки зарурати илми мантиқ нисбат ба илми калом 
монанди зарурати илми наҳв нисбат ба хондани арабӣ баъд аз 
вайрон шудани забон мебошад. Ҳол он ки илми мантиқ ба ақидаи 
исломӣ алоқа ва дар ҳуҷҷатоварӣ эътибор надорад. Вақте ки Ислом 
омад, мусулмонон илми мантиқро намедонистанд. Онҳо дар 
расонидани рисолат ба ақидаи худ далелҳои қатъӣ барпо намуданд 
ва дар ин кор ба илми мантиқ ҳеҷ мӯҳтоҷ нашуданд. Ин далолат 
мекунад, ки дар сақофати исломӣ илми мантиқ вуҷуд надорад ва 
дар ҳуҷҷат овардан ба ақидаи исломӣ ба он ягон зарурат нест. 
Сониян, асоси мантиқӣ бар хилофи асоси ҳиссӣ эҳтимоли нодурустӣ 
дорад. Зеро аз ҷиҳати мавҷудияти ашё ба асоси ҳиссӣ мутлақо хато 
роҳ ёфта наметавонад. Асос қарор додани ҳар чизе, ки ба он хато роҳ 
ёфта метавонад, дар имон дуруст нест.   

Мумкин аст, ки дар мантиқ хато рӯй диҳад ва натиҷаҳояш 
нодуруст бошад. Гарчи дар мантиқ дурустии масъала ва таркиби он 
шарт карда шавад ҳам, азбаски як масъала бар масъалаи дигар 
бунёд мегардад, натиҷа ба дурустии ҳамин масъалаҳо асос меёбад. 
Аммо дурустии ин масъалаҳо кафолатнок нест, зеро натиҷа на 
бевосита ба ҳис, балки ба муқоисаи як масъала ба масъалаи дигар 
такя мекунад. Бинобар ин, дурустии натиҷа низ кафолатнок нест. 
Дар мантиқ ҳангоми муқоисаи як масъала ба масъалаи дигар танҳо 
бунёд кардани маъқулот (он чӣ бо воситаи ақл ҳосил шудааст) бар 
маъқулот ва ба вуҷуд овардани маъқулоти дигар, инчунин бунёд 
кардани маҳсусот (он чӣ бо воситаи ҳис ҳосил шудааст) бар 
маҳсусот ва ба вуҷуд овардани маҳсусоти дигар ҳосил мешавад. 
Аммо бунёд кардани маъқулот бар маъқулот ба хато ва зиддияти 
натиҷаҳо, инчунин ба фурӯравӣ дар як қатор масъалаҳо ва 
натиҷаҳои маъқула на аз ҷиҳати мавҷудияти воқеӣ, балки аз ҷиҳати 
фарзияву тахмин сабаб мегардад. Ҳатто аксари ин масъалаҳо бо 
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хаёлот ва печидагиҳо ба анҷом мерасанд. Бинобар ин, далеловарӣ 
бо масъалаҳое, ки дар онҳо маъқулот бар маъқулот бунёд мегардад, 
боиси лағҷиш мегардад. Масалан, аз ҷиҳати мантиқӣ мегӯянд: 
"Қуръон каломи Аллоҳ буда, аз ҳарфҳои муназзам ва пайдарпай, ки 
дар воқеъ мавҷуд ҳастанд, таркиб ёфтааст. Ҳар як каломе, ки аз 
ҳарфҳои муназзами пайдарпай ва дар воқеъ мавҷуд таркиб ёфтааст, 
пайдошуда мебошад. Пас Қуръон пайдошуда, яъне махлуқ аст". 
Чунин тарзи бунёди масъалаҳо ба натиҷае мебарад, ки берун аз 
доираи ҳис буда, ақл наметавонад дар ин бора баҳс намояд ё ҳукм 
барорад. Бинобар ин, вай ҳукми фаразист, на ҳукми воқеӣ, илова бар 
ин, аз корҳоест, ки ақл аз баҳси он боздошта шудааст. Зеро баҳс дар 
бораи сифати Аллоҳ баҳс дар бораи зоти Ӯст, ки ин ба ҳеҷ ваҷҳ ҷоиз 
нест. Илова бар ин, метавон бо воситаи ҳамин мантиқ ба натиҷае 
расид, ки натиҷаи мазкур хилоф аст. Масалан, мегӯянд: "Қуръон 
каломи Аллоҳ ва сифати Ӯст. Он чӣ сифати Аллоҳ аст, қадимист. Пас 
Қуръон қадимӣ ва ғайримахлуқ аст". Инак, дар як масъала аз ҷиҳати 
мантиқ зиддият намоён шуд. Ҳамин тавр, дар масъалаҳои басо зиёд, 
ки дар онҳо маъқулот бар маъқулот бунёд мегардад, мантиқшинос 
ба натиҷаҳои басо зиддиятнок ва шигифтовар мерасад. Аммо бунёд 
кардани маҳсусот бар маҳсусот чунин аст, ки он, агар ҳам дар 
масъалаҳо ва ҳам дар натиҷа бо ҳис анҷом ёбад, натиҷа дуруст 
мешавад. Зеро он дар масъала ва натиҷа ба ҳис такя карда 
истодааст, натанҳо ба бунёд кардани масъалаҳо. Лекин дар расидан 
ба ҳақиқат бар бунёд кардани масъалаҳо такя карда мешавад ва ҳис 
дар чизе, ки масъала бо он анҷом меёбад, кор фармуда мешавад. 
Гоҳо гумон меравад, ки масъала чизеро тасдиқ мекунад, аммо воқеъ 
хилофи онро нишон медиҳад. Гоҳо масъала гуногунпаҳлӯ аст, ки 
танҳо баъзе паҳлӯи он тасдиқ мешавад ва гумон меравад, ки тасдиқ 
шудани баъзе паҳлӯи масъала тасдиқ шудани тамоми онро нишон 
медиҳад. Гоҳо ҳукми масъала зоҳиран дуруст менамояд, аммо 
воқеан нодуруст мебошад ва гумон меравад, ки масъала дуруст аст. 
Гоҳо натиҷа дуруст, вале масъалаҳое, ки натиҷа аз онҳо ба вуҷуд 
омадааст, нодуруст мешаванд ва гумон меравад, ки дурустии 
натиҷа дурустии масъалаҳоро нишон медиҳад ва ҳоказо. Масалан, 
мегӯянд: "Аҳолии Испания мусулмон нест. Ҳар кишваре, ки аҳолиаш 
мусулмон нест, кишвари исломӣ нест. Пас Испания кишвари исломӣ 
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нест". Ин натиҷа нодуруст аст. Нодурустии он аз нодурустии 
масъалаи дуюм сар задааст. "Ҳар кишваре, ки аҳолиаш мусулмон 
нест, кишвари исломӣ нест" гуфтан хатост, зеро кишвари исломӣ 
кишварест, ки дар он бо Ислом ҳукм ронда шудааст ё аксарияти 
аҳолиаш мусулмон мебошад. Бинобар ин, натиҷа нодуруст шуда 
истодааст. Пас Испания кишвари исломист. Масалан, мегӯянд: 
"Амрико аз ҷиҳати иқтисодӣ кишвари пешрафта мебошад. Ҳар як 
кишваре, ки аз ҷиҳати иқтисод пеш рафтааст, бедор аст. Пас Амрико 
кишвари бедор аст. Ин натиҷа нисбат ба Амрико дуруст аст. Лекин 
ин ҷо яке аз масъалаҳо дуруст нест. Зеро ҳар як кишвари аз ҷиҳати 
иқтисодӣ пешрафта бедор ба ҳисоб намеравад, балки кишвари 
бедор кишварест, ки аз ҷиҳати фикрӣ пешрафта бошад. Азбаски 
натиҷаи ин масъала дуруст баромад, гумон меравад, ки масъалаҳои 
дигар, ки аз онҳо ин натиҷа гирифта мешавад, дурустанд. Аз ин 
бармеояд, ки Қувайт, Қатар ва Арабистони Саудӣ кишвари бедор 
мебошанд, зеро аз ҷиҳати иқтисодӣ пешрафтаанд. Аммо дар 
ҳақиқат онҳо кишварҳои бедор нестанд. Ҳамин тавр, дурустии 
натиҷаҳои тамоми масъалаҳо ба дурустии масъалаҳо такя мекунад, 
ҳол он ки дурустии масъалаҳо кафолатнок нест. Зеро гоҳо дар онҳо 
хато рух медиҳад. Бинобар ин, дар барпо кардани ҳуҷҷат ба асоси 
мантиқӣ такя кардан хатост. Лекин ин маъно надорад, ки ҳар як 
ҳақиқати бо воситаи мантиқ дастрасшуда ва ё бо воситаи мантиқ 
барпо кардани ҳуҷҷат нодуруст аст, балки дар барпо кардани ҳуҷҷат 
ба асоси мантиқӣ такя кардан ва мантиқро асоси ҳуҷҷат қарор 
додан нодуруст мебошад. Лозим аст, ки ҳуҷҷат ва далел бар асоси 
ҳис бино карда шавад. Аммо бо мантиқ бар дурустии масъала ҳуҷҷат 
овардан ҷоиз аст. Мантиқ танҳо ҳамон вақт дуруст мешавад, ки 
ҳамаи масъалаҳои он дуруст бошанд, ҳам масъала ва ҳам натиҷа бо 
ҳис анҷом ёбанд ва дурустии натиҷа на аз чизи дигар, балки аз 
хулосаи масъалаҳо ба вуҷуд ояд. Вале эҳтимоли рух додани хато дар 
мантиқ лозим мегардонад, ки мантиқ дар барпо кардани ҳуҷҷат 
асос қарор дода нашавад. Зеро мантиқ, гарчи ҳуҷҷатоварӣ бо 
воситаи он дар баъзе ҳолатҳо қатъӣ шуда тавонад ҳам, монанди ҳар 
як асоси заннӣ эҳтимоли нодурустӣ дорад. Бинобар ин, зарур аст, ки 
дар ҳуҷҷат ҳис асос қарор дода шавад. Зеро монанди ҳар як асоси 
қатъӣ дар мавҷудияти ашё роҳ ёфтани хато ба ҳис номумкин аст.   
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Дуюм: Мутакаллимон аз воқеи маҳсус берун рафта, ба воқеи 
ғайримаҳсус рӯ оварданд. Онҳо дар бораи чизҳои берун аз табиат: 
дар бораи зот ва сифатҳои Аллоҳ, ки ҳис кардани онҳо номумкин 
аст, баҳс намуданд. Ин чизҳоро бо баҳсҳое, ки ба ашёи маҳсус 
тааллуқ доранд, даромехта, дар муқоисаи ғоиб ба шоҳид, яъне дар 
муқоисаи Аллоҳ ба инсон аз ҳад гузаштанд. Адлро, чунон ки инсон 
дар ин дунё тасаввур мекунад, ба Аллоҳ воҷиб донистанд. Онҳо 
гуфтанд, ки Аллоҳ бояд амали некӯ анҷом диҳад, ҳатто баъзеи онҳо 
гуфтанд, ки Аллоҳ бояд некӯтарин амалро анҷом диҳад, зеро Ӯ 
соҳибҳикмат аст ва ҳеҷ амалеро бе мақсад ва бе ҳикмат анҷом 
намедиҳад. Амали бемақсад камхирадӣ ва беҳудагист. Соҳиби 
ҳикмат касест, ки аз амали ӯ ё худаш ва ё дигарон баҳраманд 
мегарданд. Азбаски Аллоҳ аз баҳрабарӣ пок ва бениёз аст, амалро 
барои баҳраманд гаштани дигарон анҷом медиҳад…  

Ҳамин тавр, ба баҳси мавзӯъҳое пардохтанд, ки воқеи онҳоро 
ҳис кардан ва дар бораи онҳо бо воситаи ақл ҳукм баровардан 
мумкин нест. Дар натиҷа ба чунин хатоҳо гирифтор шуданд. Онҳо 
аҳамият надоданд, ки ашёи маҳсус дарк карда мешаванд, аммо дарк 
кардани зоти Аллоҳ ва ин дуро ба якдигар муқоиса намудан 
номумкин аст. Дарк накарданд, ки муқоиса кардани адли Аллоҳ ба 
адли инсон ва тобеъ кардани Аллоҳ ба қонунҳои ин олам ҷоиз нест. 
Зеро оламро Ӯ офаридааст ва мувофиқи қонунҳое, ки барои он 
тартиб додааст, идора мекунад. Агар доираи назари инсон танг 
бошад, адлро мувофиқи ҳамин доираи назар фаҳмида, дар бораи 
ашё ягон ҳукм мебарорад. Агар доираи назар васеъ гардад, 
фаҳмиши ӯ дар бораи адл тағйир меёбад ва ҳукми дигар мебарорад. 
Пас чӣ тавр Парвардигори оламиёнро, ки илмаш ҳама ашёро фаро 
мегирад, муқоиса намуда, ба адли Ӯ мувофиқи фаҳми худ маъно 
диҳем? Мафҳуми "некӯ ва некӯтар" аз нуқтаи назари онҳо дар бораи 
адл ба вуҷуд омадааст. Сухане, ки дар бораи адл гуфтаанд, дар бораи 
ин ду мафҳум низ гуфта шудааст. Чунон ки ба мушоҳида мерасад, 
инсон гоҳо амалеро некӯ мепиндорад, вақте ки доираи назараш 
васеъ мегардад, раъйи ӯ низ тағйир меёбад. Масалан, олами 
имрӯзаи Ислом, ки бо Ислом ҳукм намеронад, дорулкуфр аст. 
Бинобар ин, ҳамаи мусулмонон онро олами фасод медонанд ва 
аксарият мегӯянд, ки он ба ислоҳ эҳтиёҷ дорад. Вале ба андешаи 
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шахсони нохудогоҳ маънои ислоҳ барҳам додани фасод аз вазъи 
мавҷуд аст. Ин хато мебошад. Балки олами Ислом ба инқилоби 
фарогир мӯҳтоҷ аст, ки ҳукми куфрро барҳам дода, ҳукми Исломро 
татбиқ кунад. Ҳар гуна ислоҳ умри фасодро дароз мекунад. Аз ин ҷо 
аён мегардад, ки назари инсон дар бораи "некӯӣ" тафовутнок аст. 
Пас чӣ тавр мехоҳанд, ки Аллоҳро ба назари инсон мутеъ 
гардонанд? Чӣ тавр мехоҳанд Аллоҳ амалеро анҷом диҳад, ки дар 
назари онҳо "некӯ" ва "некӯтар" аст? Агар ақлро ҳакам қарор диҳем, 
мебинем, ки дар ҳақиқат Аллоҳ амалҳоеро анҷом додааст, ки ақли 
мо дар онҳо некиеро намебинад. Масалан, дар офаридани Иблису 
шайтонҳо ва тавоно гардонидани онҳо дар гумроҳсозии мардум чӣ 
некӣ ҳаст? Чаро Аллоҳ ба Иблис то қиёмат мӯҳлат дод, вале 

сайидамон Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص-ро бимиронд? Оё ҳамин барои халқ некӯтар 

аст? Чаро аз рӯи замин ҳукми Исломро барканор сохт ва ҳукми 
куфрро олӣ гардонид? Чаро мусулмононро хор дошта, бар онҳо 
душманон, яъне кофиронро ҳукмрон гардонид? Оё ин барои 
бандагон некӯтар аст? Агар ҳазорон амалро ба маънои "некӯ ва 
некӯтар", ки ақламон фаҳмидааст, қиёс кунем, дар онҳо ҳеҷ гуна 
некӣ намеёбем. Бинобар ин, муқоиса кардани Аллоҳ ба инсон ва 
воҷиб гардонидани ягон амал ба Ӯ дуруст нест.  

 

 

"Ӯ дар баробари ҳеҷ як аз корҳое, ки мекунад, бозхост 
намешавад" [21:23],  

 

 

"Ҳеҷ чиз ҳамонанди Ӯ нест" [42:11]. 
 

 Мутакаллимон маҳз бо сабаби ҳамин манҳаҷи баҳс ва муқоиса 
кардани Аллоҳ ба инсон ба чунин ҳолат гирифтор шуданд.  

Сеюм: Манҳаҷи мутакаллимон ақлро дар баҳси ҳар як ашё: хоҳ 
ҳис шавад, хоҳ на, озод мегузорад. Дар натиҷа ақл дар бораи ашёе, 
ки бар онҳо ҳукм бароварда наметавонад, баҳс мекунад. Бинобар ин, 
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дар асоси фарзияву хаёлот баҳс намуда, танҳо бо тасаввури ашё: хоҳ 
мавҷуд бошад, хоҳ на, ҳуҷҷат барпо мекунад. Ин ба инкори ашёе, ки 
қатъиян мавҷуданд, имкон медиҳад. Ҳол он ки дар бораи ин ашё, 
ҳарчанд онҳоро ақл дарк карда натавонад ҳам, касе хабар додааст, 
ки ба дурустии хабари ӯ боварии қатъӣ дорем. Инчунин боиси имон 
овардан ба ашёи хаёлӣ мегардад, ки ақл мавҷудияти онҳоро 
тасаввур кардааст, вале дар асл вуҷуд надоранд. Масалан, дар бораи 
зот ва сифатҳои Аллоҳ баҳс карданд. Баъзе гуфтанд, ки сифат айни 
мавсуф аст. Баъзеи дигар гуфтанд, ки сифат ғайри мавсуф аст. 
Гурӯҳе гуфтанд, ки илми Аллоҳ кашфи маълум (ашё) аст дар ҳолате, 
ки он қарор дорад ва маълум (ҳолати ашё) бо мурури замон тағйир 
меёбад. Масалан, барги дарахт овезон аст, баъд мерезад. Аллоҳ 
Таоло мегӯяд:  

 

 

"Ҳеҷ барге аз дарахте намеафтад, магар он ки аз он огоҳ аст" 
[6:59].  

Ашё, дар ҳолате ки қарор дорад, ба илми Аллоҳ аён аст. Аллоҳ, 
пеш аз он ки ашё ба вуҷуд ояд, медонад, ки ба вуҷуд меояд, инчунин 
пас аз он ки ашё ба вуҷуд меояд, медонад, ки ба вуҷуд омадааст ва 
вақте ки ашё нест мешавад, медонад, ки нест шудааст. Пас оё илми 
Аллоҳ бо тағйирёбии мавҷудот тағйир меёбад? Зеро ҳар илме, ки бо 
тағйирёбии ҳодисаҳо тағйир ёбад, пайдошуда аст. Аммо Аллоҳ 
сифати пайдошуда надорад. Зеро ҳар зоте, ки ба ӯ чизи пайдошуда 
тааллуқ дорад, худ пайдошуда мебошад… Гурӯҳи дигар аз 
мутакаллимон дар ҷавоб гуфтанд: "Маълум аст, ки илми мо, дар 
бораи он ки Зайд ба хонаи мо меояд, аз илми мо, дар бораи он ки ӯ 
амалан ба хонаи мо омад, фарқ мекунад. Ин фарқ нишон медиҳад, 
ки илм нав шуд, вале ин дар бораи инсон мебошад. Илми инсон нав 
мешавад, зеро манбаи илми ӯ ҳис ва дарк аст, ки нав мешаванд. 
Аммо барои Аллоҳ дар байни ашёе, ки ба вуҷуд омадани онҳо 
муқаддар гаштааст ва ашёе, ки бешак вуҷуд доранд, дар байни 
амале, ки рух додааст ва амале, ки рух медиҳад, фарқ нест. Дар назди 
Аллоҳ тамоми маълумотҳо бо як илм маълум аст… Ихтилоф дар 
байни ашёе, ки ба вуҷуд меоянд ва ашёе, ки бешак вуҷуд доранд, ба 
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ихтилофи ашё вобаста аст, на ба ихтилофи илми Аллоҳ". Ин ҳама 
баҳс дар бораи ашёест, ки ба ҳис дахл надоранд ва ақл ба онҳо ҳукм 
бароварда наметавонад. Бинобар ин, ҷоиз нест, ки ақл дар бораи 
онҳо баҳс кунад, лекин мутакаллимон дар ин бора баҳс намуда, 
мувофиқи тариқаташон, ки ақлро дар баҳси ҳама чиз озод 
мегузошт, ба ин гуна натиҷаҳо расиданд. Гоҳо дар бораи ашёе, ки 
тасаввур мекарданд, ба баҳс мепардохтанд. Масалан, тасаввур 
карданд, ки иродаи Аллоҳ ба амали банда ҳангоми амалро ирода 
кардани банда вобаста мешавад, яъне Аллоҳ амалро ҳангоми ба 
вуҷуд омадани қудрат ва иродаи банда меофарад, на бо қудрат ва 
иродаи банда.   

Баҳскунандагон ин суханро тавре тасаввур ва тахмин карданд, 
ки воқеи ҳисшаванда надорад. Лекин онҳо ақлро дар баҳси ин чиз 
озод гузоштанд ва ақл ҳамин гуна тасаввур кард. Сипас имон 
оварданро ба он чӣ, ки тасаввур карданд, воҷиб дониста, ба он "касб 
ва ихтиёр" ном гузоштанд. Агар ба ақл танҳо дар бораи ашёи маҳсус 
ихтиёри баҳс медоданд, медонистанд, ки офаридани амал аз ҷиҳати 
офариниши асосҳои он ба Аллоҳ хос мебошад. Зеро танҳо Холиқ аз 
нестӣ меофарад. Аммо банда ин асосҳоро ба кор меандозад ва 
амалро анҷом медиҳад. Масалан, анҷом додани амал барои сохтани 
курсӣ. Агар ба ақл танҳо дар бораи ашёи маҳсус ихтиёри баҳс 
медоданд, ба бисёр хаёлоту фарзияҳои назарӣ имон намеоварданд.  

Чорум: Манҳаҷи мутакаллимон дар ҳама навъи имон ақлро 
асоси баҳс қарор медиҳад. Дар натиҷа на Қуръонро ба асоси ақл, 
балки ақлро ба асоси Қуръон табдил доданд. Тафсири Қуръонро бо 
тақозои манҳаҷи худ бар асосҳое, аз қабили "покии мутлақ", "озодии 
ирода", "адл", "амали некӯтар" ва ғайра, бунёд карданд. Ақлро дар 
оятҳое, ки зоҳиран ба якдигар зид менамуд, ҳакам қарор дода, барои 
оятҳои муташобеҳ миқёс донистанд. Оятҳоеро, ки ба раъйи онҳо 
мувофиқ набуд, таъвил карданд, ҳатто таъвил ба тариқати онҳо 
табдил ёфт. Дар ин бора ҳам мӯътазила, ҳам аҳли суннат ва ҳам 
ҷабария баробар буданд. Зеро асос дар назди онҳо на оят, балки ақл 
буд ва оят барои мувофиқ омадан ба ақл бояд таъвил карда мешуд. 
Ҳамин тавр, асоси Қуръон қарор додани ақл боиси нодурустии баҳс 
ва мавзӯи он гардид. Агар онҳо Қуръонро асоси баҳс ва асоси ақл 
қарор медоданд, ба ин ҳолат намеафтоданд.  Дуруст, имон ба 
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каломи Аллоҳ будани Қуръон танҳо ба ақл асос меёбад. Лекин баъд 
аз комил шудани имон ба Қуръон дар имон овардан ба он чӣ, ки 
Қуръон овардааст, бояд худи Қуръон асос бошад, на ақл. Бинобар 
ин, дар хусуси дурустӣ ё нодурустии маънои оятҳои Қуръон бояд 
худи оятро ҳакам қарор дод, на ақлро. Вазифаи ақл дар ин ҳолат 
танҳо фаҳмидан аст. Лекин мутакаллимон ин гуна роҳро пеш 
нагирифтанд, балки барои Қуръон ақлро асос қарор доданд. Аз ин 
рӯ, ба таъвили оятҳои Қуръон даст заданд.  

Панҷум: Мутакаллимон мунозираи файласуфонро асоси баҳс 
қарор доданд. Масалан, мӯътазила файласуфонро маҳкум сохта, ба 
онҳо раддия доданд. Аҳли суннат ва ҷабария ба мӯътазила раддия 
доданд, инчунин файласуфонро маҳкум сохта, ба онҳо низ раддия 
доданд. Ҳол он ки мавзӯи баҳс Ислом буд, на мунозира бо 
файласуфон ё дигарон. Ҳамаи онҳо бояд моддаи Ислом, яъне 
чизҳоеро, ки дар Қуръон ва ҳадис омадаанд, баҳс мекарданд, аз 
ҳудуди моддаи Ислом ва ҳудуди баҳси он намегузаштанд. Лекин 
онҳо аз ҳад гузашта, таблиғи Ислом ва шарҳи ақоиди онро ба баҳсу 
мунозира табдил доданд. Ҳамин тавр, Исломро аз як қуввае, ки бо 
ҳарорат ва сафои ақида қалбҳоро мебарангехт, маҳрум сохта, ба он 
сифати мантиқӣ ва машғулияти каломӣ доданд.  

Назаррастарин хатоҳои манҳаҷи мутакаллимон ҳамин аст. Дар 
натиҷаи таъсири ин манҳаҷ баҳс дар хусуси ақидаи исломӣ, ки 
василаи даъват ба Ислом ва фаҳмонидани Ислом ба мардум буд, ба 
илм табдил ёфта, монанди илми наҳв ё илмҳои дигар, ки баъд аз 
фатҳ пайдо шудаанд, омӯхта мешуд. Гарчи барои ба зеҳн наздик 
кардан ва фаҳмонидани ягон маърифати исломӣ илмеро таъсис 
додан ҷоиз бошад ҳам, ин кор нисбат ба ақидаи исломӣ ҷоиз нест. 
Зеро ақидаи исломӣ моддаи даъват ва асоси Ислом мебошад. Воҷиб 
аст, ки он дар Қуръон чӣ тавр омада бошад, ҳамон тавр ба мардум 
расонида шавад, дар таблиғи ин ақида ва шарҳи он ба мардум 
ҳамчун тариқати даъват ба Ислом ва шарҳи фикрҳои исломӣ маҳз 
тариқати Қуръон пеш гирифта шавад. Бинобар ин, аз манҳаҷи 
мутакаллимон тамоман рӯ гардондан ва маҳз ба манҳаҷи Қуръон 
баргаштан воҷиб мебошад. Манҳаҷи Қуръон ин аст, ки дар даъват 
бар асоси фитрӣ, инчунин дар ҳудуди баҳси ашёи маҳсус бар ақл 
такя карда мешавад.  
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МАСЪАЛАИ "ҚАЗОВУ ҚАДАР" ЧӢ ТАВР ПАЙДО ШУД 

Агар масъалаи муртакиби гуноҳи кабираро, ки сардори 
мӯътазила Восил ибни Ато бо сабаби он аз ҳалқаи Ҳасани Басрӣ дур 
шудааст, истисно кунем, аён мегардад, ки тамоми масъалаҳои илми 
калом аз масъалаҳое пайдо шудаанд, ки файласуфони юнон пештар 
баҳс намудаанд. Масъалаи "қазову қадар" бо ҳамин ном ва мафҳум, 
ки мутакаллимон баҳс намуданд, аз тарафи файласуфони юнон низ 
мавриди баҳс қарор гирифта, дар ин бора ихтилофи зиёд сар зада 
буд. Ин масъаларо "қазову қадар", "ҷабру ихтиёр" ва "озодии ирода" 
номидаанд, ки ҳамаи ин номҳо як мафҳумро ифода мекунанд: Оё 
инсон дар иҷро ё тарк намудани феълҳо, ки аз ӯ содир мешавад, 
ихтиёр дорад ё маҷбур аст? Пеш аз тарҷума шудани фалсафаи 
юнонӣ баҳс кардани ин маъно ҳатто дар хаёли мусулмонон набуд. 
Вале файласуфони юнон дар ин бора ба баҳс ва ихтилоф 
мепардохтанд. Масалан, эпикуриҳо (пайравони эпикуризм) 
мегуфтанд: "Ирода дар ихтиёр намудан мутлақо озод аст. Инсон 
тамоми феълҳои худро бе ҳеҷ гуна маҷбурият бо ирода ва ихтиёри 
худ анҷом медиҳад". Аммо равоқиҳо (пайравони стоитсизм) 
мегуфтанд: "Ирода ба паймудани роҳе, ки имкони аз он берун шудан 
надорад, маҷбур аст. Инсон ягон феълро бо иродаи худ анҷом дода 
наметавонад, балки ӯ дар анҷом додани ҳар як феъл маҷбур аст, ба 
иҷро ё тарк намудани ягон феъл қодир нест". Вақте ки Ислом омад 
ва фикрҳои фалсафӣ ноаён ворид шуданд, яке аз муҳимтарин 
масъалаҳо масъалаи сифати адл нисбат ба Аллоҳ буд. Масалан, 
Аллоҳ одил аст ва масъалаи савобу ҷазо бар ҳамин адл бунёд 
мегардад. Аз ин ҷо масъалаи феълҳои худро анҷом додани банда сар 
зад. Масъалаи мазкур дар натиҷаи манҳаҷи баҳси мутакаллимон 
ҳангоми баҳси масъала ва фуруоти он, инчунин дар натиҷаи 
таъсиргирии онҳо аз баҳсҳои файласуфон, яъне аз омӯзиши 
фикрҳои фалсафӣ оид ба мавзӯъҳое, ки онҳо раддия доданд, пайдо 
шуд. Баҳси мӯътазила дар ин мавзӯъ аз ҳама назаррастарин 
мебошад, зеро он асли ин масъаларо ташкил медиҳад, ки баҳсҳои 
мутакаллимони дигар барои раддия додан ба мӯътазила сар заданд. 
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Бинобар ин, мӯътазила асосгузори баҳси масъалаи қазову қадар ва 
тамоми баҳсҳои илми калом ба ҳисоб меравад. Воқеан нуқтаи 
назари мӯътазила дар бораи адли Аллоҳ аз зулм пок донистани Ӯ 
буд.  

Мӯътазила дар масъалаи савоб ва ҷазо мавқеъеро ишғол кард, 
ки ба пок донистани Аллоҳ ва адли Аллоҳ мувофиқ буд. Онҳо чунин 
андеша доштанд: "Бе эътирофи озодии ирода дар инсон, ки 
амалҳояшро худаш меофарад ва имкони иҷро ё тарки феълро дорад, 
адли Аллоҳ маъное надорад. Азбаски инсон феълеро бо иродаи худ 
анҷом дод ё бо иродаи худ тарк кард, савоб ё ҷазо гирифтани ӯ аз 
рӯи ақл ва адл аст. Агар Аллоҳ инсонро биёфарад ва дар равиши хос 
ба амал маҷбур кунад, мутеъ ба тоат ва осӣ ба исён маҷбур бошанд, 
пас якеро ҷазо ва дигареро савоб додан аз адолат нест. Онҳо ғоибро 
бо шоҳид, Аллоҳро бо инсон муқоиса намуданд. Мисли гурӯҳе аз 
файласуфони юнон Аллоҳ Таолоро ба қонунҳои ин олам тобеъ 
донистанд. Адлро, чунон ки инсон тасаввур мекунад, ба Аллоҳ 
лозим гардонданд. Ҳол он ки асли баҳс мавзӯи савоб ва ҷазо додани 
Аллоҳ ба феъли банда буд. Ин мавзӯи баҳсест, ки ба он номи "қазову 
қадар" ё "ҷабру ихтиёр" ё "озодии ирода" гузошта шудааст. Онҳо дар 
баҳс самти файласуфони юнонро пеш гирифта, дар бораи ирода ва 
офаридани феълҳо баҳс намуданд. Дар масъалаи ирода гуфтанд: "Ба 
мушоҳида мерасад, ки ҳар кӣ некиро ирода кунад, некӯкор, ҳар кӣ 
бадиро ирода кунад, бадкор, ҳар кӣ адлро ирода кунад, одил ва ҳар 
кӣ зулмро ирода кунад, золим аст. Агар иродаи Аллоҳ ба ҳар як 
некию бадии олам тааллуқ дошта, Аллоҳ Таоло иродакунандаи ҳам 
некӣ ва ҳам бадӣ бошад, пас иродакунанда бо ҳамин некиву бадӣ, 
адлу зулм мавсуф аст, ки ин дар ҳаққи Аллоҳ Таоло муҳол аст. Агар 
Аллоҳ куфри кофир ва маъсияти осиро ирода кунад, аз куфр ва исён 
бознамедошт. Чӣ тавр метавон тасаввур кард, ки Аллоҳ куфр 
варзидани Абӯлаҳабро ирода кунад ва сипас ӯро ба имон фармуда, 
аз куфр боздорад? Агар ин кор аз ягон инсон содир шавад, ӯ 
камхирад ба шумор меравад. Аммо Аллоҳ Таоло аз ин гуна сифат пок 
ва олист. Агар Аллоҳ Таоло куфри кофир ва исёни осиро ирода 
мекард, кофиру осӣ сазовори ҷазо намешуданд, зеро куфру исёни 
онҳо итоат ба иродаи Аллоҳ ба ҳисоб мерафт…"  
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Ҳамин тавр, бо масъалаҳои мантиқӣ далел оварданро идома 
дода, ба онҳо аз Қуръони карим далелҳои нақлӣ оварданд. Масалан, 
оятҳои зерини Аллоҳ Таолоро далел оварданд:  

 

 

"Ва Аллоҳ ба мардуми ҷаҳон ситам раво намедорад!" [3:108],  

 

 

"Мушрикон хоҳанд гуфт: "Агар Аллоҳ мехост, мо ва 
падаронамон мушрик намешудем ва чизеро ҳаром 
намекардем". Ҳамчунин касоне, ки пеш аз онҳо буданд, 
пайғамбаронро такзиб карданд…" [6:148],  

 
 

 

"Бигӯ: "Хоси Аллоҳ далели маҳкаму расо, агар мехост, ҳамаи 
шуморо ҳидоят мекард" [6:149],  

 

 

"Аллоҳ барои шумо хостори осоиш аст, на сахтӣ" [2:185],  

 

 

"Ва носипосиро барои бандагонаш намеписандад" [39:7].  

 

Оятҳоеро, ки ба ин раъйи онҳо хилоф буданд, таъвил карданд. 
Масалан, ба таъвили суханҳои зерини Аллоҳ Таоло даст заданд:   
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"Кофиронро хоҳ битарсонӣ ё натарсонӣ, тафовуташон накунад, 
имон намеоваранд" [2:6],  

 

 

"Аллоҳ бар дилҳояшон ва бар гӯшашон мӯҳр ниҳода ва бар рӯи 
чашмонашон пардаест" [2:7],  
 

 

"Аллоҳ бар дилҳояшон мӯҳр ниҳодааст" [4:155].  
 

Аз ин оятҳо ба раъйе расиданд, ки онро пазируфта, ба он даъват 
карданд. Раъйи маъруфи онҳо ин буд, ки инсон дар иҷро ё тарки 
ягон феъл озодирода мебошад. Агар анҷом диҳад, пас бо иродаи худ 
анҷом додааст ва агар тарк кунад, пас бо иродаи худ тарк кардааст. 
Дар масъалаи офаридани феълҳо мӯътазила гуфт: "Феълҳои 
бандагон барои онҳо махлуқ ва аз амали онҳо ба ҳисоб меравад, на 
аз амали Аллоҳ. Бандагон бе дахолати қудрати Аллоҳ ба иҷро ва 
тарки феълҳо қодиранд. Фарқ дар байни ҳаракати ихтиёрӣ ва 
ҳаракати маҷбурӣ, ки инсон онро ҳис мекунад, ба ин далел аст. 
Масалан, фарқи ҳаракати шахсе, ки ба ҳаракат овардани 
дастҳояшро ирода мекунад ва ҳаракати шахсе, ки дастҳояш 
меларзад ё фарқи ҳаракати касе, ки ба манора мебарояд ва ҳаракати 
касе, ки аз он меафтад. Ҳаракати ихтиёрӣ барои инсон имконпазир 
аст ва онро худаш меофарад. Аммо ба ҳаракати маҷбурӣ инсон дахл 
надорад. Илова бар ин, агар банда феълҳои худро наофарад, таклиф 
ботил мебуд. Агар ӯ ба иҷро ё тарк намудани феъл қодир намебуд, 
ба ӯ "ин феълро иҷро кун" ё "ин феълро тарк кун" гуфтан ақлан 
дуруст намешуд ва ин боиси ситоиш ё маломат, савоб ё ҷазо 
намегашт". Ҳамин тавр, ба раъйи худ бо масъалаҳои мантиқӣ далел 
оварданро идома дода, онро бо далелҳои нақлӣ шарҳ мекарданд. Ба 
ин раъйи худ оятҳои басо зиёдро далел меоварданд:   
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"Пас вой бар онҳое, ки китобро худ ба дасти худ менависанд ва 
то суде андак баранд, мегӯянд, ки аз ҷониби Аллоҳ нозил шуда" 
[2:79], 

  
 

"Аллоҳ чизеро ки аз они мардумест, дигаргун накунад, то он 
мардум худ дигаргун шаванд" [13:11],  

 

"Ҳар кас, ки муртакиби кори баде шавад, ҷазояшро бубинад" 
[4:123],  

 

 

"Он рӯз ҳар касро ҳамонанди амалаш ҷазо медиҳанд" [40:17],  

 

"Гӯяд: "Эй Парвардигори ман, маро бозгардон. Шояд корҳои 
шоистаеро, ки тарк карда будам, ба ҷой оварам" [23:99-100].  
 

Оятҳоеро, ки ба ин раъйи онҳо хилоф буд, таъвил мекарданд. 
Масалан, суханҳои зерини Аллоҳ Таолоро таъвил мекарданд:  

 

 

"Аллоҳ яктост, ки шумо ва ҳар чӣ месозед, офаридааст" [37:96],  

 

 

"Аллоҳ офаринандаи ҳар чизест" [13:16].  
 

Аз ин ҳама ба раъйе расиданд, ки онро дар масъалаи офаридани 
феълҳо пазируфтанд: "Инсон феълҳоро худаш меофарад ва ба иҷро 
ва тарки феъл қодир аст". Дар натиҷаи он ки дар баҳси масъала ва 
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фуруоти он манҳаҷи баҳси мутакаллимонро пеш гирифтанд, аз 
масъалаи офаридани феълҳо масъалаи таваллуд ба миён омад. 
Вақте ки мӯътазила ба қароре омад, ки феълҳои инсон барои ӯ 
махлуқанд, чунин савол ба миён омад: Дар бораи амалҳое, ки аз 
корҳои инсон тавлид мешаванд, чӣ мегӯед? Оё онҳо низ аз 
офариниши инсонанд ё аз офариниши Аллоҳ? Масалан, дарде, ки 
каси зарбхӯрда ҳис мекунад, таъме, ки аз феъли инсон дар ягон ашё 
ҳосил мешавад, бурише, ки аз корд ҳосил мешавад, лаззат, 
тандурустӣ, шаҳват, ҳарорат, сармо, рутубат, хушкӣ, тарсӯӣ, шуҷоат, 
гуруснагӣ, серӣ ва ғайра… Мӯътазила гуфт: "Ин ҳама аз феъли 
инсонанд, зеро инсон онҳоро ҳангоми анҷом додани феъл пайдо 
мекунад. Пас онҳо аз феъли инсон тавлид мешаванд ва махлуқи 
инсонанд.   

Масъалаи "қазову қадар" ва раъйи мӯътазила дар масъалаи 
мазкур ҳамин аст. Мазмуни масъала масъалаи иродаи феъли банда 
ва хоссаҳоест, ки дар натиҷаи феъли инсон дар ашё пайдо 
мешаванд. Мазмуни раъйи мӯътазила чунин аст: "Инсон дар ҳама 
феълҳои худ озодирода аст, офаринандаи ҳам феълҳои худ ва ҳам 
хоссаҳое, ки аз феълҳои ӯ дар ашё пайдо мешаванд, маҳз худи ӯст".   

Ин раъйи мӯътазила мусулмононро ба шӯр овард, зеро он барои 
мусулмонон раъйи нав ва раъйи боҷуръатона дар хусуси асоси 
аввалияи дин, яъне ақида буд. Бинобар ин, барои рад кардани 
мӯътазила бархостанд. ҷамоае бо номи "ҷабария" ташкил ёфт, ки 
ҷаҳм ибни Сафвон машҳуртарин намояндаи он буд. ҷабарияҳо 
гуфтанд: "Инсон маҷбур аст, иродаи озод надорад ва ба офаридани 
феълҳои худ қодир нест. Ӯ монанди паре дар роҳи бод ё монанди 
чӯбаке дар миёни амвоҷ аст. Аллоҳ амалҳоро бо дасти инсон 
меофарад. Агар гӯем, ки банда амалҳояшро худаш меофарад, сухани 
мазкур маънои онро дорад, ки қудрати Аллоҳ маҳдуд аст, ҳама 
ашёро фаро намегирад ва банда дар офаридани ашё, ки дар ин олам 
ҳаст, шарики Аллоҳ Таоло мебошад. Ҳол он ки дар офариниши як 
ашё шарик шудани ду қудрат мумкин нест. Агар офаринанда 
қудрати Аллоҳ бошад, инсон ба он алоқае надорад, агар офаринанда 
қудрати инсон бошад, қудрати Аллоҳ ба он алоқае надорад. Мумкин 
нест, ки баъзе бо қудрати Аллоҳ ва баъзе бо қудрати банда бошад. 
Пас Аллоҳ феъли бандаро меофарад ва банда танҳо бо иродаи Ӯ 
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феълро анҷом медиҳад. Феълҳои банда танҳо бо қудрати Аллоҳ 
воқеъ мешаванд ва қудрати банда ба онҳо таъсире надорад. Инсон 
танҳо маҳаллест, ки дар он бо дасти худи инсон феълҳои Аллоҳ ба 
амал меояд. Пас ӯ мутлақо маҷбур аст. Инсон ва ашёи беҷон дар ин 
бора баробаранд, танҳо дар намуд фарқ мекунанд". Ҳамин тавр, 
онҳо ба раъйи худ бурҳон барпо намуда, аз оятҳои Қуръони карим 
далел оварданд. Масалан, суханҳои зерини Аллоҳ Таолоро далел 
оварданд:  

 

"Ва шумо намехоҳед, магар он чиро, ки Парвардигори ҷаҳониён 
хоста бошад" [81:29],  

 

 

"Ва он гоҳ ки тир меандохтӣ, ту тир намеандохтӣ, Аллоҳ буд, ки 
тир меандохт" [8:17],  

 

 

"Ту ҳар касро, ки бихоҳӣ, ҳидоят намекунӣ. Аллоҳ аст, ки ҳар 
киро бихоҳад, ҳидоят мекунад" [28:56],  

 

"Аллоҳ яктост, ки шумо ва ҳар чӣ месозед, офаридааст" [37:96],  

 

 

"Аллоҳ аст, ки офаридгори ҳар чизест".  [39:62]. 
 

 Оятҳоеро, ки ба иродаи банда ва феълҳоро офаридани ӯ 
далолат мекард, таъвил намуданд. Бинобар ин, гуфтанд: "Хоссаҳои 
ашёе, ки аз феъли банда тавлид мешаванд, аз қабили лаззат, 
гуруснагӣ, шуҷоат, буриш, сӯзиш ва ғайра, аз тарафи Аллоҳ аст". 
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Инчунин аҳли суннат ва ҷамоа барои рад кардани мӯътазила 
бархост. Аҳли суннат гуфт: "Ҳама феълҳои бандагон бо ирода ва 
машийяти Аллоҳ аст. Ирода ва машийят ба як маъно ва сифати 
азалии Ҳай мебошанд. Ин сифати Аллоҳ воҷиб мегардонад, ки вуқӯи 
яке аз ду мақдур (феъл), агарчи нисбати қудрат ба ҳама баробар 
бошад ҳам, дар яке аз вақтҳо муқаррар гардад. Феълҳои бандагон бо 
ҳукми Аллоҳ воқеъ мешаванд. Агар Аллоҳ ашёеро ирода кунад, 
кофист, ки бигӯяд: "мавҷуд шав", пас ҳамон ашё ба вуҷуд меояд. 
Қазийят, яъне қазои Аллоҳ, ҳамроҳ бо пойдорӣ, аз феъл иборат аст. 
Аллоҳ Таоло мегӯяд:  

 

"Он гоҳ ҳафт осмонро падид овард" [41:12],  

 

"Парвардигорат муқаррар дошт".  [17:23].  
 

Мурод аз ин қазо феъласт, ки анҷом дода шудааст, на ягон 
сифати Аллоҳ. Феъли банда бо тақдири Аллоҳ аст. Тақдир маҳдуд 
сохтани ҳар як махлуқ бо ҳадди худ мебошад. Ин ҳад аз зебоию 
зиштӣ ва нафъу зараре, ки дар махлуқ мавҷуд аст, аз замону макон, 
ки махлуқро дар бар мегирад ва аз савобу ҷазо, ки паёмади ин ҳама 
мебошад, иборат аст. Мақсад ин аст, ки ирода ва қудрати Аллоҳ 
ҳамаро фаро гирад. Зеро ҳар як ашё бо офариниши Аллоҳ аст. Пас 
офариниш тақозо мекунад, ки қудрат ва ирода бе ягон икроҳу ҷабр 
бошад. Агар гӯянд: "Аз рӯи гуфтаи шумо, кофир ба куфри худ ва 
фосиқ ба фисқи худ маҷбур аст, пас онҳоро ба имону тоат таклиф 
кардан дуруст нест", дар ҷавоб мегӯем: Аллоҳ Таоло аз кофиру 
фосиқ на бо ҷабр, балки бо ихтиёри худи онҳо куфр ва фисқро ирода 
кард. Чунончи Аллоҳ Таоло донист, ки онҳо куфр ва фисқро ихтиёр 
мекунанд ва онҳоро ба таклифи муҳол маҷбур накард". Инчунин дар 
радди мӯътазила ва ҷабария доир ба феълҳои бандагон гуфтанд: 
"Барои бандагон феълҳои ихтиёрӣ ҳастанд, ки агар тоат бошад, 
савоб ва агар маъсият бошад, ҷазо мегиранд". Аҳли суннат, гарчи 
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дар офариниш ва ба вуҷуд овардани феълҳо Аллоҳро мустақил 
донистанд, дар баёни ҷиҳати ихтиёрӣ доштани феълҳо гуфтанд: 
"Офаридгори феъли банда Аллоҳ Таолост. Қудрат ва иродаи банда 
ба баъзе феълҳо дахл дорад, монанди ҳаракати қавӣ ва ба баъзеи 
дигар дахл надорад, монанди ҳаракати ларзон. Аллоҳ офаридгори 
ҳама чиз ва банда касбкунанда аст". Сипас дар эзоҳи ин гуфтанд: 
"Қудрат ва иродаи худро ба феъл сарф кардани банда касб аст. Аз 
дунболи ин феълро ба вуҷуд овардани Аллоҳ офариниш аст. Як 
мақдур дар зери таъсири ду қудрат қарор мегирад, вале аз ду 
ҷиҳати мухталиф. Пас феъл аз ҷиҳати офариниш ба Аллоҳ Таоло ва 
аз ҷиҳати касб ба банда мақдур аст. Бо ибораи дигар, Аллоҳ Таоло 
одат ҷорӣ намуд, ки феълро на бо қудрат ва иродаи банда, балки 
ҳангоми мавҷуд будани қудрат ва иродаи банда биёфарад. Ин 
пайвастагӣ касб аст". Аҳли суннат ба ин сухани худ оятҳоеро далел 
оварданд, ки ҷабария дар бораи феълҳои бандаро офаридан ва 
ирода кардани Аллоҳ далел оварда буданд. Ба касб кардани банда 
оятҳои зеринро далел оварданд:  

 
  

 

"Ҳама ба подоши корҳое, ки мекарданд" [56:24],  

 

"Ҳар кӣ бихоҳад, имон биёварад ва ҳар кӣ бихоҳад, кофир 
шавад" [18:29],  

 
 

"Некиҳои ҳар кас аз они худи ӯст ва бадиҳояш аз они худи ӯст" 
[2:286].  

Ҳамин тавр, аҳли суннат пиндошт, ки ба мӯътазила ва ҷабария 
раддия додааст. Аммо ҳақиқат ин аст, ки раъйи аҳли суннат ва 
ҷабария як ва аҳли суннат низ пайрави ҷабария мебошанд. Аҳли 
суннат дар масъалаи касб батамом ноком гашт. Масъалаи касб бо 



   72 

 

роҳи ақл ҷорӣ нашудааст, зеро дар бораи он ягон ҳуҷҷати ақлӣ 
вуҷуд надорад, инчунин бо роҳи нақл ҷорӣ нашудааст, зеро ягон 
насси шаръӣ ба он далолат накардааст. Ин танҳо як кӯшиши 
нобарор барои мувофиқгардонии раъйи мӯътазила ва ҷабария буд. 
Хулоса, масъалаи қазову қадар дар байни мутакаллимон аҳамияти 
муҳим пайдо кард. Мавзӯи баҳси ҳамаи онҳо аз феъли банда, чизҳое, 
ки банда тавлид мекунад ва хоссаҳое, ки банда аз феъли худ дар ашё 
ба вуҷуд меорад, иборат буд. Оё феъли банда ва хоссаҳоеро, ки банда 
бо феъли худ пайдо мекунад, Аллоҳ меофарад ё банда? Ин бо иродаи 
Аллоҳ ҳосил мешавад ё бо иродаи банда? Ҳамин саволҳо асоси баҳси 
онҳоро ташкил медод. Сабаби ба вуҷуд омадани баҳс ин буд, ки 
мӯътазила ин масъаларо аз фалсафаи юнонӣ бо ном ва мафҳуми 
"қазову қадар" ё "озодии ирода" ё "ҷабру ихтиёр" гирифт. Дар хусуси 
ин масъала аз рӯи нуқтаи назари мувофиқати он бо сифати адл, ки 
ин сифатро ба Аллоҳ Таоло лозим медонистанд, баҳс намуданд. Ин 
падида ҷабария ва аҳли суннатро такон дод, ки мӯътазиларо бо 
раъйи худ дар ҳамин миқёс ва асос рад намоянд. Ҳамаи онҳо дар ин 
бора натанҳо аз ҷиҳати мавзӯи масъала, балки аз ҷиҳати сифати 
Аллоҳ баҳс намуданд.  

Дар натиҷа ирода ва қудрати Аллоҳро ба феъли банда ва 
хоссаҳое, ки банда дар ашё пайдо мекунад, ҳукмрон дониста, ба баҳс 
пардохтанд: Оё ин бо қудрат ва иродаи Аллоҳ аст ё бо қудрат ва 
иродаи банда? Пас қазову қадар феълҳои бандагон ва хоссаҳоест, ки 
инсон бо феъли худ дар ашё пайдо мекунад. Қазо феълҳои бандагон 
ва қадар хоссаҳои ашёҳост. Феъли бандагон будани қазо аз баҳс ва 
ихтилофи онҳо, яъне аз сухан ва раддияҳои онҳо аён аст. Чунончи 
яке мегӯяд: "банда феълро бо қудрат ва иродаи худ анҷом медиҳад", 
дуюмӣ ба вай ҷавоб мегардонад: "феъли банда на бо қудрату иродаи 
банда, балки бо қудрат ва иродаи Аллоҳ ба вуҷуд меояд", гурӯҳи 
сеюм ба ҳардуи онҳо раддия медиҳад: "феъли банда на бо қудрат ва 
иродаи банда, балки бо офариниши Аллоҳ ҳангоми мавҷудияти 
қудрат ва иродаи банда ба вуҷуд меояд". Ин далолат мекунад, ки 
маънои қазо феълҳои бандагон мебошад. Қадар низ, ба фикри онҳо, 
хоссаҳое мебошад, ки банда дар ашё пайдо мекунад. Ин аз баҳс ва 
ихтилофи онҳо дар хусуси қадар аён аст. Чун дар бораи чизҳое, ки аз 
феъли банда тавлид мешавад, баҳс намуданд, дар бораи хоссаҳои 



   73 

 

пайдошаванда, низ ба баҳс пардохтанд. Онҳо гуфтанд: "Оё ранг ва 
таъми қиёме, ки ҳангоми даромехтан ва пухтани крахмалу шакар 
тавлид мешавад, аз офариниши мост ё аз офариниши Аллоҳ? Оё 
баромадани ҷон ҳангоми забҳ, парвози санг ҳангоми партофтан, 
биниш ҳангоми кушодани чашм, шикастани пой ҳангоми афтидан, 
сиҳат шудани он ҳангоми бастан ва ғайра аз офариниши мост ё аз 
офариниши Аллоҳ?" Ин баҳс дар бораи хоссаҳост ва ихтилофи онҳо 
дар бораи ҳукми мутавалладот ба ҳамин далолат мекунад. Сардори 
мӯътазила дар Бағдод Бишр ибни Мӯътамар гуфт: "Ҳар чӣ аз феъли 
мо тавлид шавад, махлуқи мост. Масалан, агар ман чашми ягон 
инсонро кушоям ва ӯ ягон ашёро бинад, ашёро дидани ӯ феъли ман 
аст, зеро аз феъли ман пайдо шудааст. Инчунин ранг, таъм ва бӯйи 
хӯрокҳое, ки мепазем, аз феъли мост. Инчунин дард, лаззат, 
тандурустӣ, шаҳват – ҳама аз феъли инсон аст". Яке аз пешвоёни 
мӯътазила Абӯҳузайли Аллоф гуфт:  

"Ин ҷо дар байни мутавалладот фарқ вуҷуд дорад. Ҳар чӣ аз 
феълҳои инсон тавлид шавад ва кайфияташ ба инсон маълум 
бошад, аз феъли инсон аст, дар акси ҳол аз феъли инсон нест. 
Масалан, дарде, ки маҳсули зарб мебошад, парвози санг, ки агар ба 
боло партофта шавад, ба боло ва агар ба поён партофта шавад, ба 
поён меравад ва ғайра аз феъли инсон аст. Аммо ранг, таъм, ҳарорат, 
сармо, рутубат, хушкӣ, тарсӯӣ, шуҷоат, гуруснагӣ, серӣ – ҳама аз 
феъли Аллоҳ аст". Наззом гуфт: "Инсон танҳо ҳаракат мекунад ва 
ҳар чӣ бо ҳаракати ӯ ҳосил нашавад, аз феъли инсон нест. Инсон 
танҳо ҳаракат мекунад, вале дар ғайри худаш ҳаракатеро пайдо 
карда наметавонад. Вақте ки ӯ дасташро ба ҳаракат меоварад, ин 
феъли ӯст. Вақте ки санг мепартояд ва он ба сӯи боло ё поён ҳаракат 
мекунад, ин ҳаракати санг на феъли инсон, балки феъли Аллоҳ аст. 
Ба он маъно, ки Аллоҳ ҳаракати сангро ҳангоми партофтани 
партоянда як қисми табиати санг гардонидааст ва ҳоказо. Пас ранг, 
таъм, бӯй, дард ва лаззат аз феъли инсон нестанд, зеро ҳаракат 
нестанд". Воқеи ихтилофи нуқтаи назар дар бораи таваллуд нишон 
медиҳад, ки ин ихтилоф дар бораи хоссаҳои ашё мебошад: Оё 
таваллуд аз феъли инсон аст ё аз феъли Аллоҳ? Пас баҳс ва ихтилоф 
дар баҳс доир ба хоссаҳоест, ки инсон дар ашё пайдо мекунад. Ҳамин 
тавр, баҳс дар назди тамоми мутакаллимон дар як мавзӯъ ва дар як 
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доира идома ёфт. Баҳс дар бораи мутавалладоти феълҳо, яъне 
хоссаҳое, ки инсон дар ашё пайдо мекунад, фаръӣ буд, зеро дар 
натиҷаи баҳси феъли инсон сар зад. Бинобар ин, баҳси мазкур дар 
ихтилофи мӯътазила, аҳли суннат ва ҷабария баҳси дуюминдараҷа 
ба ҳисоб мерафт. Баҳс дар бораи феъли банда дар байни 
мутакаллимон баҳси пурзӯр буд. Дар бораи феъли банда нисбат ба 
хоссаҳо бештар баҳсу мунозира рух медод. Бо вуҷуди он ки "қазову 
қадар" номи ягонаи мафҳуми ягона ва аз ду калимаи бо ҳам 
пайваставу ба якдигар шомилшаванда таркиб ёфта буд, баъдтар 
баҳси қазову қадар дар баҳси феъли банда нисбат ба баҳси хоссаҳое, 
ки инсон пайдо мекунад, бештар намоён гашт. Ҳамин тавр, баҳс дар 
бораи "қазову қадар" идома ёфт ва ҳар кас онро аз ҷиҳате мефаҳмид, 
ки ба ҷиҳати дигар мухолиф буд. Баъд аз пешвоёни мӯътазила ва 
аҳли суннат шогирдон ва пайравони онҳо ба майдон омаданд, ки 
баҳс дар байни онҳо идома ёфт ва дар ҳар як аср нав шуд. Пас бо 
сабаби заиф шудани мӯътазила ва дастболо гаштани аҳли суннат 
баҳс ба фоидаи раъйи аҳли суннат анҷом ёфт. Баҳскунандагон дар 
мавзӯи қазову қадар ба ихтилоф пардохта, ба он мувофиқи андешаи 
худ маъноҳои нав доданд ва ба кор фармудани лафзҳои луғавӣ ё 
шаръӣ кӯшиш карданд. Баъзе гуфтанд: "Қазову қадар яке аз сирҳои 
Аллоҳ аст, онро ҳеҷ кас дониста наметавонад". Баъзеи дигар 
гуфтанд: "Дар бораи қазову қадар баҳс кардан мутлақо ҷоиз нест, 

зеро Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص аз ин кор боздоштаанд" ва ҳадиси зеринро далел 

оварданд:  
 

"Агар қадар зикр гардад, худдорӣ кунед".  

Гурӯҳе байни қазову қадарро ҷудо кард ва гуфт: " Қазо танҳо ҳукми 
куллӣ дар куллиёт ва қадар ҳукми ҷузъӣ дар ҷузъиёт ва тафсилот 
мебошад". Гурӯҳи дигар гуфт: "Қадар тасмим ва қазо иҷро аст". 
Тибқи ин раъй, Аллоҳ амалро тасмим мегирад, яъне нақшаи амалро 
мекашад, тарҳрезӣ мекунад. Пас Ӯ анҷом ёфтани амалро таъйин ва 
муқаррар мекунад, ки ин қадар мебошад.  

Сипас Аллоҳ Таоло ин амалро иҷро мекунад ва ин иҷрои амал 
қазо мебошад. Баъзе гуфтанд: "Мурод аз қадар тақдир ва мурод аз 
қазо офариниш аст". Баъзеи дигар, ки ин ду калимаро аз якдигар 
ҷудонашаванда медонистанд, гуфтанд: "Қазову қадар ду чизи аз 
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якдигар ҷудонашаванда ва ба ҳамдигар вобастаанд, зеро яке ба 
мақоми асос ва он қадар, дигаре ба мақоми бино ва он қазост. Ҳар 
кас ҷудо кардани байни ин дуро хоҳад, вайрон кардани биноро қасд 
кардааст". Гурӯҳе, ки байни ин дуро ҷудо карданд, қазоро як чиз ва 
қадарро чизи дигар донистанд.  

Ҳамин тавр, баҳс дар мавзӯи "қазову қадар" ҳамчун мафҳуми 
муайян дар байни касоне, ки байни ин дуро ҷудо карданд ва касоне, 
ки ин дуро аз якдигар ҷудонашаванда медонистанд, идома ёфт. 
Вале дар назди ҳама ва аз рӯи ҳама тафсир мадлули ягона дошт: Оё 
феъли банда аз ҷиҳати ба вуҷуд омадан аз тарафи Аллоҳ ба вуҷуд 
меояд ё аз тарафи банда ё ҳангоми иҷро кардани банда аз тарафи 
Аллоҳ офарида мешавад? Баҳс ташаккул ёфта, ба ҳамин маъно 
мутамарказ гашт ва дар ҳамин доира идома ёфт. Масъалаи "қазову 
қадар" баъд аз пайдоиши ин баҳс ба баҳси ақида гузошта шуд ва ба 
шашумин рукни ақида табдил ёфт. Зеро масъалаи мазкур ба 
офариниши феъл ва хоссаҳои ашё, ки ба Аллоҳ тааллуқ дорад, 
далолат мекунад. Баробар аст, ки ин феъл ва ин хосса некӣ бошанд 
ё бадӣ.   

Аз ин ҷо аён мегардад, ки масъалаи "қазову қадар" бо эътибори 
номи ягонаи мафҳуми ягона ё тибқи таъбири баъзе, бо эътибори ду 
чизи аз якдигар ҷудонашаванда дар баҳсҳои мусулмонон танҳо 
баъд аз мутакаллимон пайдо шудааст. Дар масъалаи "қазову қадар" 
ду раъй мавҷуд аст. Яке "озодии ихтиёр" ва ин раъйи мӯътазила аст. 
Дигаре "иҷбор" ва ин раъйи ҷабарияву аҳли суннат аст, ҳарчанд аз 
ҷиҳати таъбир ва кор фармудани ҳила бар лафзҳо ихтилоф мавҷуд 
бошад ҳам. Мусулмонон дар ҳамин ду раъй қарор гирифтанд ва 
раъйи Қуръон, ҳадис ва он чиро, ки саҳобагон аз Қуръону ҳадис 
фаҳмидаанд, ба канор гузошта, дар бораи номи нав: "қазову қадар" 
ё "ҷабру ихтиёр" ё "озодии ирода" ва дар бораи мафҳуми нав: "оё 
феълҳо бо офаринишу иродаи банда аст ё бо офаринишу иродаи 
Аллоҳ?" ё "оё хоссаҳое, ки инсон дар ашё пайдо мекунад, аз феълу 
иродаи банда аст ё аз Аллоҳ Таоло?" ба баҳс пардохтанд. Масъалаи 
"қазову қадар" баъд аз пайдоиши ин баҳс ба баҳси ақида ҷой гирифт 
ва ба рукни шашуми ақида табдил ёфт.  
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ҚАДАР 

Мутакаллимон ба мафҳуме, ки аз файласуфони юнон 
гирифтанд, "қазову қадар" ном гузоштанд. Ибораи "қазову қадар" 
пеш аз ин чи дар луғат ва чи дар шаръ ба ин маънӣ истифода 
нашудааст. Барои равшан намудани ҳадди дурии маънои луғавӣ ё 
шаръии "қадар" ва "қазо" аз маъное, ки мутакаллимон ба онҳо 
доданд, маънои ҳар ду калимаро, чунон ки дар луғат ва нусуси 
шаръӣ ворид шудааст, баён мекунем. Калимаи "қадар" ба чанд 
маъно ворид шудааст. Дар луғат гуфта мешавад: « »– 

корро тадбир кард, шайъро бо шайъ муқоиса кард ва якеро ба 
дигаре баробар сохт: « » – шайъро омода кард ва барои вай 

замон муқаррар намуд. « » – корро назар кард, тадбири онро 

андешид ва онро андозагирӣ намуд. « » – Аллоҳро таъзим 

кард ва бузург шумурд. « » ва « » – Аллоҳ корро 

барои вай муқаррар ва ҳукм кард. « » – ризқи ӯро муқаррар 

кард. « » – ба хонаводаи худ хасисӣ кард, онҳоро ба танг 

овард. « » – мард дар бораи танзим ва тадбири кораш фикр 

кард.    « » – миқдор ва андозаи шайъро муқаррар кард. 

Инчунин дар ҳадис омадааст: 

   

"Агар (ҳилол) ба шумо намоён нашавад, онро муқаддар кунед", 
яъне сӣ рӯзро комил гардонед.   

Калимаи "қадар" дар Қуръон низ ба чанд маъно ворид шудааст. 
Аллоҳ Таоло мегӯяд:  

 

 

"Ва фармони Аллоҳ фармонест бе ҳеҷ зиёдаву нуқсон" [33:38],  

яъне амри мубрам ё қазои мӯҳкам. Аллоҳ Таоло мегӯяд:  
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"Ва ризқ бар ӯ танг гирад" [89:16], яъне ризқашро маҳдуд созад. 
Аллоҳ Таоло мегӯяд:   

 

 

"То об ба он миқдор, ки муқаддар шуда буд, гирд омад" [54:12],  

яъне ба воқеае Аллоҳ дар Лавҳулмаҳфуз муқаддар, яъне китобат 
кардааст ва ин ҳалоки қавми Нӯҳ бо тӯфон мебошад. Аллоҳ Таоло 
мегӯяд:  

 

 

"Ва ризқи ҳамаро муайян кард" [41:10], яъне дар замин 
хӯрданиҳои аҳли заминро рӯёнид ё рӯёнидани хӯрданиҳоро яке аз 
хоссаҳои замин гардонид. Аллоҳ Таоло мегӯяд:  

  

 

"Ӯ андешид ва тарҳе афканд" [74:18], яъне дар бораи Қуръон чӣ 
гуфтанро андешид ва дар дил сухане омода кард. Аллоҳ Таоло 
мегӯяд:   

 

 

"Он ки офарид ва дурустандом офарид. Ва он ки андоза муайян 
кард. Сипас роҳ намуд" [87:2-3], яъне ҳама чизро офарида, ба 
танзим даровард, ба ҳар як ҷондор чизеро ки дархӯри вай аст, 
муқаррар намуда, ба сӯи ҳамин чиз роҳ намуд ва бо ҷиҳати 
баҳрабардорӣ аз он ошно сохт, яъне дар ҳар як мавҷуди зинда: чи 
инсон ва чи ҳайвон, эҳтиёҷотеро ба вуҷуд овард, ки қонеъ 
гардониданро тақозо мекунанд ва ба қонеъгардонии ин эҳтиёҷот 
роҳ намуд. Масалан, Аллоҳ Таоло мегӯяд:  

  

"Ва ризқи ҳамаро муайян кард" [41:10],  
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"Ва манзилҳои баробар муайян кардем" [34:18], яъне сайри 
байни онҳоро осон ва эмин гардонидем. Аллоҳ Таоло мегӯяд:   

 

 

"Ва Аллоҳ ҳар чизро андозае қарор додааст" [65:3], яъне аз 
ҷиҳати тақдир ва вақт. Аллоҳ Таоло мегӯяд:  

   

"Мо ҳар чизро ба андоза офаридаем!" [54:49], яъне бо тақдир. 
Аллоҳ Таоло мегӯяд:  

 

"То замоне муайян" [77:22], яъне то вақти маълум. Аллоҳ Таоло 
мегӯяд:  

 

"Мо маргро бар шумо муқаддар сохтем" [56:60], яъне тақдири 
маргро дар байни шумо гуногун ва ботафовут гардонидем, пас 
умрҳои шумо гуногун: кӯтоҳ, дароз ва миёна шуд. Аллоҳ Таоло 
мегӯяд:  

 

"Ва Мо ҷуз ба андозаи муайян онро (чиро?) фурӯ 
намефиристем"  

[15:21], яъне ба миқдори маълум. Аллоҳ Таоло мегӯяд:  
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  "ҷуз занашро, ки муқаррар кардаем, ки аз боқимондагон 
бошад" [15:60], яъне тақдири Мо ин буд, ки ӯ аз боқимондагон 
бошад. Аллоҳ Таоло мегӯяд:  

 

 

   "Ва акнун, эй Мӯсо, дар ин ҳангом, ки муқаддар карда будем, 
омадаӣ" [20:40], яъне дар вақти муайяне омадаӣ, ки барои ин кор 
муқаррар карда шудааст. Калимаи "қадар" дар ҳадис низ ба маънои 
илм ва тақдири  

Аллоҳ ворид шудааст. Бухорӣ аз Абӯҳурайра ривоят мекунад, ки 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтаанд:  

"Ҳеҷ зане бо мақсади холӣ кардани паҳлӯи хоҳараш ва издивоҷ 
кардан ба ҷои вай талоқи хоҳарашро наталабад, зеро ҳар чӣ 
барояш тақдир карда шудааст, ба ӯ ҳамон мерасад", яъне чизе, 
ки Аллоҳ дар Лавҳулмаҳфуз муқаддар кардааст, чизе, ки ба ӯ ҳукм 
кардааст ва донистааст. Ин аз қабили қавли зерини Аллоҳ Таолост:  

 

 

"Ба он миқдор, ки муқаддар шуда буд" [54:12], яъне дар 
Лавҳулмаҳфуз муқаддар шуда буд. Бухорӣ аз Абӯҳурайра ривоят 

мекунад, ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтаанд:  

"Назр ба фарзанди одам он чизеро, ки Ман тақдир 
накардаам, намеорад, балки қадар назрро ба ӯ рӯбарӯ 
мегардонад. Ман назрро ба ӯ тақдир кардам, то ки бо он моли 
бахилро бароварам", яъне назр ба фарзанди одам он чиро, ки 
Аллоҳ ҳукм накардааст ва дар Лавҳулмаҳфуз нанавиштааст, яъне 
надонистааст, намеорад. Балки Аллоҳ ба воситаи назр моли бахилро 
мебарорад. Ин ҷо "тақдир кардам" ба маънои ҳукм кардам ва 
донистам буда, "қадар" тақдир ва илми Аллоҳ аст. Бухорӣ аз тариқи 

Абӯҳурайра ривоят мекунад, ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтаанд:  
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"Чун Одам  бо Мӯсо  баҳс карданд, Мӯсо  ба Одам  
гуфтанд: "Оё шумо ҳамон Одам ҳастед, ки фарзандони худро аз 
ҷаннат берун баровардед?" Одам  ба Мӯсо  гуфтанд: "Оё 
ҳамон Мӯсо ҳастед, ки Аллоҳ шуморо бо рисолату каломи хеш 
баргузид ва бо вуҷуди ин маро барои коре, ки пеш аз офарида 
шуданам тақдир карда шудааст, маломат мекунед?". Ҳамин 
тавр Одам  ба Мусо  ҳуҷҷат собит кард". "Бар ман навишта 
шудааст" ба маънои "Аллоҳ онро донистааст", яъне бинобар 
тақдире, ки Аллоҳ онро ҳукм кардааст. Муслим аз Товус ривоят 

мекунад, ки Абдуллоҳ ибни Умар аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ҳадиси зеринро 

шунидааст:  

 

"Ҳама чиз, ҳатто оҷизӣ ва доногӣ ё доногӣ ва оҷизӣ, бо 
қадар аст", яъне ҳама чиз мувофиқ бо тақдир ва илми Аллоҳ аст, 
Аллоҳ дар Лавҳулмаҳфуз навиштааст. Ибораи "қадари Аллоҳ" дар 
суханҳои саҳобагон ба маънои тақдир ва илми Аллоҳ ворид 
шудааст. Абдуллоҳ ибни Аббос ривоят мекунад: "Умар ибни Хаттоб 
ба сафари Шом баромад. Вақте ки ба Сурғ расид, амирони лашкар – 
Абӯубайда ибни ҷарроҳ ва асҳобаш бо ӯ вохӯрданд. Онҳо хабар 
доданд, ки дар замини Шом вабо паҳн шудааст. Ибни Аббос мегӯяд: 
Он гоҳ Умар ибни Хаттоб гуфт: "Муҳоҷирини аввалинро ба назди 
ман хонед". Вақте ки муҳоҷиринро ба наздаш хонданд, машварат 
хост ва аз паҳн гаштани вабо дар замини Шом ба онҳо хабар дод. 
Нахустмуҳоҷирин ихтилоф намуданд. Баъзе гуфтанд: "Шумо барои 
коре ба роҳ баромадед, ки аз он баргаштанро мувофиқи мақсад 
намедонем". Баъзеи дигар гуфтанд: "Ҳамроҳи шумо мардум ва 

саҳобагони Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ҳастанд, ба макони вабо даровардани 

онҳоро мувофиқи мақсад намедонем". Умар гуфт: "Маро танҳо 
гузоред". Сипас гуфт: "Ансорро ба наздам хонед". Вақте ки ансорро 
хонданд, аз онҳо машварат хост. Ансор низ ба муҳоҷирин пайравӣ 
карда, мисли онҳо ихтилоф карданд. Умар гуфт: "Маро танҳо 
гузоред". Сипас гуфт: "Пирамардони Қурайшро аз ҷумлаи 
муҳоҷирини фатҳ, ки ин ҷо ҳузур доранд, ба наздам хонед". Пас, 
ҳамин тавр карданд ва онҳо бе ихтилоф гуфтанд: "Ҳамроҳи мардум 
баргаштан ва ба ин вабо дохил нашудан ба мақсад мувофиқ аст". 
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Умар ба сӯи мардум нидо кард: "Субҳидам ба сафар омода мешавам, 
шумо низ омода бошед".  

Абӯубайда гуфт: "Оё аз қадари Аллоҳ мегурезед?" Умар гуфт: "Эй 
Абӯубайда, кош ин суханро каси дигар мегуфт. Бале, аз қадари 
Аллоҳ ба қадари Аллоҳ мегурезем. Бигӯед, ки агар шумо шутур 
дошта бошед ва ба водие расед, ки ду соҳил дорад: яке майсазор ва 
дигаре регзор. Пас шутурро хоҳ дар майсазор чаронед ва хоҳ дар 
регзор магар бо қадари Аллоҳ начаронидаед?" Қадари Аллоҳ ин ҷо 
ба маънои тақдир ва илми Аллоҳ аст, яъне агар дар майсазор 
чаронед, кореро анҷом медиҳед, ки Аллоҳ Таоло дар Лавҳулмаҳфуз 
навиштааст ва донистааст, инчунин агар дар регзор чаронед, 
кореро анҷом медиҳед, ки Аллоҳ Таоло дар Лавҳулмаҳфуз 
навиштааст ва донистааст.   

Аз ин ҳама аён мегардад, ки калимаи "қадар" аз лафзҳои 
муштарак аст, ки чанд маъно дорад, аз ҷумла тақдир, илм, тадбир, 
вақт, таҳия, дар ашё хосса таъин кардан. Новобаста ба ин гуногунии 
маъно "қадар" ба маънои феълро иҷборан анҷом додани банда ё ба 
маънои ҳукми куллӣ дар бораи ҷузъиёт ва тафсилот ё ба маънои 
ягон сирре аз асрори Аллоҳ ворид нашудааст. Аз ин рӯ, калимаи 
"қадар" маъноҳои луғавӣ дорад, ки Қуръон қадарро бо ҳамин 
маъноҳо кор фармудааст ва ҳадис низ қадарро бо маъноҳои Қуръон 
ба кор бурдааст. Ин ҷо чи дар маъноҳое, ки дар Қуръон ворид 
шудааст ва чи дар маъноҳое, ки дар ҳадис воирд шудааст, ихтилоф 
вуҷуд надорад. Маъноҳои ин лафз луғавӣ мебошад ва ба он ақл дахл 
надорад. Азбаски ғайр аз ин маъноҳо ҳам дар оят ва ҳам дар ҳадис 
маънои шаръӣ ворид нашудааст, маънои истилоҳӣ маънои шаръӣ 
гуфта намешавад. Аз ин аён мегардад, ки мақсад аз маъноҳое, ки дар 
оятҳо ва ҳадисҳо омадааст, тақдир ва илми Аллоҳ, яъне дар 
Лавҳулмаҳфуз навиштани Аллоҳ мебошад, на қадаре, ки 
мутакаллимон баъдтар дар он ихтилоф кардаанд. Ин ба баҳси 
қазову қадар, ки мутакаллимон ворид сохтанд, алоқае надорад. 
Аммо Табаронӣ бо санади ҳасан аз Ибни Масъуд ҳадиси зеринро 
марфуъан овардааст:  
 

"Агар қадар зикр гардад, худдорӣ кунед", яъне агар илми 
Аллоҳ ва ашёро тақдир кардани Ӯ Таоло зикр гардад, дар ин бора ба 
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андеша фурӯ наравед, зеро аз тарафи Аллоҳ будани тақдири ашё 
маънои онро дорад, ки Аллоҳ онҳоро дар Лавҳулмаҳфуз навиштааст 
ва донистааст. Онҳоро донистани Аллоҳ аз сифатҳои Аллоҳ ба ҳисоб 
меравад, ки ба он имон овардан воҷиб мебошад. Маънои ҳадис ин 
аст, ки агар ашёро муқаддар кардану донистани Аллоҳ, яъне дар 
Лавҳулмаҳфуз навиштани Аллоҳ зикр гардад, дар ин бора ба баҳс 
шурӯъ накунед, балки худдорӣ намоед ва таслим шавед.  

Ҳадисе, ки Муслим аз тариқи Товус овардааст, монанди ҳамин 
аст:  

"Ман бо асҳоби Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص вохӯрдам, онҳо мегуфтанд, ки 

ҳама чиз бо қадар аст". Маънои ҳадис бо тақдир ва илми Аллоҳ 

мебошад. Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтаанд: ..." 

 

"Агар ба ту чизе (мусибате) расад, нагӯ, ки агар фалон 
корро мекардам, фалон хел мешуд, вале бигӯ, ки Аллоҳ тақдир 
кардааст, ҳар чиро бихоҳад, ба ҷо меорад". Ин ҳадисро Муслим аз 
тариқи Абӯҳурайра ривоят кардааст. Маънои ҳадис ин аст, ки Аллоҳ 
дар Лавҳулмаҳфуз китобат кардааст, яъне донистааст. Ин ҳама аз 
боби сифатҳои Аллоҳанд, ки Аллоҳ ашёро пеш аз вуқӯи онҳо 
медонад ва ашё аз рӯи қадар, яъне илми Аллоҳ ба вуқӯъ меояд. Ин 
ҳадисҳо ба баҳси "қазову қадар" дахле надоранд.   
 

 

 
 

ҚАЗО 

Дар луғат гуфта мешавад: « » - чизеро устувор ва 

муқаддар сохт; « » - дар байни ду хусуматгар ҳукм ва фасл 

намуд; « » - корро ба охир расонид. Калимаи "қазо" дар оёти 

Қуръон бо чанд маъно ворид шудааст. Аллоҳ Таоло мефармояд:   
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"Чун иродаи чизе кунад, мегӯяд: "Мавҷуд шав!" ва он чиз 
мавҷуд мешавад" [2:117], яъне агар ба коре қатъиян ҳукм кунад, 
он кор бе ягон муқобилат ва таваққуф ба вуқӯъ меояд.   

 

 

"Ӯст, ки шуморо аз гил биёфарид ва умре муқаррар кард: 
муддате дар назди Ӯ муайян" [6:2], яъне барои махлуқе, ки аз гил 
офаридааст, муддатеро дар байни пайдоиш ва марги ӯ таъин намуд.   

 

 

"Парвардигорат муқаррар дошт, ки ҷуз Ӯро напарастед" [17:23], 
яъне қатъӣ амр намуд, ки ба ғайри Ӯ ибодат накунед.   

 

 

"Ҳеҷ марди мӯъмину зани мӯъминро нарасад, ки чун Аллоҳу 
пайғамбараш дар коре ҳукме карданд, онҳоро дар он корашон 
ихтиёре бошад" [33:36], яъне ба амре фармояд, ба ҳукме ҳукм 
кунад.   
 

 

"Он гоҳ ҳафт осмонро падид овард" [41:12], яъне осмонро дар ҳоле 
пойдор сохт, ки аз ҳафт осмон иборат аст.  

  

 

"То он кор, ки муқаррар дошта буд, воқеъ гардад" [8:44], яъне 
барои анҷом додани коре, ки воқеъ шудани он лозим аст, қатъиян 
тасмим бигирад.  
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"Ва кор ба поён омад" [11:44], яъне ин корро, ки ҳалок ва нобуд 
кардани онҳо мебошад, ба итмом расонид ва аз он фориғ шуд.   

 

 

"То он ҳангом, ки муддати муайяни умратон ба поён расад" 
[6:60], яъне то мӯҳлатеро, ки барои зинда гардонидан ва бинобар 
амалҳояшон ҷазо додани мурдагон таъин ва муқаррар намудааст, 
қатъиян ҳал бикунад.  

 

 

 "Бигӯ: "Агар он чиро, ки бад-ин шитоб металабед, ба дасти ман 
буд, миёни ману шумо кор ба поён мерасид" [6:58], яъне кор ба 
охир мерасид ва ман бо тезӣ шуморо ҳалок мекардам.  
 

 

"Ва ин корест ҳатмӣ ва поёнёфта" [19:21], яъне корест, ки аз 
тарафи Аллоҳ қатъӣ қарор карда шудааст ва ҳукмест, ки ба вуҷуд 
омаданаш ҳукм карда шудааст, яъне амалест, ки бе ихтиёри ту ба 
вуқӯъ меояд, зеро он аз қазои Аллоҳ аст.   

 

 

"Ва ин ҳукмест ҳатмӣ аз ҷ. [17:91]  
 

( ) масдари (  ) – “корро ҳатмӣ гардонид” мебошад ва  

яъне ба дӯзах фуромадани онҳо бар зиммаи ( ) – коре, ки ҳукм 

кард шудааст, яъне ба дӯзах фуромадни онҳо бар зиммаи Аллоҳ 
ҳатмист, ки Ӯ ин корро ба худ ҳатмӣ гардонид ва қазо кард.   

Бинобар ин, калимаи "қазо" лафзи муштарак аст, ки чанд маъно 
дорад, аз ҷумла чизеро устувор сохт; кореро ба охир расонид, кореро 
иҷро кард; ба амре фармуда, онро ба охир расонд; ба вуҷуд омадани 
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кореро ҳатмӣ гардонида, ба он қатъиян қарор кард; коре ба охир 
расид ва ба он ҳукм кард; ба коре қатъиян фармуд.   

Новобаста ба ин гуногунии маъно, дар ягон ҷой ворид 
нашудааст, ки қазо ҳукми Аллоҳ дар куллиёт бошад, инчунин дар 
ягон ҷой ворид нашудааст, ки қадар ҳукми Аллоҳ дар ҷузъиёт 
бошад. Аз ин рӯ, калимаи "қазо" маъноҳои луғавӣ дорад, ки Қуръон 
онро бо ин маъноҳо истифода намудааст ва ин ҷо дар маъноҳое, ки 
ворид шудаанд, ягон ихтилоф вуҷуд надорад. Ин маъноҳои лафзҳо 
луғавӣ аст ва ақл ба онҳо дахле надорад. Агар "қазо" маънои шаръие 
дошта бошад, ин маъно бояд дар ҳадисе ё ояте ояд, то дар хусуси ин 
маъно гуфта шавад, ки "ин маъно шаръист". Ҳол он ки ин гуна 
маъно ворид нашудааст. Бинобар ин, мақсад аз қазое, ки дар оёт 
ворид шудааст, "қазову қадар"-е нест, ки баъдан мутакаллимон дар 
хусуси он ихтилоф намуданд. Оёте, ки дар онҳо калимаи "қазо" 
ворид шудааст, ба баҳси "қазову қадар" алоқае надоранд, инчунин 
оёту аҳодисе, ки маънои "қадар"-ро дар бар гирифтаанд, ба баҳси 
"қазову қадар" алоқае надоранд. Зеро ин оёту ҳадисҳо дар бораи 
сифатҳо ва корҳои Аллоҳ хабар медиҳанд, вале "қазову қадар" дар 
хусуси феъли банда баҳс мекунад. Баҳси ин оёт шаръӣ ва маъноҳои 
онҳо луғавианд, аммо баҳси "қазову қадар"-и мутакаллимон ақлист. 
Ин оёту аҳодис бо маъноҳои луғавӣ ё шаръӣ тафсир карда 
мешаванд, аммо баҳси "қазову қадар" маънои истилоҳӣ дорад, ки 
мутакаллимон ба он гузоштаанд. 

 

 

 

ҚАЗОВУ ҚАДАР 

"Қазову қадар" бо ин ном, яъне бо якҷоя дарҷ кардани ду 
калима барои маънои ягона мафҳуми муайян дорад, яъне 
калимаҳои "қазову қадар" бо ҳам пайваста ва ду чизи аз якдигар 
ҷудонашаванда мебошанд, ки ҳар ду якҷоя мафҳуми (мадлули) 
муайяне доранд, ба ин мафҳум дохил кардани чизи дигар дуруст 
нест ва ҳеҷ кас аз саҳобагон ва тобеин ин мафҳумро истифода 
набурдааст. Аз омӯзиши нусуси шаръиву луғавӣ, суханони 
саҳобагон, тобеин ва уламое, ки баъд аз онҳо омадаанд, аён 
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мегардад, ки калимаҳои "қазо" ва "қадар" якҷоя бо мафҳуми 
муайяни истилоҳӣ на аз тарафи ягон саҳоба ё тобеин истифода 
шудааст, на дар Қуръон ва на дар ҳадис. Ин ду калима танҳо бо 
маънои луғавӣ якҷоя ворид шудаанд. Дар ҳадисе, ки Баззор аз ҷобир 

бо санади ҳасан ривоят кардааст, Набӣ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтаанд:  
 

"Аксари одамон аз уммати ман баъд аз қазо ва қадари 
Аллоҳ барои нафс мемиранд".  

Бинобар ин, мафҳуми истилоҳие, ки номи мазкур ба он далолат 
мекунад, танҳо баъд аз пайдоиши мутакаллимон дар интиҳои асри 
якум ва баъд аз тарҷума шудани фалсафаи юнонӣ ба вуҷуд омад. 
Дар асри саҳобагон ин мафҳум вуҷуд надошт ва дар бораи ин ду 
калима ҳамчун номи ягонаи мафҳуми муайяни истилоҳӣ ҳеҷ гуна 
ихтилоф ё баҳс рух надод. Дар тӯли асри саҳобагон баҳси "қазову 
қадар" дар байни мусулмонон маъруф набуд, ҳол он ки калимаҳои 
"қазо" ва "қадар" дар ҳадисҳо алоҳида-алоҳида ва инчунин дар 
ҳадиси мазкури ҷобир якҷоя ворид шудааст, вале дар ҳамаи онҳо ба 
маънои луғавӣ ворид шудааст, на ба маънои истилоҳӣ. Калимаи 
"қазо" дар ҳадиси қунут ворид шудааст, ки Ҳасан мегӯяд: 

"Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ба ман калимаҳоеро омӯзонданд, ки дар қунути витр 

бихонам". Сипас, дуои қунутро зикр кард, ки дар он аз ҷумла 
омадааст: 

 

"Нигоҳ дор маро ва дур кун аз ман бадии он чиро, ки қазо 
кардаӣ, зеро Ту барҳақ қазо мекунӣ ва бар Ту қазо карда 
намешавад". Ин ҳадисро Дорамӣ аз тариқи Ҳасан ибни Алӣ 
баровардааст ва маънои ҳадис ин аст, ки аз ман бадии он чиро, ки 
ҳукм кардаӣ, дур кун, зеро Ту ҳар бо он чи ирода кунӣ ҳукм мекунӣ 
ва бар Ту ҳукм карда намешавад. Калимаи "қадар" дар ҳадиси 

ҷабраил дар баъзе ривоятҳо омадааст: "Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд:  

 

"Ва имон биёрӣ, ки некӣ ва бадии қадар аз тарафи Аллоҳ 
аст". Ин ҳадисро Муслим аз тариқи Умар ибни Хаттоб ривоят 

кардааст. Инчунин дар сухани зерини Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ворид шудааст:   
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"Магӯ, ки агар фалон корро мекардам, фалон чиз мешуд, 
балки бигӯ, ки Аллоҳ тақдир кардааст ва ҳар чиро, ки хоҳад, 
анҷом медиҳад". Ин ҳадисро Муслим аз тариқи Абӯҳурайра ривоят 
кардааст ва маънои калимаи "қадар" дар ин ду ҳадис тақдир ва 
илми Аллоҳ мебошад, яъне ба он ки Аллоҳ ашёро дар Лавҳулмаҳфуз 
менависад ва пеш аз пайдошавии онҳо: хоҳ хайр бошад, хоҳ шарр, 
медонад, имон биёр ва бигӯ, ки Аллоҳ онро дар Лавҳулмаҳфуз 
навиштааст ва пеш аз пайдошавиаш донистааст ва ҳар чиро, ки 
хоҳад, анҷом медиҳад. Мусулмонон дар хусуси маънои калимаи 
"қазо", ки дар ҳадиси боло ва ҳадисҳои дигар ворид шудааст, 
ихтилофе ва дар хусуси лафзу мафҳуми он баҳсе накарданд.  

Мусулмонон пеш аз пайдоиши фалсафаи юнонӣ дар байнашон 
дар хусуси маънои калимаи "қадар", ки дар ин ду ҳадиси боло ворид 
шудааст, ихтилофе надоштанд ва дар хусуси лафзу мафҳуми он баҳс 
низ намекарданд. Вале баъд аз пайдо шудани фалсафаи юнонӣ дар 
байни мусулмонон дар Кӯфа ҷамоате пайдо шуд, ки мегуфт: "Қадар, 
яъне муқаддар нест ва ҳар як чиз бе тақдиркунии пешакӣ пайдо 
мешавад". Ин ҷамоат "қадария" номида шуд. Онҳо қадарро инкор 
менамуданд ва мегуфтанд: "Аллоҳ асли ашёро офаридааст, сипас ба 
ҳоли худ вогузоштааст ва ҷузъиёти ашёро намедонад". Ин бо он чӣ, 
ки бо насси сареҳи Қуръон ворид шудааст, мухолиф буд. Зеро Аллоҳ 
холиқи ҳама ашё: чи хурд ва чи бузург, чи асл ва чи фаръ мебошад 
ва Ӯ Таоло ҳама ашёро пеш аз пайдошавиаш тақдир кардааст, яъне 
дар Лавҳулмаҳфуз навиштааст, яъне пеш аз пайдошавиаш 
донистааст.   

Аллоҳ Таоло фармудааст:   

 

 

"Ҳар чизеро Ӯ офаридааст ва ба ҳар чизе доност!" [6:101],  
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"Ҳар чиро, ки дар хушкиву дарёст, медонад. Ҳеҷ барге аз 
дарахте намеафтад, магар он ки аз он огоҳ аст. Ва ҳеҷ донае дар 
торикиҳои замин ва ҳеҷ тареву хушке нест, ҷуз он ки дар 
китоби мубин омадааст" [6:59]. 
 

 Вале ин ихтилоф ва баҳс дар бораи ибораи "қадари Аллоҳ" ба 
маънои донистани Аллоҳ буд. Қадария мегӯяд: "Аллоҳ асли ашёро 
медонад, вале ҷузъиёти онҳоро намедонад". Ислом мегӯяд, ки Аллоҳ 
ҳам асл ва ҳам ҷузъиёти ашёро медонад. Баҳс дар хусуси қадари 
Аллоҳ, яъне илми Аллоҳ баҳс дар мавзӯи донистани Аллоҳ мебошад 
ва аз мавзӯи "қазову қадар" фарқ мекунад. Он мавзӯи дигараст, ки 
аз баҳси "қазову қадар" алоҳида мебошад. Он баҳси дигар ва аз баҳси 
"қазову қадар" ҷудогона аст. Воқеи пайдоиши он ҳамин тавр аст, 
яъне мавзӯи баҳси он аз мавзӯи баҳси "қазову қадар" фарқ мекунад.   

Ҳамин тавр, аён мегардад, ки калимаҳои "қазо" ва "қадар" ҳар як 
алоҳида-алоҳида ворид шудааст ва ҳар яки онҳо дорои маънои 
муайянест, ки ба баҳси "қазову қадар" алоқае надоранд, яъне 
калимаи "қазо" бо ҳама маъноҳои луғавӣ ва шаръӣ аз тарафи Шореъ 
ворид шудааст ва калимаи "қадар" низ бо ҳама маъноҳои луғавӣ ва 
шаръӣ аз тарафи Шореъ ворид шудааст. Ҳеҷ яки ин ду калима: чи 
дар алоҳидагӣ ва чи дар якҷоягӣ, ба баҳси "қазову қадар" алоқае 
надорад. Дар ин ду калима бо маъноҳое, ки дар луғат ва шаръ барои 
ҳар яки онҳо ворид гаштаанд, қонеъ бояд шуд.   

Оёте, ки дар баёни илми Аллоҳ ворид шудаанд, далолат 
мекунанд, ки илми Аллоҳ ҳама чизро иҳота мекунад. Масалан, Аллоҳ 
Таоло мегӯяд:   

 

 

"Ҳеҷ мусибате ба мол ё ба ҷонатон нарасад, магар пеш аз он ки 
биёфаринемаш, дар китобе навишта шудааст. Ва ин бар Аллоҳ 
осон аст!" [57:22],  
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"Бигӯ: "Мусибате ҷуз он чӣ Аллоҳ барои мо муқаррар кардааст, 
ба мо нахоҳад расид. Ӯ мавлои мост ва мӯъминон бар Аллоҳ 
таваккул кунанд" [9:51],  

 

"Ба қадри заррае ё кӯчактар аз он ва ё бузургтар аз он дар 
осмонҳову замин аз Аллоҳ пинҳон нест ва ҳама дар китоби 
мубин омадааст" [34:3],  

 

 

"Ва Ӯст, ки шуморо шабҳангом мемиронад ва ҳар чӣ дар рӯз 
кардаед, медонад, он гоҳ бомдодон шуморо зинда месозад. То 
он ҳангом, ки муддати муайяни умратон ба поён расад. Сипас 
бозгаштатон ба назди Ӯст ва шуморо аз он чӣ кардаед, огоҳ 
мекунад" [6:60]. 
 

 Ин оёт ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص нозил шуд ва саҳобагон онҳоро азхуд 

намуданд, вале баҳси "қазову қадар" ба хаёли онҳо наомад. Илова 
бар ин, мазмуну мафҳум ва далолати оёти мазкур дар баёни илми 
Аллоҳ ворид шудаанд ва ба баҳси "қазову қадар" алоқае надоранд. 
Инчунин ояти зерин ба баҳси "қазову қадар" алоқае надорад:   

  

 

"Ва агар хайре ба онҳо расад, мегӯянд, ки аз ҷониби Аллоҳ буд 
ва агар шарре ба онҳо расад, мегӯянд, ки аз ҷониби ту буд. Бигӯ: 
"Ҳама аз ҷониби Аллоҳ аст". Чӣ бар сари ин қавм омадааст, ки 
ҳеҷ суханеро намефаҳманд?" [4:78].  
 

Зеро ин оят раддия ба кофиронест, ки байни бадӣ ва некиро 

ҷудо сохта, бадиро аз Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ва некиро аз Аллоҳ мешуморанд. 

Пас Аллоҳ ба онҳо ҷавоб дод, ки ҳар ду аз назди Аллоҳ аст. Ин сухан 
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дар бораи некӣ ва бадие нест, ки инсон содир мекунад, балки дар 
бораи ҷанг ва марг аст. Худи ин оят ва ояти пеш инро баён мекунад:   

 

 

"Ва гуфтанд: "Эй Парвардигори мо, чаро ҷангро бар мо воҷиб 
кардаӣ ва моро мӯҳлат намедиҳӣ, то ба марги худ, ки наздик аст, 
бимирем?" Бигӯ: "Матои инҷаҳонӣ андак аст ва охират аз они 
парҳезгорон аст ва ба шумо ҳатто ба қадри риштае, ки дар 
миёни ҳастаи хурмост, ситам намешавад". Ҳар ҷо, ки бошед, 
валав дар ҳисорҳои сахт устувор, марг шуморо дармеёбад. Ва 
агар хайре ба онҳо расад, мегӯянд, ки аз ҷониби Аллоҳ буд ва 
агар шарре ба онҳо расад, мегӯянд, ки аз ҷониби ту буд. Бигӯ: 
"Ҳама аз ҷониби Аллоҳ аст". Чӣ бар сари ин қавм омадааст, ки 
ҳеҷ суханеро намефаҳманд? Ҳар хайре, ки ба ту расад, аз ҷониби 
Аллоҳ аст ва ҳар шарре, ки ба ту расад, аз ҷониби худи туст. Туро 
ба рисолат ба сӯи мардум фиристодем ва Аллоҳ ба шаҳодат 
кофист" [4:77-79].  
 

Мавзӯъ чизест, ки бар онҳо мерасад, на чизе, ки онҳо барпо 
мекунанд. Аз ин рӯ, ин оёт ба баҳси "қазову қадар" алоқае надоранд.   

Бинобар ин, ҳама чизҳое, ки дар боло зикр шуд, ба баҳси "қазову 
қадар" ягон вобастагӣ надорад ва ба доираи мафҳуми он дохил 
намешавад. Пас, ин баҳс ба ҳамаи чизҳое, ки қабл аз ин омад, 
мутлақо алоқае надорад. Балки "қазову қадар" мафҳумест, ки аз 
фалсафаи юнонӣ ворид шудааст. Мӯътазила онро нақл карда, дар 
бораи он раъйи худро баён намуд. Аҳли суннат ва ҷабария раъйи 
онро инкор карданд, пас аҳли суннат ба ҷабария низ эътироз намуд. 
Баҳс ба ин маъно маҳдуд шуд ва дар асоси ягона идома ёфт. Инак, 
масъала мафҳумест, ки аз фалсафаи юнонӣ ворид шудааст. Ин 
мафҳум дар аснои мунозараи мусулмонон бо кофироне, ки бо 



   91 

 

фалсафаи юнонӣ мусаллаҳ шудаанд, ба миён омадааст. Ин 
мафҳумест, ки ба ақида тааллуқ дорад ва дар хусуси он баён 
намудани раъйи Ислом ирода карда шудааст. Мӯътазила дар хусуси 
он раъй изҳор кард. ҷабария ба онҳо раддия дода, раъйи дигаре 
изҳор кард. Аҳли суннат раъйи ҳар дуро рад карда, раъйи худро баён 
кард ва онро раъйи сеюмин номид, ки аз байни ду раъй баромадааст 
(онҳо ин раъйи худро "шири холиси барои нӯшандагон болаззат, ки 
аз байни саргин ва хун баромадааст", тавсиф намуданд).  

Бинобар ин, мавзӯи баҳс маълум шуд. Он мавзӯест, ки аз 
фалсафаи юнонӣ сар задааст. Азбаски ин мавзӯъ ба ақида вобастагӣ 
дорад, бояд мусулмон дар хусуси он чигунагии эътиқоди худро баён 
намояд. Дар воқеъ, мусулмонон раъйи худро перомуни ин масъала 
баён намуда, ба се мазҳаб ҷудо шуданд. Аз ин рӯ, масъалаи "қазову 
қадар"-ро ба он чизе, ки дар луғат ва шариат оид ба маънои "қазо" ё 
ба маънои "қадар" ворид шудааст, мансуб донистан ҷоиз нест, 
инчунин ба мавзӯи "қазову қадар" нисбат додани ҳар маъное, ки 
мутлақо аз фаразу тасаввур ва хаёл бармеояд, ҷоиз намебошад. 
Чунончи гуфта шавад, ки "Албатта "қазо" ин ҳукми куллӣ дар бораи 
куллиёт ва "қадар" ҳукми ҷузъӣ дар бораи ҷузъиёт ва тафсилоти 
онҳост" ва ё "қадар" тарҳрезии азалии ашё ва "қазо" ин мувофиқи 
ҳамон тақдир ва тарҳрезӣ амалӣ гардондан ва офаридан аст". Оре, 
ин чиз ҷоиз нест, зеро он танҳо хаёлу тасаввур кардан ва зӯри 
беҳуда барои ҳила кор фармудан дар татбиқи баъзе лафзҳои луғавӣ 
ва шаръӣ мебошад. Зеро ин лафзҳо ба чунин маъно далолат 
намекунанд, балки ба маъноҳои умумӣ далолат мекунанд ва 
ҳангоми вуҷуд надоштани хоскунандае хос кардани онҳо ба чунин 
маъноҳо ҳукм баровардан бидуни далел аст. Инчунин гуфтан ҷоиз 
нест, ки "қазову қадар" сирре аз асрори Аллоҳ аст ва шариат моро аз 
баҳс кардан дар хусуси он боздоштааст". Зеро ягон насси шаръӣ 
баён нанамудааст, ки онҳо сирре аз асрори Аллоҳ мебошанд. Илова 
бар ин, он мавзӯи маҳсус мебошад, ки мебояд дар хусуси он изҳори 
раъй кард. Пас чӣ тавр метавон гуфт, ки баҳс дар хусуси он мамнӯъ 
аст? Азбаски воқеи ин масъала маҳсус ва мавзӯи он ба корҳое 
тааллуқ дорад, ки ақл дар хусуси онҳо баҳс мекунад, инчунин 
мавзӯи мазкур ба имон овардан ба Аллоҳ вобастагӣ дорад, он баҳси 
ақлӣ мебошад. Бинобар ин, дар бораи "қазову қадар" бояд аз рӯи он 
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мафҳуме баҳс карда шавад, ки ба мавзеи баҳс гузошта шуда ва ба 
ҷузъе аз ақида табдил ёфтааст.  

Мафҳуми "қазову қадар" ё бо ибораи дигар гӯем, масъалаи 
"қазову қадар" амалҳои банда ва хоссаҳои ашё мебошад. Зеро 
масъалае, ки ворид шудааст, амалҳои банда ва чизҳое мебошад, ки 
дар натиҷаи ин амалҳо пайдо шудааст. Ба таври дигар гӯем, 
хоссаҳое мебошад, ки банда дар ашё пайдо кардааст. Яъне ин 
хоссаҳо магар офаридаҳои Аллоҳ ҳастанд ва Ш онҳоро офарида ё 
пайдо кардааст, ё ки онҳо аз тарафи бандаанд, яъне банда онҳоро 
офарида ва пайдо кардааст? Мӯътазила ҳама гуфтанд, ки дар 
ҳақиқат банда амалҳояшро худ меофарад, пас офаринанда ва 
пайдокунандаи амал банда аст. Онҳо дар бобати хоссаҳо ихтилоф 
намуданд. Баъзе гуфтанд: "Дар ҳақиқат банда офаринандаи ҳамаи 
хоссаҳоест, ки аз дасти инсон рух медиҳад, яъне банда онҳоро ба 
вуҷуд меорад". Дигаре байни хоссаҳоро ҷудо кард ва чунин 
пиндошт, ки қисме, аз онҳоро банда дар ашё меофарад ва пайдо 
мекунад ва қисме аз онҳоро Аллоҳ Таоло дар ашё меофарад ва пайдо 
мекунад. Вале ҷабария гуфтанд: "Аллоҳ ҳамаи амалҳои инсон ва 
ҳамаи хоссаҳои дар ашё пайдокунандаи инсонро меофарад ва 
онҳоро пайдо мекунад. Банда на ба офаридан ва пайдо кардани амал 
алоқа дорад ва на ба пайдо кардани хоссае, ки дар чиз мавҷуд аст". 
Аҳли суннат гуфтанд: "Амалҳои банда ва хоссаҳои дар ашё 
пайдокунандаи бандаро Аллоҳ Таоло меофарад". Вале чунин 
афзуданд, ки "Аллоҳ онҳоро ҳангоме меофарад, ки банда амалро 
иҷро намояд ва хоссаро пайдо кунад. Пас Аллоҳ онҳоро ҳангоми 
қудрат ёфтан ва ирода кардани банда меофарад, на бо қудрат ва 
иродаи банда".  

Масъала ҳамин аст, яъне масъалаи "қазову қадар" ва хулосаи 
раъйҳо дар бораи он ҳамин аст. Ҳар кӣ ба ин масъала бо диққат 
бингарад, дармеёбад, ки пеш аз ҳама донистани асоси баҳси мавзӯи 
мазкур зарур аст, то ки баҳс бар он асос бунёд шавад ва натиҷаи 
муайяне ба даст ояд, ки асоси баҳс онро талаб мекунад, на натиҷаи 
мутлақ. Асоси баҳси  

"қазову қадар" амали банда, аз ҷиҳати онро банда ё Аллоҳ 
офаридан, нест. Асоси баҳс ба амали банда вобаста будани иродаи 
Аллоҳ Таоло ва бо таъсири ҳатмии ин ирода сурат гирифтани амали 
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банда низ нест. Илми Аллоҳ Таоло низ аз ҷиҳати донистан ва фаро 
гирифтан кореро, ки банда анҷом медиҳад асоси баҳс нест. Инчунин 
асос дар "Лавҳулмаҳфуз" навишта шудани амали банда ва 
мувофиқи ин навиштаҷот ин амалро ҳатман барпо кардани ӯ низ 
нест. Оре, асосе, ки баҳс бар он барпо мегардад, мутлақо ин чизҳо 
нестанд. Зеро инҳо аз ҷиҳати савобу ҷазо ба ин мавзӯъ алоқае 
надоранд, балки алоқаи онҳо аз ҷиҳати аз нестӣ пайдо кардан, 
иродаи ба ҳамаи мумкинот тааллуқдор, илми ҳар як чизро 
фарогиранда ва ҳар як чизро дар бар гирифтани "Лавҳулмаҳфуз" 
мебошад. Ин алоқа мавзӯи дигар буда, аз мавзӯи савоб ё ҷазо додан 
аз рӯи амал ҷудо мебошад. Аммо мавзӯи баҳсе, ки масъалаи "қазову 
қадар" бар он бунёд мегардад, мавзӯи совоб ё ҷазо додан аз рӯи амал 
мебошад, яъне оё банда дар иҷрои амал, хоҳ он нек бошад, хоҳ бад 
маҷбур аст ё боихтиёр? Оё банда дар кардан ё накардани амале 
ихтиёр дорад ё на?  

Ҳар кӣ ба афъоли бандагон бо диққат бингарад, дармеёбад, ки 
инсон дар ду доира зиндагӣ мекунад. Бар доираи якум инсон ҳукм 
меронад. Он доираест, ки дар зери тасарруфоти инсон қарор дорад 
ва дар ин доира амалҳое ба вуқӯъ меоянд, ки онҳоро маҳз ӯ бо 
ихтиёри худ барпо мекунад. Аммо доираи дуюм бар инсон ҳукм 
меронад ва инсон дар зери тасарруфоти ин доира қарор дорад. Дар 
ин доира амалҳое ба вуқӯъ меоянд, ки хоҳ онҳо аз тарафи инсон 
содир шаванд, хоҳ бар болои ӯ, инсон ба ин амалҳо алоқае надорад.  

Амалҳое, ки дар доираи бар инсон ҳукмронанда содир 
мешаванд, инсон ба онҳо дахле надорад ва ба пайдоиши онҳо 
алоқаманд ҳам нест. Ин амалҳо ба ду қисм ҷудо мешаванд: қисме, ки 
онро низоми вуҷуд бевосита тақозо мекунад ва қисме, ки низоми 
вуҷуд – агарчӣ ҳеҷ чиз аз доираи низоми вуҷуд берун намебарояд – 
онҳоро бевосита тақозо намекунад. Он амалҳое, ки низоми вуҷуд 
онҳоро бевосита тақозо мекунад, инсонро ба ин қонунҳо мутеъ 
мегардонад. Бинобар ин, инсон маҷбуран мувофиқи онҳо ҳаракат 
мекунад. Зеро ӯ бо ҳамроҳии коинот ва ҳаёт мувофиқи низоми 
махсус дар ҳаракат аст, ки аз он ақиб намемонад. Аз ин рӯ, амалҳо 
дар ин доира бе иродаи ӯ содир мешаванд. Ӯ дар ин доира 
гардондашуда асту ихтиёр надорад. Масалан, ӯ ба ин дунё бе иродаи 
худ омад ва аз ин ҷо бе иродаи худ меравад. Ӯ бо ҷисми худ бевосита 
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дар ҳаво парида ва бо ҳолати табиӣ дар болои об гашта 
наметавонад. Имкон надорад, ки ранги чашмони худро биофарад ва 
ё шакли сар ва ҳаҷми ҷисмашро ба вуҷуд орад. Бешак, 
бавуҷудорандаи ҳамаи инҳо Аллоҳ Таолост ва бандаи махлуқ ба ин 
корҳо ягон таъсир ва алоқае надорад. Зеро Аллоҳ низоми вуҷудро 
офарида, онро танзимдиҳандаи олами ҳастӣ қарор додааст. Ин 
ҳастӣ мувофиқи низоми мазкур ҳаракат мекунад ва имкон надорад, 
ки аз он ақиб монад. Аммо қисми дуюм, амалҳое мебошанд, ки дар 
дар доираи тавоноии инсон нестанд ва инсон онҳоро аз худ дур 
карда наметавонад, низоми вуҷуд низ онҳоро тақозо намекунад. 
Онҳо амалҳое мебошанд, ки аз тарафи инсон ё бар болои инсон бе 
ихтиёри ӯ содир мешаванд ва ӯ онҳоро мутлақо дур карда 
наметавонад. Чунончи шахсе аз болои девор бар болои шахси 
дигаре афтода ӯро бикушад ё шахсе ба сӯи паррандае тир андозад, 
тир ба инсоне расад, ки тирандоз надонад ва дар натиҷа ӯро ба қатл 
расонад, қатора, сайёра ва ё ҳавопаймое дар нитиҷаи вайроншавии 
ногаҳонӣ, ки имкони бартараф кардани он мавҷуд набошад, дучори 
садама гардад, дар натиҷа савораҳо ба ҳалокат расанд ва ғайраҳо. 
Зеро ин амалҳо, ки аз тарафи инсон ё бар болои ӯ содир шуданд, 
гарчанд ин қабил корҳоро низоми вуҷуд тақозо накунад, онҳо аз 
тарафи инсон ё бар болои инсон бидуни иродаи ӯ содир шудаанд. 
Ин амалҳо дар доираи тавоноии инсон нестанд, пас онҳо ба доирае 
дохил мешаванд, ки бар инсон ҳукмрон аст. Ҳамаи ин амалҳо, ки дар 
доираи бар инсон ҳукмронанда содир шудаанд, қазо номида 
мешаванд. Зеро танҳо Аллоҳ ин амалҳоро ҳукм кардааст ва банда 
дар инҳо на иродаи озод дорад ва на ихтиёре. Бинобар ин, Аллоҳ 
бандаро аз рӯи ин амалҳо муҳосаба намекунад, ҳарчанд дар ин 
амалҳо нисбати инсон фоида ё зарар, дӯстдорӣ ва бадбинӣ мавҷуд 
бошад, яъне ҳарчанд дар онҳо мувофиқи тафсири инсон некӣ ё бадӣ 
мавҷуд бошад, ҳол он ки некӣ ва бадиро дар ин амалҳо танҳо Аллоҳ 
медонад. Зеро инсон ба ин амалҳо алоқае надорад, на дар бораи 
онҳо чизеро медонад ва на дар бораи кайфияти эҷоди онҳо. Ӯ ин 
амалҳоро мутлақо аз худ дур ва ё ба худ ҷалб карда наметавонад. Аз 
ин рӯ, инсон барои ин амалҳо савоб ё ҷазо дода намешавад. Пас ин 
қазо мебошад ва дар чунин ҳолат гуфта мешавад, ки "ин кор бо 
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ҳукми қазо воқеъ шуд". Бар инсон лозим аст, ки ин қазоро аз тарафи 
Аллоҳ Субҳонаҳу ва Таоло дониста, ба он имон орад.  

Аммо амалҳое, ки дар доираи инсон бар он ҳукмронанда содир 
мешаванд, он доираест, ки инсон дар он зимни низоми интихоб 
кардаи худ бо ихтиёр равона аст, хоҳ он шариати Аллоҳ бошад, хоҳ 
ғайри он. Дар ин доира амалҳо чи аз тарафи инсон ва чи бар болои 
инсон бо иродаи худи ӯ воқеъ мешаванд. Масалан, ӯ кадом вақт 
хоҳад, роҳ меравад, мехӯрад, менӯшад, ба сафар мебарояд ва кадом 
вақт хоҳад, аз ин корҳо даст мекашад. Инчунин ӯ чӣ тавре ки хоҳад 
бо оташ месӯзонад ва бо корд мебурад, гуруснагии навъ, гуруснагии 
мулк ё гуруснагии меъдаро чӣ тавре ки хоҳад сер мекунад. Бо 
ихтиёри худ амалеро барпо мекунад ва бо ихтиёри худ аз он даст 
мекашад. Бинобар ин, ӯ аз амалҳое, ки дар ин доира барпо мекунад, 
пурсида мешавад, пас агар ин амал аз ҷумлаи амалҳои сазовори 
савоб бошад, ба инсон савоб ва агар аз ҷумлаи амалҳои сазовори 
ҷазо бошад, ба инсон ҷазо дода мешавад. Ин амалҳо ба қазо алоқае 
надоранд ва қазо низ ба ин амалҳо алоқае надорад. Зеро инсон ин 
амалҳоро бо ирода ва ихтиёри худ барпо кард. Аз ин рӯ, амалҳои 
ихтиёрӣ ба доираи қазо дохил намешаванд. Аммо қадар чунин аст, 
ки амалҳо, хоҳ дар доираи инсон бар он ҳукмронанда ва хоҳ дар 
доираи бар инсон ҳукмронанда, аз тарафи ашё ва бар болои ашёе 
рух медиҳанд, ки аз моддаи коинот, инсон ва ҳаёт ҳастанд. Пас ин 
амал таъсиреро пайдо мекунад, яъне аз ин амал коре ба вуҷуд 
меояд. Инак, хоссаҳоеро, ки инсон дар ашё пайдо мекунад, худ 
офаридааст ё чунончи ашёро Аллоҳ Субҳонаҳу ва Таоло офаридааст, 
хоссаҳоро низ дар ашё Ӯ офаридааст? Агар кас ба ҳодисаҳое, ки дар 
ашё рух медиҳад, бо диққат бингарад, дармеёбад, ки онҳо аз 
хоссаҳои ашё мебошанд, на аз амали инсон. Зеро инсон он 
ҳодисаҳоро танҳо дар ашёе пайдо карда метавонад, ки ин ҳодисаҳо 
яке аз хоссаҳои он ашё мебошанд. Вале дар ашёе, ки ин ҳодисаҳо аз 
ҷумали хоссаҳои онҳо нестанд, инсон ҳодисаи дилхоҳро пайдо 
карда наметавонад. Бинобар ин, чунин корҳову ҳодисаҳо на аз 
амалҳои инсон, балки аз хоссаҳои ашё мебошанд. Зеро Аллоҳ Таоло 
ашёро офарида ва хоссаҳояшонро тавре тақдир намудааст, ки аз 
онҳо ҷуз хосияти тақдирнамудаи Аллоҳ чизи дигар ба вуҷуд 
намеояд. Чунончи аз донаи хурмо танҳо хурмо месабзад, на себ ва аз 
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мании инсон танҳо инсон ба вуҷуд меояд, на ҳайвоноти дигар. Дар 
ҳақиқат Аллоҳ барои ашё хоссаҳои муайянеро офарид. Масалан, дар 
оташ хосияти сӯзондан, дар чӯб хосияти сӯхтан ва дар корд хосияти 
буриданро офарида, тибқи низоми вуҷуд ин хоссаҳоро лозимӣ 
гардонид, ки онҳо нобуд намешаванд. Чун ба мушоҳида расад, ки 
хосияти шайъ аз байн рафтааст, дониста мешавад, ки Аллоҳ аз он 
шайъ ин хосиятро гирифтааст, ки ин ҳодисаи хориқулодат 
мебошад.  

Ҳодисаи хориқулодат аз ҷониби пайғамбарон рӯй дода, барои 
онҳо мӯъҷиза мешавад. Чӣ тавре ки Аллоҳ дар ашё хоссаҳоро 
офарид, дар инсон ғаризаҳо ва ҳоҷатҳои узвиро офарида, онҳоро 
монанди дигар ашё дорои хоссаҳои муайян гардонид. Масалан, дар 
ғаризаи навъ хоссаи майли ҷинсиро, дар ғаризаи бақо хоссаи майл 
ба моликиятро ва дар ҳоҷоти узвӣ гуруснагиро офарида, ин 
хоссаҳоро мувофиқи низоми вуҷуд бар ин чизҳо лозимӣ гардонид. 
Инак, ин хоссаҳои муайяне, ки Аллоҳ Субҳонаҳу ва Таоло дар ашё, 
ғаризаҳо ва ҳоҷоти узвии инсон офарид, қадар номида мешавад. 
Зеро танҳо Аллоҳ ин ашё, ғаризаҳо ва ҳоҷоти узвиро офарида, бар 
онҳо хоссаҳояшонро тақдир кард. Пас ҳангоме ки дар инсон шаҳват 
пайдо мешавад, ҳангоме ки ӯ бо кушодани чашмонаш мебинад, 
ҳангоми ба боло ҳаво додани санг он ба боло ва ҳангоми ба поён 
ҳаво додан ба поён меравад, ҳамаи ин чизҳо, аз амали инсон набуда, 
балки аз феъли Аллоҳ мебошанд. Ин чунин маъно дорад, ки Аллоҳ 
ин хоссаҳоро дар ашё сиришт, яъне ин ашёро офарид ва дар онҳо 
хоссаҳои муайянро пайдо кард. Аз ин бармеояд, ки ин хоссаҳо аз 
тарафи Аллоҳ мебошанд, на аз тарафи банда. Банда ба ин корҳо 
мутлақо на алоқае дорад ва на таъсире. Пас, ҳамин қадар мебошад. 
Ҳамин тавр, метавон гуфт, ки мафҳуми "қадар" дар баҳси "қазову 
қадар", хоссаҳои ашё мебошанд, ки инсон дар онҳо пайдо мекунад. 
Инсон бояд имон оварад, ки ин хоссаҳоро бар ашё танҳо Аллоҳ 
Субҳонаҳу ва Таоло тақдир кардааст.  

Бинобар ин, "қазову қадар" феълҳое ҳастанд, ки хоҳ онҳоро 
низоми вуҷуд тақозо кунад, хоҳ на, дар доираи бар инсон 
ҳукмронанда аз ҷониби инсон ё бар болои вай маҷбуран рух 
медиҳанд ва инчунин хоссаҳое мебошанд, ки инсон дар ашё пайдо 
мекунад. Маънои имон овардан ба некӣ ва бадии "қазову қадар" аз 
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ҷониби Аллоҳ Таоло ин аст, ки ҳар амале аз тарафи инсон ё бар 
болои инсон маҷбуран рух диҳад ва инсон онҳоро аз худ дур карда 
натавонад, инчунин хосиятҳое, ки ӯ дар ашё пайдо мекунад, ҳама аз 
ҷониби Аллоҳ Таоло мебошанд, на аз ҷониби банда. Банда ба онҳо 
алоқае надорад. Ҳамин тавр, амалҳои ихтиёрӣ аз баҳси "қазову 
қадар" мебароянд. Сабаб ин аст, ки ин амалҳо аз тарафи инсон ё бар 
болои ӯ ихтиёрӣ содир шуданд. Инчунин ҳангоме ки Аллоҳ инсонро 
офарид, дар ашё, ғаризаҳо ва ҳоҷоти узвӣ хоссаҳоро ва барои инсон 
ақли ҷудокунандаро офарид, ба ӯ дар кардан ё накардани амале 
ихтиёр дод ва ӯро ба кардан ё накардан маҷбур насохт. Дар хоссаҳои 
ашё, ғаризаҳо ва ҳоҷоти узвӣ низ чизеро ба вуҷуд наовард, ки 
инсонро ба кардан ё накардани коре маҷбур созад. Бинобар ин, 
инсон ба туфайли ақли ҷудокунандае, ки Аллоҳ ба ӯ ато намуд ва 
онро манотуттаклиф қарор дод, дар гом ниҳодан ба амале ё даст 
кашидан аз он боихтиёр аст. Аз ин рӯ, Аллоҳ ба инсон барои амали 
нек савобро таъин намуд, зеро ақли ӯ иҷрои фармонҳои Аллоҳ ва 
дуршавӣ аз боздоштҳои Ӯро ихтиёр намуд. Барои амали бад, иқобро 
таъин намуд, зеро ақли ӯ мухолифат ба фармонҳои Аллоҳ ва иҷрои 
боздоштҳои Ӯро ихтиёр намуд. Ба инсон мувофиқи ин амалҳо ҷазо 
додан аз рӯи ҳақиқат ва адолат аст. Зеро ӯ дар иҷрои ин амалҳо 
боихтиёр аст ва маҷбур нест. "Қазову қадар" ба ин амалҳо алоқае 
надорад. Балки масъала амалҳои худро ихтиёрӣ барпо кардани 
банда мебошад. Бинобар ин, инсон аз кардаи худ ҷавобгар аст:   

 

 

"Ҳар кас дар гарави корест, ки кардааст" [74:38].  
 

 

 

ҲИДОЯТ ВА ЗАЛОЛАТ 

"Ҳидоят" дар луғат роҳи рост ёфтан ва роҳ нишон додан 
мебошад. Мегӯянд: ( ) – "ӯро ба дин ҳидоят кард" ва ( ) 

– "ӯро ба роҳ ва хона ҳидоят кардам", яъне ба ӯ нишон додам.  
Залолат зидди роҳи рост ёфтан мебошад. Ҳидоят шаръан ба Ислом 
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роҳ ёфтан ва имон овардан аст, залолат шаръан аз Ислом мунҳариф 

шудан аст. Сухани Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص низ аз ҳамин ҷумла аст:   

 

"Уммати ман дар асоси залолат ҷамъ намешавад". Ин 
ҳадисро Аҳмад ривоят кардааст. Аллоҳ барои ҳидоятёфтагон 
ҷаннатро ва барои гумороҳшудагон дӯзахро омода кард, яъне Аллоҳ 
ба ҳидоятёфта савоб ва ба гумроҳшуда азоб дод. Пас, вобастакунии 
савобу иқоб ба ҳидояту залолат нишон медиҳад, ки ҳидояту залолат 
аз амали инсон ҳастанд, на аз тарафи Аллоҳ. Агар ҳидояту залолат 
аз тарафи Аллоҳ мебуд, Аллоҳ бинобар ҳидоят савоб ва бинобар 
залолат азоб намедод, зеро ин боиси нисбат додани зулм ба Аллоҳ 
Таоло мегардид, чун Аллоҳ касеро, ки худ гумроҳ кардааст, азоб 
медод, пас ба ӯ зулм мекард. Аллоҳ аз ин гуна сифат пок ва бартару 
болотар аст. Ӯ Таоло фармудааст:   

 

 

"Ва Парвардигори ту ба бандагон ситам раво намедорад" 
[41:46],  

 

 

"Ва Ман ба бандагон ситам намекунам" [50:29].   

 

Вале оёте низ ворид шудааст, ки далолатан ҳидояту залолатро 
ба Аллоҳ Таоло нисбат медиҳад. Аз ин оёт фаҳмида мешавад, ки 
ҳидояту залолат на аз тарафи банда, балки аз тарафи Аллоҳ Таоло 
мебошад. Инчунин оёти дигаре ворид шудааст, ки аз рӯи далолат 
ҳидоят, залолат ва гумроҳкуниро ба банда нисбат медиҳад. Аз ин 
оёт фаҳмида мешавад, ки ҳидояту залолат аз тарафи банда 
мебошад. Ҳамаи ин оёт бояд ба таври ташреӣ фаҳмида шаванд, яъне 
бояд воқеи ташреии ин оёт ҳамон тавре фаҳмида шавад, ки оёти 
мазкур барои ҳамон воқеъ машрӯъ шудааст. Дар ин ҳолат аён 
мегардад, ки мафҳуми нисбат додани ҳидояту залолат ба Аллоҳ аз 
мафҳуми нисбат додани ҳидояту залолат ба банда фарқ мекунад ва 
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ҳар як мафҳум ҷиҳатеро равшан месозад, ки он аз ҷиҳате, ки 
мафҳуми дигар равшан месозад, фарқ мекунад. Ҳамин тавр, маънои 
ташреӣ комилан аён мегардад. Оре, дар ҳақиқат, оёте, ки залолату 
ҳидоятро ба Аллоҳ нисбат медиҳанд, сароҳатан далолат мекунанд, 
ки ҳидояткунанда ва гумроҳкунанда Аллоҳ аст. Ӯ Таоло мефармояд:   

 

 

"Бигӯ: "Аллоҳ ҳар киро бихоҳад, гумроҳ мекунад ва ҳар киро ба 
даргоҳи Ӯ рӯй кунад, ҳидоят мекунад" [13:27],  

 

 

"Пас Аллоҳ ҳар киро хоҳад, гумроҳ мекунад ва ҳар киро хоҳад, 
ҳидоят мекунад" [35:8],  

 

  

"Пас Аллоҳ ҳар киро бихоҳад, гумроҳ мекунад ва ҳар киро 
бихоҳад, ҳидоят мекунад" [14:4],  

 

 

"Вале ҳар киро бихоҳад, гумроҳ месозад ва ҳар киро бихоҳад, 
ҳидоят мекунад" [16:93],   

 

"Ҳар касро, ки Аллоҳ хоҳад, ки ҳидоят кунад, дилашро барои 
Ислом мекушояд ва ҳар касро, ки хоҳад гумроҳ кунад, қалбашро 
чунон фурӯ мебандад, ки гӯӣ мехоҳад, ки ба осмон фаро равад" 
[6:125],  
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"Аллоҳ ҳар киро хоҳад, гумроҳ кунад ва ҳар киро хоҳад, ба роҳи 
рост андозад" [6:39],  

 

 

"Бигӯ: "Аллоҳ ба ҳақ роҳ менамояд" [10:35],  

 

 

"Гӯянд: "Сипос Аллоҳро, ки моро бад-ин роҳ раҳбарӣ карда ва 
агар моро раҳбарӣ накарда буд, роҳи хеш намеёфтем" [7:43],  

 

 

"Ҳар киро Аллоҳ ҳидоят кунад, ҳидоят ёфтааст ва ҳар киро 
гумроҳ созад, ҳаргиз корсозе роҳнамо барои ӯ нахоҳӣ ёфт" 
[18:17],  

 

"Ту ҳар касро, ки бихоҳӣ, ҳидоят намекунӣ. Аллоҳ аст, ки ҳар 
киро бихоҳад, ҳидоят мекунад" [28:56].  
 

Матни ин оёт кушоду равшан далолат мекунад, ки 
ҳидояткунанда ва гумроҳкунанда Аллоҳ Таолост, на банда. Яъне 
банда аз тарафи худ ҳидоят намеёбад, агар Аллоҳ ӯро ҳидоят кунад, 
ҳидоят меёбад ва агар гумроҳ кунад, гумроҳ мешавад. Ин матн 
ҳидояту залолатро бевосита аз ҷониби Аллоҳ қаламдод мекунад, 
вале қаринаҳое ворид шудаанд, ки ба ин матн маънои дигар 
медиҳанд. Маънои мазкур ин аст, ки офариниши ҳидояту залолат аз 
тарафи Аллоҳ ва анҷомдиҳандаи бевоситаи ҳидояту залолат ва 
гумроҳкунӣ банда мебошад. Ин қаринаҳо шаръӣ ва ақлиянд. 
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Қаринаи шаръӣ ворид шудани оёти зиёдест, ки ҳидояту залолат ва 
гумроҳкуниро ба банда нисбат медиҳанд. Аллоҳ Таоло фармудааст:   

 

 

"Пас ҳар кас ки ба роҳи рост (бо имон овардан ба шариъати

Худо) ҳидоят ёбад ҳидоят (нафъи имон) ба суди ӯст Ва ҳар кӣ

гумроҳ гардад (бо пайравӣ аз куфр ва васвасаҳои шайтонӣ) ба 

зиёни хеш ба гумроҳӣ афтодааст (ва зиёни куфру бединӣ
гиребонгири худаш мегардад ва кори ман танҳо таблиғи
фармудаҳои Худо аст)" [10:108],  

 

 

"Агар шумо ҳидоят ёфтаед, онон, ки гумроҳ мондаанд, ба шумо 
зиёне нарасонанд" [5:105],  

 

 

"Пас ҳар кас, ки ҳидоят ёбад, ба суди худи ӯст" [39:41],  

 

 

"Инон ҳидоятёфтагонанд" [2:157],  

 

 

"Кофирон гӯянд: "Эй Парвардигори мо, он ду танро аз ҷинну 
инс, ки моро гумроҳ карданд, ба мо бинамоён" [41:29],  

 

 

"Бигӯ: "Агар ман гумроҳ шавам, зиёнаш бар ман аст" [34:50],  
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"Пас чӣ касе ситамкортар аз он касест, ки ба Аллоҳ дурӯғ 
мебандад, то аз рӯи бехабарӣ мардумро гумроҳ кунад?" [6:144],  

 

  

"Эй Парвардигори мо, то дигаронро аз тариқи Ту гумроҳ 
кунанд" [10:88],  

 

 

"Ва моро ҷуз муҷримон гумроҳ насохтанд" [26:99],  

 

 

"Ва Сомирӣ гумроҳашон сохт" [20:85],  

 

"Парвардигоро, инон моро гумроҳ карданд" [7:38].  

 

 

"Тоифае аз аҳли китоб дӯст доранд, ки шуморо гумроҳ кунанд 
ва ҳол он ки намедонанд, ки ҷуз худро гумроҳ намекунанд!" 
[3:69],  

 

 

"Агар бигузорияшон, бандагонро гумроҳ мекунанд" [71:27],  
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"Бар шайтон чунин муқаррар шуда, ки ҳар касро, ки дӯсташ 
бидорад, гумроҳ кунад ва ба азоби оташи сӯзонаш кашонад" 
[22:4],  

 

 

"Шайтон мехоҳад гумроҳашон созад" [4:60].  

 

Дар матни ин оёт кушоду равшан нишон дода шудааст, ки худи 
инсон анҷомдиҳандаи ҳидояту залолат аст. Пас, ӯ худаш ва каси 
дигарро гумроҳ мекунад, инчунин шайтон низ гумроҳ карда 
метавонад. Зеро нисбати ҳидояту залолат ба инсон ва шайтон дода 
шудааст. Пас инсон аз тарафи худ ҳидоят меёбад ва аз тарафи худ 
гумроҳ мешавад. Ин қарина нишон медиҳад, ки нисбат додани 
ҳидояту залолат ба Аллоҳ на нисбати иҷрои бевосита, балки 
нисбати офариниш мебошад. Зеро агар ин оёт бо ҳам якҷоя гузошта 
шаванд, ба таври ташреъӣ фаҳмидани онҳо имконпазир аст ва аён 
мегардад, ки ҳар як оят ба ҷиҳате тааллуқ дорад, ки аз ҷиҳати 
мутааллиқ ба ояти дигар фарқ мекунад. Масалан, дар оят гуфта 
мешавад:   

 

 

"Бигӯ: "Аллоҳ ба ҳақ роҳ менамояд" [10:35],  

аммо дар ояти дигар гуфта мешавад:  

 

 

"Пас ҳар кас, ки ба роҳи рост ҳидоят ёбад, ҳидоят ба суди ӯст" 
[10:108].  

 

Ояти якум нишон медиҳад, ки Аллоҳ худаш ҳидоят кардааст, 
вале ояти дуюм нишон медиҳад, ки инсон худаш ҳидоят ёфтааст. 
Ҳидояти Аллоҳ, ки дар ояти якум буд, офариниши ҳидоят дар инсон, 
яъне пайдо кардани қобилияти ҳидоят аст. Ояти дуюм далолат 
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мекунад, ки инсон қобилияти ҳидоятро, ки Аллоҳ онро офаридааст, 
ба кор мебарад ва сипас ҳидоят меёбад. Аз ин рӯ, дар ояти дигар 
гуфта мешавад:   

 

 

"Ва ду роҳ пеши пояш наниҳодем?" [90:10], яъне роҳи некӣ ва 
роҳи бадӣ. Бо ибораи дигар, дар инсон қобилияти ҳидоятро пайдо 
намуда, ӯро ба ҳоли худ вогузоштем, то ки худаш бевосита ҳидоят 
ёбад. Ин оёте, ки ҳидояту залолатро ба инсон нисбат медиҳанд, 
ҳамчун қаринаи шаръӣ далолат мекунанд, ки нисбати бевоситаи 
ҳидоят кардан аз Аллоҳ ба сӯи банда бармегардад. Аммо қаринаи 
ақлӣ ин аст, ки Аллоҳ Таоло мардумро муҳосаба мекунад, сипас ба 
ҳидоятёфта савоб ва ба гумроҳшуда азоб медиҳад. Ӯ Таоло 
муҳосабаро аз рӯи амалҳои инсон муқаррар намудааст. Чунончи 
мефармояд:   

 

"Ҳар кас, ки коре шоиста кунад, ба суди худи ӯст ва ҳар кӣ бад 
кунад, ба зиёни ӯст. Ва Парвардигори ту ба бандагон ситам раво 
намедорад" [41:46],  

 

 

"Пас ҳар кас ба вазни заррае некӣ карда бошад, онро мебинад ва 
ҳар кас ба вазни заррае бадӣ карда бошад, онро мебинад" [99:7-
8],  

 

 

"Ва ҳар кас, ки корҳои шоиста кунад ва мӯъмин бошад, набояд 
аз ҳеҷ ситаме ва шикасте биҳаросад" [20:112],  
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"Ҳар кас, ки муртакиби кори баде шавад, ҷазояшро бубинад" 
[4:123],  

 

  

"Аллоҳ ба мардони мунофиқӣ занони мунофиқ ва кофирон 
ваъдаи оташи ҷаҳаннам додааст" [9:68].  

 

Пас, агар маънои нисбат додани ҳидояту залолат ба Аллоҳ 
иҷрои бевоситаи ҳидоят бошад, кофир, мунофиқ ва осиро ҷазо 
додани Аллоҳ зулм ба шумор меравад, ки Аллоҳ Таоло аз ин сифат 
бартар ва болотар аст. Пас, нисбати ҳидояту залолат ба Аллоҳ бояд 
чунин маънидод карда шавад, ки ҳидоятро Аллоҳ аз нестӣ ба вуҷуд 
оварда ва инсонро ба он муваффақ гардонидааст. Пас, 
анҷомдиҳандаи бевоситаи ҳидояту залолат банда мебошад ва ӯ аз 
рӯи ин амал муҳосаба карда мешавад.  

Ин аз ҷиҳати оёте буд, ки дар онҳо ҳидояту залолат ба Аллоҳ 
нисбат дода шудааст. Акнун ба масъала аз ҷиҳати оёте менигарем, 
ки дар онҳо ҳидояту залолат ба машийяти Аллоҳ вобаста карда 
шудааст:   

 

 

"Пас Аллоҳ ҳар киро хоҳад, гумроҳ мекунад ва ҳар киро хоҳад, 
ҳидоят мекунад" [35:8].  

 

Ин ҷо машийят ба маънои ирода омадааст. Маънои ояти мазкур 
ин аст, ки ҳеҷ кас аз тарафи Аллоҳ ҷабран ҳидоят намеёбад ва 
ҷабран гумроҳ намешавад, балки ҳар кас ҳидоят ёбад, бо ирода ва 
машийяти Аллоҳ ҳидоят меёбад ва ҳар кас гумроҳ шавад, бо ирода 
ва машийяти Аллоҳ гумроҳ мешавад.   

Масъалаи оёте боқӣ монд, ки мувофиқи мафҳуми онҳо баъзе 
инсонҳо ҳаргиз ҳидоят намеёбанд. Монанди қавли зерини Ӯ Таоло:   
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"Кофиронро хоҳ битарсонӣ ё натарсонӣ, тафовуташон накунад, 
имон намеоваранд. Аллоҳ бар дилҳояшон ва бар гӯшашон мӯҳр 
ниҳода ва бар рӯи чашмонашон пардаест" [2:6-7],  

 

 

"Ҳаққо, ки корҳое, ки карда буданд, бар дилҳояшон мусаллат 
шудааст" [83:14],  

 

  

"Ва ба Нӯҳ ваҳй расид, ки аз қавми ту ҷуз он гурӯҳ, ки имон 
овардаанд, дигар имон нахоҳанд овард" [11:36].  

 

Ин оёт хабар расонидани Аллоҳ ба пайғамбарон дар бораи 
инсонҳои махсус мебошад, ки онҳо ҳаргиз имон намеоранд. Ин ба 
илми Аллоҳ дохил мешавад ва маънои мавҷудияти ду гурӯҳро 
надорад, ки яке имон меорад ва дигаре имон намеорад. Балки дар 

ҳар як инсон қобилияти имоноварӣ мавҷуд аст. Ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ва 

даъваткунандагоне, ки баъд аз эшон меоянд, хитоб карда шудааст, 
ки тамоми мардумро ба имон даъват бикунанд. ҷоиз нест, ки 
мусулмон аз имон овардани касе батамом ноумед шавад. Аммо имон 
наовардани касеро, ки дар илми Аллоҳ аз пеш маълум аст, танҳо 
Аллоҳ медонад. Зеро илми Ӯ ҳама чизро иҳота мекунад. Модом ки 
Аллоҳ аз илми худ моро хабардор накардааст, ҳукм кардани мо ҷоиз 
нест. Пайғамбарон низ танҳо баъд аз хабардор кардани Аллоҳ ба 
имон наовардани ягон кас ҳукм кардаанд.  

Вале оёти зер ба маънои дигар омадаанд. Ӯ Таоло мефармояд:   

 

"Аллоҳ мардуми нофармонро ҳидоят намекунад!" [5:108],  
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"Зеро Аллоҳ ситамкоронро ҳидоят намекунад!" [2:258],  

 

"Аллоҳ кофиронро ҳидоят намекунад" [2:264],  

 

 

"Ва агар ту ба ҳидояти онҳо ҳарис бошӣ, Аллоҳ онро, ки гумроҳ 
кардааст, ҳидоят намекунад" [16:37],  

 

"Ҳар оина Аллоҳ ҳеҷ газофкори дурӯғгӯеро ҳидоят намекунад!" 
[40:28].  

 

Яъне Аллоҳ онҳоро ба ҳидоят муваффақ намекунад, ба ибораи 
дигар тавфиқ намедиҳад. Зеро ба ҳидоят муваффақ гардонидан аз 
тарафи Аллоҳ мебошад. Фосиқ, золим, кофир, гумроҳ ва исрофкори 
дурӯғгӯ ҳар кадом бо сифати зидди ҳидоят мавсуф ҳастанд. Аллоҳ 
соҳиби ин гуна сифатро тавфиқи ҳидоят намедиҳад. Зеро ба ҳидоят 
муваффақ гардонидан таҳия кардани сабабҳои ҳидоят барои инсон 
мебошад. Ҳар кас дорои чунин сифатҳо бошад, барои ӯ на сабабҳои 
ҳидоят, балки сабабҳои залолат таҳия карда шудааст. Монанди 
суханони зерини Ӯ Таоло:   

 

"Моро ба роҳи рост ҳидоят кун" [1:6],  
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"Ва моро ба роҳи рост ҳидоят кун" [38:22], яъне моро ба ҳидоят 
ёфтан муваффақ бигардон ё барои мо сабабҳои ҳидоятро муяссар 
бикун.  

 

 

 

ИНТИҲОИ АҶАЛ САБАБИ ЯГОНАИ МАРГ АСТ 

Аксари мардум гумон мекунанд, ки марг, агарчи якест, сабабҳои 
гуногун дорад. Онҳо мегӯянд: "Сабабҳо марг гуногун, вале худи марг 
яктост". Масалан, ба гумони онҳо марг гоҳо аз бемории марговаре 
монанди тоун ба вуқӯъ ояд, гоҳо аз зарбаи корд ё тир хӯрдан ё дар 
оташ сӯхтан ё бурида шудани сар ва ғайра воқеъ мешавад. Ин ҳама 
дар назди онҳо сабабҳои бевосита мебошанд, ки ба марг 
меанҷоманд, яъне аз ин сабабҳо марг ҳосил мешавад. Аз ин рӯ, 
мегӯянд, ки ин чизҳо сабаби марг мебошанд. Мувофиқи ин раъй, 
ҳангоми рух додани ҳодисаҳои мазкур марг ба вуқӯъ меояд ва 
ҳангоми рух надодани онҳо марг ба вуқӯъ намеояд. Пас марг ба 
гумони онҳо на бо интиҳои аҷал, гарчи ба забон гӯянд, ки "инсон бо 
аҷали худ мемирад", балки бо рух додани ин сабабҳо рух медиҳад ва 
миронанда дар назди онҳо на Аллоҳ Таоло, гарчи ба забон гӯянд, ки 
"Аллоҳ Таоло зиндакунанда ва миронанда аст", балки ҳамин 
сабабҳо мебошанд.  

Дар асл марг ягона ва сабаби марг ҳам ягона мебошад, ки он 
интиҳои аҷал аст. Миронанда танҳо Аллоҳ Таоло ва бавуҷудорандаи 
бевоситаи марг низ Аллоҳ Субҳонаҳу ва Таолост. Зеро ҳар як чиз 
барои сабаб будан бояд ҳатман мусаббабро ба вуҷуд орад ва 
мусаббаб танҳо аз сабаби худ ба вуҷуд омада метавонад. Ҳолат бар 
хилофи ин мебошад, чунки ҳолат вазъи хоси дорои шароитҳои хос 
аст, ки одатан чиз дар ин ҳолат ҳосил мешавад, вале бар хилофи 
одат гоҳо ҳосил намешавад. Масалан, ҳаёт сабаби ҳаракат дар 
ҷонвар аст, агар дар ҷонвар ҳаёт мавҷуд бошад, аз вай ҳаракат ба 
вуҷуд меояд ва агар ҳаёти вай аз байн равад, ҳаракат низ аз байн 
меравад. Ё ин ки энергия сабаби ҳаракати мотор аст, агар энергия 
мавҷуд бошад, мотор ҳаракат мекунад ва агар энергия мавҷуд 
набошад, ҳаракат низ ба вуҷуд намеояд. Борон нисбат ба рӯёнидани 
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зироат бар хилофи ин аст. Зеро борон на сабаб, балки яке аз 
ҳолатҳоест, ки зироат дар ин ҳолат мерӯяд. Зеро борон зироатро 
мерӯёнад, вале гоҳо борон мебораду зироат намерӯяд ва гоҳо 
зироат танҳо аз намнокии замин мерӯяд, монанди зироати 
тобистона, ки бидуни боридани борон мерӯяд. Инчунин бемории 
тоун, тир задан ва ғайра гоҳо рух медиҳад, вале марг ба вуқӯъ 
намеояд ва гоҳо марг бидуни мавҷудияти ин чизҳо, ки одатан бо рух 
додани онҳо марг рух медиҳад, ба вуқӯъ меояд.  

Кас агар бисёр чизҳоеро, ки бо рух додани онҳо марг ба вуқӯъ 
меояд ва инчунин худи маргро бо назари пайгирона бингарад, 
воқеан аз ҳамин чиз мутмаин мешавад ва дармеёбад, ки гоҳо марг 
бо сабаби рух додани ашёе, ки одатан ҳамроҳи онҳо бояд марг ба 
вуқӯъ ояд, марг ба вуқӯъ намеояд ва гоҳо марг бидуни рух додани 
ин ашё ба вуқӯъ меояд. Масалан, гоҳо ба касе бо корд зарбаи 
марговар мезананд ва табибон ба марговар будани ин зарба 
иттифоқ мекунанд. Сипас ин ҷабрдида намемирад, балки шифо 
меёбад ва аз марг мераҳад. Гоҳо марг бидуни рух додани ягон 
ҳодисаи муайян ба вуқӯъ меояд, чунончи дили касе нохост аз кор 
мемонад ва дарҳол мемирад, дар айни вақт тамоми табибон ҳатто 
баъди санҷиши дақиқ низ навъи ҳолати бозистодани дилро муайян 
карда наметавонанд. Ин гуна ҳодисаҳо басо зиёданд, ки табибон 
онҳоро медонанд. Дар воқеъ, беморхонаҳои олам гувоҳи ҳазорон 
навъи чунин ҳодисаҳо шудаанд. Гоҳо ҳодисае рух медиҳад, ки тибқи 
одат ҷазман ба марг мебарад, вале шахс намемирад. Гоҳо марг 
бидуни рух додани ягон сабабе, ки боиси марг гардад, ба вуқӯъ 
меояд. Бинобар ин, ҳамаи табибон мегӯянд: "Бемор фалонӣ аслан 
мувофиқи таълимоти тиб шифо намеёбад", вале гоҳо шифо меёбад, 
ки ин аз доираи дониши мо берун аст. Инчунин мегӯянд: "Дар воқеъ, 
ба фалонӣ дигар хатаре таҳдид намекунад, зеро ӯ шифо ёфт ва аз 
даври хатар гузашт". Вале номбурда дере нагузашта аз хурӯҷи 
дубораи беморӣ ногаҳон мемирад. Ин ҳама ҳодисаҳои воқеъӣ 
ҳастанд, ки онро табибону ғайритабибон мушоҳида ва ҳис 
мекунанд. Ин кушоду равшан нишон медиҳад, ки сабабаҳои марг на 
он ашёе ҳастанд, ки одатан ҳамроҳи рух додани онҳо марг ба вуқӯъ 
меояд. Агар ин ашё сабабҳои марг мебуданд, марг ҳангоми рух 
додани инҳо бетаъхир дармерасид ва ғайр аз ин ашё бо рух додани 
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ҳодисаи дигар ба вуқӯъ намеомад, яъне бидуни сабаби маҳсус ба 
вуқӯъ намеомад. Пас, агарчи як маротиба бошад ҳам, вуҷуд 
надоштани ин ашё ва ҳосил шудани марг бидуни онҳо қатъиян 
нишон медиҳад, ки ин ашё на сабабҳои марг, балки ҳолатҳое 
мебошанд, ки аз онҳо марг ба вуқӯъ меояд. Сабаби ҳақиқии марг, ки 
мусаббабро ҳосил мекунад, на ин ашё, балки чизи дигар аст. Гоҳо 
мегӯянд: "Оре, ин ашё, ки рух медиҳанд ва одатан аз онҳо марг ба 
вуқӯъ меояд, на сабабҳо, балки ҳолатҳо ҳастанд, зеро онҳо гоҳо ба 
вуқӯъ намеоянд. Вале сабабҳои мушоҳидашавандаи маҳсус низ 
ҳастанд, ки аз онҳо қатъиян марг ҳосил мешавад ва таъхир 
намекунад, пас, ин ашё сабаби марг мебошанд. Масалан, аз 
буридани гардан ва ҷудо кардани сар аз тан қатъиян марг ҳосил 
мешавад ва таъхир намекунад. Инчунин аз бозистодани дил 
қатъиян марг ҳосил мешавад ва таъхир намекунад. Ин гуна узвҳои 
ҷисми инсон, ки аз онҳо қатъиян марг ҳосил мешавад, сабаби марг 
мебошанд. Оре, бо шамшер ба гардан задан на сабаби марг, балки 
яке аз ҳолатҳои марг аст. Халидани корд ба дил низ на сабаби марг, 
балки яке аз ҳолатҳои марг аст ва ҳоказо. Вале буридани гардан ва 
бозистодани дил сабаби марг аст. Пас чаро нагӯем, ки инҳо сабаби 
марганд?" ҷавоб: Дар ҳақиқат, буридани гардан ва ҷудо кардани сар 
аз тан на аз тарафи худи ин амал, на аз тарафи худи гардан ва на аз 
тарафи сар ба вуқӯъ меояд, балки он танҳо бо ёрии таъсиркунандаи 
беруна ҳосил мешавад. Пас, дар ин гуна ҳолат буридани гардан 
сабаб шуда наметавонад. Балки он касе, ки буриданро амалӣ 
гардонид, эҳтимоли сабаб шуданро дорад, на худи буридан. Зеро 
буридан худ аз худ ба вуқӯъ намеояд, балки ба воситаи таъсири 
беруна ҳосил мешавад. Инчунин бозистодани дил низ худ аз худ ба 
амал намеояд, балки барои ба амал омадани он вуҷуд доштани 
таъсири беруна ногузир аст. Пас, дар ин гуна ҳолат бозистодани дил 
сабаб шуда наметавонад. Балки он касе, ки боиси бозистодани дил 
гардид, эҳтимоли сабаби марг шуданро дорад, на худи бозистодани 
дил. Зеро он худ аз худ ба амал наомада, балки бо ёрии таъсири 
беруна ҳосил мешавад. Бинобар ин, худи буридани гардан ё худи 
бозистодани дил мутлақо эҳтимоли сабаби марг шуданро надоранд. 
Пас, эҳтимоли сабаби марг танҳо дар таъсири беруна боқӣ мемонад.   
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Илова бар ин, Аллоҳ дар ашё хоссаҳоро офаридааст. Агар хосса 
аз байн равад, таъсири он низ меравад. Хосса танҳо бо вуҷуд 
доштани ашё мавҷуд аст, ки худ аз ҷумлаи хоссаҳои ин ашё бошад. 
Масалан, Аллоҳ дар чашм дидан, дар гӯш шунидан, дар асабҳо ҳис 
кардан, дар оташ сӯзондан, дар лимӯ турширо офарид ва ҳоказо. Ин 
хосса натиҷаи табиии ҳастии ашё ва ба ҷои яке аз сифатҳои ин 
ашёст. Масалан, моеъ будан яке аз сифатҳои табиии об аст ва 
шикастани ташнагӣ яке аз хоссаҳои он ба шумор меравад. Ё ки 
ҳаракат яке аз сифатҳои табиии мотор аст ва ҳарорат яке аз 
хоссаҳои он аст. Ё ки тапиш яке аз сифатҳои табиии дил аст ва ҳаёт 
яке аз хоссаҳои он мебошад. Пас, шикастани ташнагӣ, ҳарорат ва 
ҳаёт бо баробари яке аз хоссаҳои ашё будан яке аз сифатҳои табиии 
ин ашё мебошанд. Инак, вуҷуд доштани хосса дар як ашё сабаби рух 
додани амале нест, ки он натиҷаи ин хосса бошад. Пас, дар ин ҳолат 
нест шудани хосса сабаби аз байн рафтани амале намешавад, ки 
натиҷаи ин хосса аст. Сабаб ин аст, ки мавҷудияти хоссаи сӯзондан 
дар оташ барои пайдо кардани сӯзондан басанда нест ва ин сабаби 
сӯзондан шуда наметавонад. Агар мавҷудияти хоссаи сӯзондан дар 
оташ сабаби сӯзондан набошад, дар ин ҳолат аз байн рафтани 
хоссаи сӯзондан аз оташ сабаби насӯзондан нест. Инчунин мавҷуд 
будани хоссаи ҳаёт дар дил барои пайдоиши ҳаёт басанда нест, пас, 
он сабаби ҳаёт шуда наметавонад. Агар вуҷуд доштани хоссаи ҳаёт 
сабаби пайдоиши ҳаёт набошад, аз байн рафтани хоссаи ҳаёт аз дил 
низ сабаби нест шудани ҳаёт намешавад. Бинобар ин, наметавон 
гуфт, ки аз байн рафтани як шайъ сабаби аз байн рафтани хоссаи ин 
шайъ мебошад. Балки сабаби азбайнравии хоссаи шайъ амре берун 
аз вуҷуди шайъ аст, ки хоссаи шайъро аз байн бурда, онро бидуни 
хосса мегузорад, ё ин ки шайъро ҳамроҳи хоссааш аз байн мебарад. 
Инак, он чӣ, ки хоссаро аз байн бурд ё шайъро ҳамроҳи хоссааш аз 
байн бурд, сабаби азбайнравии хосса мешавад. Яъне худи шайъ 
сабаби аз байн рафтани хоссаи худаш намешавад. Бинобар ин, ҳам 
аз ин ҷиҳат ва ҳам аз ҷиҳати он ки ҳаёт яке аз хоссаҳои мавҷудияти 
сар дар тан ва яке аз хоссаҳои тапиши дил мебошад, наметавон 
гуфт, ки ҷудо кардани сар аз тан ва ё бозистодани дил сабаби марг 
аст. Балки эҳтимоли сабабият ҳамон аст, ки бо воситаи ҷудо 
кардани сар ва бозистодани дил хоссаи сар ва дилро аз байн бурд. 
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Пас, сабаб буридани гардан ва бозистодани дил нест. Бинобар ин, 
сабаби ҳақиқии марг талафот расондан ба узв, яъне буридани 
гардан ва бозистодани дил нест. Зеро муҳол аст, ки ҳар гуна талафот 
расонидан ба узв бидуни таъсиркунандаи беруна ҳосил шавад. 
Инчунин ҳаёт яке аз хоссаҳои узв мебошад ва нобуд шудани узв на 
аз тарафи худи он, балки бо ёрии таъсиркунандаи беруна ҳосил 
мешавад, ки хоссаро аз байн бурд ё узв ва хоссаро дар якҷоягӣ аз 
байн бурд. Ҳамин тавр, таъсиркунандаи беруна низ сабаби марг 
шуда наметавонад. Зеро аз ҷиҳати ақлӣ ва воқеӣ исбот шуд, ки гоҳо 
таъсиркунандаи беруна ба вуқӯъ меояд, лекин марг ҳосил 
намешавад. Гоҳо марг бидуни ба вуқӯъ омадани таъсиркунандаи 
беруна ҳосил мешавад. Сабаб бояд ҳатман мусаббабро ба вуҷуд 
орад. Пас, танҳо ҳамин монд, ки сабаби ҳақиқӣ ҳатман мусаббабро, 
яъне маргро ба миён меорад ва он чизи дигар аст, на ин ашё.  

Ақл ба ин сабаби ҳақиқӣ роҳ ёфта наметавонад, зеро он ба 
доираи ҳис дохил намешавад. Пас, бояд Аллоҳ Таоло моро аз он 
хабардор созад ва ин хабар дар бораи сабаби ҳақиқии марг бо 
далели дорои далолату субути қатъӣ собит гардад, то ки ба он имон 
биёрем. Он аз ҷумлаи ақоид аст ва ақоид танҳо бо далели қатъӣ 
собит мешавад. Дар ҳақиқат, Аллоҳ Таоло дар якчанд оят хабар 
додааст, ки сабаби марг интиҳои аҷал мебошад ва танҳо Аллоҳ 
мемиронад. Пас, марг ҳатман бо аҷал ҳосил мешавад ва мутлақо 
таъхир намекунад. Инак, аҷал сабаби марг ва миронанда маҳз Аллоҳ 
Субҳонаҳу ва Таолост ва Ӯ бевосита мемиронад, ки ин дар якчанд 
оят ворид шудааст. Ӯ Таоло мефармояд:   

 

 

"Ҳеҷ кас ҷуз ба фармони Аллоҳ намемирад. Муддат мактуб аст" 
[3:145], яъне марг бо мӯҳлату вақт то замони муайян муқаррар 
карда шудааст, ки аз он на пештар ба вуқӯъ меояд ва на дертар.   
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"Аллоҳ ҷонҳоро ба ҳангоми мурданашон мегирад" [39:42], яъне 
Ӯ ҷондорҳоро ҳангоми вафот кардани онҳо мемиронад ва он чиро, 
ки ҷондор бо он зинда аст, мегирад.   

 

"Парвардигори ман зинда мекунад ва мемиронам" [2:258], яъне 
Ӯ бевосита ҳаётро меофарад ва ба вуҷуд меорад, бевосита худи Ӯ 
мемиронад ва маргро ба вуҷуд меорад.   

 

 

"Ва Аллоҳ аст, ки зинда мекунад ва мемиронад" [3:156].  

 

Аллоҳ дар радди сухани кофирон қавли мазкурро гуфта буд, ки 
оят чунин аст:   

 

"Эй касоне, ки имон овардаед, ҳамонанди он кофирон мабошед, 
ки дар бораи бародарони худ, ки ба сафар ё ба ҷанг рафта 
буданд, мегуфтанд: "Агар назди мо монда буданд, намемурданд 
ё кушта намешуданд". Аллоҳ ин пиндорро чун ҳасрате дар дили 
онҳо ниҳод. Ва Аллоҳ аст, ки зинда мекунад ва мемиронад ва 
Ӯст, ки аъмоли шуморо мебинад!" [3:156]. 

 

 Яъне кор дар дасти Аллоҳ аст, гоҳо мусофир ва ғозиро зинда 
мегузорад, вале муқим ва тарккунандаи ғазотро мемиронад, 
чунонки мехоҳад.   

 
"Ҳар ҷо, ки бошед, валав дар ҳисорҳои сахт устувор, марг 
шуморо дармеёбад" [4:78], яъне дар ҳар гуна ҷой, ҳатто дар 
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қалъаҳои мустаҳкаму устувор бошед ҳам, албатта марг шуморо 
дармеёбад.   
 

 

"Бигӯ: "Фариштаи марг, ки муваккал (гумошта) бар шумост, 
шуморо мемиронад" [32:11].  
 

Ин ҷавоб ба кофирон мебошад. Аллоҳ мефармояд, ки онҳо 
албатта ба назди Парвадигор бармегарданд, зеро Ӯ онҳоро ҳар вақт 
хоҳад, мемиронад ва барои миронидан фариштаи маргро 
мефиристад. Оят чунин аст:   
 

 

"Ва гуфтанд: "Оё вақте ки дар замин нопадид шавем, 
офариниши тозае хоҳем ёфт?" Оре, эшон ба дидор бо 
Парвардигорашон имон надоранд! Бигӯ: "Фариштаи марг, ки 
муваккал (гумошта) бар шумост, шуморо мемиронад. Сипас ба 
сӯи Парвардигоратон бозгардонида мешавед" [32:10-11], яъне 
фариштаи марг ҷонҳоятонро ба пуррагӣ мегирад. Миронидан бо 
пуррагӣ гирифтани ҷон мебошад. Ӯ Таоло фармудааст:   

 

 

"Бигӯ: "Он марге, ки аз он мегурезед, шуморо дархоҳад ёфт" 
[62:8], яъне дар ҳақиқат он марге, ки аз он мегурезед, ва аз аз тарси 
гирифтори азоб шудан бо сабаби гаронии куфри худ ҷуръати 
дархостани онро намекунед, шуморо вонамегузорад ва бе ҳеҷ шак 
бо шумо вомехӯрад. 
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"Ва чун аҷалашон фаро расад, як соат пасу пеш нашаванд" 
[16:61], яъне агар муддати барои онҳо тақдиршуда ба охир расад, аз 
он андаке таъхир ҳам намекунанд ва пеш ҳам намегузаранд. Аллоҳ 
калимаи "соат"-ро барои киноя аз камтарин вақт зикр кард.   

 

 

"Мо маргро бар шумо муқаддар сохтем" [56:60], яъне мо дар 
байни шумо маргро тақдир намуда, онро ба монанди тақсимкунии 
ризқ бо гуногунӣ ва тафовут мувофиқи тақозои машийяти хеш 
тақсим кардем. Пас умрҳои шумо гуногун, яъне кӯтоҳ, дароз ва 
миёна шуд. Оёти мазкур, ки субуту далолати қатъӣ доранд, бо 
далолате, ки танҳо як маъноро дар бар мегирад, далолат мекунанд, 
ки бидуни вуҷуд доштани сабабу мусаббабот танҳо Аллоҳ зинда 
мекунаду мемиронад ва инсон танҳо бо интиҳои аҷалаш мемирад, 
на бо сабаби ҳолате, ки ба вуқӯъ омад ва онро сабаби марг пиндошт. 
Аз ин бармеояд, ки сабаби марг танҳо интиҳои аҷал мебошад, на 
ҳолате, ки марг дар он ба вуқӯъ омад. Наметавон гуфт, ки нисбат 
додани марг ба Аллоҳ бо эътибори офариниш мебошад, вале 
бевосита анҷом додани он аз тарафи инсон ё аз тарафи сабабҳое рух 
медиҳад, ки марг аз онҳо ба вуқӯъ меояд, монанди суханони зерини 
Ӯ Таоло, ки мефармояд:   

 

  

"Ва он гоҳ ки тир меандохтӣ, ту тир намеандохтӣ, Аллоҳ буд, ки 
тир меандохт" [8:17],  

 

 

"Ҳар касро, ки Аллоҳ хоҳад, ки ҳидоят кунад, дилашро барои 
Ислом мекушояд ва ҳар касро, ки хоҳад гумроҳ кунад, қалбашро 
чунон фурӯ мебандад, ки …" [6:125],  
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"Ҳар киро бихоҳад, гумроҳ месозад ва ҳар киро бихоҳад, ҳидоят 
мекунад" [16:93].  

 

Зеро қаринаҳое ҳастанд, ки иҷрои бевоситаи амалро аз Аллоҳ ба 
инсон мансуб мегардонанд ва чунин маъно медиҳанд, ки дар 
ҳақиқат Аллоҳ тир андохтан, кушодан ва тангшавии қалб, ҳамчунин 
залолату ҳидоятро офаридааст, вале анҷомдиҳандаи бевоситаи 
инҳо на Аллоҳ, балки инсон мебошад. Ин қаринаҳо ақлӣ ва шаръӣ 
ҳастанд. Зеро маънои сухани Ӯ Таоло: ( ) – "тир андохтӣ" рух 

додани тирандозӣ аз Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص мебошад. Инчунин бинобар 

гумроҳӣ азоб ва бинобар Ислом савоб додани Аллоҳ нишон 
медиҳад, ки инсон дорои ихтиёр аст ва ӯ ё Исломро интихоб 
мекунад, ё куфрро. Ин далели он аст, ки иҷрокунандаи бевоситаи 
амал инсон мебошад. Агар иҷрокунандаи бевоситаи амал Аллоҳ 
мебуд, Ӯ савоб ва азоб намедод. Инчунин масъала ҳисшаванда ва бо 

ақл даркшаванда аст, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص худ тир меандохтанд ва 

инсон бо дуруст истифода бурдани ақл худаш ҳидоят ёфта, дар 
натиҷаи истифода набурдан ё нодуруст истифода бурдани ақл 
худаш гумроҳ мешавад. Марг бар хилофи ин аст, зеро қаринае ворид 
нашудааст, ки ба амалӣ шудани марг аз тарафи ғайри Аллоҳ ва 
ҳосил шудани марг бидуни интиҳои аҷал далолат кунад. Зеро собит 
шуд, ки марг сабаби маҳсус надорад. Ҳамчунин нассе ворид 
нашудааст, ки маънои ин оётро аз маънои сареҳ ба сӯи дигар 
битобад ва ҳеҷ қаринае нишон намедиҳад, ки ғайр аз Аллоҳ каси 
дигар бевосита маргро амалӣ гардонад. Пас ин оёт бо маънои 
сареҳи худ, ки мувофиқи мафҳуми луғат ва шариат ворид шудаанд, 
боқӣ мемонанд ва маъно ин аст, ки амалигардонандаи бевоситаи 
марг Аллоҳ Таоло мебошад.  

Аз ин ҳама аён мегардад, ки бинобар далоили ақлӣ ашёе, ки 
одатан бо рух додани онҳо марг ба вуқӯъ меояд, ҳолатҳо мебошанд, 
на сабабҳо. Сабаби ҳақиқӣ на ин ашё, балки чизи дигар аст ва он ба 
доираи ҳис дохил намешавад. Ҳамчунин бо далели шаръӣ исбот 
шуд, ки ин ашё, яъне ашёе, ки бо рух додани онҳо марг ба вуқӯъ 
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меояд, маргро ба вуҷуд намеоранд ва сабабҳои марг низ нестанд. 
Оёти қатъӣ нишон медиҳанд, ки сабаби марг интиҳои аҷал ва 
миронанда маҳз Аллоҳ Субҳонаҳу ва Таолост.  

 

 

 

РИЗҚ ТАНҲО ДАР ДАСТИ АЛЛОҲ АСТ 

Ризқ аз моликият фарқ дорад, зеро ризқ ато аст. Маънои "ризқ 
дод" "ато кард" мебошад. Аммо моликият ба даст овардани чиз бо 
кайфиятест, ки шариат барои ба даст овардани мол онро иҷозат 
додааст. Ризқ ҳалол ва ҳаром мешавад ва ҳардуро ризқ меноманд. 
Пас, ризқе, ки қиморбоз дар бозӣ аз дигаре мегирад, ризқ аст. Зеро 
он молест, ки Аллоҳ ба ҳар яке аз ин ду ҳангоми машғул шуданашон 
бо ягон ҳолати ҳосилшавандаи ризқ ато кардааст.  

Воқеан, мардум ҳарчанд бо забон мегӯянд, ки "ризқдиҳанда 
Аллоҳ аст", вале бо эҳтимоли қавӣ мепиндоранд, ки онҳо худро худ 
ризқ медиҳанд ва ҳолатҳоеро, ки дар онҳо сарват, яъне мол ё 
манфиат ба даст медароранд, сабабҳои ризқ меҳисобанд. Зеро 
мувофиқи пиндори онҳо, коргаре, ки бо ҷидду ҷаҳди худ маоши 
муайяне мегирад, ба худ ризқ додааст ва ҳангоме, ки ӯ тамоми 
қуваашро сарф менамояд ё барои зиёд кардани маошаш бо якчанд 
василаҳо мекӯшад, ӯ ба худаш ин ризқи зиёдатиро додааст. 
Инчунин тоҷире, ки дар тиҷорат бо кӯшиши худ молеро аз фоида ба 
даст овардааст, ба худ ризқ додааст ва табибе, ки беморонро 
табобат мекунад, ба худ ризқ додааст. Ҳамин тавр, ба пиндошти 
онҳо, ҳар касе, ки барои ба даст овардани мол амалеро барпо 
мекунад, ӯ ба худ ризқ додааст. Пас ба андешаи онҳо сабабҳои ризқ 
маҳсуси намоёнанд ва онҳо ҳолатҳое мебошанд, ки ба азхудкунии 
мол меанҷоманд. Он касе, ки ин ҳолатҳоро барпо мекунад, ин молро 
ба худ ризқ медиҳад, хоҳ он худи шахси ризқдодашуда бошад, хоҳ 
дигаре. Ин сухан ба зеҳни одамон аз он ҷо роҳ ёфт, ки онҳо ҳақиқати 
ҳолатҳоеро, ки ҳангоми ба вуҷуд омадани он ризқ ба даст меояд, 
надонистанд ва азбаски байни сабаб ва ҳолатро ҷудо накарданд, 
ҳолатҳоро асбоби ризқ пиндоштанд. Дарвоқеъ, вазъиятҳое, ки 
ҳангоми ба вуҷуд омадани он ризқ меояд, ҳолатҳои расидани ризқ 
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мебошанд, на асбоби ризқ. Агар инҳо сабабҳои ризқ мебуданд, 
мутлақо таъхир намекарданд, ҳол он ки таъхир кардани ин ҳолатҳо 
ба воситаи ҳис мушоҳида шудааст. Зеро гоҳо ин ҳолатҳо ба вуҷуд 
меоянд, вале ризқ намеояд ва гоҳо бидуни ба вуҷуд омадани онҳо 
ризқ меояд. Агар онҳо сабаб мебуданд, аз онҳо ҳатман мусаббаб, 
яъне ризқ ҳосил мешуд. Азбаски аз ин ҳолатҳо ҳатман ризқ ҳосил 
намешавад, балки ҳангоми ба вуҷуд омадани онҳо гоҳо ризқ меояд 
ва гоҳо намеояд, маълум мешавад, ки инҳо на асбоб, балки ҳолатҳо 
мебошанд. Чунончи гоҳо коргар тӯли як моҳ кор мекунад, сипас 
барои пардохти қарзи собиқ ё барои сарф кардан ба шахсе, ки 
нафақааш бар ӯ воҷиб аст ва ё барои пардохти андозҳо маошашро 
ба ӯ намедиҳанд. Пас, дар ин ҳолат вазъияти расонандаи ризқ, яъне 
амали коргар ба вуҷуд меояд, вале агар ӯ маошашро нагирад, ризқ 
ба даст намеояд. Гоҳо шахсе дар Қудс дар хонааш нишастааст, ногоҳ 
номарасон хабар меорад, ки "фалон хешовандат дар Амрико вафот 
кардааст ва ту, ки вориси ягонааш ҳастӣ, амволи меросии ӯро ё 
худат ва ё бо ягон воситаи эътиборнок бигир". Ин ризқ буд, ки бе 
дониши пешкӣ ба вай расид. Ва ё нохост як тарафи девори хонааш 
меафтад ва моли пинҳонкардаеро ёфта мегирад. Агар вазъиятҳое, 
ки аз тарафи инсон ба вуҷуд меоянд, сабабҳои ризқ мебуданд, 
ҳаргиз таъхир намекарданд ва ҳангоми воқеъ нашудани онҳо ризқ 
ҳосил намешуд. Мебинем, ки ин вазъиятҳо таъхир мекунанд, пас, 
маълум мешавад, ки онҳо ҳолатҳоянд, на сабабҳо. Ҳодисаҳое, ки дар 
онҳо бидуни сабаби намоён ризқ ҳосил мешавад, кам нестанд. 
Масалан, хӯрдан, сафар кардан, вогузоштани таоме, ки барои хӯрдан 
омода шуда буд, намоён ва маҳсус мебошанд. Бинобар далолати 
гуфтаҳои боло вазъиятҳое, ки одатан аз онҳо ризқ ҳосил мешавад, 
ҳолатҳои ризқ буда, сабабҳо нестанд.  

Илова бар ин, ҳолтаҳоеро, ки бо рух додани онҳо ризқ ҳосил 
мешавад, сабабҳои ризқ пиндоштан ва шахси барпокунандаи ин 
ҳолатҳоро расонандаи ризқ ба воситаи он ҳолатҳо ҳисобидан 
мумкин нест. Зеро ин бо насси аз ҷиҳати субут ва далолат қатъии 
Қуръон зид мебошад. Агар чизе бо насси аз ҷиҳати далолат ва субут 
қатъӣ зид бошад, гирифтани насси қатъӣ бе дудилагӣ қатъиян 
ногузир мегардад ва ғайри он бо як сухан рад мешавад. Зеро он 
чизеро, ки аз тарафи Аллоҳ будани он бо далели қатъӣ собит 
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шудааст, гирифтан ва ғайри онро тарк кардан ҳатмист. Пас, 
мусулмон бояд ба ин ҳақиқат таслим шавад, ки ризқ аз тарафи 
Аллоҳ аст, на аз тарафи инсон.  

Дар ҳақиқат, оёти бисёр бо сароҳати таъвилнопазир далолат 
мекунанд, ки ризқ на аз тарафи инсон, балки танҳо аз тарафи Аллоҳ 
Таоло мебошад. Ин моро қатъиян дилпур месозад, ки васила ва 
услубҳои дидаистодаи мо, ки бо онҳо ризқ ҳосил мешавад, танҳо 
ҳолатҳое мебошанд, ки бо воситаи онҳо ризқ меояд. Аллоҳ Таоло 
мефармояд:   

 

"Аз чизҳои ҳалолу покизае, ки Аллоҳ ба шумо рӯзӣ додааст, 
бихӯред" [5:88],  

 
 

 
"Аллоҳ аст, он ки шуморо биёфарид, сипас рӯзӣ дод" [30:40],  

 

 

"Аз он чӣ Аллоҳ рӯзиятон кардааст, инфоқ кунед" [36:47],  

 

"Зеро Ӯ ҳар касро, ки бихоҳад, беҳисоб рӯзӣ медиҳад" [3:37],  

 

 

"Аллоҳ онҳоро ва шуморо рӯзӣ медиҳад" [29:60],  

 

 

"Аллоҳ рӯзӣ медиҳад" [22:58],  
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"Аллоҳ ҳар киро хоҳад, рӯзии бисёр диҳад" [13:26],  

 

"Аз Аллоҳи якто рӯзӣ биҷӯед" [29:17],  

 

 

"Ҳеҷ ҷунбандае дар рӯи замин нест, ки ҷуз он ки рӯзии ӯ бар 
ӯҳдаи Аллоҳ аст" [11:6],  

 

"Аллоҳ аст рӯзидиҳанда" [51:58].  

 

Оятҳои мазкур ва бисёр оятҳои дигар, ки бо далели қатъӣ собит 
шудаанд, фақат ин маънои ягона ва таъвилнопазирро дар бар 
мегиранд, ки ризқ танҳо аз тарафи Аллоҳ мебошад, на аз тарафи 
каси дигар ва раззоқ фақат Аллоҳ аст. Пас, ризқ танҳо дар дасти 
Аллоҳ мебошад.  

Вале Аллоҳ бандаро ба барпо кардани амалҳое фармуд, ки ба 
воситаи онҳо ихтиёран ҳолатҳои расидани ризқро ба вуҷуд оварда 
метавонад. Пас, онҳо бо ихтиёри худ ҳамаи ҳолатҳои расидани 
ризқро ба вуҷуд меоранд. Вале, чӣ тавре ки аз насси оёт аён аст, ин 
ҳолатҳо сабабҳои ризқ нестанд ва онҳо ризқ намеоранд. Балки дар 
ин ҳолатҳо Аллоҳ ба онҳо ризқ медиҳад, хоҳ ин ризқ ҳалол аст ё 
ҳаром, хоҳ ин ҳолатҳоро Аллоҳ воҷиб ё ҳаром ва ё мубоҳ 
гардонидааст ва хоҳ дар ин ҳолатҳо ризқ ба даст омад ё наомад! 
Вале Ислом кайфиятеро баён кард, ки бар мусулмон бо ёрии он 
барпо кардани ҳолатҳои расидани ризқ ҷоиз мешавад, ҳамчунин 
кайфиятеро баён кард, ки бо ёрии он барпо кардани ин ҳолатҳо ҷоиз 
намешавад. Ислом на сабабҳои ризқ, балки сабабҳои моликиятро 
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баён карда, моликиятро бо ин сабабҳо маҳдуд намуд. Пас, ягон кас 
ҳақ надорад, ки бо сабаби ғайришаръӣ ризқ ба даст орад. Ҳарчанд 
ҳама навъи ризқ – хоҳ ҳалол ва хоҳ ҳаром аз тарафи Аллоҳ Субҳонаҳу 
ва Таоло мебошад, ризқи ҳалол танҳо ҳамон аст, ки бо нишондоди 
Ислом ба даст омадааст, ризқе, ки бо ғайри ин роҳ расидааст, ризқи 
ҳаром мебошад.  

Як масъала боқӣ монд: Оё ризқи шахс ҳар як чизест, ки онро ба 
даст меорад, гарчанд аз он баҳраманд нашавад, ё ризқи ӯ танҳо 
чизҳоест, ки аз онҳо баҳраманд мешавад? ҷавоб: Дар ҳақиқат, 
бинобар нишондоди оёти Қуръон ризқи инсон ҳар як чизест, ки ӯ ба 
даст меорад, хоҳ аз онҳо баҳраманд шавад, хоҳ на. Аллоҳ Таоло 
фармудааст:   

 

  

"То бад-он сабаб, ки Аллоҳ аз чорпоён рӯзиашон додааст, номи 
Ӯро бар забон ронанд" [22:34],  

 

 

"Аллоҳ ҳар киро хоҳад, рӯзии бисёр диҳад" [13:26],  

 

 

"Ва касе, ки тангдаст бошад" [65:7],  

 

  

"Аз он чӣ Аллоҳ рӯзиятон кардааст, инфоқ кунед" [36:47],  

 

 

"Бихӯред аз ин чизҳои покиза, ки шуморо рӯзӣ додаем!" [2:57],  



   122 

 

 

 

"Аз он ҳазинаву либосашон диҳед" [4:5],  

 

"Аз мардумаш ононро, ки ба Аллоҳ ва рӯзи қиёмат имон доранд, 
аз ҳар самара рӯзӣ соз!" [2:126],  

 

"Аз рӯзии Аллоҳ бихӯреду биёшомед" [2:60].  

 

Ин оятҳо сароҳатан номи ризқро ба ҳар як чизе, ки инсон ба даст 
меорад, нисбат медиҳанд, хоҳ аз он баҳраманд шавад, хоҳ на. Ризқ 
бидуни далели хоскунанда фақат ба чизҳое, ки аз онҳо инсон 
баҳраманд мешавад, хос карда намешавад, зеро ҳам оёт ва ҳам 
далолати онҳо умумӣ мебошанд. Вале чун шахсе моли туро 
бидуздад ё ғасб кунад ва ё бо фиреб бигирад, гуфта намешавад, ки 
"ӯ ризқи туро гирифт", балки гуфта мешвад, ки "ӯ аз ту ризқашро 
гирифт". Аз ин бармеояд, ки инсон ҳангоми ба даст овардани мол 
ризқашро мегирад ва ҳангоми аз вай гирифта шудани мол ризқи 
вай гирифта намешавад. Балки он касе, ки молро ба даст овард, аз ӯ 
ризқи худро мегирад. Пас, касе ризқи дигареро намегирад, балки аз 
дигар кас ризқи худро мегирад. 
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СИФАТҲОИ АЛЛОҲ 

Пеш аз пайдоиши мутакаллимон масъалаи "сифатҳои Аллоҳ" 
маъруф набуд ва он дар ягон баҳс ба миён гузошта намешуд. Зеро 
ибораи  

"сифатҳои Аллоҳ" чи дар Қуръони карим ва чӣ дар ҳадиси шариф 
ворид нашудааст, ҳамчунин маълум нест, ки саҳобае ин ибораро 
зикр карда бошад. Ҳар он чизе, ки дар Қуръон ворид шудааст ва 
мутакаллимон дар бораи он "ин аз ҷумлаи сифатҳои Аллоҳ аст" - 
гуфтаанд, бояд дар партави суханони зерини Ӯ Таоло фаҳмида 
шавад:   

 

 

"Муназзаҳ аст Парвардигори ту – он Парвардигори пирӯзманд – 
аз ҳар чӣ ба васфи Ӯ мегӯянд" [37:180],  
 

 

"Ҳеҷ чиз ҳамонанди Ӯ нест" [42:11],  
 

 

"Чашмҳо Ӯро намебинанд" [6:103].  
 

Сипас, васфи Аллоҳ чӣ тавре ки дар Қуръон омадааст, ҳамон 
тавр, гирифта мешавад. Масалан, илм аз қабили сухани зерини Ӯ 
Таоло гирифта мешавад:   
 

 

"Калидҳои ғайб назди Ӯст. ҷуз Ӯ касеро аз ғайб огоҳӣ нест. Ҳар 
чиро, ки дар хушкиву дарёст, медонад. Ҳеҷ барге аз дарахте 
намеафтад, магар он ки аз он огоҳ аст. Ва ҳеҷ донае дар 
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торикиҳои замин ва ҳеҷ тареву хушке нест, ҷуз он ки дар 
китоби мубин омадааст" [6:59].  

 

Ҳаёт аз қабили чунин сухани Ӯ Таоло гирифта мешавад:   
 

 

"Аллоҳ худоест, ки ҳеҷ худое ҷуз Ӯ нест. Зиндаву поянда аст" 
[2:255],  
 

 

"Ӯ зинда аст. Худое ҷуз Ӯ нест" [40:65].  

 

Қудрат аз қабили чунин сухани Ӯ Таоло гирифта мешавад:   
 

 

"Бигӯ: "Ӯ қодир бар он ҳаст, ки аз фарози саратон ё аз зери 
поҳоятон азобе бар шумо бифиристад ё шуморо гурӯҳ-гурӯҳ дар 
ҳам афканад" [6:65],  
 

 

"Оё намедонанд, ки Аллоҳ, ки осмонҳову заминро офаридааст, 
қодир аст, ки ҳамонанди онҳоро биёфаринад" [17:99].  
 

Самъ аз қабили чунин сухани Ӯ Таоло гирифта мешавад: 

 

"Аллоҳ шунаво ва доност" [2:181],  
 

"Аллоҳ шунавову доност!" [49:1].  
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Басар аз қабили чунин сухани Ӯ Таоло гирифта мешавад:   

 

"Ва Аллоҳ шунавову биност" [22:61],  
 

  

"Ва Парвардигори ту биност" [25:20],  
 

 

"Аллоҳ мешунавад ва мебинад!" [40:20].  
 

Калом аз қабили чунин сухани Ӯ Таоло гирифта мешавад:   
 

 

"Ва Аллоҳ бо Мӯсо сухан гуфт" [4:164],  
 

  

 

"Чун Мӯсо ба миодгоҳи (ваъдагоҳи) мо омад ва Парвардигораш 
бо ӯ сухан гуфт" [7:143].  
 

Ирода аз қабили чунин сухани Ӯ Таоло гирифта мешавад:   
 

"Ҳар чиро ирода кунад, ба анҷом мерасонад" [85:16],  
 

 

"Чун бихоҳад чизеро биёфаринад, фармонаш ин аст, ки мегӯяд: 
"Мавҷуд шав!" Пас мавҷуд мешавад" [36:82],  
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"Вале Аллоҳ ҳар чӣ хоҳад мекунад" [2:253].  
 

Холиқ аз қабили чунин сухани Ӯ Таоло гирифта мешавад:   
 

 

"Аллоҳ аст, ки офаридгори ҳар чизест" [39:62],  
 

 

"Ҳар чизеро Ӯ офаридааст" [6:101].  
 

Ин сифатҳо дар Қуръони Карим омадаанд, чунончи сифатҳои 
дигар низ монанди ваҳдоният, қадимият ва ғайра омадаанд. Дар ин 
мавзӯъ мусулмонон ихтилофе надоштанд, ки Аллоҳ воҳид, азалӣ, 
ҳай, қодир, самиъ, басир, мутакаллим, олим ва соҳиби ирода 
мебошад.  

Чун мутакаллимон пайдо шуданд ва афкори фалсафӣ ба 
ҷамъияти мусулмонон роҳ ёфт, байни мутакаллимон дар хусуси 
сифатҳои Аллоҳ ихтилоф ба миён омад. Мӯътазила гуфтанд: "Дар 
ҳақиқат зоти Аллоҳ ва сифатҳои Ӯ чизи ягона мебошад". Аллоҳ на 
бо илм, қудрат ва ҳаёти зоид бар зот, балки бо зоти худ ҳай, олим ва 
қодир мебошад. Зеро агар Аллоҳ монанди ҳолати инсон бо илми 
зоид бар зоташ олим ва бо ҳаёти зоид бар зоташ зинда бошад, пас 
дар ин ҷо мавҷудияти сифату мавсуф ва ҳомилу маҳмул ногузир 
мегардад, ки ин ҳолати ҷисмҳост, аммо Аллоҳ аз ҷисм муназзаҳ аст. 
Агар гӯем, ки ҳар як сифат худ алоҳида вуҷуд дошт, он гоҳ қадимҳо, 
бо ибораи дигар, худоҳо бисёр мешуданд". Аҳли суннат гуфтанд: 
"Аллоҳ Субҳонаҳу ва Таоло сифатҳои азалии мустақил дорад, ки 
онҳо "на зоти Худо ҳастанд ва на ғайри зоти Худо". Аммо аз ҷиҳати 
дорои сифат будани Аллоҳ сухан гӯем, пас собит шудааст, ки Ӯ олим, 
ҳай, қодир, аст. Маълум аст, ки илм, ҳаёт, қудрат ва амсоли онҳо, ҳар 
яке, ба маъное ишора мекунанд, ки бар мафҳуми "воҷибулвуҷуд" 
зиёдатӣ мебошад. Инҳо лафзҳои муродиф нестанд. Пас 
имконнопазир аст, ки – чунончӣ мӯътазила мегӯяд – Ӯ Таоло олими 
беилм, қодири беқудрат ва монанди ин бошад. Зеро 
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имконнопазирии ин амр возеҳу равшан буда, ба ин сухан монанд 
аст, ки "сиёҳ аст, вале сиёҳӣ надорад". Ҳол он ки нусус собит будани 
илм, қудрат ва ғайри инҳоро дар Аллоҳ Таоло баён намудаанд. 
Ҳамчунин рух додани феълҳои расову мукаммал на фақат ба олим 
ва қодир номида шудан, балки ба мавҷудияти илм ва қудрати ӯ низ 
ишора мекунанд. Азалӣ будани сифатҳои Ӯ Таоло аз он ҷиҳат аст, ки 
бо зоти Ӯ ҳамроҳ будани ашёи ғайриқадим аз имкон берун аст. Зеро 
муҳол аст, ки дар қадими азалӣ сифати нав ба вуҷуд ояд. Аммо ба 
зоти Ӯ Таоло тобеъ шудани ин сифатҳо аз он ҷиҳат аст, ки ин чиз 
барои ҳастӣ аз ҷумлаи чизҳои зарурию ногузир мебошад. Зеро 
сифати шайъ танҳо ҳамон вақт маъно дорад, ки ин сифат ба шайъ 
тобеъ бошад. Маънои олим будани Ӯ Таоло ба маълум шудани 
сифат нест, балки тобеъ шудани сифати илм ба Ӯ мебошад. Аммо "на 
Ӯ ва на ғайри Ӯ" будани сифат чунин аст, ки албатта сифатҳои Аллоҳ 
худи зот нестанд. Зеро аз рӯи ақл ногузир аст, ки сифат ғайри 
мавсуф бошад, пас, сифат маънои зоид бар зот аст. Инчунин онҳо 
сифоти Аллоҳ буда, ғайри Аллоҳ нестанд, чунки сифат на шайъ, на 
зот ва на айн буда, балки он сифати зот аст. Аз ин бармеояд, ки 
сифат гарчанд зоти Аллоҳ нест, ғайри Аллоҳ ҳам нест, балки он 
сифати Аллоҳ мебошад. Аммо сухани муътазила, ки мегӯяд: "агар 
ҳар як сифат мустақил шуморида шавад, қадимҳо бисёр мешаванд" 
дар он сурат аст, ки ҳар як сифат худ зот бошад. Азбаски сифатҳо 
васфи зоти қадим ҳастанд, мавсуф шудани зот бо ин сифатҳо 
маънои мавҷудияти якчанд зотро намедиҳад, балки ин ба маънои 
бисёрии сифати як зот буда, мухолифи ваҳдоният нест ва бисёр 
будани худоҳоро ногузир намегардонад". Ҳамин тавр, аҳли суннат 
ақлан исбот намуданд, ки Аллоҳ, сифатҳое дорад, ки онҳо ғайри 
зоти Ӯ ва ғайри ғайри Ӯ ҳастанд, зеро сифат мавсуф нест ва аз 
мавсуф ҷудо ҳам мешавад. Сипас, онҳо маънои ҳар як сифати 
азалиро баён карда, гуфтанд: "Илм сифати азалист, ки маълумот 
ҳангоми вобасташавӣ ба ин сифат аён мегарданд. Қудрат сифати 
азалист, ки ба мақдурот ҳангоми бо онҳо вобаста шудан таъсир 
мерасонад. Ҳаёт сифати азалист, ки сиҳҳати ҳайро лозим 
мегардонад. Қудрат ин тавоноист. Самъ сифати азалист, ки ба 
масмуъот вобаста мешавад. Басар сифати азалист, ки ба мабсурот 
вобаста мешавад, пас ба воситаи басар бо пуррагӣ идрок мекунад, 
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на бо хаёл ё гумон кардан ва на бо таъсиргирии узвҳои ҳис ва 
расидани ҳаво. Ирода ва машийят – ҳарду аз як сифати дар зоти ҳай 
мавҷуд иборатанд, ки вуқӯи ҳатмии яке аз ду мақдурро дар ягон 
вақт хос мегардонад, ҳол он ки нисбати қудрат ба ҳар ду баробар 
аст. Калом сифати азалист ва бо назме таъбир шудааст, ки онро 
Қуръон меноманд. Аллоҳ Таоло бо каломе сухан мегӯяд, ки сифати 
азалии Ӯ буда, аз ҷинси ҳарфҳову овозҳо нест. Калом сифати 
мухолиф ба сукут ва офат мебошад. Аллоҳ Таоло бо ин сифат сухан 
мегӯяд, мефармояд, бозмедорад, хабар медиҳад ва ҳар як шахсе, ки 
Аллоҳ ба ӯ мефармояд, ӯро бозмедорад ва ба ӯ хабар медиҳад, дар 
худ маъноеро ҳис намуда, сипас, онро баён мекунад". Ҳамин тавр, 
аҳли суннат, чун исбот намуданд, ки Аллоҳ сифатҳои азалӣ дорад, 
маъноҳои ин сифатҳои Аллоҳро баён карданд.  

Вале мӯътазила дорои чунин маъноҳо будани сифатҳои 
Аллоҳро напазируфтанд. Зеро онҳо сифатҳои зоид бар зоти Аллоҳро 
инкор мекарданд. Онҳо гуфтанд: "Чун собит шавад, ки Аллоҳ қодир, 
олим, муҳит аст ва инчунин собит шавад, ки сифатҳои Аллоҳ 
тағйирнопазиранд, зеро тағйирпазирӣ сифати муҳдасот буда, 
Аллоҳ аз ин сифат муназзаҳ аст, пас, чун шайъ, ки мавҷуд набуд, ба 
вуҷуд ояд ва баъди мавҷуд будан нест шавад, қудрат ва иродаи 
Аллоҳ ин чизро фаро гирифта, онро ҳангоми набудан ба вуҷуд орад 
ва баъди будан нест кунад, пас, чӣ тавр қудрати қадимии илоҳӣ ба 
шайъи ҳодис вобаста шуда, онро ба вуҷуд меорад? Барои чӣ онро 
дар ин лаҳза ба вуҷуд овард, на дар лаҳзаи дигар, ҳол он ки як вақт 
аз вақти дигар авлотар нест. Пас, машғул шудани қудрат бо шайъе, 
ки пеш бо он машғул нашуда буд, тағйирёбӣ дар қудрат аст. Дар 
айни вақт, собит шуд, ки зот ва сифоти Аллоҳ тағйирнопазир аст ва 
тағйирнопазирӣӣ аз шаъни қадими азалист. Нисбат ба ирода ва илм 
низ сухан чунин аст. Илм ин бо моҳияти худ аён гардидани маълум 
аст ва маълум ҳар вақт тағйир меёбад. Масалан, барг аз дарахт 
меафтад, тарӣ ба хушкӣ ва зинда ба мурда табдил меёбад. Шайъ дар 
ҳар ҳолате, ки бошад, он дар назди илми Аллоҳ маълум аст. Пеш аз 
он ки шайъ ба вуқӯъ ояд, Аллоҳ онро дар ҳамон ҳолати пеш аз 
вуқӯъаш медонад, ва баъди ба вуқӯъ омадан онро дар ҳамон ҳолати 
баъд аз вуқӯъаш медонад. Инчунин Аллоҳ шайъро ҳангоми 
набуданаш дар ҳамон ҳолати набудани он медонад, пас, чӣ тавр 
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илми Аллоҳ бо тағйирёбии мавҷудот тағйир меёбад? Илме, ки бо 
тағйирёбии ашёи ҳодис тағйир ёбад, ҳодис мебошад, ҳол он ки дар 
зоти Аллоҳ мавҷуд будани ашёи ҳодис номумкин аст. Зеро ҳар чизе 
ки ҳодис ба он мутааллиқ шавад, он низ ҳодис аст". Аҳли суннат ба 
онҳо эътироз намуда, гуфтанд: "Қудрати Аллоҳ ду алоқа дорад: 
алоқаи азалӣ, ки аз он мақдур дарҳақиқат ба вуҷуд намеояд ва 
алоқаи ҳодис, ки аз он мақдур дарҳақиқат ба вуҷуд меояд. Пас, 
қудрат ба шайъ алоқаманд шуда, онро ба вуҷуд овард, вале он пеш 
аз алоқамандшавӣ бо ин шайъ низ вуҷуд дошт. Алоқаманд шудани 
қудрат ба эҷоди шайъ қудратро ҳодис намегардонад, ҳамчунин 
қудрат агар як шайъро, ки пеш иҷро накарда буд, иҷро кунад, ин 
тағйирёбии қудрат нест. Қудрат ҳамоно бетағйир мемонад ва ба 
чизе алоқаманд шуда, онро ба вуҷуд меорад. Пас, танҳо мақдур 
тағйир ёфт, вале қудрат тағйир наёфт. Аммо илм, чунин аст: ҳар як 
чизе, ки илм метавонад бо он алоқаманд шавад, дарҳақиқат маълум 
аст. Зеро тақозокунандаи олимият зоти Ӯ Таолост ва 
тақозокунандаи маълумият зоти ашёст. Зот ба ҳар як чиз баробар 
нисбат дода мешавад. Илм аз рӯи зот тағйир намеёбад, балки он аз 
ҷиҳати изофа тағйир меёбад, ки ин ҷоиз аст. Ғайриимкон аст, ки 
худи илм ва сифатҳои қадимӣ, чун қудрат, илм ва ғайра тағйир ёбад. 
Қадимимяти ин сифатҳо қадимияти алоқаманд шуданро лозим 
намегардонад. Пас, худи сифатҳо қадим буда, бо муҳдасот 
алоқаманд мешаванд".  

Ҳамин тавр, байни мутакаллимони мӯътазила аз як тараф ва 
мутакаллимони аҳли суннат аз тарафи дигар, чунончи дар 
масъалаҳои дигар, монанди масъалаи "қазову қадар" мунозира рух 
дода бад, дар хусуси сифатҳои Аллоҳ мунозира авҷ гирифт. Худи 
ҳамин мавзӯи баҳсе, ки мутакаллимон ба миён гузоштанд, пештар 
аз тарафи файласуфони юнон мавриди ҷадал қарор гирифта буд, ки 
ин тааҷҷубовар аст. Файласуфони юнон ин мавзӯъро нисбат ба 
сифатҳои холиқ барангехта буданд. Пас, мӯътазила ба онҳо ҷавоб 
доданд, вале ҷавоби онҳо дар доираи имон ба Аллоҳ ва раъй нисбат 
ба тавҳид маҳдуд буд. Аҳли суннат барои коҳиш додани пайравӣ ба 
фалсафаи юнонӣ ва натиҷаи фарзияҳои назариву қазияҳои 
мантиқӣ ба мӯътазила ҳамроҳ шуданд. Вале онҳо низ айнан ба 
ҳамон ҳолате афтоданд, ки мӯътазила афтода буд ва айнан аз ҳамин 
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мавқеъ ҷавоби рад гардониданд. Яъне дар ҳар чизе, ки хоҳ ақл онро 
идрок кунад, хоҳ на, хоҳ инсон онро ҳис кунад, хоҳ на ақлро асоси 
баҳсу мунозира қарор доданд. Онҳо оёти Қуръон ва ҳадисҳоро 
барои тасдиқи суханони худ ба кор бурданд ва оёту аҳодисеро, ки 
бар хилофи раъйашон буд, таъвил намуданд. Ҳамин тавр, 
мутакаллимон, чи мӯътазила, чи аҳли суннат ва чи дигарон, ҳама 
баробар ақлро асос қарор доданд, оёти Аллоҳро тасдиқкунандаи 
натиҷаҳои ақлӣ гардонданд, инчунин оётро таъвил намуданд, то ки 
мазмуни оёт мувофиқи фаҳми ақли онҳо фаҳмида шавад.   

Аз инҳо маълум мешавад, ки ду омил мутакаллимонро ба пеш 
гирифтани чунин тариқати баҳс водор сохт: якум, онҳо таърифи 
ақлро идрок намекарданд, дуюм, онҳо дар идроки ҳақиқатҳо байни 
тариқати Қуръон ва байни тариқати файласуфонро ҷудо 
намекарданд. Масъалаи таърифи ақлро идрок накардани онҳо аз 
таърифе, ки ба ақл доданд намоён аст. Зеро аз онҳо ривоят шудааст, 
ки гуфтаанд: "Ақл ин қувваи нафс ва идрокҳо мебошад". Ин маънои 
сухани зеринашон мебошад: "Ақл ғаризаест, ки ҳангоми саломат 
будани узвҳо илм дар бораи ашёи зарурӣ ба он тобеъ мешавад". Ё 
мегӯянд: "Ақл ҷавҳарест, ки бо ёрии он чизҳои ғайб билвосита ва 
чизҳои маҳсус бо мушоҳида идрок карда мешавад". Ё мегӯянд: "Ақл 
ин худи нафс мебошад". Шахсе, ки ақлро чунин мефаҳмад, аҷаб нест, 
ки ҷилави нафсро раҳо созад, пас, қазияҳои назарии зиёде ба миён 
оварад ва аз ин қазияҳо натиҷаҳои ғайривоқеӣ бароварда, дар 
хусуси худ гӯяд, ки ӯ тавассути ақл ба ин натиҷа расидааст. Бинобар 
ин, аз дидгоҳи онҳо баҳси ақлӣ ҳадде надошт, ки дар он бозистанд. 
Онҳо метавонистанд, ки ба ҳар гуна баҳс амиқ фурӯ раванд, 
натиҷаҳо ба даст оранд ва онҳоро натиҷаҳои ақлӣ биноманд. Аз ин 
рӯ, "алоқамандии қудрати азалии Аллоҳ ба мақдури ҳодис сифати 
қудратро ҳодис менамояд" гуфтан ва инро баҳсу натиҷаи ақлӣ 
пиндоштани мӯътазила аҷаб набуд… Дар айни замон 
"вобасташавии қудрати Аллоҳ ба мақдур қудратро тағйирпазир 
намегардонад ва онро ҳодис намесозад, зеро он чизе, ки қудратро 
ҳодис месозад, тағйирёбии қудрат аст, на тағйирёбии мақдур" 
гуфтани аҳли суннат ва инро баҳс ва натиҷаи ақлӣ ҳисобидани онҳо 
низ ҳайратовар набуд. Зеро аз нигоҳи онҳо ақл нафс аст ё ғаризаест, 
ки илм дар бораи ашёи зарурӣ ба он тобеъ мешавад. Инак, ақл дар 



   131 

 

хусуси ҳама чиз баҳс мекунад. Агар онҳо маънои ақлро воқеан идрок 
менамуданд, дар ин баҳсҳои фаразӣ ва натиҷаҳое гирифтор 
намешуданд, ки ғайривоқеӣ ҳастанд. Балки ин натиҷаҳо, чунончи 
маълум аст, танҳо ашёе мебошанд, ки аз ашёи дигар пайдо шудаанд 
ва онҳоро ҳақиқатҳои ақлӣ номидаанд.  

Акнун дар ин аср барои мо маънои ақл равшан шуд. Мо идрок 
мекунем, ки то ашёи барои баҳси ақл зарурӣ фароҳам нагардад, 
наметавон ин баҳсро баҳси ақлӣ номид ва ҷоиз нест, ки мо барои 
баҳси чунин масъалаҳо ба худ рухсат диҳем. Зеро мо медонем, ки 
"ақл ин ба воситаи узвҳои ҳис ба мағзи сар кӯчонидани воқеъ ва 
маълумоти собиқаи ин воқеъро тафсиркунанда мебошад". Пас, бояд 
дар ҳар як баҳси ақлӣ ин чор ашё фароҳам гардад: якум, мағзи сар, 
дуюм, узвҳои ҳис, сеюм, воқеъ ва чорум, маълумоти собиқаи ба ин 
воқеъ алоқаманд. Агар яке аз ин чор ашё мавҷуд набошад, дар чунин 
ҳолат, гарчанд баҳси мантиқӣ ва хаёлу ваҳм ҷоӣ дошта тавонад, 
баҳси ақлӣ мутлақо ҷой дошта наметавонад. Баҳсҳои мантиқӣ ва 
хаёлу ваҳм қимате надоранд, зеро онҳо ба доирае дохил 
намешаванд, ки ақл ё онҳо ё манбаи онҳоро идрок кунад. Азбаски 
мутакаллимон маънои ақлро идрок накарданд, то ба ҷое расиданд, 
ки дар аксар баҳсҳои берун аз доираи ҳис ва баҳсҳое, ки барои 
вобастасозӣ ба он маълумоти собиқа надоштанд, ҷилави худро раҳо 
намуданд.   

Аммо мутакаллимон дар баҳси ақлӣ тариқати Қуръонро аз 
тариқати файласуфон бинобар он сабаб ҷудо карда натавонистанд, 
ки ҳам Қуръон ва ҳам файласуфон дар хусуси илоҳиёт баҳс 
кардаанд. Баҳси файласуфон дар хусуси илоҳиёт чунин буд, ки онҳо 
ба вуҷуди мутлақ ва он чизе, ки ин вуҷуд барои зоти худ тақозо 
мекунад, назар андохтанд. Пас, онҳо на дар хусуси коинот, балки дар 
хусуси ашёи берун аз коинот баҳс намуданд, далелҳоро бо 
муқаддимаи онҳо тартиб дода, аз ин далелҳо ба натиҷаҳо расиданд, 
сипас, бар ин натиҷаҳо натиҷаҳои дигарро бунёд карданд. Ҳамин 
тавр, онҳо то ба натиҷаҳое расиданд, ки онҳоро дар бораи зот ва 
чизҳои тақозокунандаи ин зот ҳақиқат пиндоштанд. Ҳамаи онҳо бо 
вуҷуди гуногунии натиҷаҳое, ки ба даст оварданд, дар баҳси худ 
тариқати ягонаро пеш гирифтанд. Ин тариқат баҳс дар хусуси 
чизҳои берун аз табиат, яъне берун аз коинот, ҳуҷҷат барпо 
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намудан бар асоси фарзияҳои назарӣ ё далелҳои дигар ва ниҳоят 
расидан ба натиҷаҳое буд, ки онро қатъӣ пиндошта, бар он эътиқод 
мекарданд.  

Чунин тариқати баҳс мухолифи тариқати Қуръон мебошад. 
Зеро Қуръон дар хусуси худи коинот, дар хусуси мавҷудот – замин, 
офтоб, моҳ, ситораҳо, ҳайвонот, инсон, чорпоён, шутур, кӯҳҳо ва 
чизҳои дигари маҳсус баҳс намуда, ба натиҷае мерасад, ки 
шунаванда дар натиҷаи идрок кардани ин мавҷудот холиқи коинот, 
холиқи мавҷудот, холиқи офтоб, шутурҳо, кӯҳҳо, инсон ва ғайраро 
идрок мекунад. Чун Қуръон дар бораи чизҳои берун аз коинот, ки 
ба доираи ҳис намедароянд ва бо идроки мавҷудот идрок карда 
намешаванд, баҳс меронад, ягон воқеъро васф мекунад ё ягон 
ҳақиқатро муқаррар намуда, қатъиян мефармояд, ки ба он имон 
биёранд. Таваҷҷӯҳи инсонро ба идроки он ё ба чизи дигаре барои 
идроки он наменигаронад. Мисоли ин сифатҳои Аллоҳ, ҷаннат, 
дӯзах, ҷин, шайтон ва монанди инҳо мебошад. Ин тариқатро 
саҳобагон фаҳмида, мувофиқи он рафтор карданд ва дар кишварҳо 
барои ба мардум расонидани рисолати Ислом пардохтанд, то бо ин 
рисолат, чунончи худ саодатманд шуда буданд, дигаронро низ 
саодатманд гардонанд. То пурра ба охир расидани асри якум, рахна 
андохтани афкори фалсафии юнониву ғайриюнонӣ ва пайдоиши 
мутакаллимон ҳолат ҳамин тавр идома ёфт. Сипас, тариқати баҳси 
ақлӣ тағйир ёфт ва ҳамин гуна мунозира дар хусуси зот ва сифатҳои 
Аллоҳ сурат гирифт. Бо вуҷуди он ки ин баҳси бесамар аст, мутлақо 
баҳси ақлӣ эътибор карда намешавад, зеро он баҳс дар хусуси чизи 
берун аз доираи ҳис мебошад. Ҳар як чизе, ки ба доираи ҳис дохил 
намешавад, ақл аз ягон ҷиҳат дар бораи он баҳс карда наметавонад. 
Бар замми ин, баҳс кардан дар хусуси сифатҳои Аллоҳ, ки "оё онҳо 
худи зотанд ё ғайри зот?" баҳс дар хусуси зот мебошад. Баҳс кардан 
дар хусуси зот, аслан мамнӯъ ва муҳол аст. Бинобар ин, баҳси ҳамаи 
мутакаллимон дар хусуси сифатҳои Аллоҳ баҳси ноҷо ва хатои маҳз 
буд. Зеро сифатҳои Аллоҳ тавқифӣ мебошанд. Пас он сифатҳоеро, ки 
дар нусуси қатъӣ омадаанд, бо ҳамон андозае зикр мекунем, ки насс 
нишон додааст, на бо тарзи дигар. ҷоиз нест, ки мо сифатеро, ки дар 
насс ворид нашудааст, зиёда кунем ва ё дар бораи ягон сифат бо 
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насси қатъӣ чизе ворид нашуда бошад, вале онро аз назди худ шарҳ 
диҳем. 

ФАЙЛАСУФОНИ МУСУЛМОН 

Чун масъалаҳои фалсафии мутааллиқ ба баҳсҳо дар хусуси 
илоҳиёт ба ҷомеаи мусулмонон роҳ ёфт, баъзе уламои давраҳои 
охири асри уммавиён ва аввали асри аббосиён, монанди Ҳасани 
Басрӣ, Ғайлони Димишқӣ, ҷаҳм ибни Сафвон бо якчанд масъалаҳои 
каломии гуногун машғул шуданд. Сипас, баъди онҳо олимоне 
омаданд, ки бо мантиқи Арасту шинос шуда, худашон низ баъзе 
китобҳои фалсафиро баъди тарҷума шудан омӯхтанд. Дар натиҷа 
баҳси масъалаҳои каломӣ васеъ доман зад ва мусулмонон, аз қабили 
Восил ибни Ато, Амр ибни Убайд, Абӯҳузайли Аллоф ва Низом дар 
бораи илми машҳури калом ба баҳс пардохтанд. Вале омӯзиши онҳо 
на омӯзиши пурраи фалсафӣ, балки васеъ омӯхтани афкори 
фалсафӣ буд, ки дар натиҷа доир ба фалсафа раъйҳои гуногунро аз 
худ намуданд. Ҳамчунин онҳо на дар ҳама масъалаҳо, балки дар 
баъзе масоил раъйи ҳар як гурӯҳи файласуфонро омӯхтанд. Онҳо 
гарчанд бо баъзе баҳсҳои фалсафӣ маҳдуд мешуданд, инчунин 
худро бо имон ба Қуръон муқайяд менамуданд. Бинобар ин, онҳо аз 
аҳли Ислом берун набаромаданд, балки дар далеловарӣ фарохтар 
рафтанд ва нисбати далелҳо ҷилави ихтиёри худро раҳо сохтанд. 
Вале ин ҳама ҳарисӣ бар пок донистани Аллоҳ ва барои исботи 
чизҳое буд, ки имонро қавӣ мегардонад. Аз ин рӯ, аз ҷониби онҳо бо 
вуҷуди гуногунии андешаҳояшон дар ақоид лағзише содир нашуд. 
Зеро ҳамаи онҳо мусулмононе буданд, ки Исломро ҳимоя 
мекарданд.  

Сипас, баъди мутакаллимон афроде омаданд, ки ба дараҷаи 
ҷамоаҳо ё мазҳабҳо нарасида буданд ва касе аз мусулмонон ба онҳо 
дар ҳоли ҷамоӣ пайравӣ накарданд, ҳарчанд баъзеҳо баҳси онҳоро 
маъқул дониста бошанд ҳам. Ин афроде, ки баъди замони 
мутакаллимон дар кишварҳои исломӣ пайдо шуданд, файласуфони 
мусулмон буданд. Чунончи аён гашт, омиле, ки пайдоиши онҳоро 
дар байни мусулмонон имконпазир сохт, омӯзиши фикрҳо ва 
китобҳои фалсафӣ буд, ки меҳри ин баҳсҳоро дар дили мардуми 
ҳамон аср ҷо кард. Пас, ин чиз баъзе ашхосро ба омӯзиши васеъи 
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афкори фалсафӣ водор намуд, ки ин афкорро амиқу фарох ба таври 
куллии мутлақ дар бораи ҳар як чиз, ҳар як фикр ва ҳар як самт 
омӯхтанд. Ин зумра тамоман ба афкори фалсафӣ рӯй оварда, аз ин 
фалсафа миқдори шоистае аз худ карданд, ки бо таъсири он 
тавонистанд ба таври фалсафӣ фикр ронанд ва натиҷаҳои фалсафӣ 
бароваранд. Дар натиҷаи амиқу васеъ омӯхтани фалсафа ва хусусан 
ба тариқи хос омӯхтани фалсафаи юнонӣ дар байни мусулмонон 
файласуфон пайдо шуданд. Аввалин файласуфи мусулмон Яъқуби 
Киндӣ буд, ки соли 260-уми ҳиҷрӣ вафот кард. Сипас, файласуфони 
мусулмон паиҳам ба майдон омаданд. Аз ин рӯ, файласуфони 
мусулмон дар кишварҳои исломӣ танҳо баъди пайдо шудани 
мутакаллимон, ҳукмфармо гардидани тариқати онҳо, мавзӯи баҳс, 
мунозира ва муноқиша қарор гирифтани он, дар назари бисёрии 
мутакаллимон ва олимон аҳамият пайдо кардани ин фалсафа зуҳур 
карданд. Аммо пеш аз ин, касе аз мусулмонон файласуф набуд. 
Ҳамин тавр, дар кишварҳои исломӣ дар байни олимон 
мутакаллимон ва файласуфон пайдо шуданд. Вале байни 
мутакаллимон ва файласуфон фарқе вуҷуд дорад. Зеро 
мутакаллимон аз баъзе афокри фалсафӣ огоҳ буданд, аммо 
файласуфон, олимони фалсафа буданд. Бинобар ин, файласуфон 
мутакаллимонро нодон мешумориданд. Файласуфон 
мепиндоштанд, ки мутакаллимон аҳли сафсата ва муноқаша 
мебошанд, аммо худ, ки файласуф ҳастанд, дар хусуси маъқулот бо 
таври ақлӣ баҳси фалсафии дуруст мебаранд.  

Дар ҳақиқат, ҳам мутакаллимон ва ҳам файласуфон дар хусуси 
илоҳиёт баҳс ронданд. Вале байни услуби мутакаллимон ва услуби 
файласуфон ихтилоф вуҷуд дорад ва ифода кардани фарқи байни 
онҳо бо тариқи зайл имконпазир мегардад:  

1.  
Мутакаллимон ба асосҳои имон эътиқод намуда, ба дурустии онҳо 
иқрор шуданд ва имон оварданд. Сипас, барои бо ҳуҷҷат собит 
сохтани онҳо далелҳои ақлӣ омода намуданд. Онҳо барои исботи 
ақидаҳои худ баҳси ақлиро бо услуби мантиқӣ ба роҳ монданд. Зеро 
онҳо ба қоидаҳои асосии Ислом имон оварданд ва барои исботи 
чизҳое, ки ба онҳо имон оварданд, далелу ҳуҷҷат барпо карданд.  
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2.  
Баҳсҳои мутакаллимон дар бораи чизҳое маҳдуд аст, ки ба 
мудофиаи ақидаи худ ва инкори ҳуҷҷатҳои рақиб алоқаманд 
мебошад, хоҳ ин рақиб мусулмон ва дар фаҳм мухолифи онҳо бошад, 
монанди мӯътазила, мурҷиа, шиа, хавориҷ ва ғайра, хоҳ 
ғайримусулмонон бошад, чун насрониён, яҳудиён, маҷусиён ва 
ғайра. Лекин ҷиҳати назаррас дар баҳси онҳо аз раддия додан ба 
мутакаллимон ва файласуфони мусулмон иборат буд.  

3.  
Баҳсҳои мутакаллимон баҳсҳои исломӣ буда, бо вуҷуди ихтилофу 
зиддият, райъҳои исломӣ эътибор карда мешаванд. Ҳар шахсе, ки 
яке аз ин райъҳоро пазируфта бошад, соҳиби раъйи исломӣ ба 
шумор меравад ва чизҳое, ки пазируфтаанд, ақидаи исломӣ 
эътибор карда мешавад. Ин буд услуби мутакаллимон ва эътибори 
он. Аммо услуби файласуфон ба тариқи зайл ифода карда мешавад:  

1.  
Файласуфон масъалаҳоро бидуни бастагӣ ба ягон ақида баррасӣ 
мекунанд. Услуб ва асоси баҳси онҳо мувофиқи нишондоди ҳуҷҷат 
бар масъалаҳо назар афкандан мебошад. Назари онҳо ба илоҳиёт 
назар ба ҳастии мутлақ ва чизҳое мебошад, ки зоти ин ҳастӣ тақозо 
мекунад. Онҳо дар хусуси чизе, ки далел ба он мерасонад, фикр 
меронанд ва сипас, ба дилхоҳ натиҷае, ки ҳосил мешавад, новобаста 
ба чигунагии натиҷа, ба ҳамон эътиқод мекунанд. Мақсад аз 
фалсафа ва асоси он ҳамин аст. Баҳси онҳо маҳз баҳси фалсафӣ буда, 
аз ҷиҳати баъзе мавзӯъҳо ба Ислом алоқа доштани он мушоҳида 
шавад ҳам, аз ҷиҳати баҳс ба Ислом алоқае надорад. Зеро аксар вақт 
онҳо ашёи самъиеро, монанди баъсу нашр ва маоди ҷисмонӣ, ба 
баҳс мегузоранд, ки барои исботи дурустӣ ё нодурустии онҳо барпо 
кардани далели ақлӣ номумкин аст. Аксар вақт бо таъсири ақидаи 
исломӣ доир ба баъзе масъалаҳои фалсафаи юнонӣ изҳори раъй 
менамуданд ва бар ҳамин асос бар масъала ҳукм мебароварданд. 
Гоҳо барои мувофиқ сохтани баъзе қазияҳои фалсафӣ бо қазияҳои 
исломӣ зӯр мезаданд, вале ин дуюминдараҷа ва натиҷаи 
мусулмонии онҳо буд, ки аз Ислом таъсир мегирифтанд. Аммо ин 
таъсиргирии фикрӣ набуд, ки бо сабаби он монанди мутакаллимон 
исломро асоси кори худ қарор диҳанд. Балки бештар ба 
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таъсиргирии файласуфони масеҳӣ аз масеҳият ва файласуфони 
яҳудӣ аз яҳудият монандӣ дошт. Ин таъсиргирӣ бо эътибори он буд, 
ки бояд пиндорҳои аъмоқ пасмондаҳое бошанд, ки дар аснои баҳс 
ҷаҳида мешавад ё ба баҳс андаке таъсир мерасонанд. Вале асоси 
мавзӯи баҳси онҳо ҳастии мутлақ ва чизҳое буд, ки зоти ин ҳастӣ 
тақозо мекард. Ин файласуфони мусулмон дар ҳақиқат аз фалсафаи 
юнонӣ таъсир гирифтанд ва ақлияашон бар асоси ҳамон фалсафа 
ташаккул ёфт. Онҳо баъди ба камол расидан дар фалсафаи юнонӣ 
афкори фалсафии худро навиштанд ва фалсафаи онҳо бо Ислом 
ягон алоқае надорад.  

2.  
Файласуфони мусулмон ба мудофиаи Ислом барнамехезанд, балки 
дар сарҳади муайян сохтани ҳақиқатҳо қарор гирифта, бар он далел 
меоранд. Онҳо, баъзан аз Ислом таъсир гиранд ҳам, ба хотири 
мудофиаи Ислом ба овардани суханҳои мухолиф ва раддия додан ба 
онҳо саргарм намешаванд. Пас баҳси ақлӣ асос ва мавзӯъ буда, дар 
баҳси онҳо ғайр аз баҳси ақлӣ чизе вуҷуд надорад.  

3.  
Дар ҳақиқат, баҳсҳои файласуфони мусулмон баҳсҳои ғайриисломӣ, 
балки баҳсҳои маҳз фалсафӣ буда, Ислом бо онҳо алоқае ва дар 
баҳсҳои онҳо мақоме надорад. Пас, ин баҳсҳо раъйҳои исломӣ 
эътибор карда намешаванд ва аз сақофати исломӣ нестанд.  

Фарқи байни услуби мутакаллимон ва услуби файласуфони 
мусулмон, инчунин ҳақиқати ҳоли файласуфони мусулмон ҳамин 
аст. Фалсафаи исломӣ ном гузоштан ба фалсафаҳое, ки бо он 
файласуфони мусулмон, чун Киндӣ, Форобӣ, Ибни Сино ва ғайра 
машғул шудаанд, зулм, мухолифат ба воқеъ ва фитнаангезӣ бар 
зидди Ислом мебошад. Зеро ин фалсафаҳо ба Ислом алоқае 
надоранд, балки ҳам аз ҷиҳати асос ва ҳам аз ҷиҳати тафсилотҳои 
бисёр тамоман зиддиисломӣ мебошанд. Зиддияти онҳо ба Ислом аз 
ҷиҳати асос ҳамин аст, ки ин фалсафа дар хусуси чизи берун аз 
коинот, яъне дар хусуси вуҷуди мутлақ баҳс мекунад, бар хилофи 
ин, Ислом танҳо дар хусуси коинот ва ашёи маҳсус ба баҳс 
мепардозад. Ислом аз баҳс кардан дар хусуси зоти Аллоҳ ва чизҳои 
берун аз коинот бозмедорад ва мефармояд, ки ба Аллоҳ пурра 
таслим шаванд, дар ҳудуди чизҳое, ки ба онҳо имон овардан талаб 
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шудааст, бозистанд, аз он ҳадди муайян нагузаранд ва ақлро барои 
кӯшиш дар баҳси он озод нагузоранд. Аммо ба мухолифати он аз 
ҷиҳати тафсилот бингарем, дар ин тафсилот баҳсҳои зиёде ҷой 
доранд, ки Ислом онҳоро куфр меҳисобад. Чунончи баъзе баҳсҳои 
онҳо оламро қадимӣ ва азалӣ ба қалам медиҳад, баъзеи онҳо 
неъматҳои ҷаннатро на моддӣ, балки рӯҳонӣ мегӯяд, баъзе мегӯяд, 
ки Аллоҳ ҷузъиётро намедонад ва боз баҳсҳои дигаре, ки дар назари 
Ислом мутлақо куфри ошкоро мебошанд. Пас чӣ тавр бо вуҷуди 
чунин зиддияти ошкоро ин фалсафаро метавон "фалсафаи исломӣ" 
номид? Илова бар ин, дар Ислом мутлақо фалсафа вуҷуд надорад. 
Зеро Ислом вақте ки баҳси ақлиро бар ашёи ҳисшаванда маҳдуд 
гардонд ва ақлро аз баҳс дар бораи чизҳои берун аз коинот манъ 
кард, тамоми баҳсҳояшро аз фалсафа дур сохт, онҳоро ба ғайри роҳи 
фалсафа равон намуд ва дигар имкон надод, ки дар Ислом баҳсҳои 
фалсафӣ ба вуҷуд ояд. Бинобар ин, фалсафаи исломӣ вуҷуд надорад, 
балки дар Ислом баҳси Қуръони карим ва суннати набавия мавҷуд 
аст ва танҳо ҳамин ду манбаъ дар ақида, аҳком, амру наҳй ва 
инчунин дар расонидани хабар асоси Исломро ташкил медиҳанд.  

 

 

 

НАБИЁН ВА РАСУЛОН 

Набӣ ва расул ду лафзи гуногунмаъно мебошанд, вале аз ҷиҳати 
ваҳй шудани шариат ба онҳо ҳар ду як маъноро ифода мекунанд. 
Фарқи байни онҳо чунин аст: расул шахсест, ки ба вай шариате ваҳй 
шуда ва ба таблиғи он маъмур гаштааст. Аммо набӣ шахсест, ки ба 
вай шариати расулони дигар ваҳй шуда ва ба таблиғ маъмур 
гаштааст. Пас, расул шахсест, ки ба расонидани шариати худ маъмур 
аст ва набӣ ба расонидани шариати расулони дигар. Қозӣ Байзовӣ 
дар тафсири сухани Ӯ Таоло:   

 

 

"Мо пеш аз ту ҳеҷ расул ё набиеро нафиристодаем" [22:52], 
чунин гуфтааст: "Расул шахсест, ки Аллоҳ Таоло ӯро бо шариати нав 
фиристодааст, то мардумро бар он даъват кунад, аммо набӣ, 
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шахсест, ки ӯро Аллоҳ Таоло барои барқарор намудани шариати 
пешина фиристодааст". Масалан, саййидамон Мӯсо  набӣ аст, 
зеро ба ӯ шариат ваҳй шудааст ва ҳамчунин расул аст, зеро шариате, 
ки ба ӯ ваҳй шудааст, рисолаташ мебошад. Саййидамон Ҳорун  
набӣ аст, зеро ба вай шариат ваҳй шудааст, вале расул нест, зеро ин 
шариат на рисолати худи ӯ, балки рисолати Мӯсо  буд. 

Саййидамон Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص набӣ ҳастанд, зеро ба эшон шариат ваҳй 

шудааст ва ҳамчунин расул ҳастанд, зеро шариате, ки бар эшон ваҳй 
шудааст, рисолаташон мебошад. Рисолат миёнчигарии банда дар 
байни Аллоҳ ва бандагон аст, то муолаҷоти манфиатҳои дунявию 
ухравиро, ки бандагон мӯҳтоҷи онанд, баён созад. Азбаски рисолат 
ҳикмату манфиати зиёдро дар бар дорад, ҳикмати Аллоҳ 
фиристодани пайғамбаронро тақозо мекунад. Дар ҳақиқат, 
пайғамбарон фиристода шуданд ва Аллоҳ Таоло аз бани инсон ба 
сӯи инсонҳо пайғамбаронро фиристод, ки аҳли имону тоатро 
муҷдаи ҷаннату савоб медоданд ва аҳли куфру маъсиятро бими 
дӯзаху азоб, барои мардум масоилеро, ки дар корҳои дунё ва охират 
ба он эҳтиёҷ доштанд, баён мекарданд. Зеро ақл инсон ва аҳволи 
ӯро бо пуррагӣ намедонад ва аз ҳалли муаммоҳои инсонӣ оҷизӣ 
мекашад. Дар воқеъ, Аллоҳ набиён ва расулонро бо мӯъҷизаҳои 
ғайриодатӣ дастгирӣ намуд. Зеро ҳангоме ки муддаъии нубувват аз 
тарафи мункирони нубувват ба муқовимат дучор мегардад, 
мӯъҷиза нишон медиҳад ва он тарзе амалӣ мегардад, ки 
инкоркунандагон аз кардани мисли он оҷиз мемонанд. Сабаб ин аст, 
ки агар набӣ бо мӯъҷиза дастгирӣ намеёфт, қабули сухани ӯ ҳатмӣ 
намешуд ва дар даъвои пайғамбарӣ ростгӯ ё дурӯғгӯ буданаш 
маълум намегашт. Ҳангоми рух додани мӯъҷиза инсоне, ки аз ин 
мӯъҷиза ва ба ҳосил нашудани он аз тарафи башар қонеъ мешавад, 
ба ростии даъвои муддаъии нубувват боварии қатъӣ ҳосил 
мекунад.   

Аввалини анбиё Одам  ва охирини эшон Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص 

мебошанд. Нубуввати Одам  бо Китоб собит шудааст. Ӯ Таоло 
фармудааст:   
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"Аллоҳ Одаму Нӯҳ ва хонадони Иброҳиму хонадони Имронро 
бар ҷаҳониён бартарӣ дод" [3:33],  

 

"Одам дар Парвардигори хеш осӣ шуд ва роҳ гум кард. Сипас 
Парвардигораш ӯро баргузид ва тавбаашро бипазируфт ва 
ҳидояташ кард" [20:121-122].  
 

Маънои "ӯро баргузид" "ба пайғамбарӣ интихоб кард" мебошад. 
Ҳамчунин Қуръон бар он далолат мекунад, ки Аллоҳ Одам /-ро амру 
наҳйи кардааст. Ӯ Таоло мефармояд:   

 

 

"Ва гуфтем: "Эй Одам, худ ва занат дар биҳишт ҷой гиред. Ва ҳар 
чӣ хоҳед ва ҳар ҷо, ки хоҳед, аз самароти он ба хушӣ бихӯред. Ва 
ба ин дарахт наздик машавед" [2:35].  

 

Ғайр аз ин, қатъист, ки дар замони Одам  пайғамбари дигаре 
набуд.  

Пас, ӯ бо ваҳй пайғамбар мебошад, на дигаре.  Пайғамбар касест, 
ки ба вай шариат ваҳй шудааст, ҳар як фармону боздошт шариат аст. 
Инак, ба Одам  ваҳй шудааст, пас, ӯ пайғамбар мебошад. 
Ҳамчунин пайғамбарии ӯ бо суннат собит шудааст: Тирмизӣ аз 
ҳадиси Абӯсаиди Худрӣ чунин ривоят кардааст: 

 

"Ман саййиди фарзандони Одам дар рӯзи Қиёмат мебошам, 
вале аз ин фахре нест, дар дасти ман парчами ҳамд аст, вале 
аз ин фахре нест. Дар он рӯз ҳар як пайғамбар – ҳам Одам ва ҳам 
дигарон дар зери парчами Ман қарор мегиранд". Далели дигар 
бар нубуввати Одам  иҷмои саҳобагон аст.  
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Пайғамбарии Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص чунин аст, ки эшон ملسو هيلع هللا ىلص даъвои 

пайғамбарӣ намуда, мӯъҷиза нишон доданд. Даъвои пайғамбарӣ 
кардани он кас бо тариқи тавотур, ки қатъиятро ифода мекунад, 

маълум шудааст. Мӯъҷиза нишон додани Расул ملسو هيلع هللا ىلص чунин буд, ки 

эшон каломи Аллоҳ Таолоро оварданд ва соҳибони балоғатро бо 
камоли балоғаташон ба майдони мубориза хонданд. Онҳо бо вуҷуди 
кор фармудани ниҳояти кӯшиш аз овардани кӯтоҳтарин сурае 
ҳамонанди сураҳои Қуръон оҷиз монданд. Дар натиҷа, гарчанд дар 
балоғат боистеъдодтарин мардум буданд, аз мубориза бо сухану 
балоғат даст кашида, ба муқовимат бурдан бо қувваю шамшер 
гузаштанд. Бо вуҷуди басанда будани омилҳои нақл аз ҳеҷ яки онҳо 
нақл нашудааст, ки ягон сухани ба сухани Қуръон наздик оварда 
бошанд. Пас, ин ба таври қатъӣ далолат мекунад, ки Қуръон аз 

назди Аллоҳ Таоло мебошад ва даъвои нубуввати Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص 

аниқу рост аст.  

Вале шумораи пайғамбарон маълум нест. Зеро Аллоҳ Таоло ба 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص чунин мефармояд:   

 

 

"Пеш аз ту пайғамбароне фиристодаем. Достони баъзеро бароят 
гуфтаем ва достони баъзеро нагуфтаем" [40:78].  

 

Ҳарчанд дар баъзе ҳадисҳо адад ривоят шуда бошад ҳам, 
ҳадисҳои мазкур хабари оҳод ҳастанд, ки дар ақида ҷойгоҳе 
надоранд. Зеро хабари оҳод, ҳарчанд тамоми шартҳои дар усули 
фиқҳ зикршударо дар бар гирад ҳам, танҳо заннро ифода мекунад 
ва занн дар боби эътиқодот эътиборе надорад. Бинобар ин, ба 
шумори пайғамбароне, ки дар Қуръони карим омадааст, кифоят 
карда мешавад, зеро он қатъист. Ривоят нашудааст, ки дар бораи 
адади пайғамбарон ягон ҳадиси мутавотир ворид шуда бошад. 
Аммо дар хусуси пайғамбароне, ки дар Қуръони карим зикр 
шудаанд, Аллоҳ Таоло чунин мефармояд:   
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"Ин бурҳони мо буд, ки онро ба Иброҳим талқин кардем, дар 
баробари қавмаш. Ҳар киро бихоҳем, ба дараҷоте боло мебарем. 
Ҳар оина Парвардигори ту ҳакиму доност! Ва ба ӯ Исҳоқ ва 
Яъқубро бахшидем ва ҳамагиро ҳидоят кардем. Ва Нӯҳро пеш аз 
ин ҳидоят карда будем ва аз фарзандони Иброҳим Довуду 
Сулаймон ва Айюбу Юсуф ва Мӯсову Ҳорунро ҳидоят кардем. Ва 
некӯкоронро ин гуна подош диҳем! Ва Закариёву Яҳё ва Исову 
Илёс, ки ҳама аз солеҳон буданд. Ва Исмоилу Алясаъ ва Юнусу 
Лут, ки ҳамаро бар ҷаҳониён бартарӣ ниҳодем. Ва аз 
падаронашону фарзандонашон ва бародаронашон баъзеро 
ҳидоят кардем ва эшонро баргузидем ва ба роҳи рост роҳ 
намудем. Ин аст ҳидояти Аллоҳ. Ҳар киро аз бандагонаш хоҳад, 
бад-он ҳидоят мекунад ва агар ширк оварда буданд, аъмоле, ки 
анҷом дода буданд, нобуд мегардид. Инон касоне ҳастанд, ки ба 
онҳо китобу фармон ва нубувват додаем" [6:83-89],  

 

 

 

"Ва Исмоил ва Идрис ва Зулкифлро ёд кун, ки ҳама аз собирон 
буданд. Ононро машмули бахшоиши хеш гардонидем ва ҳама аз 
шоистагон буданд" [21:85-86],  

 

 

"Ва бар мардуми Мадян бародарашон Шуайбро фиристодем" 
[7:85],  
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"Бар қавми Самуд бародарашон Солеҳро фиристодем" [7:73],  

 

 

"Ва бар қавми Од бародарашон Ҳудро фиристодем" [7:65],  

 

 

"Ва гуфтем: "Эй Одам, худ ва занат дар биҳишт ҷой гиред" [2:35],  

 

 

"Муҳаммад – пайғамбари Аллоҳ ва касоне, ки бо ӯ ҳастанд, бар 
кофирон сахтгиранд ва бо якдигар меҳрубон" [48:29].  

 

Ҳамаи пайғамбарон аз тарафи Аллоҳ пайғом мерасонданд, зеро 
маънои нубувват ва рисолат ҳамин аст. Барои он ки биъсат ва 
рисолат ботил нагардад, онҳо ба мардум рост гуфтанд ва насиҳат 
карданд. Онҳо дар расонидани пайғоми илоҳӣ аз дурӯғу хато ва 
инчунин аз содир кардани гуноҳ маъсум буданд. Дар бораи набиён 
ва расулон – алайҳимуссалоту вассалом -  чи дар Китоб ва чи дар 

суннати мутавотири Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ягон далели нақлии қатъӣ 

ворид нашудааст, ки пайғамбаре баъд аз биъсат гуноҳе содир карда 
бошад. Ҳар хабаре, ки дар ин бора ворид шудааст, ё ҳадисҳои аз 
ҷиҳати субут заннӣ ҳастанд ва ё оятҳои аз ҷиҳати далолат заннӣ 
ҳастанд. Хабари заннӣ далели ақлиро дар бораи исмати 
пайғамбарон рад карда наметавонад.   

Аммо ахборе, ки дар Қуръони карим дар бораи Одам 
алайҳиссалом ворид шудааст, монанди хӯрдан аз меваи дарахте, ки 
Аллоҳ барои ӯ мамнӯъ гардонда буд, ба исмате, ки таблиғи рисолат 
ба мардум дар дунё тақозо мекунад, мухолиф нест. Зеро 
нофармоние, ки аз Одам алайҳиссалом ба вуқӯъ пайваст, дар ҷаннат 
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ва мутобиқи ҳикмате буд, ки онро Аллоҳ медонад. Он мавзӯи дигар 
аст. Аммо исмат ба рисолат аз барои мардуми рӯи замин дар дунё 
тааллуқ дорад.  

ИСМАТИ ПАЙҒАМБАРОН 

Вақте мегӯем, ки "ақидаи исломӣ имон овардан аст ба Аллоҳ, ба 
фариштагони Ӯ, ба китобҳои Ӯ, ба пайғамбарони Ӯ, ба рӯзи қиёмат 
ва ба некиву бадии қазову қадар аз ҷониби Аллоҳ Таоло" на ба он 
маъност, ки ғайр аз инҳо дигар чизе вуҷуд надорад, ки бар он 
эътиқод кардан зарур бошад, балки асоси ақида будани инҳоро 
мефаҳмонад. Боз афкори дигари ба ақида алоқаманд мавҷуданд, ки 
исмати пайғамбарон аз ҳамон қабил аст. Имон овардан ба исмати 
пайғамбарон як қисми имон овардан ба пайғамбарон мебошад. 
Далели маъсумии пайғамбарон ақлист, на самъӣ. Зеро собит 
шудани нубуввати набӣ ва рисолати расул нисбат ба шахсоне, ки 
ҳамчун набӣ ё расул фиристода шудаанд, ақлӣ буда, бо мӯъҷизаи 
маҳсус собит мешавад. Маъсумияти пайғамбар бояд ақлӣ бошад, 
чунки он аз тақозои собитшавии пайғамбарии набиён ва расулон 
аст. Пас, маъсумии набиёну расулон масъалаест, ки ақл онро 
ногузир месозад, зеро набӣ ё расул будани ягон шахс ҳатман тақозо 
мекунад, ки ӯ дар расонидани пайғом аз ҷониби Аллоҳ маъсум 
бошад. Агар ба эҳтимоли номаъсумӣ, ҳатто дар як масъала ҳам 
нуқсон ворид мешуд, пас, имкон дошт, ки ба ҳар як масъала нуқсон 
ворид шавад ва он гоҳ, ҳам нубувват ва ҳам рисолат беэътибор 
мешуд. Собит шудани набӣ ё расули Аллоҳ будани як инсон, далолат 
мекунад, ки ӯ дар таблиғи рисолати илоҳӣ маъсум мебошад. Пас, 
исмати пайғамбарон дар таблиғи рисолат ҳатмист ва кофир шудан 
ба исмати онон кофир шудан ба рисолатест, ки овардаанд ва ба 
нубувватест, ки аз баҳри он фиристода шудаанд. Бинобар ин, ҳар як 
набӣ ва расул дар таблиғ аз хато маъсум аст, зеро маъсумият дар 
таблиғ аз сифатҳои набӣ ва расул буда, ақл мавҷудияти онро барои 
ҳар як набӣ ва расул ногузир месозад.   

Агар ба маъсумияти набӣ ва расул аз амалҳои мухолифи 
фармону боздоштҳои Аллоҳ бингарем, дармеёбем, ки нисбат ба 
маъсумияти ҳатмии онҳо аз гуноҳони кабира далели ақлӣ қоим аст. 
Пайғамбар мутлақо ҳеҷ гуна гуноҳи кабира содир намекунад, зеро 
содир кардани гуноҳи кабира маънои содир кардани маъсиятро 
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дорад. Тоат ба қисмҳо ҷудо намешавад ва маъсият низ ба қисмҳо 
ҷудо намешавад. Пас агар ба амал маъсият ворид шавад, ба таблиғ 
низ ворид мешавад, ки ин зидди рисолат ва нубувват мебошад. 
Бинобар ин, набиёну расулон чи тавре ки дар таблиғи рисолат аз 
ҷониби Аллоҳ маъсуманд, аз гуноҳони кабира ҳам маъсуманд. Вале 
дар хусуси маъсумӣ аз гуноҳони сағира олимон ихтилоф кардаанд. 
Баъзеи онҳо гуфтаанд, ки набиёну расулон аз гуноҳони сағира 
маъсум нестанд, зеро инҳо маъсият ба шумор намераванд. Баъзеи 
дигар гуфтаанд, ки онҳо аз гуноҳони сағира низ маъсуманд, зеро 
инҳо маъсиятанд. Аммо дарҳақиқат пайғамбарон нисбат ба ҳама 
чизҳое, ки иҷро ё тарки онҳо қатъиян талаб шудааст, яъне нисбат 
ба ҳамаи фарзҳо ва ҳаромҳо маъсум мебошанд. Онҳо аз тарки 
воҷибот ва аз содир кардани муҳаррамот маъсуманд, хоҳ ин 
ҳаромҳо сағира бошанд, хоҳ кабира. Яъне пайғамбарон аз ҳар як 
чизе, ки онро маъсият меноманд ва бар он лафзи маъсият рост 
меояд, маъсуманд. Вале онҳо дар амалҳои дигар – монанди макрӯҳ, 
мандуб ва хилофи авло – маъсум нестанд, зеро он аз рӯи далели 
ақлӣ ба нубувват ва рисолат зид нест. Пас, ҷоиз аст, ки онҳо амалҳои 
макрӯҳро анҷом диҳанд ва ягон амали мандубро тарк кунанд, зеро 
аз инҳо гуноҳ ҳосил намешавад. Инчунин метавонанд, ки ба амали 
хилофи авло даст зананд, зеро он иҷрои баъзе амали мубоҳ бар 
муқобили баъзеи дигар аст ва инҳо аз ягон ҷиҳат таҳти мафҳуми 
калимаи маъсият намедароянд. Пас чунин аст натиҷае, ки ақл 
ногузир месозад ва онро нубуввату рисолати пайғамбарон тақозо 

мекунад. Дар бораи пайғамбари мо Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص илова бар далоили 

ақлӣ далоили нақлии зиёде аз Қуръони карим ворид шудааст ва 

далолат мекунанд, ки эшон ملسو هيلع هللا ىلص амали макрӯҳро низ анҷом 

намедоданд, балки ҳама амалҳои эшон – чи фарз, чи мандуб ва чи 
мубоҳ  

– ҳама тавассути ваҳй аз ҷониби Аллоҳ сурат мегирифт. Аллоҳ 
Таоло мефармояд:   
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"Танҳо аз чизе пайравӣ мекунам, ки бар ман ваҳй 
шудааст"[6:50],

 

"Ҳар чӣ ба ман ваҳй мешавад, пайрави ҳамон ҳастам"[10:14],

 

"Ман аз чизе ҷуз он чӣ ба ман ваҳй мешавад, пайравӣ 
намекунам" [46:9],  

 

 

 
"Бигӯ: "Ман пайрави чизе ҳастам, ки аз Парвардигорам ба ман 
ваҳй мешавад" [7:203]. 
 

 Ҳамчунин Расул ملسو هيلع هللا ىلص барои мӯъминон сармашқи ибратанд, ки 

Аллоҳ Таоло мефармояд:  

 

 

"Ҳар чӣ пайғамбар ба шумо дод, биситонед ва аз ҳар чӣ шуморо 
манъ кард, иҷтиноб кунед" [59:7],  

 

 

"Бигӯ: "Агар Аллоҳро дӯст медоред, аз ман пайравӣ кунед, то Ӯ 
низ шуморо дӯст бидорад" [3:31]. 

  

Қонунгузориҳое, ки аз рӯи феълҳои Расул ملسو هيلع هللا ىلص ворид шудааст, 

монанди қонунгузориҳое мебошад, ки аз қавлҳои эшон ملسو هيلع هللا ىلص ворид 
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шудааст. Ин ҳама бо амри Аллоҳ Субҳонаҳу ба тариқи ваҳй рух 

додаанд. Аз ин рӯ, ҷоиз нест, ки феълҳои Расул ملسو هيلع هللا ىلص ҳаром ё макрӯҳ 

бошанд, лекин ҷоиз аст, ки бар хилофи авло сурат гиранд, зеро 
хилофи авло як амали мубоҳ аз ҷумлаи мубоҳот аст.  

Аммо ин исмати пайғамбарон танҳо аз ҳамон замоне оғоз 
мегардад, ки ба воситаи ваҳй ба пайғабарӣ мабъус шаванд. Яъне 
қабл аз нубувват ва рисолат анҷом додани ҳар амале, ки барои 
дигарон имконпазир бошад, барои онҳо низ имконпазир аст, зеро 
исмат ин нубувват ва рисолат мебошад.  

 

 

 

ВАҲЙ 

Ваҳй аз ҷумлаи корҳоест, ки ба ақоид дохил мешавад ва 
мусулмон бояд ба он эътиқод кунад. Далели ваҳй на ақлӣ, балки 
нақлӣ мебошад. Зеро ҳис бар он намеафтад, пас, исбот кардани он 
барои ақл имконнопазир аст. Ҳар гуна кӯшиш барои исбот кардани 
он бо тариқи ақл кӯшиши нодуруст аст, зеро ҳис бар он намеафтад. 
Аз ин рӯ, исбот шудани он бо тариқи ақл имконнопазир мебошад. 
Пас, далели ваҳй нақлист, на ақлӣ. Дар ҳақиқат, нузули ваҳй бар 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص бо насси қатъии Қуръон собит шудааст. Ӯ Таоло 

фармудааст:   

 

 

"Аллоҳи пирӯзманди ҳаким ба ту ва касоне, ки пеш аз ту буданд, 
инчунин ваҳй мефиристад" [42:3],   

 

 

"Ҳамчунин каломи худро ба фармони худ ба ту ваҳй кардем" 
[42:52],  
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"Ва сухан аз рӯи ҳаво намегӯяд. Нест ин сухан ҷуз он чӣ бад-ӯ 
ваҳй мешавад" [53:3-4],  

 

 

"Мо ба ту ваҳй кардем, ҳамчунон ки ба Нӯҳ ва пайғамбарони 
баъд аз ӯ ваҳй кардаем" [4:163],  

 

"ЧиЗеро ки ба ту ваҳй мешавад, пайравӣ кун ва сабр кун то 
Аллоҳ доварӣ кунад, ки Ӯ беҳтарини доварон аст!" [10:109].  

 

Ваҳйе, ки ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص нозил мешуд, се ҳолат дошт. Ваҳй ба 

ҳар як пайғамбар танҳо дар ҳамин гуна ҳолатҳо нозил мешуд. Ҳамаи 
ҳолатҳое, ки дар таҳти ин ҳолатҳо шомил мегардад, ба ин ҳолатҳо 
дохил мешавад. Дар ҳақиқат, Аллоҳ Таоло ин ҳолатҳоро дар Қуръон 
сароҳатан маҳдуд намудааст. Аллоҳ Таоло фармудааст:  

  

 

"Ҳеҷ башареро нарасад, ки Аллоҳ ҷуз ба ваҳй ё аз он сӯи парда 
бо ӯ сухан гӯяд. Ё фариштае мефиристад то ба фармони Ӯ ҳар чӣ 
бихоҳад, ба ӯ ваҳй кунад" [42:51], яъне Аллоҳ бо инсон танҳо бо 
ваҳй кардан, ё бо шунавонидан аз паси ҳиҷоб ва ё сафир фиристодан 
сухан гуфтааст.  

Ваҳйе, ки бар Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص нозил мешуд, ду ҳолат дошт. Чун 

пурсиданд, ки ба эшон чӣ тавр ваҳй меояд, ба ин ду ҳолат ишора 
намуданд:   
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"Гоҳо ваҳй ба Ман монанди ҷарангоси зангӯла меояд, ки он 
бар Ман сахттарин ваҳй мебошад. Пас, ин ваҳй аз Ман дар ҳоле 
дур мешавад, ки онро аз худ кардаам. Гоҳо фаришта ба Ман дар 
сурати марде намоён шуда, бо Ман гап мезанад, пас, гуфтаи ӯро 
аз худ мекунам". Ин ҳадисро Бухорӣ аз тариқи Оиша  ривоят 
кардааст. Ду ҳолати мазкур инҳоянд: Якум – он ваҳйе, ки ба 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص бо ишораи фаришта бо илқои бидуни баён нозил 

шудааст. Ин ҳамон гуна ваҳй буд, ки фаришта ба дили Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص 

меандохт, чунонки эшон ملسو هيلع هللا ىلص фармуданд: 

 

"Дар ҳақиқат, Рӯҳулқудс ба дилам андохт, ки ҳаргиз касе 
намемирад, то ризқи худро ба пуррагӣ нагирад ва муддати 
ҳаёти ӯ пурра ба поён нарасад, пас, аз Аллоҳ битарсед ва ризқро 
зебо талаб кунед". Ин ҳадисро Разин ва Ҳоким ривоят кардаанд. Ё 

он ваҳйе буд, ки ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар ҳолати хоб нозил мешуд ва 

онро хоб медиданд. Ин ваҳйест аз ҷониби Аллоҳ, ки ба эшон ملسو هيلع هللا ىلص ҳам 

дар бедорӣ ва ҳам дар хоб нозил мешуд. Пас, чизе дар ҳоли бедорӣ 

ба эшон ملسو هيلع هللا ىلص илҳом мешуд ва чизе дар ҳолати хоб ба эшон ملسو هيلع هللا ىلص вонамуд 

мегашт, ки он низ илҳом аст, чунки модари мӯъминон Оиша  
гуфтанд:  

 

"Аввалин чизе, ки ба Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص оғоз шуда буд, хоби рост 

ҳангоми хоб рафтан буд, чун хоберо бинанд, мисли равшании 
субҳ ба вуқӯъ меомад". Ин ҳадисро Бухорӣ ва Муслим ривоят 

кардаанд.  Ё бо Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص чунин ҳолат рӯх медод, ки омадани 

ваҳйро ҳис мекарданд, вале чизе ба назарашон намоён намешуд, 
чунонки аз Оиша  ривоят шудааст: Ҳорис ибни Ҳишом  аз 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص пурсиданд: "Ё Расулаллоҳ, ваҳй ба шумо чӣ тавр 

меояд?". Эшон ملسو هيلع هللا ىلص фармуданд:   

 

"Гоҳо ваҳй ба Ман чун ҷарангоси зангӯла меояд, ки 
сахттарини он бар Ман аст. Пас, он дар ҳоле аз ман ҷудо 
мешавад, ки гуфтаи ӯро аз худ кардаам". Пас, ин навъҳо: илҳом, 
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хоб, махфиёна бидуни сухан илқо кардан ва амсоли инҳо як ҳолат 
буда, таҳти сухани Ӯ таоло:   

 

 

"ҷуз ба ваҳй" [42:51], дохил мешаванд. Зеро дар луғат мегӯяд: 
( ) ба фалонӣ имову ишора намуд, ( ) – Аллоҳ ба 

вай илҳом кард. Аллоҳ Таоло мефармояд: 

   

 

"Парвардигори ту ба занбӯри асал ваҳй кард" [16:68].  

Ба занбӯр ваҳй кардан илҳом кардан, ба дилаш андохтан ва ёд додан 
аст.  

Дуюм – он ваҳйест, ки ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص бо забони фаришта 

меомад ва чун бо далели қатъӣ медонистанд, ки ин ваҳй ва он 
фаришта аст, он гоҳ ба гӯшашон медаромад. Он фаришта ҷабраил 
буд. Ӯ Таоло фармудааст:   

 

 

"Онро Рӯҳуламин нозил кардааст бар дили ту, то аз 
бимдиҳандагон бошӣ" [26:193-194].  

 

Он бо чунин тариқ буд, ки Аллоҳ ҷабраилро мефиристод, пас, ӯ 

ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص сухан мегуфт ва эшон ملسو هيلع هللا ىلص сухани ӯро шунида, аз ёд 

мекарданд. Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص фармуданд:   

 

"Гоҳо ба Ман фаришта намоён мешавад ва сухан мегӯяд, пас, 
Ман гуфтаи ӯро аз ёд мекунам". Ин ҳадисро Бухорӣ аз тариқи 
Оиша  ривоят кардааст. Аз Абӯҳурайра ривоят шудааст, ки 
гуфтанд: 
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"Рӯзе Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ба мардум намоён буданд, ки марде ба 

назди Эшон омада гуфт: "Имон чист?" Фармуданд: "Он имон 
оварданат ба Аллоҳ ба фариштагони Ӯ, ба вохӯрӣ бо Ӯ, ба 
пайғамбарони Ӯ ва ба зинда гардонида шудан аст". Он мард 
гуфт: "Ислом чист?" Фармуданд: "Он ба Аллоҳ ибодат 
карданат, ба Ӯ чизеро шарик насохтанат, намоз хонданат, 
закоти фарзкардашударо адо карданат ва рӯзаи (моҳи) 
Рамазонро доштанат аст". Гуфт: "Эҳсон чист?" Фармуданд: 
"Он ба Аллоҳ чунон ибодат карданат аст, ки гӯё Ӯро мебинӣ, 
зеро ҳарчанд ту Ӯро набинӣ ҳам, Ӯ туро мебинад". Гуфт: "Соат 
(Қиёмат) кай меояд?" Фармуданд: "Пурсидашаванда аз 
пурсанда донотар нест, вале туро аз шартҳои Қиёмат 
хабардор мекунам: чун книз хӯҷаини худро таваллуд бикунад ва 
чун шутурбонон биноҳои баланд бисозанд. Илми Қиёмат ба 
панҷ чиз дохил мешавад, ки ба ҷу Аллоҳ касе онҳоро намедонад". 
Сипас, ояти зеринро:  
 

 

 "Аллоҳ аст, ки медонад, ки қиёмат чӣ вақт меояд" [31:34], 

тиловат намуданд. Сипас, он мард рафт ва Эшон ملسو هيلع هللا ىلص фармуданд: "Ӯро 

баргардонед". Мардум чизеро надиданд. Пас, Эшон ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд, ки ин 

ҷаброил аст, барои ба мардум таълим додани динашон омадааст". 
Воқеаҳои дар ҳолатҳои гуногун фуруд омадани ҷабраил , ки ба 

Расул ملسو هيلع هللا ىلص сухан мегуфт ва эшон ملسو هيلع هللا ىلص суханони ӯро мешуниданд, дар 

ҳадисҳо зикр ёфтаанд. Ӯ ба Пайғамбар ваҳй мекард. Ин ваҳй чунин 

буд, ки фаришта ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص маъноҳоро бо сухан илқо менамуд. 

Ин ваҳй ё бо лафзу маъно мешуд, ки он бо Қуръони карим маҳдуд 

аст ва ё бо маъно ваҳй мешуд ва Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص онро бо лафз, амал ва 

сукути худ ифода мекарданд, ки ин суннат мебошад. Ҳадиси қудсӣ 
низ суннат ҳисобида мешавад, зеро маънои он аз тарафи Аллоҳ ваҳй 

шудааст ва лафзаш аз тарафи Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص мебошад. Лафзҳои 

ҳадиси қудсӣ мутлақо аз тарафи Аллоҳ нестанд, зеро лафзҳое, ки аз 
тарафи Аллоҳ ҳастанд, ба Қуръон хос мебошад, ки эъҷози он исбот 
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шудааст. Гарчанд суннат бо илҳом, хоб ва илқо намудан ба дил ояд 
ҳам, он инчунин дар ҳолати бедорӣ ё ба воситаи сухан гуфтани 
ҷабраил ба Пайғамбар низ меояд. Вале Қуръон фақат бо воситаи 
сафир меояд, зеро лафзҳои он аз тарафи Аллоҳ мебошанд. Дар 
воқеъ, якчанд оят ворид шудааст, ки ба ваҳй шудани Қуръон 
далолат мекунанд. Ӯ Таоло фармудааст:   

 

 

"Ва низ ин Қуръонро ба забони арабӣ бар ту ваҳй кардем" [42:7],  

 

 

"Ҳар чӣ аз он китоб ба ту ваҳй кардаем, ҳақ аст" [35:31].  "Китоб" 
ин Қуръон аст ва калимаи (من) – "аз" барои баён мебошад.   
 

 

 

"Ва ин Қуръон бар ман ваҳй шудааст. То шуморо ва ҳар касро, 
ки ба Ӯ бирасад, бим диҳам" [6:19],  

 

 

"Бо ин Қуръон, ки ба ту ваҳй кардаем, беҳтарин достонро 
бароят ҳикоят мекунем" [12:3],  

 

 

"Аз китоби Парвардигорат ҳар чӣ бар ту ваҳй шудааст, тиловат 
кун. Сухани Ӯро тағйирдиҳандае нест" [18:27].  
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Мурод аз лафзи "китоб", ки дар ин оёт омадааст, Қуръон 
мебошад. Дар бораи ваҳй оятҳои умумии дигаре ворид шудаанд, ки 
суннатро низ дар бар мегиранд. Чунончи Аллоҳ Таоло мефармояд:   

 

 

"Ва агар ба роҳи ҳидоят равам, бад-он сабаб аст, ки 
Парвардигори ман ба ман ваҳй мекунад" [34:50],  

 

 

"Мо ба ту ваҳй кардем, ҳамчунон ки ба Нӯҳ ва пайғамбарони 
баъд аз ӯ ваҳй кардаем" [4:163],  

 

 

"Аз ҳар чӣ аз ҷониби Парвардигорат бар ту ваҳй шудааст, 
пайравӣ кун" [6:106].  

 

Ин ду ҳолатҳое мебошанд, ки дар хусуси онҳо асарҳо ворид 
шудаанд. Вале ҳолати сеюм, ки дар сухани Ӯ Таоло:   

 

 

"ё аз он сӯи парда" [42:51], зикр шудааст ба сайидамон Мӯсо  
мансуб мебошад. Воқеи ваҳй дар ин ҳолат, ки оят ба он ишора 
мекунад, аз паси парда бо пайғамбар сухан гуфтани Аллоҳ мебошад, 
чунончи гӯшанишине бо баъзе хосони худ аз парда истода сухан 
мегӯяд, ки суханашро мешунаванд, вале худашро намебинанд. Ин 
монанди сухан гуфтани Аллоҳ Таоло бо Мӯсо  мебошад. Чунин 

ҳолат бо Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص фақат як маротиба рӯй дода буд. Ин ҳолат 

ҳолати Исро ва Меъроҷ мебошад, ки дар ҳадиси саҳеҳ ворид шудааст 
ва оёти зерини сураи "Наҷм" бар он ишора мекунад:   
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"Ӯро он фариштаи басо нерӯманд таълим додааст, соҳибнерӯе, 
ки истило ёфт ва Ӯ ба канораи баланди осмон буд, сипас наздик 
шуд ва бисёр наздик шуд то ба қадри ду камон ё наздиктар …?" 
[53:5-10].  

 

Ба ғайр аз ин ҳолат, яъне ҳолати Исро ва Меъроҷ, ҳар ваҳйе, ки 

ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص нозил шуда бошад, бо илҳом ва фиристодани сафир 

нозил шудааст. Новобаста ба ин, ҳамаи навъҳои ваҳй ҳуҷҷат 

мебошанд. Пас, бо сухан ё ишора ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص хабар расонидани 

фаришта ваҳйи сареҳ аст, илҳом ва хоб низ ваҳйи сареҳ аст, ба 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص сухан гуфтани Аллоҳ низ аз навъҳои ваҳй мебошад. Ин 

ваҳй, азбаски дар нусуси аз ҷиҳати субут ва далолат ворид шудааст, 
ҳуҷҷати қатъӣ мебошад.  

 

 

 

ДАР ҲАҚҚИ РАСУЛ ملسو هيلع هللا ىلص МУҶТАҲИД ГУФТАН ҶОИЗ НЕСТ 

Баъзеҳо мегӯянд, ки "Сайидамон Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص дар баъзе аҳком 

иҷтиҳод намуда, хато кардаанд ва Аллоҳ Таоло ин хатои эшонро 

ислоҳ намуд". Аз ин сухан бармеояд, ки гӯё сайидамон Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص 

на ба воситаи ваҳй, балки бо иҷтиҳоди худ шариатеро расонидаанд 
ва дар расонидани баъзе умури шариати исломӣ ба мардум маъсум 
нестанд. Ин сухан чӣ аз ҷиҳати шаръӣ ва чӣ аз ҷиҳати ақлӣ тамоман 

ботил аст. Бешак, сайидамон Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص набӣ ва расул ҳастанд ва 

монанди дигар пайғамбарон дар расонидани пайғоми илоҳӣ аз хато 
маъсум мебошанд, ки ин бо далели ақлӣ қатъиян собит шудааст. 
Илова бар далели ақлӣ далели қатъии шаръӣ ворид шудааст ва 

далолат мекунад, ки эшон ملسو هيلع هللا ىلص чӣ дар куллиёт ва чӣ дар ҷузъиёти 

таблиғи рисолат ба ваҳй такя мекарданд. Расул ملسو هيلع هللا ىلص аҳкомро танҳо аз 
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тариқи ваҳй баён менамуданд. Аллоҳ Таоло дар сураи "Анбиё" 
мефармояд:    

 

 

"Бигӯ: "Ман шуморо ба ваҳй бим медиҳам" [21:45], яъне, эй 
Муҳаммад, ба онҳо бигӯ, ки дар воқеъ, ман шуморо бо воситаи ваҳйе, 
ки бар ман нозил шудааст, ҳушдор медиҳам (бояд аз ин муродифот 
яке интихоб шавад ё ҳар кадом вобаста ба мавзӯъ?), яъне шуморо 
ҳушдор додани ман бо ваҳй маҳдуд аст. Боз Аллоҳ Таоло дар сураи 
"Наҷм" фармудааст:   

 

 

"Ва сухан аз рӯи ҳаво намегӯяд. Нест ин сухан ҷуз он чӣ бад-ӯ 
ваҳй мешавад" [53:3-4].  Ибораи ( ) – "сухан намегӯяд" феъли 

манфист, ки умумиятро ифода мекунад, пас он Қуръон ва суннатро 
якҷоя дар бар мегирад. Чи дар Китоб ва чи дар суннат ягон чиз 
ворид нашудааст, ки ин ибораро ба Қуръон хос гардонда бошад. Пас, 

он дар умумияти худ мемонад, яъне ҳар ҳукме, ки эшон ملسو هيلع هللا ىلص мегӯянд, 

ваҳй аст, ки пинҳонӣ фиристода мешавад. Дуруст нест, ки ин ибора 

танҳо бо он чӣ Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص аз Қуръон мегӯянд, хос гардонда шавад, 

балки он бояд умумӣ бимонад ва Қуръону ҳадисро якҷоя дар бар 
гирад. Чунончи ояти дуюм ҳамин маъноро таъкид мекунад:  

 

 

"Нест ин сухан ҷуз он чӣ бад-ӯ ваҳй мешавад" [53:4].  

 

Хос гардонидани ибораи мазкур бо расонидани ташреъ, аҳкому 
ақоид ва афкору қиссаҳои дигар аз ҷониби Аллоҳ, инчунин дар бар 
нагирифтани он услубу василаҳо ва умури дунявиро, аз қабили 
корҳо, зироат, саноат, улум ва монанди инҳо бо ду роҳ ҳосил 
шудааст:  
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Якум – нусуси дигаре ҳастанд, ки ин ибораро ба ташреъ хос 

гардондаанд. Зеро Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар мавзӯи гардолудкунии хурмо 

фармудаанд:  
 

"Шумо худ корҳои дунявиатонро беҳтар медонед". Ин 
ҳадисро Муслим ривоят кардааст. Дар ҷанги Бадр, ҳангоме, ки аз 

эшон ملسو هيلع هللا ىلص дар бораи макони фаромадан пурсиданд, ки "оё ин ваҳйест 

аз тарафи Аллоҳ ё як раъй, ҷанг ва ҳила аст?", фармуданд:   

 

"Ин як раъй, ҷанг ва ҳила аст". Ҳадисро Ҳоким ривоят 
кардааст. Ин нусус ваҳйро ба корҳои ғайридунявӣ ва корҳои дигаре, 
ки аз қабили ҷанг, раъй ва ҳила нестанд, хос намудаанд. Дуюмин 
чизе, ки ваҳйро ба ташреъ, ақоид, аҳком ва ғайра хос намуд, аз 

мавзӯи баҳс намоён аст. Зеро эшон ملسو هيلع هللا ىلص пайғамбаранд ва мавзӯи баҳс 

ба чизҳое тааллуқ дорад, ки ба эшон ملسو هيلع هللا ىلص фиристода шудааст, на ба 

чизи дигар. Пас, мавзӯи калом хоскунанда буда, сиғаи умум умумӣ 
мемонад, вале танҳо дар ҳамон мавзӯе, ки омадааст, умумӣ мемонад 
ва ҳамаи мавзӯъҳоро дар бар намегирад. Оре, умумияти лафз ба 
эътибор гирифта мешавад, на хусусияти сабаб. Мақсад аз сабаб 
ҳодисаест, ки бо сабаби он Қуръон нозил шудааст. Пас, мавзӯъ ба он 
ҳодиса хос набуда, балки барои ҳамаи ҳодисаҳо умумист. Вале ин 
умумият на дар ҳама мавзӯъҳо, балки танҳо дар мавзӯи ин сухан 
мебошад. Мавзӯи баҳси ваҳй огоҳонидан, яъне ташреъ ва ҳукмҳост. 
Аллоҳ Таоло мефармояд:   

 

 

"Бигӯ: "Ман шуморо ба ваҳй бим медиҳам" [21:45].  

 

Дар сураи "Сод" фармудааст:   

 

 

"Танҳо аз он рӯй ба ман ваҳй мешавад, ки бимдиҳандаи 
равшангар ҳастам" [38:70]. 
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Зеро ин оёт баён мекунанд, ки мақсад ақоид, аҳком ва ҳамаи он 

чизҳоест, ки эшон ملسو هيلع هللا ىلص овардаанд ва ба расонидани он ва огоҳонидан 

бо он фармуда шудаанд. Бинобар ин, оёти мазкур истифода 
намудани услубҳо ё амалҳои фитриеро дар бар намегиранд, ки аз 
фитрати инсон, яъне аз табиати офариниши ӯ бошанд, мисли роҳ 
рафтан, сухан гуфтан, хӯрок хӯрдан ва ҳоказо. Оёти мазкур бо 
масоили марбут ба ақоид ва аҳкоми шаръӣ хос буда, услубу 
василаҳо ва ҳамин гуна чизҳое, ки ба ақоиду аҳком дохил 
намешаванд, аз ин мустасно мебошанд. Бинобар ин, ҳар як чизи 

марбут ба амалҳои банда ва фикрҳо, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص овардаанд ва 

ба расонидани он фармуда шудаанд, ваҳй аз тарафи Аллоҳ ҳастанд.  

Ваҳй суханҳо, амалҳо ва сукути Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص-ро дар бар 

мегирад, зеро мо ба пайравии эшон ملسو هيلع هللا ىلص фармуда шудаем. Аллоҳ Таоло 

мефармояд:   

 

 

"Ҳар чӣ пайғамбар ба шумо дод, биситонед ва аз ҳар чӣ шуморо 
манъ кард, иҷтиноб кунед" [59:7],  

 

 

"Барои шумо шахси расулуллоҳ муқтадои (пешвои) 

писандидаест" [33:21]. Пас, сухан, амал ва сукути Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص 

далели шаръӣ буда, ҳамаи инҳо аз ҷониби Аллоҳ Таоло ваҳй 
ҳастанд.  

Пайғамбари Аллоҳ сайидамон Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص ваҳйро аз худ 

менамуданд ва ҳар чиро, ки аз тарафи Аллоҳ ба эшон нозил мешуд, 
мерасониданд, корҳоро мувофиқи ваҳй муолиҷа мекарданд ва 
мутлақо аз он берун намебаромаданд. Аллоҳ Таоло дар сураи 
"Аҳқоф" фармудааст:   
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"Ман аз чизе ҷуз он чӣ ба ман ваҳй мешавад, пайравӣ 
намекунам" [46:9]. Ва дар сураи "Аъроф" фармудааст:  

 

 

"Бигӯ: "Ман пайрави чизе ҳастам, ки аз Парвардигорам ба ман 
ваҳй мешавад" [7:203], яъне танҳо ба чизе пайравӣ мекунам, ки аз 

ҷониби Парвардиграм бароям ваҳй шудааст. Пас, эшон ملسو هيلع هللا ىلص пайравии 

худро бо он чӣ, ки аз ҷониби Парвардигорашон ваҳй мешавад, 
маҳдуд карданд. Ҳамаи инҳо дар умумият сареҳу равшан ва 

намоёнанд. Ҳар як чизи ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص алоқаманд, ки эшон ба 

расонидани он фармуда шудаанд, танҳо ваҳй мебошад. Ҳаёти 

ташреии Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص низ дар баён намудани ҳукмҳо ба мардум бо 

чунин тарз сурат мегирифт. Эшон ملسو هيلع هللا ىلص дар бисёре аз аҳком, монанди 

зиҳор, лион ва ғайра мунтазири ваҳй меистоданд, танҳо бо тариқи 
ваҳй аз ҷониби Аллоҳ Таоло ҳукми ягон масъаларо мегуфтанд ё ба 
таври ташреӣ амалеро анҷом медоданд ва ё ба таври ташреӣ сукут 
меварзиданд. Гоҳо саҳобагон агар ҳукмеро дар бораи феълҳои 
бандагон бо ягон раъй дар бораи чизе, ё бо василае ва ё услубе 

омехта мекарданд, аз Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص мепурсиданд, ки "Ё Расулуллоҳ, 

оё ин ваҳй аст, ё раъй ва машварат?". Агар эшон дар ҷавоб 
мефармуданд, ки "ин ваҳй аст", онҳо сукут меварзиданд, зеро 

медонистанд, ки ваҳй аз назди эшон ملسو هيلع هللا ىلص нест. Вале чун эшон ملسو هيلع هللا ىلص 

мефармуданд, ки "На, ин раъй ва машварат аст", онҳо бо Пайғамбар 

 ба раъйи онҳо ملسو هيلع هللا ىلص муноқаша менамуданд ва гоҳо Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص

пайравӣ мекарданд, чунончи дар ҳодисаи Бадр, Уҳуд ва Хандақ 

ҳамин гуна амр рух дода буд. Эшон ملسو هيلع هللا ىلص ба саҳобагон дар хусуси ғайри 

чизҳое, ки аз ҷониби Аллоҳ мерасониданд, чунонки дар ҳадиси 
гардолудкунии хурмо омадааст, мефармуданд:   
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"Шумо худ корҳои дунявиатонро беҳтар медонед". Агар 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар ташреъ аз ғайри ваҳй сухан мегуфтанд, барои 

баёни як ҳукм мунтазири ваҳй наменишастанд ва саҳобагон низ дар 
ҳолатҳои муайян намепурсиданд, ки "ин сухан ваҳй аст ё раъй?", 
балки дар ин ҳолат аз назди худ ҷавоб медоданд ва ё саҳобагон 
бидуни суол бо эшон ба муноқиша мепардохтанд. Аз ин рӯ, 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар сухан, амал ва сукути худ танҳо аз тариқи ваҳйи 

Аллоҳ ба қароре меомаданд, на аз тариқи раъй. Инчунин эшон ملسو هيلع هللا ىلص 

ҳаргиз иҷтиҳод намекарданд. Зеро ба эшон ملسو هيلع هللا ىلص иҷтиҳод кардан ҳам 

аз ҷиҳати шаръӣ ва ҳам аз ҷиҳати ақлӣ номумкин аст. Шаръан аз он 
ҷиҳат номумкин аст, ки оятҳо сароҳатан дар бораи бо ваҳй маҳдуд 

будани ҳамаи чизҳои ба эшон ملسو هيلع هللا ىلص алоқаманд далолат мекунанд:   

 

 

"Бигӯ: "Ман шуморо ба ваҳй бим медиҳам" [21:45],  
 

 

"Ман аз чизе ҷуз он чӣ ба ман ваҳй мешавад, пайравӣ 
намекунам" [46:9],  

 

 

"Ва сухан аз рӯи ҳаво намегӯяд" [53:3].  
 

Аммо ақлан аз он ҷиҳат номумкин аст, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар 

бисёре аз аҳком бо вуҷуди эҳтиёҷи шадид ба баёни ҳукми Аллоҳ 

ваҳйро мунтазир мешуданд. Пас, агар барои эшон ملسو هيلع هللا ىلص иҷтиҳод кардан 

ҷоиз мебуд, ҳукмро ба таъхир намегузоштанд, балки иҷтиҳод 

мекарданд. Азбаски эшон ملسو هيلع هللا ىلص баёни ҳукмро то замони нузули ваҳй ба 

таъхир мегузоштанд, ин нишон медиҳад, ки эшон ملسو هيلع هللا ىلص иҷтиҳод 

намекарданд ва бар эшон ملسو هيلع هللا ىلص иҷтиҳод кардан номумкин мебошад. 
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Агар иҷтиҳод ҷоиз мебуд, бо баробари пайдо шудани эҳтиёҷ бар 
ҳукм онро таъхир намекарданд. Илова бар ин ҳама, пайравӣ кардан 
ба эшон воҷиб аст. Пас, агар иҷтиҳод мекарданд, аҷаб набуд, ки аз 

эшон ملسو هيلع هللا ىلص низ хато сар занад ва агарчи хато сар мезад, пайравии мо ба 

эшон воҷиб буд, он гоҳ ба пайравии хато фармудан ба амал меомад, 
ки ин ботил аст. Зеро Аллоҳ ба пайравии хато намефармояд. Бо 

вуҷуди ин, Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар расонидан аз хато маъсум буданд ва 

дар расонидан ба эшон ملسو هيلع هللا ىلص нисбат додани хато мутлақо мумкин нест. 

Зеро имкони сар задани хато аз пайғамбар зидди рисолат ва 
нубувват мебошад. Ба рисолат ва нубувват иқрор шудан, 
имконнопазирии хаторо аз пайғамбар ҳатмӣ мегардонад. Ин иқрор, 
ҳамчунин дар расонидан аз хато маъсум будани пайғамбарро низ 
лозимӣ мекунад. Бинобар ин, муҳол аст, ки аз ҷониби пайғамбар дар 
чизҳое, ки аз тарафи Аллоҳ Таоло мерасонад, хато воқеъ шавад. Пас, 

мутлақо наметавон гуфт, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص иҷтиҳод мекарданд. Ҳар 

як ҳукме, ки эшон ملسو هيلع هللا ىلص бо сухан ё амал ва ё сукути худ расониданд, 

танҳо ваҳй аз тарафи Аллоҳ буда, ягон чизи дигар нест.  

Гуфтан нашояд, ки "Аллоҳ ба эшон ملسو هيلع هللا ىلص имкон намедиҳад, ки хато 

кунанд, балки бо зудӣ хатоашонро баён мекунад". Зеро хатое, ки дар 

иҷтиҳод, аз Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص содир шавад, то омадани баёни он хато ба 

он пайравӣ кардани мусулмонон фарз мегардад. Пас, ин баён ба ҷои 
ҳукми аввал ҳукми дигарро аз нав меорад, ки мусулмонон ба 
пайравии он ва тарки ҳукми аввал, ки хато буд, фармуда мешаванд. 
Ин амр ботил аст, зеро мардумро ба пайравии ҳукми хато, сипас, ба 
тарки он ва пайравии ҳукми дуруст фармудани Аллоҳ номумкин 

мебошад. Ҳамчунин мумкин нест, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ҳукмеро 

расонида, сипас ба онҳо бигӯянд, ки "ин ҳукми хатост, зеро он аз 
назди ман аст, ҳукми дуруст ин аст, ки, аз тарафи Аллоҳ ба ман 
расидааст" ва ҳамин тавр, бо сабаби хато будан тарки ҳукми аввалро 
сипас, ҳукми дурустро расонанд.  

Наметавон гуфт, ки "ин далели ақлӣ овардан ба амри шаръист, 
ки ҷоиз нест ва далели амри шаръӣ бояд шаръӣ бошад". Зеро амри 
шаръие, ки шаръӣ будани далели он ҳатмист, ҳукми шаръӣ 
мебошад. Аммо далели ақоид ҳам ақлӣ ва ҳам шаръӣ мешавад. 
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Мавзӯи муҷтаҳид будан ё набудани Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص аз ақоид ба шумор 

меравад, на аз аҳкоми шаръӣ, пас, далели он ақлӣ ва шаръӣ 

мешавад. Номумкин будани муҷтаҳидии Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ҳам бо 

далели ақлӣ ва ҳам шаръӣ собит аст ва он яке аз умури эътиқодӣ 
мебошад.  

Гуфтан мумкин нест, ки "Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар якчанд ҳукмҳо 

феълан иҷтиҳод намуданд ва Аллоҳ бар ин иҷтиҳоди эшон ملسو هيلع هللا ىلص имкон 

надод ва онро ислоҳ намуда, оётеро нозил кард, ки ҳукми дурустро 
баён месозанд". Чунин гуфтан мумкин нест, зеро дар расонидани 

ҳеҷ яке аз ҳукмҳои Аллоҳ аз тарафи Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص мутлақо иҷтиҳод 

воқеъ нашудааст, балки бо насси Қуръон ва суннати саҳеҳ ба субут 

расидааст, ки эшон ملسو هيلع هللا ىلص аз ваҳй мерасонданд. Ҳар чиро, ки аз ташреъ, 

ақоид, аҳком ва монанди инҳо мерасониданд, танҳо бо тариқи ваҳй 
буд. Инчунин то дар хусуси ҳукми ягон ҳодиса ваҳй нозил намешуд, 
мунтазир меистоданд.  Вале баъзе касон якчанд оятҳоро ҳамчун 

далел пешкаш намуда, даъво мекунанд, ки "Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар воқеъ 

иҷтиҳод кардаанд" ва ба гумони онҳо дар ин оятҳо иҷтиҳод воқеъ 
шудааст. Воқеан дар ҳеҷ яке аз ин оятҳо, ки ба тариқи мисол дар 
поён меорем, иҷтиҳод воқеъ нашудааст.  

Чунончи Аллоҳ Таоло мефармояд:  

 

 

"Барои ҳеҷ пайғамбаре насазад, ки асирон дошта бошад, то ки 
дар рӯи замин куштори бисёр кунад" [8:67],  

 

 

"Аллоҳ туро афв кунад, чаро ба онон изни мондан додӣ?" [9:43],  
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"Чун бимиранд, бар ҳеҷ як аз онон намоз макун ва бар қабрашон 
маист" [9:84],  

 

"Рӯйро турш кард ва сар баргардонид, чун он нобино ба наздаш 
омад" [80:1-2].  

 

Дар чунин оёту аҳодис аз қабили иҷтиҳод кардан дар ҳукме ва 
расонидани он ба мардум чизе вуҷуд надорад. Балки инҳо аз қабили 

мавриди итоб қарор гирифтани Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص бинобар иҷрои 

амалҳои хилофи авло мебошанд. Зеро ҳеҷ гоҳ чунин ҳодиса рух 
надодааст, ки Пайғамбар ҳукми муайянеро ба мардум расонанд, 
сипас, оят барои ислоҳ кардани хатогии он ҳукм ва хатогии 
иҷтиҳоди Пайғамбар нозил шуда, дар айни вақт, расонидани ҳукми 

дурустро талаб кунад. Ҳақиқати ҳол ин аст, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ҳукми 

шаръиеро аз ҳукмҳои Аллоҳ, ки ваҳй онро пештар овардааст ва 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ба мардум расонидаанд, татбиқ карда, амалеро анҷом 

додаанд, ки мувофиқи ин ҳукм хилофи онро анҷом додан авлотар 
буд ва бинобар ҳамин итоб карда шуданд. Ин итоб ташреи ягон 
ҳукми нав нест. Зеро ин ҳукм қаблан машруъ ва иҷрои он фармуда 

шудааст, Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص онро дарҳақиқат расонидаанд. Дар ин 

ҳодисаҳое, ки оятҳои боло онҳоро зикр намудааст, Расул ملسو هيلع هللا ىلص амалро 

мувофиқи фармудаи Аллоҳ барпо карданд, вале ин амал бар хилофи 
амали аз ин авлотар барпо шуд ва бинобар ҳамин мавриди итоб 

қарор гирифтанд. Ин оятҳо Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص-ро барои барпо намудани 

амали хилофи авло итоб кардаанд, яъне инҳо оёти итоб мебошанд, 
на оёти ташреи аҳкоми нав, ки қаблан машруъ нашудааст. Инчунин 
оёти мазкур ислоҳи ягон иҷтиҳод ё шаръӣ гардонидани ҳукми 

дигар ба мухолифи ҳукме нест, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар бораи он 

иҷтиҳод кардаанд. Ба набиёну расулон, чи аз рӯи шаръ ва чи аз рӯи 
ақл ҷоиз аст, ки амалеро бар хилофи амали авло барпо кунанд. Агар 
якчанд амали мубоҳ ё амали мандуб, ки яке аз дигаре авлотар аст, 
мавҷуд бошад, вогузоштани амали авлотар ва барпо намудани 
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амали ғайри авлоро амали хилофи авло мегӯянд. Масалан, мубоҳ 
аст, ки инсон дар шаҳр ё деҳа зиндагӣ кунад, вале барои шахсе, ки 
бо корҳои ҳокимият ва муҳосабаи ҳоким машғул мешавад, дар шаҳр 
зиндагӣ кардан назар ба зиндагӣ кардан дар деҳа авлотар аст. Пас, 
агар ҳамин гуна шахс дар шаҳр нею дар деҳа зиндагӣ кунад, бар 
хилофи авло амал кардааст. Инчунин садақа додан, хоҳ ошкоро, хоҳ 
пинҳонӣ мандуб аст, вале пинҳонӣ додани он аз ошкоро додан 
авлотар аст, пас, агар онро ошкоро диҳад, ин кори ӯ амали хилофи 

авло мешавад. Мумкин аст, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ягон амали хилофи авло 

анҷом диҳанд. Чунончи дарҳақиқат, амали хилофи авлоро барпо 
намуданд ва Аллоҳ Таоло бинобар ин сабаб он касро мавриди итоб 
қарор дод. Ҳар кас ба оятҳое, ки дар ин мавзӯъ овардаанд, бо диққат 
бингарад, мебинад, ки мазмун, мафҳум ва далолати ин оёт ба ҳамин 
далолат мекунад. Масалан:  

 

 

"Барои ҳеҷ пайғамбаре насазад, ки асирон дошта бошад, то ки 
дар рӯи замин куштори бисёр кунад" [8:67]. 
 

 Ин оят далолат мекунад, ки асир гирифтан бо шарти дар аввал 
заиф гардонидан машруъ шуда буд. Чунончи ояти зерин ҳамин 
амрро тасдиқ менамояд:   

 

 

"Ва чун онҳоро сахт фурӯ кӯфтед, асирашон кунед ва сахт 
бибандед" [47:4]. Зеро ҳукми асирон дар ояти   

 
 

 

"Барои ҳеҷ пайғамбаре насазад, ки асирон дошта бошад" [8:67], 
нозил нашудааст, балки он пештар аз ин, дар сураи "Муҳаммад", ки 
"Қитол" ном дорад, нозил шуда буд ва дар воқеъ он пеш аз сураи 
"Анфол" нозил шудааст. Аллоҳ Таоло мефармояд:  
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"Чун бо кофирон рӯбарӯ шудед, гарданашонро бизанед. Ва чун 
онҳоро сахт фурӯ кӯфтед, асирашон кунед ва сахт бибандед. Он 
гоҳ ё ба миннат озод кунед ё ба фидя. То он гоҳ ки ҷанг ба поён 
ояд" [47:4]. Ҳукми асирон пеш аз нузули ояти   

 

 

"Барои ҳеҷ пайғамбаре насазад" [9:113], нозилшуда ва машҳур 
буд. Пас, дар ин оят барои асирон ягон хел ташреъ мавҷуд набуд ва 
дар лафзи он низ нисбати асирон ягон ташреъ вуҷуд надорад. Ояти 

мазкур танҳо ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص хитоб мекунад, ки барои он кас то 

воқеъ шудани нохси  асир гирифтан сазовор набуд. Мақсад аз 

исхон куштор ва тарсонидани шадид мебошад. Шакке нест, ки 
саҳобагон рӯзи Бадр мардуми бисёреро ба қатл расониданд ва 
ғолиби маърака шуданд. Куштани ҳамаи мардум аз шарти анҷом 
додани исхон дар рӯи замин нест. Сипас, онҳо баъди ба қатл 
расонидани мардуми бисёр гурӯҳеро асир гирифтанд. ҷоизии ин 
чиз аз ояти сураи "Муҳаммад" – "Қитол" ва аз худи ҳамин оят 
бармеояд. Ояти мазкур далолат мекунад, ки баъди исхон асир 
гирифтан ҷоиз мебошад. Ҳамин тавр, ин оят ошкоро далолат кард, 
ки асир гирифтан бо ҳукми ҳамин оят ҷоиз шуда буд ва Пайғамбар 

 ,ҳангоми асир гирифтан дар ҳукми асирон иҷтиҳод накардаанд ملسو هيلع هللا ىلص

инчунин оят барои ислоҳи иҷтиҳоди эшон наомадааст. Асиргирии 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар Бадр ташреъ набуд ва оят барои баён намудани 

хатои он кас наомадааст. Инчунин ин асиргирӣ гуноҳ ва ба ҳукме, ки 
нозил шудааст, мухолиф намебошад. Вале далолати оят ин аст, ки 

барои Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص татбиқ кардани ҳукми асирон, ки дар ояти 

сураи  

"Муҳаммад" ворид шудааст, бар ин ҳодиса, яъне ҷанги Бадр авлотар 
буд, то ки куштор бештар шавад ва исхон маълум гардад:  
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"Ва чун онҳоро сахт фурӯ кӯфтед" [47:4].  
 

Оят нозил шуд ва Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص-ро бинобар татбиқи ҳукми 

мухолифи авло итоб намуд. Ин итоб барои татбиқ намудани 
амалест, ки мувофиқи ҳукми собиқ сурат гирифтааст, он машрӯъ 
гардонидани ягон ҳукм ва ислоҳ кардани ягон иҷтиҳод нест. Аммо 
сухане, ки дар охири оят омадааст, ба итмом расонидани итоб дар 
ҳамин оят мебошад. Аллоҳ Таоло мефармояд:   

 

 

"Шумо матои инҷаҳониро мехоҳед ва Аллоҳ охиратро мехоҳад. 
Ва Ӯ пирӯзанду ҳаким аст" [8:67]. 
 

 Яъне шумо бо тамаъи ситондани фидя қабл аз он ки исхонро 
пурра анҷом диҳед, асир гирифтед, яъне бо асир гирифтани онҳо ба 
матои дунё – фидя, ки дар натиҷаи асир гирифтани онҳо ба даст 
меояд, рағбат кардед. Ҳол он ки Аллоҳ на бо асир кардан, балки бо 
куштани онҳо дар ҷанг азиз кардани динашро мехоҳад. Мавзӯъ асир 
гирифтан аст ва матои ҳаёти дунё аз он ба даст меояд. Ин мавзӯъ 
итоб кардан на бо сабаби ситондани фидя, балки бо сабаби ба 
асорат гирифтан пеш аз исхон мебошад. Пас, ин мавзӯъ маъноеро, 
ки оят бо он шурӯъ шудааст, мукаммал мегардонад. Оят ин аст:   

 

 

"Барои ҳеҷ пайғамбаре насазад, ки асирон дошта бошад, то ки 
дар рӯи замин куштори бисёр кунад. Шумо матои инҷаҳониро 
мехоҳед ва Аллоҳ охиратро мехоҳад. Ва Ӯ пирӯзманду ҳаким 
аст" [8:67].  
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Акнун маънои ояти зеринро баррасӣ мекунем, ки Аллоҳ Таоло 
мефармояд:   

 

 

"Агар пеш аз ин аз ҷониби Аллоҳ ҳукме нашуда буд, ба сабаби 
он чӣ гирифта будед, азобе бузург ба шумо мерасид" [8:68].  
 

Ояти мазкур, чунончи баъзеҳо мепиндоранд, ваъиди азоб аз 
тарафи Аллоҳ бинобар сабаби гирифтани фидя нест. Балки он баёни 
натиҷаҳоест, ки ба вуқӯъ омадани он дар натиҷаи асир гирифтани 
пеш аз исхони мукаммал имкон дошт. Ин натиҷаҳо мағлубият дар 
ҷанг ва кушта шудани мусулмонон бо дасти кофирон буд. Азоби 
бузург ҳамин аст, на азоби Аллоҳ. Яъне агар илми Аллоҳ нисбат ба 
ғолиб омадани шумо намебуд, дар натиҷаи асир гирифтан қабл аз 
исхони мукаммали кофирон аз тарафи душманонатон ба қатлу 
шиканҷа гирифтор мегаштед. Қуръон калимаи "азоб"-ро ба маънои 
куштор дар ҷанг истифода бурдааст. Аллоҳ Таоло мефармояд:   

 

 

"Бо онҳо биҷангед. Аллоҳ ба дасти шумо азобашон мекунад" 
[9:14].  

 

Мумкин нест, ки маънои ояти мазкур азоби Аллоҳ бошад, зеро 

хитоб ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ва мӯъминон умумист. Инчунин агар ояти 

мазкур мувофиқи таъбири онҳо, ислоҳи иҷтиҳод мебуд, он хатои 
бахшуданист, ки бо сабаби он сазовори азоби Аллоҳ намегаштанд 
ва агар он бинобар амал кардан ба хилофи авло ояти итоб мебуд, 
чунончи воқеият ҳамин аст, бо сабаби он сазовори азоби Аллоҳ 
намегаштанд. Пас, мутлақо мумкин нест, ки ин азоб аз ҷониби 
Аллоҳ бошад. Балки маънои оят аз тарафи душманон ба қатлу хорӣ 
гирифтор шудани мусулмонон аст. Вале ҳадисҳое, ки доир ба сабаби 
нузули ин оят ва қиссаҳои он ворид шудаанд, ахбори оҳод буда, 
далели дархӯри ақида нестанд ва ҷоизӣ ё ноҷоизии иҷтиҳод дар 
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ҳаққи Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص аз ақида аст. Вале сухани зерини Аллоҳ Таоло ба 

иҷтиҳод далолат намекунад:   

 

 

"Аллоҳ туро афв кунад, чаро ба онон изни мондан додӣ? 
Мебоист онҳо, ки рост мегуфтанд, ошкор шаванд ва ту 
дурӯғгӯёнро ҳам бишносӣ" [9:43].  
 

Зеро ҳукми ҷоизии иҷозат додани Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ба шахси 

дилхоҳи худ қабл аз нузули ин оят ворид шуда буд. Дар сураи "Нур" 
Аллоҳ Таоло мефармояд:   

 

 

"Пас ҳангоме ки аз ту барои порае аз корҳояшон рухсат хостанд, 
бар ҳар як аз онон, ки хоҳӣ, рухсат бидеҳ" [24:62]. 
 

Ин сура баъди сураи "Ҳашр" дар ҷанги Хандақ нозил шуда буд. 
Аммо ояти зерини сураи "Тавба":  

 
 

 

"Аллоҳ туро афв кунад" [9:43], соли нӯҳуми ҳиҷрӣ дар бораи 
ғазоти Табук нозил шудааст. Пас, ҳукм маълум буд ва ояти сураи 
"Нур" сареҳан далолат мекунад, ки ба онҳо иҷозат додани 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ҷоиз аст.   

Вале дар ҳодисае, ки ояти сураи "Тавба" дар хусуси он нозил 
шудааст, яъне дар ғазваи Табук ва омода кардани "ҷайши усра" 

авлотар ин буд, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص барои иштирок накардан дар ҷанг 

ба мунофиқон иҷозат надиҳад. Чун Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص айнан дар ҳамин 

ҳодиса ба онҳо иҷозат доданд, Аллоҳ бинобар ин амал эшонро итоб 
намуд. Ин оят на тасҳеҳи иҷтиҳод аст ва на машрӯъ гардонидани 
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ягон ҳукм бар хилофи ҳукме, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар хусуси ҳамин 

ҳодиса иҷтиҳод карда бошанд. Балки он итоб кардан бинобар 
мухолифат ба амали авло мебошад.  

Акнун ба баррасии маънои ояти зер мепардозем:   

 

 

"Чун бимиранд, бар ҳеҷ як аз онон намоз макун ва бар қабрашон 
маист. Инон ба Аллоҳ ва расулаш кофир шудаанд ва нофармон 
мурдаанд!" [9:84]. 
 

 Ояти мазкур баъди сухани зерини Аллоҳ Таоло омад:   

 

 

"Агар Аллоҳ туро аз ҷанг бозгардонид ва бо гурӯҳе аз эшон 
дидор кардӣ ва аз ту хостанд, ки барои ҷанги дигар берун оянд, 
бигӯ: "Шумо ҳаргиз бо ман ба ҷанг берун нахоҳед шуд ва 
ҳамроҳи ман бо ҳеҷ душмане набард нахоҳед кард, зеро шумо аз 
нахуст ба нишастан дар хона хушнуд будаед. Пас акнун ҳам бо 
онон, ки аз фармон тахаллуф кардаанд, дар хона бимонед! Бар 
ҳеҷ як аз онон намоз макун…" [9:83].  

Аллоҳ дар ояти:   

 

 

"Агар Аллоҳ туро аз ҷанг бозгардонид ва бо гурӯҳе аз эшон 

дидор кардӣ" [9:83], баён мекунад, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар ғазваҳои 

худ онҳоро ҳамроҳ нагиранд. Ин бо мақсади ноком гардонидан ва 

хордошти онҳост, то ба шарафи ҷиҳод ва ҳамроҳӣ бо Расул ملسو هيلع هللا ىلص ноил 

нашаванд. Аллоҳ дар ояте, ки баъд аз ин оят омадааст, ҳукми 
дигареро барои хордошти онҳо баён мекунад ва мефармояд:   
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"Бар ҳеҷ як аз онон намоз макун" [9:84].  
 

Ин ҳукмҳо дар аснои ҳуҷум ба мунофиқон барои нобуд сохтани 
онҳо нозил шуда буд. Пас, ин оят, ояти пеш аз он ва ояти баъд аз он 
аҳкоми мунофиқон, кайфияти муомилаеро, ки бо онҳо анҷом додан 
воҷиб аст, аз қабили таҳқир, хордошт ва фуруд овардани онҳо аз 
мартабаи мӯъминон, баён мекунад. Дар ин оят ягон чиз далолат 

намекунад, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар ҳукме иҷтиҳод намуданд ва оят 

нозил шуда, бар хилофи ҳукми он кас далолат кард. Балки оят дар 
ҳаққи мунофиқон ташреи навест ва он бо оятҳои дигари ҳамин сура, 
ки дар бораи мунофиқон такрор ёфтааст, мувофиқ мебошад. Пас, 
дар ин оят доир ба тасҳеҳи ягон иҷтиҳод ё танбеҳ барои ягон хато 
чи сароҳатан, чи далолатан, чи мазмунан ва чи мафҳуман ягон чизе 
ба назар намерасад ва ҳатто боиси камтарин шубҳае ҳам 
намегардад. Вале ахборе, ки дар хусуси нузули ин оят ворид 
шудаанд, ахбори оҳод буда, далели ақида шуда наметавонанд. 

Илова бар ин далелҳои қатъӣ нишон медиҳанд, ки Расул ملسو هيلع هللا ىلص аҳкомро 

танҳо ба воситаи ваҳй расонидаанд, на чизи дигар ва фақат ба ваҳй 
пайравӣ намудаанд, пас ахбори оҳод мухолифи ин далелҳои қатъӣ 
ҳам шуда наметавонад. Ҳамчунин мувофиқи хабарҳои мазкур Умар 

ибни Хаттоб мекӯшад, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص -ро аз адои намози ҷанозае 

боздорад. Пас, ӯ ё мехоҳад Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص -ро аз амале боздорад, ки бо 

он амал эшон ҳукмеро машрӯъ мегардонанд, ё мехоҳад Пайғамбар 

 ро аз иҷрои ягон ибодати мувофиқ ба ҳукми шаръӣ, ки қаблан- ملسو هيلع هللا ىلص

машрӯъ шудааст, боздорад. Аммо Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар ҷавоби вай сукут 

варзида, сипас, баъди нузули ваҳй ба раъйи ӯ бармегарданд. Ин чиз 
дар ҳаққи пайғамбар номумкин аст. Амал кардан ба ин ҳадис 
мухолифат ба нубуввати пайғамбар мебошад, пас, ин ҳадис 
дироятан рад карда мешавад. Ҳадиси мазкур далолат мекунад, ки 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص куртаи худро барои Абдуллоҳ ибни Убай доданд ва 

мехостанд, ки ҷанозаи вайро хонанд, ҳол он ки ӯ сардори 
мунофиқон буд. Аммо Абдуллоҳ ибни Убайро Аллоҳ баъди ғазоти 
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Банӣ-Мусталақ шарманда кард ва писараш ба назди Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص 

омад, то бидонад, ки агар Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ба куштани ӯ қарор карда 

бошанд, худи вай иҷрои ин қарорро ба ӯҳда бигирад. Аллоҳ Таоло 
сураи "Мунофиқин"-ро баъди ғазоти Банӣ-Мусталақ нозил намуда, 

дар он ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص чунин фармуд:   

 

 

"Эшон душманонанд. Аз онҳо ҳазар кун. Аллоҳ онҳоро бикушад. 
Ба куҷо мунҳариф мешаванд" [63:4].  
 

Боз дар ин сура ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص чунин фармуд:  

 

 

"Бар дилҳошон мӯҳр ниҳод" [63:3].  

Боз фармуд:  

  
 

 
"Аллоъ у мунофиқларнинг шак-шубъасиз ёлҳончи 
эканликларига гувоълик берур" [63:1]. 
 

 Сипас, баъди ин ҳама оё Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص омада, куртаашонро ба 

сардори мунофиқон медиҳанд ва барои хондани ҷанозаи ӯ кӯшиш 
мекунанду Умар он касро бозмедорад? Ин чиз ба ин оятҳо зид 
мебошад. Ояти сураи "Тавба" соли нуҳум якчанд сол баъди сураи 
"Мунофиқин" нозил шуд. Инак, ҳадисҳо дар бораи Умар, дар бораи 
курта ва ғайра ба воқеи муомила кардан бо мунофиқон баъди 
ғазоти Банӣ-Мусталақ, инчунин ба оятҳои дигаре, ки пеш аз ин 
нозил шудааст, зид мебошанд. Бинобар ин, ҳадисҳои мазкур аз 
ҳамин ҷиҳат дироятан рад карда мешаванд.  

Сухани зерини Аллоҳ Таоло ба иҷтиҳод далолат намекунад:   
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"Рӯйро турш кард ва сар баргардонид, чун он нобино ба наздаш 
омад. Ва ту чӣ донӣ, шояд, ки ӯ покиза шавад" [80:1-3].  
 

Зеро Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص маъмур ҳастанд, ки даъватро ба тамоми 

мардум бирасонанд ва инчунин тамоми мусулмононро таълими 

Ислом кунанд. Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ҳақ доранд, ки дар вақти дилхоҳ ҳар 

дуи ин корро анҷом диҳанд. Абдуллоҳ ибни Уммумактум мусулмон 
шуда, Исломро омӯхта буд. Ӯ дар ҳоле ба назди  

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص омад, ки дар ҳузури он кас пешвоёни Қурайш – 

Утба ва Шайба писарони Рабиа, Абӯҷаҳлибни Ҳишом, Аббос ибни 
Абдулмутталиб, Умайя ибни Халаф ва Валид ибни Муғира 

менишастанд. Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص бо умеди он ки бо сабаби ба Ислом 

даромадани онҳо дигарон низ мусулмон шаванд, онҳоро ба Ислом 

даъват мекарданд. Ибни Уммумактум ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص, ки дар чунин 

ҳолат буданд, гуфт: "Эй Пайғамбари Аллоҳ, маро бихонон ва аз 
чизҳое, ки Аллоҳ ба Ту омӯзондааст, ба ман таълим бидеҳ". Ӯ 

надонист, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص бо қавм машғуланд ва ин суханонро 

якчанд маротиба такрор намуд. Аммо Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص, ки нахостанд 

сухани худро бибуранд, рӯ турш карда, аз ӯ сарфи назар намуданд 

ва дар натиҷа ин сура нозил шуд. Зеро Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ҳам ба таблиғ 

ва ҳам ба таълими Ислом маъмуранд, вале он кас таблиғро ба ҷо 
оварда, бо сабаби машғул шудан бо он аз таълим додани шахсе, ки 
бо талаби таълим ташриф овард, рӯй гардонданд. Авло ин буд, ки ба 
талабҳои Ибни Уммумактум ҷавоб медоданд, вале он кас чунин 
накарданд ва бинобар ҳамин мавриди итоби Аллоҳ қарор 
гирифтанд. Зеро аз Ибни Уммумактум рӯй гардонидани эшон бар 

хилофи авло буд. Дар натиҷа Аллоҳ эшон ملسو هيلع هللا ىلص-ро бинобар амал кардан 

бар хилофи авло итоб намуд. Ин ҷо ягон навъи иҷтиҳод дар ҳукм ва 
ягон хел тасҳеҳи иҷтиҳод вуҷуд надорад. Балки ин дар ҳодисаи 
муайяне бар хилофи авло анҷом додани ҳукми Аллоҳ аст, ки Аллоҳ 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص -ро бинобар он итоб кард.  
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Аз ин рӯ, дар оятҳои мазкур ба воқеъ шудани иҷтиҳод аз ҷониби 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص далолате вуҷуд надорад. Зеро аз тарафи эшон ملسو هيلع هللا ىلص дар 

чизҳое, ки аз ҷониби Аллоҳ расонидаанд, иҷтиҳоде воқеъ 
нашудааст, ҳамчунин чи шаръан ва чи ақлан мумкин нест, ки он кас 

иҷтиҳод кунанд. Пас, Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص муҷтаҳид нестанд ва ҷоиз нест, 

ки муҷтаҳид бошанд, балки он ваҳй аст, ки барояшон аз тарафи 
Аллоҳ фиристода мешавад. Ин ваҳй ё бо лафзу маъно якҷоя меояд, 

ки он Қуръони карим аст, ё фақат бо маъно меояд ва Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص 

онро ифода мекунанд. Ин ифода ё бо лафзи Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص, ё бо 

сукути эшон барои ишора кардан ба ҳукм ва ё бо як корро анҷом 
додани он кас сурат мегирад, ки ҳамаи онҳо суннат мебошанд.  
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ҚУРЪОНИ КАРИМ 

 

Қуръони карим ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар муддати 23 сол бахш-бахш 

нозил шуд. Он бо тарзҳои гуногун – гоҳо пай дар пай ва гоҳо бо 
гузаштани мӯҳлате нозил мешуд. Қуръони карим бо тақозои 
ҳикмате, ки Аллоҳ Таоло дар он зикр намудааст, на якбора, балки 
мӯҳлат ба мӯҳлат нозил шуд:   

 

 

"Кофирон гуфтанд: "Чаро ин Қуръон ба якбора бар ӯ нозил 
намешавад?" [25:32].  

Яъне он, ҳамин тавр, ҷудо-ҷудо нозил гардид, то ба ин сабаб 
қалби туро тақвият бахшем ва ту онро азхуд ва ҳифз намоӣ. Аллоҳ 
Таоло фармудааст:   

 

 

"Ва Қуръонро ба тафориқ (ҷудо-ҷудо) нозил кардем, то ту онро 
ботааннӣ бар мардум бихонӣ ва нозилаш кардем, нозил 
кардане ба камол" [17:106].  

Яъне нузули Қуръонро ба қисмҳо ҷудо сохта, бо оҳистагӣ, яъне 
бо оромию фурсатнокӣ ва устуворӣ ба мӯҳлатҳо тақсим кардем ва 
онро қисм-қисм, яъне мувофиқи ҳодисаҳо фуруд овардем. Пас, ба 

хотири тақвият бахшидани қалби Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ва оҳиставу ором 

барои мардум қироат кардани он кас, инчунин барои мувофиқи 
ҳодисаҳо ва ҷавобҳои пурсандагон нозил шудан Қуръон дар 
муддати 23 сол ба қисмҳо ва мӯҳлатҳо тақсим шуда, нозил гашт.  



   173 

 

Чун Қуръон ба Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص нозил мешуд, эшон мефармуданд, 

ки онро дар дилҳо нигоҳ доранд ва дар порчаҳои пӯст ё барг ё коғаз, 
дар устухон, шох, санг, яъне устухони паҳн, шохҳои хурмо ва сангҳои 

тунук бинависанд. Вақте ки оёт нозил мешуд, эшон ملسو هيلع هللا ىلص мефармуданд, 

ки он дар мавзеи муайяне аз сура гузошта шавад. Чунончи 
мегуфтанд, ки ин оятро дар фалон сура баъди фалон оят гузоред, 
пас, саҳобагон онро дар мавзеи зикршудаи сура ҷойгир мекарданд. 
Аз Усмон ривоят шудааст, ки гуфт:   

 

"Бар Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص оёт нозил мешуданд ва он кас мегуфтанд, ки 

инро дар сурае, ки дар он фалон чиз зикр ёфтааст, ҷой диҳед". 
Ҳадисро Абудовуд ва Тирмизӣ ривоят кардаанд. Ҳамин тавр, 

Қуръон батамом нозил шуд ва Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص баъди пурра нозил 

шудани он ба назди Рафиқи Аъло риҳлат намуданд. Бинобар ин, 
тартиби оёти ҳар як сура бо ҳолати ҳозирае, ки дар мусҳаф ҷой 

гирифтааст тавқифӣ буда, ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص аз тарафи ҷабраил ва ба 

ҷабраил аз тарафи Аллоҳ Таоло ваҳй шудааст. Пас, он тартиби 
тавқифӣ аз ҷониби Аллоҳ Таоло мебошад. Уммат бо ҳамин тариқат 

онро аз Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص нақл намудааст ва дар ин хусус мутлақо 

ихтилоф ҷой надорад. Шакли тартиби оёт дар сураҳо, ки ҳоло мо 

мебинем, айнан ҳамон шаклест, ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ба он фармудаанд 

ва айнан ҳамин шакл буд, ки дар порчаҳою устухонҳо ва шохҳову 
сангҳо навишта ва дар дилҳо нигоҳ дошта мешуд. Бинобар ин, 

тавқифӣ будани тартиби оёт дар сураҳо аз тарафи Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص, ба 

эшон аз тарафи ҷабраил ва ба вай аз тарафи Аллоҳ Таоло қатъӣ 
мебошад. Аммо тартиби ҷойгиршавии сураҳо нисбат ба ҳамдигар бо 
иҷтиҳоди саҳобагон буд. Аҳмад ва асҳоби "Сунан" аз ҳадиси Ибни 
Аббос чунин ривоят кардаанд: "Ба Усмон гуфтам: "Шуморо чи чиз 
водор намуд, то ба сураи "Анфол", ки аз масонӣ аст ва ба сураи 
"Бароат", ки аз миайн аст, муроҷиат карда, ҳар дуро пайвастед ва 
дар байнашон сатри "Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим"-ро нанавишта, 
ин дуро дар байни ҳафт сураи дароз ҷойгир кардед?" Усмон гуфт: 

"Ба Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص аксаран як сура дар якчанд дафъа нозил мешуд. 

Чун ба эшон чизе аз ин сура нозил мешуд, баъзе котибонро ба назди 
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худ мехонд ва мефармуд, ки ин оётро дар сурае ҷойгир кунед, ки 
фалон чиз дар он зикр ёфтааст. "Анфол" аз ҷумлаи аввалин 
сураҳоест, ки дар Мадина нозил шудааст, аммо "Бароат" аз охири 
Қуръон аст ва азбаски қиссаи он ба қиссаи "Анфол" монандӣ дошт, 

гумон кардам, ки "Бароат" аз "Анфол" аст. Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص аз олам 

гузаштанд, вале ба мо нагуфтанд, ки "Бароат" аз "Анфол" аст. Саид 
ибни ҷубайр аз Ибни Аббос ривоят мекунад, ки гуфт:   

 

"То он даме, ки "Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим", нозил намешуд, 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص охири сураро намедонистанд". Дар ривояте омадааст:  
 

"Чун "Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим" нозил мешуд, 
мефаҳмиданд, ки сура ба охир расидааст". Инҳо нишон 
медиҳанд, ки тартиби оёт дар сураҳо тавқифӣ мебошад. Азбаски 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ҳолати "Бароат"-ро равшан накарданд, Усмон  онро 

бо иҷтиҳоди худ ба "Анфол" ҳамроҳ намуд. Соҳиби "Иқноъ" нақл 
мекунад, ки дар мусҳафи Ибни Масъуд "Бисмиллоҳ" дар сураи 
"Бароат" собит шудааст. Ривоят шудааст, ки саҳобагон якчанд 
мусҳафро бо тартиби гуногуни ҷойгиршавии сураҳо нигоҳ 
медоштанд, ҳол он ки дар хусуси тартиби оёт ихтилофе вуҷуд 
надошт. Масалан, мусҳафи Ибни Масъуд аз ҷиҳати тартиби сураҳо 
аз мусҳафи Усмонӣ фарқ дошт. Чунончи аввали он "Фотиҳа", пас, 
"Бақара", пас, "Нисо", пас, "Оли Имрон" буд. Бар акси ин дар мусҳафи 
Усмонӣ аввал "Фотиҳа", пас, "Бақара", пас, "Оли Имрон" ва пас, 
"Нисо" ҷойгир шудааст. Тартиби ҷойгиршавии сура дар ҳеҷ яке аз 
инҳо бо тартиби нузул мувофиқ набуд. Нақл мекунанд, ки мусҳафи 
Алӣ аз рӯи тартиби нузул буда, дар аввали он "Иқраъ", баъд 
"Мудассир", "Нун", "Музаммил", "Таббат", "Таквир", "Саббаҳа" ва бо 
ҳамин тартиб, аввал сураҳои маккӣ, сипас, маданӣ омадааст. Ҳамаи 
инҳо нишон медиҳанд, ки тартиби ҷобаҷогузории сураҳо нисбат ба 
якдигар бо иҷтиҳоди саҳобагон амалӣ гардидааст. Бинобар ин, 
тартиби қироати сураҳо чӣ ҳангоми тиловат, чӣ ҳангоми намоз, чӣ 
ҳангоми дарсу таълим воҷиб намебошад. Далел ин аст, ки 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар намози шаб сураи "Нисо"ро пеш аз "Оли Имрон" 

хондаанд. Ҳадисро Муслим аз Ҳузайфа ибни Ямон ривоят кардааст. 
Вале мақсад аз он наҳйе, ки дар хусуси қироати Қуръон бар хилофи 
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тартиб ворид шудааст, бар хилофи тартиб хондани сураҳо набуда, 
балки оятҳои як сураро бар хилофи тартиб хондан аст. Дар ҳақиқат, 

ҷабраил ҳар сол барои Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ҳамаи сураҳои нозилшударо як 

маротиба мехонд ва ҳамон соле, ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص аз дунё реҳлат 

карданд, ҷабраил кулли Қуръонро барои Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ду маротиба 

хонд. Оиша  аз Фотима  чунин ривоят мекунанд: 
 

"Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ба ман пинҳонӣ гуфтанд, ки ҷабраил ҳар сол як 

маротиба Қуръонро ба ман арз менамуд, аммо имсол ду 
маротиба арз намуд ва гумон дорам, ки аҷалам ҳозир 
шудааст". Ҳадисро Бухорӣ ривоят кардааст. Абӯҳурайра мегӯяд: 

 

"Қуръон ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ҳар сол як маротиба арз карда мешуд, 

аммо дар соли вафоташон ду маротиба арз карда шуд". 
Ҳадисро Бухорӣ ривоят кардааст.   

Пас, маънои "ҷабраил ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص Қуръонро ҳар сол як 

маротиба арз менамуд" ин аст, ки ҷабраил тартиби оятҳоро дар 
сураҳо арз менамуд. Чунки маънои арз кардани китоб арз кардани 
ҷумлаҳову калимаҳо ва тартиби он мебошад. Ҳамчунин маънои 

"Дар соли вафоти Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص Қуръонро ду маротиба арз намуд" 

ин аст, ки ҷабраил тартиби ҷойгиршавии оётро нисбат ба якдигар 
ва тартиби онҳоро дар сураҳо арз кардааст. Аз ин ҳадис арз кардани 
тартиби сураҳои Қуръонро нисбат ба якдигар низ фаҳмидан 
мумкин аст. Вале ҳадисҳои дигари саҳеҳ дар хусуси тартиби оёт 
нисбат ба оёт сароҳатан ворид шудаанд. Ҳадисҳои мазкур бар 
тартиби оёт нисбат ба якдигар ва инчунин тартиби оёт дар 
сураҳояшон далолат мекунанд:  

 

"Ин оятро дар фалон сура баъди фалон оят ҷойгир кунед",   

Дар ҳадиси дигар мегӯяд: 

 

"Ин оятҳоро дар сурае, ки фалон чиз дар он зикр ёфтааст, 
ҷойгир кунед". Як сура бо тавқиф аз тарафи Аллоҳ Таоло ба воситаи 
ҷабраил хатм мешуд ва сураи дигар оғоз меёфт. Аз Ибни Аббос 
ривоят шудааст, ки мегӯяд:  
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"То он вақте ки "Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим" нозил намешуд, 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ба анҷом расидани сураро намедонистанд". Дар 

ривояте чунин омадааст:   

"Чун "Бисмиллоҳир раҳмонир раҳим" нозил мешуд, 
мефаҳмиданд, ки сура ба охир расидааст".  

Ин ривоятҳо дар "Сунан"-и Байҳақӣ ва Абудовуд омадаанд. Ривоёти 
фавқ қатъиян далолат мекунанд, ки тартиби оёт дар сураҳо ва 
шакли сураҳо аз ҷиҳати шумора ва вазъи оёт дар онҳо ҳамагӣ аз 
ҷониби Аллоҳ тавқифӣ мебошанд. Уммат бо ҳамин тариқ аз 

Пайғамбараш ملسو هيلع هللا ىلص нақл намудааст ва ин чиз бо тариқи тавотур собит 

шудааст. Аммо тартиби сураҳо нисбат ба якдигар, ҳарчанд аз 
ҳадисҳои арз кардани Қуръон фаҳмида шавад ҳам, аз ҳадиси дигар 
ғайри инҳоро низ метавон фаҳмид. Аз модари мӯъминон Оиша  
ривоят карда мешавад, ки ироқие ба назди ӯ омада гуфт: "Кадом 
кафан беҳтар аст?". Модари мӯъминон гуфт: "Вой бар ҳолат, бар ту 
чӣ зарар дорад?".  

Ироқӣ гуфт: "Эй модари мӯъминон, ба ман мусҳафатро нишон 
деҳ". Гуфт: "Чаро?". Гуфт: "Шояд ман Қуръонро мувофиқи он ба 
тартиб гузорам, зеро он бетартиб хонда мешавад". Гуфт: "Ба ту чӣ 
зарар дорад, ки кадомашро пештар бихонӣ. Аввалин сураи Қуръон 
аз сураҳои "Муфассал" нозил шуд, ки дар он ҷаннату дӯзах зикр 
ёфтааст. Чун мардум ба Ислом даромаданд, ҳалолу ҳаром нозил шуд. 
Агар дар навбати аввал нозил мешуд, ки "Хамр нанӯшед", албатта 
мегуфтанд, ки мо ҳаргиз аз баҳри хамр намегузарем. Агар нозил 
мешуд, ки "Зино накунед", мегуфтанд, ки мо ҳаргиз зиноро тарк 
намекунем. Дар Макка ман духтараки хурдсол будам, ки ба 

Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص ояти зерин нозил шуд:   

 

 

"Балки ваъдагоҳи онҳо қиёмат аст ва қиёмат балохезтару 
талхтар аст" [54:46].  

Вале сураи "Бақара" ва "Нисо" он вақт нозил шуд, ки ман дар 

назди эшон ملسو هيلع هللا ىلص будам". Пас, модари мӯъминон мусҳафро бароварда, 
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барои он шахс оёти сураҳоро нависонданд". Тибқи далолати ин 
ҳадис Қуръон дар он вақт ҳанӯз ҷамъоварӣ нашуда буд. Ҳамин тавр, 
агар гуногунии тартиби мусҳафҳои саҳобагонро ба ин ҳамроҳ 
намоем, маълум мегардад, ки тартиби ҷойгиршавии сураҳо нисбат 
ба якдигар бо иттифоқи саҳобагон амалӣ шудааст.  

 

 

 

ҶАМЪОВАРИИ ҚУРЪОН 

Дар ҳақиқат, бо далели аниқи қатъӣ собит шуд, ки ҳангоми 

риҳлати Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ба сши Рафиқи Аъло Қуръон бо пуррагӣ дар 

порчаҳо, устухонҳо ва шохҳою сангҳо навишта ва бо пуррагӣ дар 
дилҳои саҳобагон, ризвонуллоҳи алайҳим, маҳфуз буд. Зеро ҳар 

вақте ки як ё якчанд оят нозил мешуд, эшон ملسو هيلع هللا ىلص бо зудӣ 

мефармуданд, ки дар ҳузури худашон онҳоро бинависанд. Гарчанд 
китобати Қуръонро ба котибони ваҳй мефармуданд, мусулмононро 
низ аз навиштани он бознамедоштанд. Муслим аз Абӯсаиди Худрӣ 
ривоят мекунад, ки гуфт:  

 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص фармуданд:  

 

"Аз ман чизе нанависед, ҳар кас ғайр аз Қуръон чизи дигареро аз 
ман навишта бошад, онро маҳв кунад". Навиштаҳои котибони 
ваҳй дар саҳифаҳо ҷамъоварӣ шуда буд. Аллоҳ Таоло фармудааст:   

 

 

"Пайғамбаре аз ҷониби Аллоҳ, ки саҳифаҳои покро мехонад" 
[98:2], яъне ӯ варақҳои аз ботил покро мехонад, ки дар он 
навиштаҷотҳои дурусти бо ҳақ ва адолат қонеъгардонанда ҳастанд. 
Аллоҳ Таоло фармудааст:   
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"Оре, ин Қуръон андарзест, ки пас ҳар кӣ хоҳад, аз он панд 
гирад. Дар саҳифаҳое гиромӣ, баландқадру покиза, ба дасти 
котибоне, бузургвору некӯкор" [80:11-16]. 
 

 Яъне бешак, ин оёт дар саҳифаҳое сабт гаштаанд, ки дар ҳузури 
Аллоҳ мукарраму воломартабаанд, аз дастҳои шаётин дуру пок 
мондаанд ва бо дастони котибони тақводор навишта шудаанд. Дар 
ҳақиқат, тамоми он чӣ, ки дар миёни ду муқоваи мусҳаф мактуб аст, 

дар ҳузури Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص навишта шуда буд. Аз Абдулазиз ибни 

Рафиъ ривоят шудааст, ки гуфт:   
 

"Ман ҳамроҳи Шадод ибни Маъқил ба назди Ибни Аббос  

даромадам ва Шадод ибни Маъқил ба ӯ гуфт: "Оё Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص 

аз худ чизе гузоштаанд?". Ӯ гуфт: "Эшон ملسو هيلع هللا ىلص ғайр аз он чӣ, ки дар 

байни ду муқова аст, дигар чизе нагузоштаанд". Пас, ба назди 
Муҳаммад ибни Ҳанафия даромада, суол кардем. Ӯ гуфт: "Эшон 

 ғайр аз он чӣ, ки дар байни ду муқова аст, дигар чизе ملسو هيلع هللا ىلص

нагузоштаанд". Пас, иҷмоъи саҳобагон собит шудааст, ки тамоми 
оёти Қуръон дар сураҳои худ ҳангоми нузул бевосита дар ҳузури 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص навишта шудаанд, онҳо дар саҳифаҳо низ навишта 

шудаанд. Пайғамбари бузургвор дар ҳоле аз дунё реҳлат намуданд, 
ки аз мӯъҷизаи волои худ, яъне Қуръон, ки бар арабҳо ва ҳама аҳли 

олам ҳуҷҷат аст, қаноатманду хушнуд буданд. Эшон ملسو هيلع هللا ىلص аз зоеъ 

шудани оятҳои Қуръон биме надоштанд. Зеро Аллоҳ бо насси сареҳ 
Қуръонро маҳфуз доштааст:   

 

  

"Мо Қуръонро худ нозил кардаем ва худ нигаҳбонаш ҳастем" 
[15:9]. 
 

 Илова бар ин, оёти Қуръон дар ҳузури Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص китобат 

шуд, саҳобагон онро дар синаҳо ҳифз карданд, инчунин ба 
мусулмонон навиштани онро рухсат доданд, ки дар натиҷа хатари 
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зоеъ шудани оятҳои он дигар боқӣ намонд. Бинобар ин, баъди 

вафоти Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص саҳобагон ба ҷамъоварии Қуръон дар як китоб 

ва ё ба навиштани он эҳтиёҷ ҳис накарданд. Ин ҳолат то замоне 
давом ёфт, ки дар ҷангҳои риддат ҳофизон бисёр ба шаҳодат 
расиданд. Ниҳоят, Умар тарсид, ки мабодо дар натиҷаи марги 
қориён ва гум шудани баъзе саҳифаҳо баъзе оёт маҳв шаванд. 
Бинобар ин, дар хусуси ҷамъ овардани саҳифаҳои навишташуда 
андешид, сипас инро ба Абӯбакр арз намуд ва ҳамин тавр, Қуръон 
ҷамъ оварда шуд. Убайд ибни Сибоқ аз Зайд ибни Собит  ривоят 
мекунад, ки гуфт: "Рӯзи куштори аҳли Ямома Абӯбакр ба наздам 
одам фиристод. Чун рафтам, Умар низ ҳамон ҷо буд. Абӯбакр гуфт: 
"Умар ба назди ман омада гуфт, ки рӯзи Ямома қатли қориёни 
Қуръон авҷ гирифт ва метарсам, ки агар дар ҷангҳо қориён бисёр ба 
қатл бирасанд, бештари Қуръон аз байн биравад. Аз ин рӯ, ман 
пешниҳод мекунам, ки ба ҷамъ овардани Қуръон амр намоӣ. Ба 

Умар гуфтам: "Ту чӣ тавр ба коре иқдом мекунӣ, ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

онро накардаанд?". Умар гуфт: "Қасам ба Аллоҳ, ин кори хайр аст". 
Умар пайваста ба ман муроҷиат намуд, ҳатто ки Аллоҳ қалби маро 
барои ин кор кушод ва дар ин хусус ба раъйи Умар қонеъ гаштам". 
Зайд гуфт: "Абӯбакр афзуд: "Дарҳақиқат, ту марди ҷавону боақл 

ҳастӣ, ки нисбат ба ту шубҳае надорем. Ту барои Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

ваҳйро менавиштӣ, пас, Қуръонро биомӯз ва онро ҷамъ биовар". 
Қасам ба Аллоҳ, ки агар ба ман кӯчондани як кӯҳро пешниҳод 
мекарданд, бароям аз амри ҷамъоварии Қуръон вазнинтар 
намеафтод. Гуфтам: "Чӣ тавр кореро анҷом медиҳед, ки Расулуллоҳ 

 ."онро накардаанд?". Ӯ гуфт: "Қасам ба Аллоҳ, ин кори хайр аст ملسو هيلع هللا ىلص

Абӯбакр бардавом ба ман муроҷиат намуд, ҳатто Аллоҳ қалбамро 
барои он чизе, ки қалби Абӯбакру Умар -ро кушода буд, кушод. 
Пас, Қуръонро аз шохҳову сангҳо ва синаҳои мардум гирд оварда, 
онро омӯхтам. Ҳатто охири сураи "Тавба"-ро:   

 

 

"Ҳар оина пайғамбаре аз худи шумо бар шумо мабъус шуд, ҳар 
он чӣ шуморо ранҷ медиҳад, бар ӯ гарон меояд" [9:128], то охири 
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"Бароат" ҳамроҳи Абӯхузаймаи ансорӣ ёфтам, ҳамроҳи каси дигар 
наёфтам. Ин саҳифаҳо то замони вафоти Абӯбакр дар назди вай 
меистод, сипас, дар назди Умар ва баъд аз вафоти Умар дар назди 
Ҳафса бинти Умар  буд". Зайд Қуръонро на тавассути китобат 
кардан аз забони ҳофизон, балки тавассути ҷамъ овардани чизҳое, 

ки дар ҳузури Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص навишта шуда буд, ҷамъварӣ намуд. 

Зайд танҳо ҳамон вақт саҳифаеро барои ҷамъоварӣ болои саҳифаи 
дигар мегузошт, ки ду гувоҳ гувоҳӣ медоданд, ки саҳифаи 

пешниҳодшуда дар ҳузури Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص навишта шудааст. Ғайр аз 

ин, ӯ танҳо баъди мукаммал шудани ду шарт ин саҳифаро мегирифт: 
якум, навиштаҷоти он оят бояд дар назди яке аз саҳобагон мавҷуд 
бошад; дуюм, он бояд аз ҷониби яке аз саҳобагон азёд бошад. Пас, 
агар навиштаҷот ва ҳифзи он оят ба ин саҳифае, ки ҷамъ кардани 
онро хостаанд, мувофиқ меомад, онро мегирифт, вагарна 
намегирифт. Бинобар ин, аз гирифтани охири сураи "Бароат" то 
даме ки навиштаҷоти онро аз назди Абӯхузайма пайдо кард, 
худдорӣ намуд, ҳарчанд онро худи Зайд ва ҳамроҳонаш азёд 
медонистанд. Аз тариқи Яҳё ибни Абдураҳмон ибни Ҳотиб ривоят 

шудааст, ки гуфт: "Умар бархоста гуфт: "Касе, ки аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

чизеро аз Қуръон омӯхта бошад, онро биёрад". Онҳо оятҳоро дар 
коғазҳо, тахтаҳо ва шохҳо менавиштанд. Зайд то он вақте ки ду 
гувоҳ гувоҳӣ надиҳад, аз касе чизеро қабул намекард. Аз рӯи 
далолати ин ривоят, то шахсе, ки оятро бо шунидан омӯхтааст, 
гувоҳӣ надиҳад, Зайд танҳо бо ёфтани навиштаҷот қонеъ намешуд, 
ҳарчанд онро худ аз ёд донад ҳам. Ӯ барои аз ҳад зиёд эҳтиёт шудан 
чунин мекард".   

Ҳамин тавр, дар як китоб дар байни ду муқова танҳо саҳифаҳое, 

ҷамъ оварда шуд, ки онҳоро дар ҳузури Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص китобат карда 

буданд. Воқеан, Қуръон ба шакли пароканда дар саҳифаҳо навишта 
шуда буд ва сипас, Абӯбакр онҳоро дар як ҷо ҷамъ намуд. Аз ин рӯ, 
Абӯбакр на ба китобати Қуръон дар як мусҳаф, балки ба 
ҷамъоварии ҳамаи он саҳифаҳое фармуд, ки дар ҳузури Пайғамбар 

 навишта шуда буданд, то бо сабаби ҷамъоварии худи ин саҳифаҳо ملسو هيلع هللا ىلص

ва тасдиқ шудани онҳо бо гувоҳии ду гувоҳ боварӣ ҳосил шавад, ки 

инҳо айнан ҳамон саҳифаҳое ҳастанд, ки дар ҳузури Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص 
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навишта шудаанд ва инчунин саҳобагон низ оятҳои мазкурро 
навишта ҳамроҳи худ нигоҳ доштаанд. Ин саҳифаҳо дар назди 
Абӯбакр то охири ҳаёти он кас, сипас ҳамин тавр дар назди Умар, 
баъд, мувофиқи васияти Умар дар назди модари мӯъминон Ҳафса 
бинти Умар нигоҳ дошта шуданд. Аз ин аён мегардад, ки Қуръонро 
ҷамъ кардани Абӯбакр на ҷамъоварии Қуръон, балки ҷамъоварии 

саҳифаҳое буд, ки дар ҳузури Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص китобат шудаанд. 

Инчунин аён мегардад, ки ин нигаҳдорӣ на нигаҳдории Қуръон, 

балки нигаҳдории порчаҳое буд, ки дар ҳузури Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص 

навишта шудаанд. ҷамъ овардани порчаҳо ва нигоҳ доштани онҳо 
танҳо аз қабили эҳтиёт ва кӯшиши зиёд кардан дар нигаҳдории 

чизҳое мебошад, ки айнан аз Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص нақл шудааст. Вале худи 

Қуръон дар синаҳои саҳобагон маҳфуз, инчунин дар хотираҳои онҳо 
ҷамъоварӣ шуда буд ва дар азёдкунӣ бар ҳамаи онҳо такя карда 
мешуд. Зеро ашхосе, ки Қуръонро ба таври куллӣ ва ҷузъи азёд 
медонистанд, бисёр буданд.   

Ин ҳама доир ба ҷамъоварии Қуръон аз тарафи Абӯбакр буд. 
Аммо ҷамъварии Қуръон аз тарафи Усмон чунин рух дод, ки соли 
сеюм ё дуюми хилофати Усмон, яъне соли бисту панҷуми ҳиҷрӣ 
Ҳузайфа ибни Ямон дар Мадина ба назди Усмон омад. Он вақт аҳли 
Шом ҳамроҳ бо аҳли Ироқ барои фатҳи Арманистон ва Озарбойҷон 
ғазот мекарданд. Ихтилофи онҳо дар қироати Қуръон Ҳузайфаро ба 
тарс овард. Ӯ дид, ки аҳли Шом бо қироати Убай ибни Каъб Қуръон 
мехонанд ва суханҳоеро меоваранд, ки аҳли Шом онро нашунида 
буданд. Ҳамчунин аҳли Ироқ бо қироати Абдуллоҳ ибни Масъуд 
Қуръон хонда, суханҳоеро меоваранд, ки аҳли Шом нашунидаанд ва 
бинобар ҳамин якдигарро такфир мекарданд. Ҳузайфа шоҳиди он 
шуд, ки ду нафар дар ояте аз сураи “Бақара” ихтилоф намуда, яке 
мегуфт: ( ) – “ва анҷом диҳед ҳаҷ ва умраро барои Аллоҳ” 

ва дигаре мегуфт: ( ) – “ва анҷом диҳед ҳаҷ ва умраро 

барои хонаи (Каъба)”. Пас, Ҳузайфа ба ғазаб омад, чашмонаш сурх 
шуд ва чунончи аз ӯ ривоят шудааст, гуфт: "Аҳли Кӯфа бо қироати 
Ибни Масъуд мехонанд ва аҳли Басра бо қироати Абӯмӯсо. Қасам ба 
Аллоҳ, ки агар ба назди амиралмӯъминин равам, ба ӯ хоҳам фармуд, 
то ки ин қироатҳоро ягона кунад". Пас, ба назди Усмон равон шуд. 
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Ибни Шиҳоб аз Анас ибни Молик чунин ривоят кардааст: "Ҳузайфа 
ибни Ямон ба назди Усмон омад. Дар он вақт аҳли Шом ҳамроҳи 
аҳли Ироқ барои фатҳи Арманистон ва Озарбойҷон ғазот 
мекарданд. Чун хтилофи онҳо дар қироат Ҳузайфаро ба тарс оварда 
буд, ӯ ба Усмон гуфт: "Эй амири мӯъминон, ин умматро қабл аз он 
ки мисли ихтилофи яҳуду насоро дар китоб ихтилоф бикунанд, 
дарёб". Ҳамин тавр, Усмон ба назди Ҳафса одам фиристода, гуфт, ки 
"Саҳифаҳоро ба назди мо бифирист, мо онҳоро дар мусҳафҳо 
нусхабардорӣ намуда, сипас, ба назди ту бозмегардонем". Ҳафса 
онҳоро ба назди Усмон фиристод, пас, Усмон Зайд ибни Собит, 
Абдуллоҳ ибни Зубайр, Саид ибни Ос ва Абдурраҳмон ибни Ҳорис 
ибни Ҳишомро ба нусхабардории ин саҳифаҳо ба мусҳафҳо фармуд 
ва онҳо дар мусҳафҳо нусха бардоштанд. Усмон ба ин се нафари 
қурайшӣ гуфт: "Агар шумо ва Зайд ибни Собит дар ягон ҷои Қуръон 
ихтилоф кунед, онро бо лаҳҷаи Қурайш нависед, зеро Қуръон бо 
лаҳҷаи онҳо нозил шудааст" ва онҳо чунин карданд. Дар натиҷа 
вақте ки онҳо саҳифаҳоро ба мусҳафҳо нусхабардорӣ намуданд, 
Усмон саҳифаҳоро ба Ҳафса баргардонда, аз мусҳафҳое, ки 
нусхабардорӣ намуданд, ба ҳар ҷониб яктоӣ фиристод ва фармуд, то 
дигар Қуръонҳои дар саҳифа ё мусҳаф навишташударо бисӯзонанд". 
Мусҳафҳое, ки нусхабардорӣ шуд, ҳафт адад буд, ки онҳоро ба 
Макка, Шом, Яман, Баҳрайн, Басра, Куфа фиристоданд ва яктоашро 
дар Мадина гузоштанд.  

Бинобар ин, амали Усмон на ҷамъоварии Қуръон, балки 

нусхабардорӣ ва нақл кардани чизҳое буд, ки аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص айнан 

нақл шудааст.  

Зеро Усмон танҳо аз ҳамон нусхае, ки дар ҳузури модари 
мӯъминон Ҳафса нигаҳ дошта мешуд, ҳафт нусха бардошта, 
мардумро бар ҳамин хати ягона сарҷамъ сохт ва аз истифодаи ҳар 
гуна хату имлои дигар боздошт, ҷуз ин кори дигаре анҷом надод. 
Қазия бар асоси хату имлои ҳамин нусха хотима ёфт. Ин нусха айнан 
бо он хату имлое китобат шудааст, ки саҳифаҳо ҳангоми нузули 

ваҳй дар ҳузури Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص бо он навишта шуда буданд. Ин айнан 

ҳамон нусхаест, ки Абӯбакр онро ҷамъ оварда буд. Сипас, 
мусулмонон танҳо аз ин нусхаҳо нусхабардориро оғоз намуданд ва 
танҳо Мусҳафи Усмонӣ бо тарҳи худ боқӣ монд. Аз замоне ки 
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матбааҳо пайдо шудаанд, мусҳаф аз ҳамон нусха бо худи ҳамон хат 
ва имло ба табъ мерасад.  

Фарқи байни ҷамъоварии Абӯбакр ва ҷамъоварии Усмон ин буд, 
ки Абӯбакр аз тарси нобудшавии чизе аз Қуръон бо сабаби аз байн 
рафтани ҳомилони Қуръон онро ҷамъоварӣ намуд. Зеро бо вуҷуди 
китобат шудани Қуръон дар саҳифаҳо он ҳамчун китоб дар як ҷо 
ҷамъ набуд. Пас, Абубакр онро дар саҳифаҳо ҷамъ овард. Аммо 
сабаби ҷамъоварии Усмон ин амр шуд, ки лаҳҷаҳои гуфтор дар 
миёни мардум фаровон буд ва ҳар қавм Қуръонро бо лаҳҷаи худ 
хонд, ҳамин тавр, дар ваҷҳҳои тиловат ихтилоф бисёр шуд. Дар 
натиҷа, як қисми мардум қисми дигарро хатокор шумориданд. Пас, 
Усмон аз шакли ҷиддӣ гирифтани масъала тарсида, ин саҳифаҳоро 
ба як мусҳаф нусхабардорӣ намуд. Инак, мусҳафе, ки ҳоло дар назди 

мост, айнан ҳамон мусҳафе мебошад, ки ба Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص нозил 

шудааст. Ин айнан ҳамон мусҳафест, ки дар саҳифаҳо дар ҳузури 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص китобат шуда буд, ин айнан ҳамон мусҳафест, ки 

ҳангоми ҷамъоварии саҳифаҳо дар як ҷо онро Абӯбакр ҷамъ оварда 
буд, ин айнан ҳамон мусҳафест, ки Усмон аз он ҳафт нусха бардошта, 
ба сӯзондани нусхаҳои дигар фармуд. Ин мусҳаф дар тартиби оёт 
нисбат ба ҳамдигар, тартиби онҳо дар сураҳо ва дар тарҳу имло 

айнан ҳамон Қуръони карим аст. Вале нусхае, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص онро 

аз ваҳй нависонда буданд, инчунин саҳифаҳои он ҷамъоварӣ шуда, 
нусхабардорӣ аз он сурат гирифта буд, дар назди модари мӯъминон 
Ҳафса меистод, ҳатто ки Марвон ба Мадина волӣ шуда, пас, онҳоро 
даронда партофт. Зеро баъд аз паҳн шудани нусхаҳои мусҳаф ба 
ҳама гӯшаву канор боқӣ мондани саҳифаҳои мазкурро зарур 
надонист. Аз Ибни Шиҳоб чунин ривоят шудааст: "Солим ибни 
Абдуллоҳ ибни Умар ба ман чунин хабар дод: "Ҳангоме ки Марвон 
аз тарафи Муовия амири Мадина буд, ба Ҳафса одам фиристода, аз ӯ 
саҳифаҳоеро талаб мекунад, ки аз рӯи онҳо Қуръон навишта 
шудааст. Ҳафса аз додани саҳифаҳо саркашӣ мекунад. Сипас, вақте 
ки Ҳафса вафот кард ва мо аз дафни ӯ баргаштем, Марвон одам 
фиристода, бо қатъият аз Абдуллоҳ ибни Умар хост, ки саҳифаро 
ҳатман ба назди вай фиристад. Абдуллоҳ саҳифаҳоро ба назди 
Марвон фиристод, он гоҳ Марвон фармуд ва онҳоро даронданд. 
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Марвон гуфт: "Ман ин корро аз тарси он кардам, ки мабодо бо 
гузашти замонҳо мардум дар хусуси ин саҳифаҳо шубҳа кунанд".  

 

 

 

ТАРҲИ МУСҲАФ 

Тарҳи Мусҳаф тавқифӣ буда, мухолафат ба он ҷоиз нест. Далел 

ин аст, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص барои китобати ваҳй якчанд котиб доштанд, 

котибон, дарҳақиқат, Қуръонро бо ҳамин тарҳ навиштанд ва 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص навиштаи онҳоро тасдиқ карданд. Замони Пайғамбар 

 гузашт, вале Қуръон бо ҳамин тарзи навишт бе тағйир ва табдиле ملسو هيلع هللا ىلص

боқӣ монд. Илова бар ин саҳобагон Қуръонро навишта буданд, вале 
ривоят нашудааст, ки касе бар чунин тарзи навишт мухолифат 
карда бошад. Ин ҳол то замони ба сари Хилофат омадани Усмон  
идома ёфт. Баъд он кас саҳифаҳоеро, ки дар ҳузури модари 
мӯъминон Ҳафса нигоҳ дошта мешуд, мувофиқи ҳамин тарзи 
навишт ба мусҳафҳо нусхабардорӣ намуд ва ба сӯзондани 
мусҳафҳои дигар фармуд. Ҳамчунин дар тарҳи Қуръон тарҳе ворид 
шудааст, ки аз тарҳи навишти арабии дар ғайри Қуръон омада фарқ 
мекунад ва тарки ин тарзи навишт низ ворид шудааст. Дар ин 
тарккунӣ ғайр аз истилоҳӣ набуда, балки тавқифӣ будани ин 
навиштаҷот иллате намоён намешавад. Бинобар ин, гуфтан мумкин 
нест, ки чаро калимаи ( ) дар Қуръон бо ( ) ва ( ) навишта шуд ва 

бо ( ) ё ( ) навишта нашуд. Ҳамчунин наметавон гуфт, ки сабаби 

илова шудани ( ) дар ( ) ва навишта нашудани он дар ( ), илова 

шудани ( ) дар ( ), илова шудани ( ) дар ( ) дар сураи “Ҳаҷ” ва 

навишта нашудани он дар ( ) дар сураи “Сабо”, илова шудани ( ) 

дар ( ) дар ҳама мавзеъҳое, ки ворид шудааст ва навишта 

нашудани он дар ( ) дар сураи “Фурқон”, илова шудани ( ) дар ( ) 

ва навишта нашудани он дар калимаҳои ( ), ( ) ва ( )-и Қуръон, 

илова шудани ( ) дар ( ) ва навишта нашудани он дар ( ) 

дар сураи “Нисо” чист? Ҳамин тариқ наметавон гуфт, ки сабаби дар 
баъзе калимаҳои бо ҳам монанд, на дар ҳамаи онҳо, навишта 
нашудани баъзе ҳарфҳо, монанди навишта нашудани ( ) дар ( ) 
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дар сураҳои “Юсуф” ва “Зухроф” ва навишта шудани он дар 
мавзеъҳои дигар, навишта шудани ( ) баъди ( )-и ( ) дар сураи 

“Фуссилат” ва навишта нашудани он дар мавридҳои дигар, мутлақ 
навишта шудани ( ) дар ( ) ва навишта нашудани он дар мавзеъи 

аз сураи “Анфол”, навишта шудани ( ) дар ( ) дар ҳама мавзеъҳое,  

ки ворид шудааст ва навишта нашудани он дар мавзеъе аз сураи 
"Фурқон" дар чист? Пас, ин ихтилоф аз ҷиҳати тарҳ дар калимаи 
ягонаи сураҳои гуногун, бо вуҷуди якхела будани маъно ва лафз, 
далели он аст, ки тарҳи мазкур ба шунид тааллуқ дорад, на ба 
иҷтиҳоду фаҳм, ва ҳар як чизе, ки ба шунид тааллуқ дорад, 
тавқифист. Ҳамчунин дар хусуси тартиби сураҳо ихтилоф нақл 
шудааст, вале дар хусуси тартиби оятҳо ва тарҳи Мусҳаф бо ин 

навишт, ки онро дар ҳузури Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص навиштаанд, ихтилоф 

нақл нашудааст. Ин худ ба тавқифӣ будани тарҳи мазкур далолат 
мекунад. Ҳамин тавр, тасдиқ шудани навишти мазкур аз ҷониби 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص, бар он иҷмоъ кардани саҳобагон, ихтилоф дар тарҳи 

калимаи ягонаи сураҳои гуногун бо вуҷуди ягонагии лафзу маънои 
он калимаҳо далели равшани онанд, ки тарҳи ҳозираи Мусҳаф тарҳи 
тавқифӣ буда, зарур аст, ки танҳо ҳамин риоя карда шавад. Бо ғайри 
ин тарҳ навиштани Мусҳаф ҳаром буда, тарки ин тарҳ мутлақо ҷоиз 

нест. Гуфтан ҷоиз нест, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص хондану навиштан 

намедонистанд, бинобар ин тасдиқи он кас бар ин навишт эътиборе 

надорад. Зеро Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص котибон доштанд, ки хатҳоро 

медонистанд ва ба эшон онҳоро тавсиф мекарданд. Илова бар ин, 

чунончи дар баъзе ҳадисҳо ворид шудааст, эшон ملسو هيلع هللا ىلص шаклҳои 

ҳарфҳоро медонистанд. Инчунин котибони Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

мактубҳоеро, ки ба подшоҳону сардорон фиристода мешуд, бо 
тарҳи оддӣ китобат менамуданд на бо тарҳе, ки Қуръонро дар 
саҳифаҳо ҳангоми нузул бо он менавиштанд, ҳол он ки нависонанда 
як кас ва нависанда чанд нафар буд. Риояи тарҳи усмонии Қуръон 
ҳангоми бо пуррагӣ навиштани Мусҳаф хос аст. Аммо барои 
далеловарӣ ё бо мақсади таълим дар лавҳ навиштани Қуръон ва 
ғайри инҳо, ки берун аз мусҳафҳо навишта мешаванд, ҷоиз аст. Зеро 

иқрор аз ҷониби Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ва иҷмоъ аз ҷониби саҳобагон танҳо 
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дар Мусҳаф воқеъ гардидааст, на дар ғайри он. Бо тарҳи Мусҳаф 
китобати ғайри онро қиёс карда намешавад, зеро он тавқифӣ буда, 
иллате надорад, пас, қиёс ба он дохил намешавад.  

 

 

 

ЭЪҶОЗИ ҚУРЪОН 

Қуръон лафзест, ки бо маъноҳои ба он далолаткунанда ба 

сайидамон Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص нозил шудааст. Пас, Қуръон лафз ва маъно 

дар якҷоягӣ мебошад. Танҳо маъно Қуръон номида намешавад ва 
танҳо лафз низ мутлақо аз маъно холӣ шуда наметавонад. Зеро асли 
гузориши лафз барои ба маънои муайян далолат кардан мебошад. 
Бинобар ин, Қуръон бо васфи лафзи худи он васф карда шудааст. 
Аллоҳ Таоло дар бораи Қуръон мегӯяд, ки он арабӣ аст. Чунончи 
мефармояд:   

 

 

"Мо Қуръоне арабӣ нозилаш кардаем" [12:2],  

 

 

"Китобест, ки ояҳояш ба вузӯҳ баён шуда, Қуръонест ба забони 
арабӣ" [41:3],  

 

 

"Қуръоне ба забони арабӣ бе ҳеҷ инҳирофу каҷӣ" [39:28],  

 

 

"Ва низ ин Қуръонро ба забони арабӣ бар ту ваҳй кардем" [42:7],  
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"Мо ин китобро Қуръоне арабӣ қарор додем" [43:3].  

 

Арабӣ будан васфи лафзи Қуръон аст, на васфи маъноҳои он. 
Зеро маъноҳои он маъноҳои инсонӣ аст, на арабӣ ва онҳо нафақат 
барои арабҳо, балки барои тамоми банӣ одам мебошанд. Вале Аллоҳ 
Таоло дар ояи зерин мефармояд:   

 

 

"Ҳамчунин Қуръонро ба забони арабӣ нозил кардем" [13:37].  

 

Маънои ояти мазкур ҳикмати бо забони арабӣ тарҷумашуда 
мебошад, на ҳикмати арабӣ. Пас, арабӣ будан танҳо васфи лафзи 
Қуръон аст ва лафзи он танҳо бо арабӣ будан васф карда мешавад. 
Он на аслан мусаммои ғайриарабии он аст ва на маҷозан. Бинобар 
ин, бо ғайри забони арабӣ навиштани баъзе маъноҳои онро Қуръон 
номидан дуруст нест. Пас, арабӣ будани Қуръон ҳатмист ва он танҳо 
арабӣ будани лафзи он аст. Қуръон барои пайғамбарамон 

Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص мӯъҷиза мебошад. Ҳарчанд Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ин ҷо 

мӯъҷизаҳои дигаре доранд, ки ба ғайр аз Қуръон бо дасти эшон ملسو هيلع هللا ىلص 

сурат гирифтаанд ва ин чиз дар худи Қуръон ва дар суннати саҳеҳ 

ворид шудааст, вале Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص бо онҳо ба майдон нахондаанд, 

балки танҳо бо Қуръон ба майдон хондаанд. Аз ин рӯ, мегӯем, ки 

Қуръон мӯъҷизаи Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص аст, ки аз вақти нузул то рӯзи 

қиёмат пайғамбарии эшон ملسو هيلع هللا ىلص бо он собит мегардад. Дар ҳақиқат, 

Қуръон арабҳоро аз овардани монанди худ оҷиз сохт ва аз онҳо 
талаб кард, ки чизе монанди он биоваранд. Аллоҳ Таоло дар бораи 
ба майдон хондани онҳо фармудааст:   

 

 



   188 

 

"Ва агар дар он чӣ бар бандаи хеш нозил кардаем дар тардид 
ҳастед, сурае ҳамонанди он биёваред ва ҷуз Аллоҳ ҳамаи 
ҳозиронатонро фаро хонед, агар рост мегӯед" [2:23].  

Аллоъ Таоло боз фармудааст:  

 

 

"Бигӯ: "Агар рост мегӯед, ҷуз Аллоҳ ҳар киро, ки метавонед, ба 
ёрӣ бихонед ва сурае ҳамонанди он биёваред" [10:38],  

 

 

 
"Ё он ки мегӯянд, ки аз худ бармебофад ва ба дурӯғ ба Аллоҳ 
нисбаташ мекунад. Бигӯ: "Агар рост мегӯед, ҷуз Аллоҳ ҳар киро, 
ки тавонед, ба ёрӣ биталабед ва даҳ сура монанди он ба ҳам 
барбофта, биёваред" [11:13].  

 

Ба мубориза хондани Қуръон то ҳадде расид, ки дар натиҷа ба 
онҳо гуфт, ки монанди онро ҳаргиз оварда наметавонед. Аллоҳ 
Таоло фармудааст:   

 

 

"Бигӯ: "Агар ҷину инс гирд оянд, то ҳамонанди ин Қуръон 
биёваранд, наметавонанд ҳамонанди онро биёваранд, ҳарчанд 
ки якдигарро ёрӣ диҳанд" [17:88].  

 

Ҳамин тавр, онҳое, ки бо Қуръон хитоб карда шуданд, аз 
овардани монанди он оҷиз монданд. Ин аҷзи онҳо бо тариқи 
тавотур ба субут расидааст, на таърих эътироф намуда ва на аҳаде 
ривоят кардааст, ки онҳо монанди Қуръон чизе оварда бошанд.  
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Ин даъвати Қуръон ба мубориза танҳо махсуси касоне нест, ки 
мавриди хитоб қарор гирифтанд, балки он то рӯзи қиёмат 
бамайдонхонии умумӣ мебошад. Зеро эътиборнок умумӣ будани 
лафз аст, на хос будани сабаб. Пас, Қуръон ҳамаи мардумро аз рӯзи 
нузул то рӯзи қиёмат барои овардани монанди он ба майдон 
мехонад. Бинобар ин, Қуръон фақат оҷизкунандаи арабҳои замони 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ва ё арабҳои дигар дар ҳама замону макон набуда, 

балки он оҷизкунандаи ҳамаи мардум аст. Дар ин бора байни як 
гурӯҳ ва гурӯҳи дигар фарқе нест, чунки хитоби он барои ҳамаи 
мардум нигаронида шудааст. Аллоҳ Таоло фармудааст:  
  
 

"Туро ба пайғамбарӣ нафиристодем, магар бар ҳамаи мардум" 
[34:28]. 

 

 Азбаски оятҳои ба майдон хонанда умумӣ буда, ҳамаи 
мардумро дар бар мегирад, мегӯяд: 

  

  

"Ҷуз Аллоҳ ҳар киро, ки метавонед, ба ёрӣ бихонед" [10:38].  

 

Ҳамчунин Қуръон дар бораи оҷизии инсу ҷин аз овардани 
монанди он хабар додааст, ки Аллоҳ Таоло дар ин хусус мефармояд:   

 

 

"Бигӯ: "Агар ҷину инс гирд оянд, то ҳамонанди ин Қуръон 
биёваранд, наметавонанд ҳамонанди онро биёваранд, ҳарчанд 
ки якдигарро ёрӣ диҳанд" [17:88].  

 

Бо сабаби чизҳои ба худи Қуръон хос арабҳо ва инчунин тамоми 
мардум аз овардани монанди он озиҷ монданд. Зеро арабҳо чун 
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Қуръонро мешуниданд, мафтуни сеҳри балоғати он мешуданд ва ба 
сӯи он рӯ меоварданд. Ҳатто Валид ибни Муғира Қуръон хондани 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص-ро шунида, ба мардум гуфтааст: "Қасам ба Аллоҳ, дар 

байни шумо ҳеҷ кас монанди ман шеърро беҳтар намешиносад ва 
раҷазу қасидаи онро аз ман беҳтар намедонад. Қасам ба Аллоҳ, 
гуфтаҳои ӯ ба чизе аз анвои шеър монанд нест, қасам ба Аллоҳ, 
сухане, ки ӯ мегӯяд, ҳаловат дорад ва басо ҷолибу дилнишин аст, 
болои он сарсабз ва поёнаш хеле пурфайз аст. Албатта он олист ва 
аз вай олитар нахоҳад буд". Ҳол он ки Валид имон наоварда буд ва 
дар куфри худ устувор буд. Пас, эъҷоз аз худи Қуръон бармеояд. 
Зеро касоне, ки онро шунидаанд ва касоне, ки то рӯзи қиёмат онро 
мешунаванд, як ҷумла бошад ҳам, танҳо бо шунидани он аз қувваи 
таъсир ва балоғати он лолу ҳайрон мешаванд:  

 

 

"Дар он рӯз фармонравоӣ аз они кист?" [40:16],  

 

"Ва дар рӯзи қиёмат замин якҷо дар қабзаи Ӯст" [39:67],  

 

 

"Агар медонӣ, ки гурӯҳе дар паймон хиёнат меварзанд, ба онон 
эълом кун, ки ҳамонанди худашон амал хоҳӣ кард" [8:58],  

 

 

 

"Эй мардум, аз Парвардигоратон битарсед, ки зилзилаи қиёмат 
ҳодисаи бузургест! Он рӯз ки бубинедаш ҳар ширдиҳандае

ширхораашро аз ёд бибарад ва ҳар ҳомилае бори худро"[22:1-2]. 
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 Ҳамин тавр, чун як ё якчанд оёти Қуръон тиловат карда 
мешавад, лафзҳо ва услубу маромҳои онҳо эҳсосоти инсонро фаро 
гирифта, бар ӯ ҳукмфармо мегардад.  

Эъҷози Қуръон дар фасоҳату балоғат ва дар болоравии он то 
дараҷаи шигифтовар бештар намоён аст. Ин чиз дар услуби 
оҷизсозандаи Қуръон ба чашм мерасад. Услуби Қуръон ончунон 
возеҳу равшан ва қавиву зебост, ки инсониятро аз расидан ба он 
дараҷа оҷиз месозад.  

Услуб ин маониест, ки дар лафзҳои муназзам бо тартиб гузошта 
шудаанд. Ё он кайфияти бо ибораҳои луғавӣ таъбир кардан барои 
тасвири маъноҳо мебошад. Равшании услуб бо намоён шудани 
маъноҳои ифодаашон матлуб дар таъбир амалӣ мегардад, ки ин 
маъноҳо бо он ифода карда мешаванд:   

 

 

"Кофирон гуфтанд: "Ба ин Қуръон гӯш мадиҳед ва сухани 
беҳуда бад-он биёмезед, шояд пирӯз гардед!" [41:26].  
 

Қуввати услуб бо интихоби лафзҳое ба вуҷуд меояд, ки маъноро 
бо лафзи ба ин маъно муносиб ифода мекунанд. Масалан, маънои 
мулоим бо лафзи мулоим, маънои дурушт бо лафзи дурушт ва 
маънои нофорам бо лафзи нофорам ифода карда мешавад ва ҳоказо:   

 

 

"Дар он ҷо ҷоме бинӯшонандашон, ки омехта бо занҷабил 
бошад" [76:17-18],  

 

"Ҷаҳаннам дар интизор бошад. Тоғиёнро бозгаштангоҳест. 
Замоне дароз дар он ҷо диранг кунанд" [78:21-23],  
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"Ин тақсимотест хилофи адолат" [53:22],  

 

 

"Зеро нохуштарини бонгҳо бонги харон аст" [31:19].  

Аммо зебогии услуб бо интихоби нобтарин ва дархӯртарин 
ибораҳо бо маъное, ки ифода кардаанд, инчунин бо лафзҳову 
маъноҳое, ки дар ҷумла ва ҷумлаҳои бо ин ибораҳо ҳамроҳ 
омадаанд, амалӣ мегардад.   

 

 

"Басо, ки кофирон орзу кунанд, ки эй кош мусулмон мебуданд. 
Вогузорашон, то бихӯранд ва баҳравар шаванд ва орзӣ ба худ 
машғулашон дорад, зудо, ки хоҳанд донист" [15:2-3].  

 

Шахсе, ки Қуръонро меомӯзад, болоравии баландеро, ки 
равшанию пурзӯрӣ ва зебогии услуби Қуръон бо он васф мешавад, 
дармеёбад. Ба ин равшанию пурзӯрӣ ва зебогӣ гӯш андоз:   

 

 

"Оё надидаед ки Худо ҳар чиро ки дар осмонҳову замин аст

ҳаройна роми шумо кардааст ва неъматҳои худро чи ошкору чи

пинҳон ба тамомӣ бар шумо арзонӣ дошта Ва баъзе аз мардум

бе ҳеҷ донише ё роҳнамоеву китоби равшане дар бораи Худо
ҷидол мекунанд " [31:20],  
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"Ин ду гурӯҳ дар бораи Парвардигорашон ба хусумат 
бархостаанд. Барои онон, ки кофиранд, ҷомаҳое аз оташ 
буридаанд ва аз боло бар сарашон оби ҷӯшон мерезанд. Бад-он 
оби ҷӯшон ҳар чӣ дар даруни шикам доранд ва низ пӯстҳояшон 
гудохта мешавад. Ва низ барои онҳост гурзҳое оҳанин. Ҳар гоҳ, 
ки хоҳанд, аз он азоб, аз он андӯҳ берун оянд, бори дигар ононро 
бад-он бозгардонанд, ки бичашед азоби оташи сӯзандаро" 
[22:19-22],  

 

 

"Эй мардум, масале зада шуд. Бад-он гӯш диҳед. Касоне, ки 
онҳоро ба ҷои Аллоҳ ба худоӣ мехонед, агар ҳама гирд оянд, 
магасеро нахоҳанд офарид ва агар магасе чизе аз онҳо 
бирабояд, бозситонданашро натавонанд. Толибу матлуб ҳар ду 
нотавонанд!" [22:73].  

 

Қуръон услуби хоси таъбир мебошад, ки назми он на бо сабки 
шеъри мавзуни қофиянок мувофиқ аст, на бо сабки насри озод, на 
бо сабку услуби насри ҷуфт ё насри мавзун. Балки он услуби ба худ 
хосеро дорост, ки арабҳо пеш аз ин дар бораи он маълумоту донише 
надоштанд.  

Арабҳо бо сабаби аз Қуръон бисёр таъсир гирифтан 
намедонистанд, ки Қуръон аз кадом ҷиҳат ба чунин дараҷаи эъҷоз 
расидааст. Онҳо мегуфтанд:   

 

 

"Ин ҷодуе ошкор аст" [10:76].  
 

Инчунин мегуфтанд, ки он сухани шоир ва сухани фолбин аст. 
Бинобар ин, Аллоҳ Таоло сухани онҳоро рад кард ва фармуд:   
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"На сухани шоире. Чӣ андак имон меоваред! Ва низ сухани 
коҳине нест. Чӣ андак панд мегиред!" [69:41-42].  

 

Услуби хос ва бемисли Қуръон дар он батамом возеҳу равшан 
аст. Дарвоқеъ вақте мегӯяд:   

 

 

"Ва хорашон месозад ва шуморо пирӯзӣ медиҳад ва дилҳои 
мӯъминонро хунук мегардонад" [9:14] ва ё мегӯяд:  

 

 

"Некиро дарнахоҳед ёфт, то он гоҳ ки аз он чӣ дӯст медоред, 
инфоқ кунед" [3:92], насри ба шеър наздик мешавад. Зеро агар ин 
ду оят ба назм дароварда шаванд, ду байти шеърро ташкил 
медиҳанд: 

 

 

Вале инҳо на шеър, балки як навъи беназири наср мебошанд. 
Қуръон, илова бар ин ки бо чунин сабк наср мегӯяд, дар як вақт 
услубро тағйир дода, ба баёни насри тамоман аз шеър дур шурӯъ 
мекунад:   

 

 

"Савганд ба осмону ба он чӣ дар шаб ояд! Ва ту чӣ донӣ, ки он чӣ 
дар шаб ояд, чист? (давоми тарҷумаи оят нест)" [86:1-2].  
 

Ҳамин тавр, ҳангоме ки фиқра ва нафасро дар наср тӯлонӣ 
карда, мегӯяд:   
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"Ҳеҷ пайғамбареро нафиристодем, ҷуз он ки дигарон ба амри 
Аллоҳ бояд мутеи фармони Ӯ шаванд" [4:64], 

 

 

"Ва агар ба ҳангоме, ки муртакиби гуноҳе шуданд, назди ту 
омада буданд ва аз Аллоҳ омурзиш хоста буданд ва пайғамбар 
барояшон омурзиш хоста буд. Аллоҳро тавба пазир ва меҳрубон 
меёфтанд" [4:64],  

 

  

"На, савганд ба Парвардигорат, ки имон наёваранд, магар он ки 
дар низоъе, ки миёни онҳост, туро довар қарор диҳанд ва аз 
ҳукме, ки ту медиҳӣ, ҳеҷ нохушнуд нашаванд ва саросар 
таслими он гарданд" [4:65], насри аз ҷиҳати фиқра ва нафас 
кӯтоҳро низ баён менамояд, ки ҳар ду низ фиқраҳои наср ҳастанд.   

 

 

"Савганд ба офтоб ва равшаниаш ба ҳангоми чошт ва савганд ба 
моҳ, чун аз паи он барояд ва савганд ба рӯз, чун гетиро равшан 
кунад ва савганд ба шаб, чун фурӯ пӯшадаш" [91:1-4].  
 

Ҳангоме ки он дар насри мурсал бо камолот эҷод намуда, 
суханро озод вомегузорад ва мегӯяд:   
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"Эй пайғамбар, ғамгин накунад туро кирдори онон, ки ба куфр 
мешитобанд. Чӣ онҳое, ки ба забон гуфтанд, ки имон овардем ва 
ба дил имон наёварданд ва чӣ он яҳудон, ки гӯш месупоранд, то 
дурӯғ банданд ва барои гурӯҳе дигар, ки худ назди ту намеоянд, 
суханчинӣ мекунанд ва сухани Аллоҳро дигаргун месозанд ва 
мегӯянд: "Агар шуморо инчунин гуфт, бипазиред вагарна аз вай 
дурӣ гузинед!" Ва ҳар касро, ки Аллоҳ азоби ӯ бихоҳад, туаш аз 
қаҳри Аллоҳ раҳоӣ нахоҳӣ дод. Инон касоне, ҳастанд, ки Аллоҳ 
нахостааст, ки дилҳояшонро пок гардонад. Ононро дар дунё 
хорӣ ва дар охират азобе бузург аст!" [5:41], инчунин дар насри 
мусаҷҷаъ бо камолот эҷод намуда, бо вазнгузорӣ ва қофия ба сухан 
мепардозад:   

  

"Эй ҷома дар сар кашида, бархезу бим деҳ! Ва Парвардигоратро 
такбир гӯй! Ва ҷомаатро покиза дор! Ва аз палидӣ дурӣ гузин! 
Ва чизе мадеҳ, ки беш аз он чашм дошта бошӣ. Барои 
Парвардигорат собир бош!" [74:1-7].   

 

Қуръон дар насри ҳамоҳанг ба дараҷаи олӣ расида, оятҳоро 
ҷуфт – ҷуфт бо як вазн меорад ва мегӯяд:   

 

 

"Ба ғафлат кашид шуморо нозиш ба бисёрии молу фарзанд, то 
ба гӯрҳо расидед. Ҳаққо, ки ба зудӣ хоҳед донист. Боз ҳам ҳаққо, 
ки ба зудӣ хоҳед донист. Ҳаққо, агар аз рӯи яқин бидонед, 
албатта, ҷаҳаннамро хоҳед дид" [102:1-6], инчунин ҳамоҳангии 
мазкурро дар вазну радифи ягона думболадор баён менамояд ва 
мегӯяд:   
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"Марг бар одамӣ бод, ки чӣ носипос аст! Ӯро аз чӣ офаридааст? 
Аз нутфае офарид ва ба андоза падид овард, сипас роҳашро осон 
сохт. Он гоҳ бимирондаш ва дар гӯр кард. Ва он гоҳ ки хоҳад, 
зиндааш созад. На, ки ҳанӯз он чиро ба ӯ фармон дода буд, ба 
ҷой наёвардааст. Пас одамӣ ба таоми худ бингарад. Мо боронро 
фурӯ боридем, бориданӣ ва заминро шикофтем, шикофтанӣ ва 
дар он донаҳо рӯёнидем ва току сабзиҳои хӯрданӣ ва зайтуну 
нахл ва боғҳои пурдарахт ва меваву алаф" [80:17-31]. 
 

 Дар вақте ки он дар вазни муайян равона мешавад, ногаҳон аз 
ин вазн ба вазни дигар мегузарад. Масалан, вақте ки он бо вазни 
муайяне роҳ пеш мегирад, монанди:   

 

 

"Ва онт гоҳ ки дар сӯр дамида шавад, он рӯз рӯзе сахт хоҳад буд. 
Ва барои кофирон ноосон" [74:8-10], ногаҳон дар ояти баъдина 
бевосита ба вазни дигар гузашта, чунин мегӯяд:   

 

 

"Маро бо он ки танҳояш офаридаам, вогузор. Ӯро моле бисёр 
додам. Ва писароне ҳама дар назди ӯ ҳозир ва корҳои ӯро ба 
некӯтар ваҷҳе барсохтам. Он гоҳ тамаъ мебандад, ки зиёдат 
кунам. Оре, ки ӯ дар баробари оёти Мо ситеза ҷуст. Ӯро ба 
машаққате меандозам" [74:11-17].  

 

Сипас, дар оёти баъдина бевосита ба вазни дигар гузашта чунин 
мегӯяд:   
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"Ӯ андешид ва тарҳе афканд. Марг бар ӯ бод, чӣ гуна тарҳе 
афканд? Боз ҳам марг бар ӯ бод, чӣ гуна тарҳе афканд? Он гоҳ 
нигарист. Сипас рӯй турш кард ва пешонӣ дар ҳам кашид" 
[74:18-23].  
 

Ҳамин тавр, агар тамоми Қуръонро ҳам биомӯзӣ, намебинӣ, ки 
он ба чизе аз шеър ё насри дорои навъҳои гуногун, ки дар услуби 
арабҳо мавҷуд буд, риоя карда бошад. Он ба ҳеҷ яке аз суханони 
арабҳо монандӣ надорад ва ҳеҷ яке аз суханони инсоният ба он 
монанд нест.  

Сипас, дар ҳақиқат, ту дармеёбӣ, ки услуби он равшану пурзӯр 
ва зебо буда, маъноҳоро бо тарзи таъбире ифода мекунад, ки ин 
таъбир маъноҳоро бо нозукӣ тасвир мекунад. Мебинӣ, ки он 
маъноҳои нозукро бо лафзҳою ҷумлаҳои нарму мулоим баён 
намуда, мегӯяд:   

 

"Парҳезгоронро ҷоест дар амон аз ҳар осеб, бӯстонҳову 
токистонҳо ва духтароне ҳамсол бо пистонҳои баромада ва 
ҷомҳои пур" [78:31-34].  
 

Аммо маъноҳои дуруштро бо лафзҳову ҷумлаҳои дурушту дағал 
баён мекунад:   

 

 

"Ҷаҳаннам дар интизор бошад. Тоғиёнро бозгаштангоҳест. 
Замоне дароз дар он ҷо диранг кунанд. На хунукӣ чашанду на 
об, ҷуз оби ҷӯшону хуну чирк. Ин кайфарест баробари кирдор" 
[78:21-26].  
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Ҳангоми форам будани маъно лафзи форамро кор мефармояд ва 
мегӯяд:   

 

 

"Падару модарро бар тахт фаро бурд ва ҳама дар баробари ӯ ба 
саҷда даромданд" [12:100].  

Вале ҳангоми нофорам будани маъно он лафзи ба ин маъно 
муносибро ба кор мебарад:   

 

 

"Оё шуморо писар бошад ва Ӯро духтар? Ин тақсимест хилофи 
адолат" [53:21-22]. 
 

 Дар ояти дигар мегӯяд:  

 

 

"Ва овозатро фуруд ор, зеро нохуштарини бонгҳо бонги харон 
аст" [31:19].  
 

Ба ифода кардани маъно бо чунин тарзи таъбир, ки маъноҳоро 
тасвир мекунад, риояи лафзҳои ҷарангнок низ ҳамроҳ аст, ки 
нафсро ҳангоми тасаввур ва идрок кардани ин маъноҳо ба ҷунбиш 
меорад. Бинобар ин, дар шунавандае, ки умқи маънои он ва 
балоғати таъбирро идрок мекунад, таслимшавии аҷиберо пайдо 
мекунад, ки ҳатто баъзе муфаккирони балоғатдони араб, бо вуҷуди 
куфру саркашашон, қариб буд, ки ба он саҷда бикунанд.   

Инчунин агар кас ба лафзҳову ҷумлаҳои Қуръон бо диққат 
бингарад, мебинад, ки он ҳангоми паҳлӯи ҳам гузоштани ҳарфҳо 
овозҳоеро, ки ҳангоми аз махраҷҳояшон баромадани ин ҳарфҳо 
ҳосил мешавад, риоя мекунад, ҳарфҳои дар махраҷ бо ҳам наздикро 
дар як калима ё ҷумла бо ҳам наздик мегузорад. Агар дар байни 
махраҷҳо дурӣ ҳосил шавад, онҳоро ба ҳарфе ҷудо мекунад, ки 
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душвории кӯчидан аз як махраҷ ба махраҷи дигарро маҳв месозад. 
Дар айни вақт, ҳарфи форамеро аз махраҷи барои гӯш сабук 
монанди нақароти мусиқӣ такрор ба такрор меорад. Масалан, (

- чун борони боранда) нагуфта, балки ( ) мегӯянд ва ё (  

- абрешими сабз) нагуфта, балки (  мегӯяд. Агар истифодаи 

ҳарфҳои аз ҳам дур лозим ояд, онҳоро дар маъноҳои ба ин ҳарфҳо 
муносиб мегузорад, ки ғайри инҳо маънои матлубро ифода 
намекунанд, чун калимаи ( ) – ноадолатона) чунки калимаҳои 

( ) ва ё ( ) ҳарчанд маънояшон як хел бошад ҳам, ҷои онро 

намегиранд.  Бо вуҷуди чунин нозукии истеъмол, ҳарфе, ки Қуръон 
онро чун нақарот меорад, дар оятҳо батакрор кушоду равшан 
омадаанд. Масалан, дар "оятулкурсӣ" ҳарфи "лом" бисту се бор бо 
шакли фораме омадааст, ки ба гӯш таъсир мекунад, ҳатто гӯш ба 
шунидани зиёдтар гӯш кардани он муштоқ мешавад.  

Ҳамин тавр, мебинӣ, ки Қуръон услуби хосе мебошад. Инчунин 
мебинӣ, ки он ҳар як маъноро дар лафзҳое ҷой медиҳад, ки бо ин 
маъно, лафзҳои атрофи он ва маъноҳои ҳамроҳи он муносиб 
мебошанд. Ягон оятро намеёбӣ, ки ин чиз дар он вуҷуд надошта 
бошад. Пас, эъҷози Қуръон аз ҷиҳати услуби хоси сухан буданаш 
возеҳу равшан аст, ки он ба сухани инсон монандӣ надорад ва 
сухани инсон низ ба он монандӣ надорад. Инчунин эъҷози Қуръон 
аз он ҷиҳат намоён аст, ки маъноҳоро дар лафзҳову ҷумлаҳои ба 
онҳо муносиб ҷой медиҳад ва лафзҳои он ба самъи касоне, ки 
балоғати онро медонанд ва ба умқи маънояш сарфаҳм мераванд ҷой 
мегирад, ҳатто ки ӯ таслим мешавад ва қариб ки саҷда мекунад. 
Инчунин лафзҳои мазкур ба самъи касе, ки ин чизро идрок накунад, 
ҳам ҷо мегирад, танини ин лазфҳо ӯро ба тарзи оҷизкунанда шефта 
мегардонад, ки шунаванда ногузир ба он таслим мешавад, ҳарчанд 
маъноҳояшро идрок накунад ҳам. Бинобар ин, Қуръон мӯъҷиза буд 
ва то қиёми қиёмат мӯъҷиза хоҳад монд. 
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СУННАТ 

Суннат ва ҳадис ба як маъноянд. Мурод аз суннат қавл, феъл ё 

тақрирест, ки аз Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ворид шудааст. Он чизе, ки аз 

саҳобагон мавқуфан ворид шудааст, низ суннат ба шумор меравад. 

Зеро онҳо ҳамроҳи Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص мезистанд, сухани эшонро 

мешуниданд, амалашонро медиданд ва чизҳои дидаву шунидаи 
худро нақл мекарданд. Ҳадис низ насси шаръӣ ҳисобида мешавад, 
зеро Аллоҳ Таоло мефармояд:   

 
 

 

"Ҳар чӣ пайғамбар ба шумо дод, биситонед ва аз ҳар чӣ шуморо 
манъ кард, иҷтиноб кунед" [59:7],  

 

 

"Ва сухан аз рӯи ҳаво намегӯяд. Нест ин сухан ҷуз он чӣ бад-ӯ 
ваҳй мешавад. Ӯро он фариштаи басо нерӯманд таълим 
додааст" [53:3-5].  
 

Бисёри оятҳо муҷмал ворид шудаанд ва ҳадис онҳоро муфассал 
шарҳ додааст. Масалан, намоз муҷмал омадааст ва амали Пайғамбар 

 вақтҳою кайфияти онро равшан сохтааст. Инчунин бисёр ҳукмҳо ملسو هيلع هللا ىلص

дар Қуръон муҷмал ворид мешуданд ва Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص онҳоро тафсир 

мекарданд. Аллоҳ Таоло фармудааст:   
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"Ва бар ту низ Қуръонро нозил кардем, то он чиро барои мардум 
нозил шудааст, барояшон баён кунӣ" [16:44].  
 

Саҳобагон, – ризвонуллоҳи алайҳим аҷмаин – ки суханҳои 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص-ро шунида, афъолу аҳволи эшонро дида буданд, чун 

фаҳмидани ояте барояшон душвор мешуд ва дар тафсири ояте ё дар 
яке аз аҳком ихтилоф менамуданд, барои тавзеҳи он ба ҳадисҳои 
набавӣ муроҷиат мекарданд. Дар аввал мусулмонон ба китобати ин 
илм диққат надоданд ва барои муҳофазати он монанди Китоби 
Аллоҳ ба азёдкунӣ ва азхудкунӣ такя намуданд. Аммо вақте ки 
Ислом интишор ёфт, шаҳрҳо васеъ шуда, саҳобагон ба ҳар қитъа 
тақсим шуданд ва бештарашон вафот карданду дар хотир нигоҳ 
доштан кам шуд, ба ҷамъоварии ҳадис ва муқайядкунии он бо 
китобат эҳтиёҷ ба миён омад.   

Китобати ҳадис аз замони саҳобагон оғоз шудааст. Дар байни 
онҳо якчанд шахсоне буданд, ки менавиштанд ва аз 
навиштаҳояшон нақл мекарданд. Аз Абӯҳурайра ривоят кардаанд, 

ки гуфтааст: "Касе аз саҳобагони Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص аз ман бештар ҳадис 

намедонад, магар он чи ки аз Абдуллоҳ ибни Умар ворид шудааст, 
зеро ӯ менавишт, вале ман наменавиштам". Аммо он саҳобагоне, ки 
ҳадис менавиштанд, ангуштшумору камёб буданд. Бештари 
саҳобагон ҳадисҳоро дар хотир нигоҳ дошта, аз худ мекарданд, зеро 
онҳоро дар ибтидои Ислом аз китобати ҳадис боздошта буданд. 
Муслим дар "Саҳеҳ"-и худ аз Абӯсаиди Худрӣ ривоят кардааст, ки 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص фармудаанд: 

 

"Аз ман нанависед. Касе аз ман ғайри Қуръон чизе навишта 
бошад, онро маҳв кунад. Аз ман ҳадис нақл кунед, боке надорад", 
"Касе қасдан бар ман дурӯғеро нисбат диҳад, нишастгоҳи худро 
аз дӯзах омода созад". Бинобар ин, саҳобагон аз навиштани ҳадис 
худдорӣ намуда, бо аз худ ва аз ёд кардани он маҳдуд шуданд. Онҳо 
ба донистани ҳадис эътибори ҷиддӣ медоданд. Собит шудааст, ки 
бисёр саҳобагон дар қабул кардани бисёр хабарҳо бозистодаанд. 
Ибни Шиҳоб аз Қубайса чунин ривоят кардааст: "Пиразане, бо 
талаби мерос назди Абӯбакр  омад. Абӯбакр  гуфт: "Дар Китоби 



   203 

 

Аллоҳ нисбати ту чизеро намеёбам ва намедонам, ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

бароят чизеро зикр карда бошанд ё на?" ва сипас, аз мардум пурсид. 

Муғира бархост ва гуфт: "Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ба ӯ аз шаш як ҳиссаи 

меросро медоданд". Абӯбакр гуфт: "Оё ҳамроҳат касе ҳаст?". Он гоҳ 
Муҳаммад ибни Маслама низ ҳамин гуна гувоҳӣ дод ва Абӯбакр 
онро барои пиразан татбиқ намуд". Ҷарирӣ аз Абӯназра, ӯ аз 
Абӯсаид чунин ривоят кардааст: "Абӯмӯсо ба Умар  аз паси дар се 
маротиба салом дод, аммо ба ӯ иҷозат дода нашуд ва ӯ баргашт. 
Умар аз паси ӯ одам фиристод ва пурсид, ки чаро баргаштӣ? Абумӯсо 

гуфт: Аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص шунидам, ки мегуфтанд:   

 

"Агар яке аз шумоён се бор салом диҳаду ба ӯ ҷавоб гардонда 
нашавад, баргардад". Умар  гуфт: "Ё ту ба ин чиз ҳуҷҷат меорӣ ё 
ман чораи туро хоҳам дид". Мо нишаста будем, ки Абӯмӯсо бо ранги 
парида омад. Мо гуфтем: "Ба ту чӣ шуд?". Ӯ моро аз воқеа хабардор 
сохта гуфт: "Оё касе аз шумоён инро шунидааст". Мо гуфтем: "Оре, 
ҳамаамон шунидаем". Пас, онҳо ҳамроҳи ӯ мардеро аз байни худ 
фиристоданд ва он мард назди Умар  омад ва ӯро хабардор намуд". 

Алӣ  гуфтааст: "Чун аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ҳадисеро мешунидам, Аллоҳ 

аз он маро бо чизи хостааш баҳраманд месохт. Агар сухангӯе аз эшон 

 ба ман ҳадисе мегуфт, аз ӯ қасам талаб мекардам, агар қасам ملسو هيلع هللا ىلص

мехӯрд, тасдиқ мекардам".  

Аз ин бармеояд, ки саҳобагони Расулуллоҳ дар ривояти ҳадис 
устувор ва дар қабули хабарҳо эҳтиёткор будаанд. Ҳатто ривоят 
шудааст, ки Умар ба ривояти Фотима бинти Қайс дар хусуси воҷиб 
набудани нафақа ва макони зист барои зани сеталоқшуда аҳамияте 
надода, гуфтааст: "Мо Китоби Парвардигорамон ва суннати 
пайғамбарамонро барои сухани зане, ки намедонем ӯ онро дар ёд 
дорад ё фаромӯш кардааст, вонамегузорем". Маънои ин 
нагирифтани сухани ӯ барои зан буданаш нест, балки чунин маъно 
дорад, ки мо Китобу суннатро барои сухани шахсе вонамегузорем, 
ки дар ёд доштан ё фаромӯш кардани худро намедонад. Яъне иллат 
аз ёд донистан ё фаромӯш кардан аст, на зан будани ӯ.  

Чун баъди кушта шудани Усмон  фитна сар зад ва мусулмонон 
бо ҳам ихтилоф намуда, аз байнашон гурӯҳҳо баромаданд, эътибори 
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ҳар яке аз ин гурӯҳҳо ба истинботи далелҳо ва ривояти ҳадисҳое 
нигаронида шуд, ки даъвои онҳоро тасдиқ мекард. Дар натиҷа чун 
фитнагарон ба ҳадисе мӯҳтоҷ мешуданд, ки бо он суханеро мебоист 
тасдиқ намояндд ё ҳуҷҷатеро барпо кунанд, аз назди худ ҳадис 
мебофтанд. Ин кор дар аснои ҳамон бесарусомонӣ зиёд шуд. Пас, 
вақте ки фитна хомӯш гашта, мусулмонон ба таҳқиқ рӯй оварданд, 
диданд, ки чунин ҳадисҳои мавзӯъ хеле зиёд шудаанд. Пас, онҳо ба 
ҷудо кардани байни ҳадисҳои мавзӯъ ва саҳеҳ машғул шуданд.  

Чун замони саҳоба ба охир расид ва баъди онҳо тобеин омаданд, 
онҳо низ айнан ҳамин роҳро пеш гирифта, дар эътибор додан ба 
ҳадис ва нашри он бо тариқи ривоят ба саҳобагони киром пайравӣ 
намуданд. Ин амр то замоне давом ёфт, ки зимоми Хилофат ба дасти 
халифаи одил Умар ибни Абдулазиз дода шуд ва ӯ дар аввали соли 
садум ба навиштани ҳадис фармуд. Бухорӣ дар "Саҳеҳ"-и худ дар 
китоби "Илм" гуфтааст. "Умар ибни Абулазиз ба Абӯбакр ибни Ҳазм 

чунин мактуб навишт: "Бингар, ҳар ҳадисе, ки аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص аст, 

онро бинавис, чунки ман аз нобудшавии илм ва аз рафтани олимон 

метарсам. Танҳо ҳадиси Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص-ро қабул бикун, илмро 

интишор диҳед, дар маҷлисҳо нишинед, то касони беилм соҳибилм 
шаванд, зеро илм то махфӣ нашавад, нобуд намегардад". Ҳамчунин 
ӯ ба волиёни худ дар шаҳрҳои асосии исломӣ мактуб навишт ва 
онҳоро ба омӯхтани ҳадис фармуд.  

Аввалин шахсе, ки бо фармони Умар ибни Абдулазиз ҳадисро 
тадвин кардааст, Муҳаммад ибни Муслим ибни Убайдуллоҳ ибни 
Абдуллоҳ ибни Шиҳоби Зуҳрӣ мебошад, ки аз ҷамоати саҳобагони 
хурдсол ва тобеини калонсол таълим гирифтааст. Сипас, дар байни 
табақаи баъд аз Зуҳрӣ тадвин паҳн гардид. Дар Макка Ибни ҷурайҷ, 
дар Мадина Молик дар Басра Ҳаммод ибни Салама, дар Кӯфа Суфёни 
Саврӣ, дар Шом Авзоӣ ва дар кишварҳои гуногуни исломӣ ғайр аз 
инҳо касони дигар низ ба ҷамъоварии ҳадис пардохтанд. 
Маҷмӯаҳои ҳадис, ки инҳо тадвин намуданд, бо суханони саҳобагон 
ва фатовои тобеин омехта буд. Ин дар асри дуюми ҳиҷрӣ буд. Сипас, 
дар аввали асри сеюм ровиёни ҳадис бо ҷамъоварӣ ва таълифи 
алоҳидаи ҳадис шурӯъ намуданд. Ҳамин тавр, таълифи ҳадис беист 
идома ёфт, ҳатто ки имом Бухорӣ ба дунё омад, дар илми ҳадис 
пешдастӣ ёфта, китоби машҳури худ "Саҳеҳи Бухорӣ"ро таълиф дод 
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ва дар он ҳадисҳоеро гирдоварӣ намуд, ки сиҳҳати онҳо барояш 
маълум гаштанд. Дар ин кор шогирди Бухорӣ Муслим ибни Ҳаҷҷоҷ 
ба ӯ пайравӣ намуда, китоби машҳури "Саҳеҳи Муслим"-ро таълиф 
намуд ва ин ду китоб "Саҳеҳайн" номида шуданд.  

Имомони ҳадис чун ба тадвини ҳадис шурӯъ намуданд, онро чи 
тавре ки дастрас шудааст, ҳамон тавр китобат карданд ва аз ҷумлаи 
ахбори дастрасшуда танҳо чизҳоеро фурӯ мегузоштанд, ки мавзӯъ 
ва бофта будани онҳо маълум мешуд. Онҳо ҳадисро бо исноде, ки 
дастрас намуданд, ҷамъоварӣ карданд, сипас, дар хусуси аҳволи 
ровиён сахт ба баҳс пардохтанд. Ҳамин тавр, донистанд, ки ривояти 
чӣ касеро бояд бипазиранд, аз чӣ касеро рад кунанд ва дар 
пазируфтан ё рад кардани ривояти кӣ бояд тваққуф намоянд. Ба ин 
баҳс моддаи ривоятшуда ва ҳолати ривоятро низ илова намуданд. 
Зеро на ҳама ахбор аз ҷониби шахсоне, ки бо адолат ва қувваи 
ҳофиза васф шудаанд, гирифта мешавад, зеро аз имкон берун нест, 
ки гоҳо ба ин ривоят фаромӯшӣ ё гумон роҳ ёбад.  

Ҳадис фанни хеле васеъ буд, ки тамоми маорифи исломиро 
монанди тафсир, ташреъ ва сират дар бар мегирифт. Ровии ҳадис 
ҳадисе ривоят мекард, ки ё тафсири оятеро аз оёти Қуръони карим 
дар бар мегирифт, ё ҳукми ягон ҳодисае дар он зикр меёфт, ё дар 
хусуси ягон ғазва сухан мегуфт ва ҳоказо. Чун мусулмонон ба ҷамъ 
овардани ҳадисҳо шурӯъ намуданд ва навиштани ҳадис ба миён 
омад, дар шаҳрҳои гугогун таълифи ҳадис оғоз ёфт. Қоидаи 

ҷамъоварии ҳадис ҳамин буд, ки ҳадиси Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص аз ҳамаи 

чизҳои дигар алоҳида китобат мешуд. Ҳамин тариқ, ҳадис чунонки 
аз тафсир мустақил шуд, аз фиқҳ низ мустақил шуд. Ин дар аввали 
соли дусадум баъди он рӯй дод, ки фаъолият барои ҷамъоварии 
ҳадис авҷ гирифта, ҳадиси саҳеҳ аз заиф ҷудо карда шуд ва шахсон 
муайян гардида, ба фоида ё зарари онҳо ҳукм баромад.  
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СУННАТ МИСЛИ ҚУРЪОН ДАЛЕЛИ ШАРЪӢ МЕБОШАД 

Суннат мисли Қуръон далели шаръӣ мебошад ва аз ҷониби 
Аллоҳ Таоло ваҳй шудааст. Бо Қуръон маҳдуд шудан ва суннатро 
тарк кардан куфри ошкоро ва раъйи касонест, ки бар зидди Ислом 
хурӯҷ кардаанд. Дар Қуръони карим сареҳан омадааст, ки суннат 
ваҳйи Аллоҳ Таоло мебошад. Чунончи Аллоҳ субҳонаҳу мефармояд:   

 

  

"Бигӯ: "Ман шуморо ба ваҳй бим медиҳам" [21:45],  

 

 

"Танҳо аз он рӯй ба ман ваҳй мешавад, ки бимдиҳандае 
рашвангар ҳастам" [38:70],  

 

"Ман аз чизе ҷуз он чӣ ба ман ваҳй мешавад, пайравӣ 
намекунам" [46:9],  

  

 

"Бигӯ: "Ман пайрави чизе ҳастам, ки аз Парвардигорам ба ман 
ваҳй мешавад" [7:203],  

 

 

"Ва сухан аз рӯи ҳаво намегӯяд. Нест ин сухан ҷуз он чӣ бад-ӯ 
ваҳй мешавад" [53:3-4].  
 

Ин оятҳо, бо далели қатъӣ собит месозанд, ки ҳар чӣ Пайғамбар 

 овардааст ва ё бо он бим додааст ва ё онро гуфтааст, бо ваҳй ملسو هيلع هللا ىلص

маҳдуд мебошад. Оёти мазкур ягон таъвилро намепазирад. Аз ин 
бармеояд, ки суннат мисли Қуръон ваҳй мебошад. Инчунин Қуръон 
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сароҳатан баён мекунад, ки пайравӣ ба суннат мисли пайравӣ ба 
Қуръони карим воҷиб аст. Аллоҳ Таоло мефармояд:   

 

 

"Ҳар чӣ пайғамбар ба шумо дод, биситонед ва аз ҳар чӣ шуморо 
манъ кард, иҷтиноб кунед" [59:7],  

 

 

"Ҳар кӣ аз пайғамбар итоат кунад, аз Аллоҳ итоат кардааст" 
[4:80],  
 

 

 

"Онон, ки аз фармони ӯ сарпечӣ мекунанд, бояд битарсанд, ки 
мабод ба онҳо фитнае ё азобе дардовар бирасад!" [24:63],  

 

 

"Ҳеҷ марди мӯъмину зани мӯъминро нарасад, ки чун Аллоҳу 
пайғамбараш дар коре ҳукме карданд, онҳоро дар он корашон 
ихтиёрӣ бошад" [33:36],  

 

 

"На, савганд ба Парвардигорат, ки имон наёваранд, магар он ки 
дар низоъе, ки миёни онҳост, туро довар қарор диҳанд ва аз 
ҳукме, ки ту медиҳӣ, ҳеҷ нохушнуд нашаванд ва саросар 
таслими он гарданд" [4:65],  
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"Аллоҳро итоат кунед ва пайғамбарро итоат кунед" [64:12],   

 

 

"Бигӯ: "Агар Аллоҳро дӯст медоред, аз ман пайравӣ кунед, то Ӯ 
низ шуморо дӯст бидорад" [3:31].  
 

Ин ҳама дар хусуси воҷибияти пайравӣ ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар 

тамоми чизҳое, ки овардаанд, инчунин дар хусуси он ки итоати 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص итоати Аллоҳ мебошад, далоили сареҳу равшананд.   

Пас Қуръон ва ҳадис аз ҷиҳати воҷибияти пайравӣ ба чизҳое, ки 
дар ин ду ворид шудаанд, далелҳои шаръӣ мебошанд. Дар ин бобат 
ҳадис мисли Қуръон аст. Бинобар ин, гуфтан ҷоиз нест, ки "Китоби 
Аллоҳ дар назди мост ва мо танҳо аз он далел мегирем". Зеро аз ин 
сухан маънои тарк кардани суннат бармеояд. Балки бояд суннатро 
ба Китоб пайванд кард ва ҳадисро низ монанди Қуръон далели 
шаръӣ гирифт. ҷоиз нест аз ҷониби мусулмон амале рух диҳад, ки 
аз он маҳдуд шудан бо Қуръон ва тарк кардани ҳадис ба назар расад. 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص аз ин амр ҳазар фармудаанд. Ривоят шудааст, ки 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص гуфтаанд:   

 

"Дур нест, ки марде аз шумо бар тахти худ бинишинад ва 
чун аз ман ҳадисе бихонанд, ӯ гӯяд: "Дар байни мову шумо 
Китоби Аллоҳ бас аст, кадом чизро дар он ҳалол биёбем, ҳалол 
мешуморем ва кадом чизро дар он ҳаром биёбем, ҳаром 
мешуморем". Огоҳ бошед, ки ҳаромкардаи Пайғамбари Аллоҳ 
монанди ҳаромкардаи Аллоҳ аст". Ин ҳадисро Ҳоким ва Байҳақӣ 

ривоят кардаанд. Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص боз дар ривояте, ки аз ҷобир ба 

тарзи марфуъ ривоят шудааст, гуфтаанд:   

 

"Огоҳ бошед, ки ба ҳар касе аз ман ҳадисе бирасад ва ӯ онро 
дурӯғ шуморад, бешак, се нафарро дурӯғгӯ баровардааст: Аллоҳ, 
Пайғамбар ва касеро, ки ба ӯ ҳадис гуфтааст". Ин ҳадис дар 
"Маҷмауззавоид" аз ҷобир ривоят шудааст. Аз ин рӯ, гуфтан хатост, 
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ки "Қуръонро бо ҳадис муқоиса мекунем, агар мувофиқат накунад, 
ҳадисро вомегузорем". Зеро ин кор, вақте ки ҳадис барои хос 
гардондани оёти ом ё муқайяд гардонидани оёти мутлақ ва ё барои 
муфассал баён намудани оёти муҷмали Қуръон меояд, боиси тарки 
ҳадис мегардад, зеро гоҳо чунин мешавад, ки он чи дар ҳадис 
омадааст, бо Қуръон мувофиқат намекунад ё дар Қуръон ёфт 
намешавад. Ин монанди ҳолати аҳодисест, ки барои пайвастани 
фурӯъ ба асл ворид шудаанд. Зеро аҳкоме, ки дар хусуси ин фурӯъ 
дар ҳадис ворид шудааст, дар Қуръон наомадааст. Хусусан бештари 
аҳкоми муфассал на дар Қуръон, балки танҳо дар ҳадис омадааст. 
Бинобар ин, ҳадисро бо Қуръон муқоиса кардан, сипас, пазируфтани 
чизҳое, ки дар Қуръон омадааст ва вогузоштани чизҳои дигар ҷоиз 
нест. Балки масъала дар ин бобат чунин аст, ки агар ҳадис ба чизе, 
ки дар Қуръон бо маънои қатъӣ ворид шудааст, зид ояд, ин ҳадис 
дироятан, яъне аз ҷиҳати матн рад карда мешавад. Чунки маънои 
он ба Қуръон зид мебошад. Ин монанди ҳадисест, ки аз Фотима 
бинти Қайс ворид шудааст, ки ӯ мегӯяд:   

 

"Дар замони Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص шавҳарам маро се талоқ кард. 

Ман ба назди Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص омадам ва эшон ба ман нафақа ва 

макони зист таъин накарданд". Ин ҳадис рад карда шудааст, зеро 
он мухолифи Қуръон мебошад. Он ба сухани зерини Аллоҳ Таоло 
зид аст, ки мефармояд:   

 

 

"Ҳар ҷо, ки худ сукунат гузинед, онҳоро низ ба қадри тавони худ 
маскан диҳед" [65:6].  
 

Пас, дар ин ҳолат ҳадиси мазкур рад карда мешавад, зеро бо 
ҳукми аз ҷиҳати далолату субут қатъии Қуръон зид омадааст. Агар 
ҳадис ба Қуръон зид набошад, вале чизҳоеро дар бар гирад, ки дар 
Қуръон наомадааст, ё иловатан омадааст, дар ин сурат ҳарду – ҳам 
ҳадис ва ҳам Қуръон гирифта мешавад. Наметавон гуфт, ки "Бо 
Қуръон ва он чи дар Қуръон ворид шудааст, маҳдуд мешавем", зеро 
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Аллоҳ ба ҳар дуи онҳо дар якҷоягӣ фармуд. Эътиқод ба ҳар дуи онҳо 
дар якҷоягӣ воҷиб аст.  

 

 

 

ИСТИДЛОЛ БО СУННАТ 

Маъруф аст, ки суннат калом, феъл ва сукути Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص аст 

ва пайравӣ ба он монанди пайравӣ ба Қуръон воҷиб мебошад. Вале 

бояд собит шавад, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ин каломро гуфтаанд ё ин 

феълро анҷом додаанд ва ё дар баробари ин калом ё ин феъл сукут 
варзидаанд. Агар суннат собит гардад, далел овардани он ба аҳкоми 
шаръӣ ва ақоид дуруст мешавад. Бо суннат собит шудани як 
масъала ба ҳукми шаръӣ ё ба ақидае аз ақоид будани он ҳуҷҷат 
мешавад. Вале субути суннат метавонад қатъӣ бошад, чунончи 
суннатро як ҷамоаи табаа тобеин аз як ҷамоаи тобеин, ин ҷамоаи 

тобеин аз як ҷамоаи саҳоба ва ин ҷамоаи саҳоба аз Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص 

ривоят карда бошанд, ба шарте ки ҳар як ҷамоа теъдоди кофии 
ровиёнро дар бар гирад, то ки эҳтимоли ба дурӯғ иттифоқ кардани 
онҳо аз байн равад. Ин гуна суннат суннати мутавотир ё хабари 
мутавотир ном дорад. Инчунин субути суннат метавонад заннӣ 
бошад, чунон ки суннатро як ё якчанд табаа тобеин аз як ё якчанд 
тобеин, ин тобеин аз як ё якчанд саҳоба ва ин саҳоба аз Пайғамбар 

 ривоят кардаанд. Ин гуна суннатро ҳадиси оҳод ё хабари оҳод ملسو هيلع هللا ىلص

меноманд. Бинобар ин, суннат аз ҷиҳати далеловарӣ ду қисм 
мешавад: хабари мутавотир ва хабари оҳод. Вале хабари машҳур ё 

мустафиз, ки аз Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ба тариқи оҳод ривоят шуда, сипас дар 

асри тобеин ё табаа тобеин машҳур гаштааст, аз ҷумлаи хабари оҳод 
аст ва қисми сеюм намешавад. Зеро мартабаи он дар далеловарӣ аз 
мартабаи хабари оҳод баланд нест ва мутлақо ба мартабаи хабари 
мутавотир намерасад. Модом ки дар яке аз мартабаҳои ривоят оҳод 
вуҷуд дорад, он хоҳ мартабаи саҳоба бошад, хоҳ мартабаи тобеин ва 
хоҳ мартабаи табаа тобеин, ин хабар оҳод эътибор карда мешавад, 
ҳарчанд ду мартабаи дигар гурӯҳ бошанд ҳам. Аз ин бармеояд, ки 
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суннат ё мутавотир мешавад ва ё оҳод, навъи сеюми суннат вуҷуд 
надорад.  

Агар хабари оҳод саҳеҳ ё ҳасан бошад, дар ҳама ҳукмҳои шаръӣ 
ҳуҷҷати мӯътабар ва ба он амал кардан воҷиб мешавад, далел 
овардани он, хоҳ дар аҳкоми ибодот бошад, хоҳ дар аҳкоми 
муомалот ва хоҳ дар аҳкоми уқубот, дуруст аст. Зеро ҳуҷҷат кардани 
хабари оҳод дар исботи аҳкоми шаръӣ собит аст ва саҳобагон ба он 
иҷмоъ кардаанд. Далел ин аст, ки шариат дар исбот кардани даъво 
гувоҳиро мӯътабар медонад, ҳол он ки гувоҳӣ хабари оҳод аст. Пас, 
қабули ривояти суннат ва қабули хабари оҳод бо қабули гувоҳӣ 
қиёс карда мешавад. Зеро бо насси Қуръони карим собит шудааст, 
ки Қуръон дар молҳо бо гувоҳии ду мард ё як марду ду зан, дар зино 
бо гувоҳии чор мард ва дар ҳудуду қисос бо гувоҳии ду мард ҳукм 

мекунад. Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص бо гувоҳии як нафар ва қасами соҳиби ҳақ 

ҳукм кардаанд ва дар хусуси разоат гувоҳии як занро пазируфтаанд, 
ҳол он ки ин ҳама хабари оҳод мебошанд. Саҳобагон низ ҳамин 
роҳро пеш гирифтаанд ва аз онҳо ягон ихтилоф ривоят нашудааст. 
Модом ки дар бораи эҳтимоли дурӯғ будани хабар шубҳа аз байн 
меравад ва ин эҳтимол собит намешавад, бо хабаре, ки ҷиҳати 
ростии он бар ҷиҳати дурӯғии он ғолиб меояд, ҳукм кардан лозим 
мегардад. Ин лозимият ҷуз амал кардан бо хабари оҳод чизи дигар 
нест. Пас, агар ровӣ ботақво, боваринок ва дорои хотираи қавӣ 
бошад, бо шахсе, ки аз он хабарро ривоят мекунад, вохӯрда бошад, 
шубҳаи эҳтимоли дурӯғ будани хабар аз байн равад ва ин шубҳа 
собит нашавад, он гоҳ бо сабаби ғолиб омадани ҷиҳати ростии хабар 

қиёсан бо хабари оҳоде, ки аз Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ривоят шудааст, амал 

кардан воҷиб мешавад. Илова бар ин, Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص фармудаанд:   

 

"Аллоҳ зеборӯй гардонад бандаеро, ки сухани маро шунида, 
азхуд кардааст ва расонидааст. Зеро гоҳо расонандаи фиқҳ 
фақеҳ нест ва гоҳо расонандаи фиқҳ онро ба шахси аз худаш 
фақеҳтар мерасонад". Ин ҳадисро Ибни Моҷа дар "Сунан" аз Анас 

ибни Молик ривоят кардааст. Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص "Аллоҳ зеборӯй 

гардонад бандаеро" гуфтанд, "бандаҳоеро" нагуфтанд. Калимаи 
"банда" ҷинс аст, ки ҳам ба як нафар ва ҳам ба бештар аз он мувофиқ 
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меояд. Пас, Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар нақли ҳадис ҳам як нафар ва ҳам 

якчанд нафарро ситоиш кардаанд.  

Илова бар ин, Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ба азхуд кардан ва расонидани 

сухани хеш даъват кардаанд. Пас, ба ҳар кас, ки сухани он касро 
мешунавад, хоҳ як нафар бошад, хоҳ як гурӯҳ расонидан фарз 
мешавад. Расонидан ва нақл кардани касе, ки ин суханро ба каси 
дигар мерасонад, танҳо ҳамон вақт таъсир пайдо мекунад, ки 

суханаш пазируфта шавад. Зеро даъвати Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ба нақли 

сухани худ, даъват ба пазируфтани ин сухан аст. Вале пазируфтани 

сухани Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص аз ҷониби шахсе, ки ба вай ин сухан мерасад, 

ҳамон вақт лозим мегардад, ки сухани Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص будани ин 

хабарро тасдиқ намояд. Ба ибораи дигар, қабули хабар ҳамон вақт 
лозим мегардад, ки нақлкунанда боваринок, амонатдор, ботақво, 
дорои ҳофизаи қавӣ бошад, бидонад, ки чиро бояд бирасонад ва 
чиро вогузорад, то эҳтимоли дурӯғ аз вай дур шуда, дар хабар 
ҷиҳати ростӣ бартарӣ пайдо кунад. Ин далолат мекунад, ки хабари 
оҳод бо суннати сареҳ ва бо далолати ин суннат ҳуҷҷат мебошад.  

Илова бар ин, Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар як вақт ба дувозадаҳ подшоҳ 

дувоздаҳ сафир фиристода, онҳоро ба Ислом даъват кардаанд. Ҳар 
як сафир ба кишваре, ки ӯро фиристоданд, ба танҳоӣ рафт. Инро 
Бухорӣ ривоят кардааст. Агар расонидани даъват бо хабари оҳод 

пайравиро воҷиб намекард, Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص барои расонидани Ислом 

бо фиристодани як кас кифоя намекарданд. Пас, ин амали 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص далели равшан аст, ки хабари оҳод дар расонидан 

ҳуҷҷат мебошад. Пайғамбар ба воситаи шахсони алоҳида ба волиён 
мактуб мефиристоданд ва ба хаёли ҳеҷ яке аз ин волиён намеомад, 
ки бо сабаби як нафар будани сафир фармони Пайғамбарро иҷро 
накунанд. Балки ҳар як волӣ ба ҳукм ва фармонҳое, ки сафирон аз 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص меоварданд, риоя мекард. Пас, ин амали Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص 

далели равшан аст, ки хабари оҳод дар воҷибии амал бо аҳкоми 

шаръӣ ва фармону боздоштҳои Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ҳуҷҷат мебошад, 

вагарна он кас ба сӯи волӣ як нафарро намефиристоданд.   

Аз ахбори дар миёни саҳобагон машҳур ва интишорёфта собит 
шудааст, ки онҳо хабари оҳодро, агар ба ровӣ бовар мекарданд, 
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мепазируфтанд. Воқеаҳое, ки дар ин бора ба субут расидаанд, аз ҳад 
берун ҳастанд. Дар хусуси ҳеҷ яки онҳо ворид нашудааст, ки хабари 
оҳодро бо сабаби ривоят шудани он аз ҷониби як нафар рад карда 
бошанд. Балки онҳо хабари оҳодро бо сабаби бовар накардан ба 
ровии он рад менамуданд. Бинобар ин, хабари оҳод бо далели 
Китоб, суннат ва иҷмои саҳобагон, ризвонуллоҳи алайҳим, дар 
аҳкоми шаръӣ ва расонидани Ислом ҳуҷҷат ба шумор меравад.  

 

 

 

ХАБАРИ ОҲОД ДАР БОБИ АҚОИД ҲУҶҶАТ НЕСТ 

Имон ба пайғамбари бузургвор Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص итоату пайравии 

эшон, инчунин далел овардани суннати эшонро барои ақида ва 
аҳкоми Ислом воҷиб мегардонад. Аллоҳ Таоло фармудааст:   

 

  

"Ҳеҷ марди мӯъмину зани мӯъминро нарасад, ки чун Аллоҳу 
пайғамбараш дар коре ҳукме карданд, онҳоро дар он корашон 
ихтиёрӣ бошад. Ҳар кӣ аз Аллоҳу пайғамбараш нофармонӣ 
кунад, сахт дар гумроҳӣ афтодааст" [33:36],  

 

 

"Аллоҳро итоат кунед ва пайғамбарро итоат кунед" [64:12],  

 

 

"Ҳар чӣ пайғамбар ба шумо дод, биситонед ва аз ҳар чӣ шуморо 
манъ кард, иҷтиноб кунед" [59:7].  

 

Вале ин далел овардан бо суннат вобаста ба масъалае, ки 
суннатро ба он далел меоварем, гуногун мешавад. Суннат ба 
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масъалаҳое, ки дар онҳо ғолиб омадани занн кифоя аст, дар сурате 

далел оварда мешавад, ки гумони шахс бар гуфтаи Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص 

будани ин далел ғолиб ояд. Агар шахс ба таври яқинӣ донад, ки ин 

суханро Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص гуфтааст, сипас онро ба масъала далел орад, 

ин аз боби авло аст. Вале ба масъалаҳое, ки дар онҳо қатъият ва 
яқин воҷиб аст, бояд суннат ҳамон вақт далел оварда шавад, ки шахс 

гуфтаи Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص будани ин далелро ба таври яқинӣ донад. Дар 

ин гуна масъалаҳо гарчи гумони шахс бар гуфтаи Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص 

будани ин далел ғолиб ояд, далел оварда намешавад. Зеро занн 
далели яқин шуда наметавонад ва дар масъалаҳое, ки қатъият ва 
ҷазм талаб карда мешавад, фақат яқин кифоя мекунад.  

Дар ҳукми шаръӣ кофист, ки гумони шахс дар бораи ҳукми 
Аллоҳ будани он ғолиб ояд, дар чунин сурат ба шахс пайравии ин 
ҳукм воҷиб мегардад. Аз ин рӯ, заннӣ будани далели ҳукми шаръӣ 
ҷоиз аст, хоҳ аз ҷиҳати субут бошад, хоҳ аз ҷиҳати далолат. Бинобар 
ин, хабари оҳод далели ҳукми шаръӣ шуда метавонад. Зеро 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар қазо хабари оҳодро пазируфтаанд ва дар ривояти 

ҳадис ба пазируфтани хабари оҳод даъват намудаанд. Саҳобагон 
низ дар боби аҳкоми шаръӣ хабари оҳодро пазируфтаанд. Вале 
ақида тасдиқи қатъии мутобиқи воқеъ аз рӯи далел аст. Модом ки 
ҳақиқат ва воқеи ақида чунин бошад, пас, далелҳои ақида бояд 
тасдиқи қатъиро ба вуҷуд оранд. Ин гуна тасдиқ танҳо ҳамон вақт 
ҳосил мешавад, ки худи ин далел қатъӣ бошад ва барои ҷазм далел 
шуда тавонад. Азбаски далели заннӣ қатъиятро ба вуҷуд намеорад, 
пас, барои ҷазм низ далел шуда наметавонад. Бинобар ин, хабари 
оҳод бо сабаби заннӣ будан далели ақида шуда наметавонад, зеро 
ақида бояд яқинӣ бошад. Аллоҳ Таоло дар Қуръони карим дар 
мазаммати пайравӣ ба занн мефармояд:   

 

 

"Танҳо пайрави гумони худ буданд" [4:157],  
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"Бештарашон фақат тобеи гумонанд ва гумон наметавонад ҷои 
ҳақро бигирад" [10:36],  

 

 

"Агар аз аксарияте, ки дар ин сарзаминанд, пайравӣ кунӣ, туро 
аз роҳи Аллоҳ гумроҳ созанд. Зеро ҷуз аз паи гумон намераванд" 
[6:116],  

 

 

"Танҳо аз паи гумону ҳавои нафси хеш мераванд" [53:23],  

 

 

"Инонро бад-он чӣ мегӯянд, ҳеҷ донише нест. Танҳо аз пиндори 
худ пайравӣ мекунанд ва пиндор барои шинохти ҳақиқат кофӣ 
нест!" [53:28]. 
 

 Оёти мазкур касонеро, ки дар боби ақоид ба занн пайравӣ 
мекунанд, сароҳатан мазаммат мекунад. Мазаммат ва танқид 
кардани онҳо далели наҳй аз пайравӣ ба занн мебошад. Хабари оҳод 
заннӣ аст, пас, далел овардани он бар ақида пайравӣ кардан ба занн 
дар ақоид мебошад, ки ин кор дар Қуръон сареҳан мазаммат карда 
шудааст. Аз ин бармеояд, ки далели шаръӣ ва воқеи ақида нишон 
медиҳанд, ки далели заннӣ овардан бар ақоид эътиқодро ба чизҳое, 
ки дар ин далел ворид шудаанд, ҳатмӣ намегардонад. Бинобар ин, 
хабари оҳод дар боби ақоид ҳуҷҷат намешавад.  

Ин оятҳо на ба аҳкоми шаръӣ, балки ба ақоид хос карда шуданд, 
зеро Аллоҳ Таоло пайравии заннро дар боби ақида гумроҳӣ эътибор 
карда, оёти мазкурро ба мавзӯи ақоид ворид намуд ва ҳалокати 
касонеро, ки дар боби ақоид ба занн пайравӣ мекунанд, ошкоро 
хабар дод. Чунончи фармудааст:   
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"Танҳо аз паи гумону ҳавои нафси хеш мераванд" [53:23].  

 

 

"Оё Лот ва Уззоро дидаед? Ва Манот он бути саввуми дигарро? 
Оё шуморо писар бошад ва Ӯро духтар? Ин тақсимест хилофи 
адолат. Инҳо чизе нестанд ҷуз номҳое, ки худ ва падаронатон ба 
онҳо додаед. Ва Аллоҳ ҳеҷ далеле бар онҳо нафиристодааст. 
Танҳо аз паи гумону ҳавои нафси хеш мераванд" [53:19-23].  

Пас, ин нишон медиҳад, ки мавзӯи калом ақоид мебошад. Аллоҳ 
Таоло мефармояд:   

 

 

"Агар аз аксарияте, ки дар ин сарзаминанд, пайравӣ кунӣ, туро 
аз роҳи Аллоҳ гумроҳ созанд. Зеро ҷуз аз паи гумон намераванд" 
[6:116].  
 

Пас, чунин эътибор кард, ки залолат куфр аст ва он аз пайравӣ 
намудан ба занн ҳосил мешавад. Ин аз як ҷиҳат аст. Аз ҷиҳати дигар, 

собит шудааст, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص бо хабари оҳод ҳукм кардаанд. 

Мусулмонон низ дар замони Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ҳукми шаръиро бо хабари 

оҳод пазируфтаанд ва эшон ملسو هيلع هللا ىلص ин кори онҳоро эътироф кардаанд. 

Ҳадиси Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص оятҳоро ба ғайри аҳкоми шаръӣ, яъне ба ақоид 

хос гардондааст, бо ибораи дигар гарчӣ баъзе оятҳо умумӣ ворид 
шудаанд, ҳукми шаръиро аз он истисно кардааст.  

Чунон ки ворид шудааст, Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ба назди подшоҳон ва 

волиён як сафир фиристодаанд, саҳобагон ҳангоми расидани 
хабари ҳукми шаръӣ, монанди фармони истиқболи Каъба, фармони 

таҳрими хамр сухани як сафирро пазируфтаанд, Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص Алӣ 

-ро танҳо ба назди мардум фиристоданд, то ки сураи "Тавба"-ро ба 
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онҳо қироат кунад ва ҳоказо. Ин ҳама на ба қабули хабари оҳод дар 
ақида, балки ба қабули хабари оҳод дар таблиғ далолат мекунад, хоҳ 
он таблиғи аҳкоми шаръӣ бошад, хоҳ таблиғи Ислом. Наметавон 
гуфт, ки пазируфтани таблиғи Ислом пазируфтани ақида мебошад, 
зеро пазируфтани таблиғи Ислом пазируфтани як хабараст, на 
ақида. Далел ин аст, ки шахси расонидашуда дар бораи чизе, ки ба ӯ 
мерасад, бояд ақлашро кор фармояд. Агар далели яқинӣ барпо 
гардад, эътиқод кардани ин шахс ба он хабар воҷиб мегардад ва 
бинобар инкори он муҳосаба карда мешавад. Напазируфтани ягон 
хабар дар хусуси Ислом куфр ба ҳисоб намеравад. Дар пазируфтани 
хабари оҳод дар боби таблиғ ихтилофе нест ва ҳамаи ҳодисаҳои 
ривоятшуда ба таблиғ далолат мекунанд, хоҳ таблиғи Ислом бошад, 
хоҳ таблиғи Қуръон ва хоҳ таблиғи аҳком. Вале дар хусуси далел 
овардани хабари оҳод дар боби ақида далеле ворид нашудааст.  

Аз ин рӯ, далели ақида бояд яқинӣ, яъне қатъӣ бошад, зеро 
ақида қатъият, ҷазм ва яқин аст ва танҳо далели қатъӣ қатъият, 
ҷазм ва яқинро ифода мекунад. Бинобар ин, далели ақида бояд 
Қуръон ё ҳадиси мутавотир бошад, зеро инҳо далолати қатъӣ 
доранд. Пазируфтани далели қатъӣ ҳам дар ақида ва ҳам дар 
аҳкоми шаръӣ воҷиб аст, мункири далели қатъӣ – хоҳ ақида бошад 
ва хоҳ ҳукми шаръӣ – инчунин мункири ҳар чизе, ки ин далел 
далолат мекунад, кофир мешавад.   

Вале агар далел хабари оҳод бошад, қатъӣ намешавад. Агар 
хабари оҳод саҳеҳ бошад, ғолибияти заннро ифода мекунад. Пас 
ақоиде, ки бо тасдиқи заннӣ тасдиқ шудаанд, на бо тасдиқи ҷазмӣ 
тасдиқ карда мешаванд. Бинобар ин, ба хабари оҳод эътиқод ва 
ҷазм кардан ҷоиз нест. Зеро ақида қатъият ва ҷазм аст, вале хабари 
оҳод на қатъият ва ҷазм, балки заннро ифода мекунад. 
Инкоркунандаи хабари оҳод кофир намешавад, вале такзиби ин 
хабар ҷоиз нест. Зеро агар такзиби хабари оҳод ҷоиз мебуд, такзиби 
кулли аҳкоми шаръӣ, ки аз далоили заннӣ гирифта шудаанд, ҷоиз 
мешуд. Ҳол он ки ҳеҷ мусулмон ин амалро ҷоиз нагуфтааст.  

Хабари оҳод, аз ин ҷиҳат, мисли Қуръон аст. Қуръон ба мо бо 
тариқи тавотур нақл карда шудааст, пас, ба он эътиқод кардан 
воҷиб аст ва инкоркунандаи он кофир мешавад. Оёте, ки ба тариқи 
оҳод бо эътибори аз Қуръони карим будан нақл карда шудаанд, аз 
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Қуръон эътибор карда намешавад ва ба он эътиқод кардан воҷиб 
намегардад, монанди сухани зерин:   

 

"Пирамард ва пиразан агар зино кунанд, онҳоро албатта 
сангсор кунед, ки ин ҷазоест аз тарафи Аллоҳ. Аллоҳ соҳиби 
ҳикмат ва иззат аст". Зеро сухани мазкур, гарчи бо эътибори аз 
Қуръон будан ривоят шудааст, ривоят шудани он бо тариқи оҳод 
воҷибияти аз Қуръон эътибор кардани он ва воҷибияти эътиқод 
кардан ба онро намепазирад. Инчунин хабари оҳод, ҳарчанд бо 
эътибори ҳадис будан ривоят шудааст, бо тариқи оҳод ривоят 
шудан воҷибияти аз ҳадис эътибор кардани он ва воҷибияти ба он 
эътиқод карданро намепазирад.  
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ФАРҚИ БАЙНИ АҚИДА ВА ҲУКМИ 
ШАРЪӢ 

Ақида дар луғат чизест, ки қалб ба он баста шудааст. Маънои "ба 
он баста шудааст" "ба он қатъӣ бовар кардааст", яъне "онро яқинан 
тасдиқ кардааст" мебошад. Ин чиз умумӣ аст ва тасдиқи ҳар як 
чизро дар бар мегирад. Вале дар тасдиқи ҳар чиз ба чизи 
тасдиқшаванда нигоҳ карда мешавад. Агар он чизи асосӣ ё шохаи 
чизи асосӣ бошад, ақида номидани он дуруст аст. Зеро дуруст аст, 
ки он барои чизи дигар миқёси асосӣ карда шавад ва баста шудани 
қалб ба он таъсири намоён дорад. Агар чизи тасдиқшаванда чизи 
асосӣ ё шохаи чизи асосӣ набошад, он аз ҷумлаи ақоид ба ҳисоб 
намеравад. Зеро баста шудани қалб ба он таъсире надорад ва аз 
эътиқод кардан ба он ягон воқеъ ё мазмуне ёфт намешавад. Агар 
баста шудани қалб ба он таъсире дошта бошад, ки ба муайян 
кардани мавқеъ дар рӯбарӯи он водор созад, монанди тасдиқ ва 
такзиб, он аз ақида ба ҳисоб меравад.   

Ақида фикри куллист дар бораи коинот, инсон ва ҳаёт, дар 
бораи чизҳое, ки қабл аз ҳаёти дунё ва баъд аз ҳаёти дунё мавҷуданд 
ва дар бораи алоқаи ин ҳаёт бо моқаблаш ва мобаъдаш. Таърифи 
ҳар як ақида ҳамин аст, ки ба ақидаи исломӣ низ мувофиқ меояд ва 
муғайябот низ ба он дохил мешаванд. Имон овардан ба Аллоҳ, ба 
фариштагони вай, ба китобҳои вай, ба пайғамбарони вай, ба рӯзи 
охират ва ба қазову қадар, яъне аз тарафи Аллоҳ будани некию 
бадии қазову қадар ақидаи исломӣ мебошад. Инчунин имон 
овардан ба ҷаннат, дӯзах, фариштаҳо, шайтонҳо ва ғайра низ аз 
ақидаи исломист. Афкору ахбор оид ба муғайябот ва он чӣ ки ба 
онҳо тааллуқ дорад, ки ҳис ба онҳо намеафтад, аз ақида эътибор 
карда мешаванд.  
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Аҳкоми шаръӣ хитоби Шореъ мебошад, ки ба феълҳои бандагон 
тааллуқ дорад. Бо ибораи дигар, аҳкоми шаръӣ афкорест, ки ба 
феъли инсон ё сифати феъли инсон бо эътибори феъли инсон 
тааллуқ дорад.  

Масалан, иҷора, байъ, рибо, кафолат, ваколат, намоз, барпо 
кардани Халифа, барпо кардани ҳадҳои Аллоҳ, мусулмон будани 
Халифа, одил будани шоҳид, мард будани ҳоким ва ғайра – ҳама аз 
аҳкоми шаръӣ эътибор карда мешаванд. Тавҳид, рисолат, 
азнавзиндагардонӣ, ростгӯии пайғамбар, исмати пайғамбарон, 
каломи Аллоҳ будани Қуръон, ҳисоб, азоб ва ғайра – ҳама аз ақида 
эътибор карда мешаванд. Пас, ақоид афкорест, ки тасдиқ карда 
мешаванд, аҳкоми шаръӣ хитобест, ки ба феъли инсон тааллуқ 
дорад. Масалан, ду ракъати фаҷр аз ҷиҳати намоз будан ҳукми 
шаръист ва аз тарафи Аллоҳ будани онро тасдиқ кардан ақида 
мебошад. Ду ракъат суннати намози фаҷр суннат аст, агар нафаре 
онро нахонад, зараре надорад ва агар бихонад, аз ҷиҳати ҳукми 
шаръӣ будан мисли савоби ду ракъати мағриб савоб мегирад. Аммо 
аз ҷиҳати ақида тасдиқ намудани ду ракъати фаҷр кори ҳатмист ва 
инкори ин ду ракъат куфр мебошад, зеро ин ду ракъат ба тариқи 
тавотур собит шудааст. Тасдиқ кардани ду ракъати мағриб талаб 
карда шудааст, вале инкори ин ду ракъат куфр эътибор карда 
намешавад, зеро ин ду ракъат бо далели заннӣ, яъне хабари оҳод 
собит шудааст. Хабари оҳод дар ақоид ҳуҷҷат карда намешавад. 
Буридани дасти дузд ҳукми шаръист, вале аз тарафи Аллоҳ будани 
он ва тасдиқ кардани он ақида мебошад. Ҳаромии рибо низ ҳукми 
шаръист, вале тасдиқ кардани аз тарафи Аллоҳ будани ин ҳукм 
ақида мебошад ва ҳоказо.  

Бинобар ин, ин ҷо дар байни ақида ва ҳукми шаръӣ фарқе вуҷуд 
дорад. Ақида имон ва имон тасдиқи қатъии мутобиқи воқеъ аз рӯи 
далел мебошад. Дар ин тасдиқ қатъият ва яқин талаб карда 
мешавад. Аммо ҳукми шаръӣ хитоби Шореъ аст, ки ба феълҳои 
бандагон тааллуқ дорад ва дар он занн кифоя мекунад. Масалан, 
дарк кардани фикр ва тасдиқи мавҷуд будан ё набудани воқеи ин 
фикр ақида мебошад. Дарк кардани фикр ва муолиҷаи ягон феъли 
инсон эътибор кардан ё накардани ин фикр ҳукми шаръӣ мебошад. 
Пас, барои муолиҷа эътибор кардани фикр далели заннӣ кифоя 
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мекунад. Вале барои тасдиқ намудани мавҷудияти воқеи фикр 
мавҷуд будани далели қатъӣ ногузир аст.   

  

   



   222 

 

ИҶТИҲОД ВА ТАҚЛИД 

Аллоҳ Таоло бо рисолати сайидамон Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص ба тамоми 

мардум хитоб намуд ва фармуд:   

 

 

"Бигӯ: "Эй мардум, ман фиристодаи Аллоҳ бар ҳамаи шумо 
ҳастам" [7:158],  
 

 

"Эй мардум, аз ҷониби Парвардигоратон бар шумо ҳуҷҷате 
омад" [4:174],  

 

 

"Эй мардум, пайғамбаре ба ҳақ аз ҷониби Аллоҳ бар шумо 
мабъус шуд" [4:170].  

 

Инчунин бо аҳкоми худ ба мардум ва мӯъминон хитоб намуда, 
гуфт:  

 

 

"Эй мардум, аз Парвардигоратон битарсед, ки зилзилаи қиёмат 
ҳодисаи бузургест!" [22:1],  
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"Эй мардум, битарсед аз Парвардигоратон, он ки шуморо аз як 
тан биёфарид" [4:1],  

 

 

 

"Эй касоне, ки имон овардаед, бо кофироне, ки наздики 
шумоянд, ҷанг кунед, то дар шумо шиддату дуруштӣ ёбанд" 
[9:123],  

 

 

"Эй касоне, ки имон овардаед, он гоҳ ки маст ҳастед, гирди 
намоз магардед" [4:43],  

 

 

"Эй касоне, ки имон овардаед, чун барои ҷиҳод раҳсипар шавед, 
нек тафаҳҳус (ҷустуҷӯ) кунед" [4:94],  

 

 

"Эй касоне, ки имон овардаед, ба адолат фарвонраво бошед ва 
барои Аллоҳ шаҳодат диҳед, ҳарчанд ба зиёни худ" [4:135].  

 

Пас бар касе, ки хитобро шунидааст, фаҳмидан ва имон овардан 
воҷиб аст ва бар касе, ки имон овардааст, фаҳмидан ва амал кардан 
воҷиб аст, зеро ин хитоб ҳукми шаръӣ мебошад. Бинобар ин, аслан 
мусулмон бояд худаш аз хитоби Шореъ ҳукми Аллоҳро бифаҳмад, 
зеро хитоб аз тарафи Шореъ бевосита ба ҳама нигаронида шудааст. 
Яъне он натанҳо ба муҷтаҳидон ва уламо, балки ба ҳама 
мукаллафон нигаронида шудааст. Бинобар ин, бар мукаллафон 
фаҳмидани ин хитоб фарз мебошад, то ки ба он амал карда 
тавонанд, зеро бидуни фаҳмидан ба хитоб амал кардан ғайриимкон 
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аст. Пас истинбот кардани ҳукми Аллоҳ бар ҳар як мукаллаф фарз 
аст, яъне иҷтиҳод бар ҳамаи мукаллафон фарз мебошад. Бинобар 
ин, аслан мукаллаф бояд худаш аз хитоби Шореъ ҳукми Аллоҳро 
бигирад, зеро ӯ бо хитоби мазкур хитоб карда шудааст ва он ҳукми 
Аллоҳ мебошад.   

Аммо ба воқеи мукаллафон бингарем, мебинем, ки онҳо дар 
фаҳму идрок ва омӯхтан аз ҳам тафовут доранд, аз ҷиҳати 
донистану надонистан гуногун мебошанд. Бинобар ин, аз далелҳо 
истинбот кардани ҳамаи аҳкоми шаръӣ на ба ҳама муяссар 
мегардад, яъне муҷтаҳид шудани ҳамаи мукаллафон аз имкон 
берун аст. Мақсад фаҳмидани хитоб ва ба он амал кардан мебошад, 
пас фаҳмидани хитоб, яъне иҷтиҳод кардан ба ҳар як мукаллаф фарз 
мегардад. Аммо бо сабаби тафовути аҳли таклиф дар фаҳму идрок 
ва омӯзиш ҳамаи онҳо хитобро фаҳмида наметавонанд, пас 
фарзияти иҷтиҳод бар кифоя будан асос меёбад, ки агар баъзеҳо 
онро анҷом диҳанд, аз дӯши дигарон соқит мегардад. Аз ин рӯ, бар 
мукаллафони мусулмон фарз аст, ки дар байни онҳо муҷтаҳидон 
мавҷуд бошанд, ки аҳкоми шаръиро истинбот кунанд. Бинобар ин, 
воқеи мукаллафон ва ҳақиқати ҳукми шаръӣ чунин аст, ки 
мусулмонон ба ду қисм ҷудо мешаванд – муҷтаҳидон ва 
муқаллидон. Касе, ки ҳукмро худаш бевосита аз далел мегирад, 
муҷтаҳид мебошад ва касе, ки аз муҷтаҳид дар бораи ҳукми шаръии 
масъалае мепурсад, муқаллид мебошад, хоҳ пурсанда барои 
донистану амал кардан пурсида бошад, хоҳ барои донистану ба каси 
дигар таълим додан ва хоҳ танҳо барои донистан. Инчунин ҳар кас 
аз шахси ғайримуҷтаҳид, ки ҳукми шаръиро медонад ва ба каси 
дигар баён карда метавонад, масъалаеро пурсад, муқаллид эътибор 
карда мешавад, хоҳ пурсидашаванда олим бошад, хоҳ омӣ. Ҳар яки 
онҳо дар ин ҳукми шаръӣ ба каси дигар тақлид менамояд, ҳарчанд 
истинботкунандаи ҳукмро нашиносад ҳам. Зеро аз мукаллаф на 
тақлид кардан ба шахс, балки гирифтани ҳукми шаръӣ талаб карда 
шудааст. Маънои муқаллид будан, яъне гирифтани ҳукми шаръӣ бо 
воситаи шахс ва истинбот накардани ҳукм ба шахс тақлид кардан 
нест. Зеро мавзӯъ на шахс, балки ҳукми шаръӣ мебошад. Фарқи 
байни муқаллид ва муҷтаҳид дар он аст, ки муҷтаҳид ҳукми 
шаръиро аз далели шаръӣ худаш истинбот мекунад, вале муқаллид 
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ҳукми шаръиеро мегирад, ки каси дигар истинбот кардааст, хоҳ 
истинботкунандаро шиносад, хоҳ на, модом ки ба ҳукми шаръӣ 
будани он боварӣ дорад. Пазируфтани раъйи нафаре аз байни 
мардум бо эътибори раъйи ҳамон кас ё бо эътибори раъйи фалон 
олим ё фалон муфаккир ё фалон файласуф тақлиди шаръӣ ба ҳисоб 
намеравад. Зеро ин ҳама на тақлиди шаръӣ, балки гирифтани ғайри 
Ислом мебошад, ки ин шаръан ҳаром аст. Ин гуна рафтор ба 
мусулмон ҳалол нест, зеро Аллоҳ ба мо амр кардааст, ки ҳукмро аз 

пайғамбарамон Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص бигирем, на аз ҳеҷ каси дигар. Аллоҳ 

Таоло фармудааст:  

 

 

"Ҳар чӣ пайғамбар ба шумо дод, биситонед ва аз ҳар чӣ шуморо 
манъ кард, иҷтиноб кунед" [59:7].  

 

Дар хусуси амал кардан бо раъйи инсонҳо, наҳй ворид шудааст. 
Дар ҳадис гуфта мешавад:    

 

"Дар ҳақиқат Аллоҳ илмро, баъд аз он ки ба шумо ато кард, 
аз миён намебарад, магар бо қабзи уламо. Пас мардуми ҷоҳил 
боқӣ мемонанд, ки аз онҳо фатво мепурсанд ва онҳо бо раъйи 
худ фатво медиҳанд. Дар натиҷа гумроҳ мешаванд ва гумроҳ 
месозанд". Ин ҳадисро Бухорӣ аз Абдуллоҳ ибни Амр ривоят 
кардааст. Яъне бо раъйе, ки аз ақли худ бофтаанд, фатво медиҳанд. 
Раъйе, ки истинбот карда шудааст, раъйи истинботкунанда 
эътибор карда намешавад, балки он ҳукми шаръист. Аммо он чӣ, ки 
раъй эътибор карда мешавад, раъйест, ки худи шахс аз фикри худ 

бофтааст. Бинобар ин, Расул ملسو هيلع هللا ىلص онро бидъат номиданд. Дар ҳадиси 

саҳеҳ омадааст, ки Набӣ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтаанд: 
 

"Каломи беҳтарин Китоби Аллоҳ ва роҳи беҳтарин роҳи 
Муҳаммад аст. Бадтарин кор мӯҳдасот мебошад ва ҳар як 
бидъат гумроҳист".  
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Ин ҳадисро Муслим аз тариқи ҷобир ибни Абдуллоҳ ривоят 
кардааст. Мӯҳдас бидъат мебошад ва ҳар як ҳукме, ки ба Китоб, 
суннат ва иҷмоъ хилоф аст, хоҳ амал бошад, хоҳ сухан, бидъат 
мебошад. Вале амал ва ашёе, ки аз аҳком нестанд, ба таҳти калимаи 
бидъат дохил намешаванд. Мақсад аз раъйе, ки мазаммат ва наҳй 
карда шудааст, ин гуна амал ва ашё нест, балки барои амал кардан 
аз ягон инсон гирифтани ҳукме ё раъйе ба зери мафҳуми бидъат 
дохил мешавад. Зеро ҳукм бояд танҳо аз далелҳои шаръӣ гирифта 
шавад, на аз ғайри он. Бинобар ин, тақлиде, ки шариат иҷозат 
додааст, чунин аст: Касе, ки дар масъалае ҳукми шаръиро истинбот 
накардааст, барои донистан ва амал кардан ҳукми шаръии ин 
масъаларо аз олим мепурсад, яъне ҳар як кас, ки ҳукми шаръиро 
намедонад, барои донистан ва амал кардан аз каси дигар, ки ин 
ҳукмро медонад, мепурсад, пас ӯ шаръан муқаллид мебошад. 

 

 

 

ИҶТИҲОД 

Иҷтиҳод дар луғат ба кор бастани ҳамаи тавони худ дар таҳқиқи 
амре мебошад, ки ранҷу машаққатро тақозо мекунад. Аммо дар 
истилоҳи усулиён махсусан барои талаби занн дар ягон ҳукми 
шаръӣ ҳама саъю кӯшишро ба кор бурдан мебошад, ки шахс оҷиз 
будани худро аз кӯшиши беш аз он ҳис кунад.  

Иҷтиҳод бо насси ҳадис собит шудааст. Аз Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ривоят 

шудааст, ки ҳангоми ба Яман фиристодани Абӯмӯсо ба вай гуфтанд:  

 

"Бо Китоби Аллоҳ ҳукм кун, агар дар он наёбӣ, пас бо суннати  

Расулуллоҳ. Агар дар он низ наёбӣ, бо раъйи худ иҷтиҳод кун".  

Инчунин аз Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ривоят шудааст, ки ба Муоз ва 

Абӯмӯсои Ашъарӣ ҳангоми ба Яман фиристодани онҳо гуфтанд:  
 

"Бо чӣ ҳукм мекунед?" Онҳо гуфтанд: "Агар ҳукмро дар 
Китобу суннат наёбем, кореро бо кори дигар қиёс намуда, ба 
коре, ки ба ҳақ наздиктар аст, амал мекунем". Ин қиёси онҳо 
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иҷтиҳод дар истинботи ҳукм мебошад. Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ин кори онҳоро 

эътироф намуданд. Аз Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص боз ривоят шудааст, ки ҳангоми 

волии Яман таъин кардани Муоз ба ӯ гуфтанд: 
 

"Бо чӣ ҳукм мекунӣ?" Муоз гуфт: "Бо Китоби Аллоҳ". Расул ملسو هيلع هللا ىلص 

гуфтанд: "Агар дар он наёбӣ?" Муоз гуфт: "Бо Суннати 

Расулуллоҳ". Расул ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд: "Агар дар он низ наёбӣ?" Муоз 

гуфт: "Бо раъйи худ иҷтиҳод мекунам". Расул ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд: "Ҳамд 

ба Аллоҳ, ки фиристодаи Расулуллоҳро ба коре, ки Аллоҳу Расул 
дӯст медоранд, муваффақ гардонидааст". Ин ҳадис дар хусуси 

иқрори Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ба иҷтиҳод кардани Муоз сареҳ аст ва ҳеҷ кас 

пайдо нашудааст, ки дар хусуси иҷтиҳод баҳс ва ихтилоф кунад. 
Ҳукмбарорӣ бо раъйе, ки аз далели шаръӣ истинбот мешавад, 
иҷмои саҳобагон мебошад, яъне саҳобагон дар ҳар воқеае, ки рӯй 
додааст ва дар хусуси он нассе наёфтаанд, ба иҷтиҳод намудан 
иҷмоъ кардаанд. Ин чиз аз онҳо ба мо бо тариқи тавотур расидааст, 
ки дар он шакке нест. Сухани Абӯбакр аз ҳамин ҷумла аст, ки чун ӯро 
дар хусуси "калола" пурсиданд, гуфт: "Дар хусуси он бо раъйи худ 
мегӯям. Агар дуруст бошад, аз тарафи Аллоҳ аст ва агар хато бошад, 
аз тарафи ман ва аз тарафи шайтон буда, Аллоҳ аз он пок аст. Калола 
касест, ки на падар ва на фарзанд дорад". "Дар хусуси он бо раъйи 
худ мегӯям" гуфтани Абӯбакр маънои онро надорад, ки раъйи 
мазкур аз назди худи ӯ бошад, балки ба маънои "он чиро, ки аз 
лафзи "калола" дар оят фаҳмидаам, мегӯям" мебошад. "Калола" дар 
забони арабӣ нисбат ба се кас истифода бурда мешавад: нисбат ба 
касе, ки на падар ва на фарзанд гузоштааст, нисбат ба мухаллафоне, 
ки на фарзанд ва на падар ҳастанд, нисбат ба наздиконе, ки аз 
ҷиҳати фарзанд ва падар нестанд. Пас кадоми ин маъноҳо ба 
"калола", ки дар оят омадааст, мутобиқ мебошад? Абӯбакр яке аз се 
маънои мазкурро дар асоси қавли зерини Аллоҳ Таоло фаҳмид:  

 
 

 

"Ва агар марде ё зане бимирад ва меросбари вай на падар бошад 
ва на фарзанди ӯ (агар марде ё зане, ки аз ӯ мерос бурда 
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мешавад, калола бошад). [4:12] ( ) ин ҷо хабари ( ) аст, яъне 

агар аз марди калола мерос бурда шавад. Инчунин Абӯбакр шояд ин 
маъноро аз ояти дигар:  

 

 

"Бигӯй, ки Аллоҳ дар бораи калола бароятон фатво медиҳад: 
ҳар гоҳ марде, ки фарзанде надошта бошад бимирад" [4:176], ва 
ё аз ҳадисе дар бораи сабаби нузули ояти:   

 

 

"Бигӯй, ки Аллоҳ бароятон фатво медиҳад" [4:176], фаҳмида 
бошад. Чи тавре ки Муслим ривоят кардааст:  

 

"Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ҷобир ибни Абдуллоҳро, ки бемор буд, аёдат 

намуданд. Ҷобир ибни Абдуллоҳ гуфт: "Ман калола ҳастам, пас 
дар моли худ чӣ тавр рафтор кунам?". Сипас ояти ( )- ҳар 

гоҳ марде бимирад" нозил шуд". Пас ин раъйе, ки Абӯбакр изҳор 
дошт, иҷтиҳод аст, на раъйе, ки аз назди худ бофтааст. Инчунин 
Абӯбакр на ба модари падар, балки ба модари модар мерос таъин 
кард. Баъзе ансориён гуфтанд: "Аз майит ба зане мерос таъин кардӣ, 
ки агар ин зан вафот мекард, ин мард аз ӯ мерос намегирифт, вале 
занеро вогузоштӣ, ки агар ӯ вафот мекард, ин мард ҳамаи моли ӯро 
мерос мегирифт". Пас Абӯбакр ба ин раъй қарор кард, ки дар ин 
навъи мерос ҳар ду шарик карда шаванд. Ин низ аз ҷумлаи иҷтиҳод 
аст. Ҳукми Абӯбакр дар хусуси баробар кардани ато низ аз ҷумлаи 
иҷтиҳод аст. Умар гуфт: "Касеро, ки ба хотири ҳиҷрат кардан ба сӯи 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص аз баҳри хону монаш гузаштааст, бо касе, ки маҷбуран 

ба Ислом даромадааст, баробар накун". Абӯбакр гуфт: "Онҳо барои 
Аллоҳ мусулмон шуданд ва аҷрашон бар ӯҳдаи Аллоҳ мебошад, 
аммо дунё ба ҳама мерасад". Инчунин маънои сухани Умар: "дар 
хусуси бобо – падари падар бо раъйи худ ҳукм мекунам ва дар ин 
хусус бо раъйи худ мегӯям" бо фаҳми худ, ки аз нусус фаҳмидаам 
мебошад ва ин аз ҷумлаи иҷтиҳод аст. Инчунин ҳалли қазияи мерос 
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аз тарафи Умар аз ҷумлаи иҷтиҳод аст. Қазия чунин буд: Зане вафот 
кард, ки шавҳар, модар, ду бародари ҳаммодар ва ду бародари айнӣ 
дошт. Умар дар ин бора аввал ба раъйе омад, ки барои бародарони 
ҳаммодар сеяки фариза (мерос)-ро таъин кунад, дар натиҷа барои 
бародарони айнӣ чизе боқӣ намонд. Онҳо гуфтанд: "Фарз кунем, ки 
падари мо Ҳимор аст (дар ривояте Ҳаҷар омадааст), оё мо аз як 
модар нестем?" Он гоҳ Умар аз раъйи худ баргашт ва ҳукм кард, ки 
ҳамаи онҳо дар сеяки мерос шарик карда шаванд. Дар айни замон 
баъзе саҳобагон раъйи дигар доштанд ва чунон ки Умар рафтор 
кард ва дар насс сареҳ омадааст, ба шавҳар нисфи мерос ва ба модар 
шашяки меросро доданд. Инчунин ба насс амал намуда, ба 
бародарони ҳаммодар сеякро доданд, ки дар натиҷа ба бародарони 
айнӣ чизе боқӣ намонд. Бинобар ин, ба онҳо аз мерос чизе надоданд. 
Умар чунин фаҳмид, ки бародарони ҳаммодар бародарони мард аз 
як модар мебошанд, пас ин чиз ҳам ба бародарони аз як модар ва 
ҳам ба бародарони аз як падару модар рост меояд. Модар дар байни 
онҳо муштарак аст, пас агар барои бародарони ҳампадар чизе 
набошад, он чизе боқӣ мемонад, ки бо эътибори бародарони 
ҳаммодар будан ба он ҳақдор ҳастанд. Саҳобагони дигар ба таври 
дигар фаҳмиданд ва ҳар яки онҳо бо раъйи худ иҷтиҳод намуданд, 
яъне нассро фаҳмиданд. Дигар мисоли иҷтиҳод ин аст, ки чун ба 
Умар гуфтанд: "Сумра аз тоҷирони яҳуд ба ҷои ушр хамр гирифта, 
онро ба сирко табдил дод ва фурӯхт". Умар гуфт: "Аллоҳ ҷони 

Сумраро бигирад, оё намедонист, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص фармудаанд:  
 

"Аллоҳ яҳудонро лаънат кунад. Ба онҳо равғани ҳайвон 
ҳаром карда шуд, пас онҳо равғани ҳайвонро гудохтанд, сипас 
фурӯхтанд". Ин ҳадисро Муслим аз тариқи Ибни Аббос ривоят 
кардааст. Сухани мазкури Умар низ аз ҷумлаи иҷтиҳод аст. Зеро ӯ 
хамрро бо равғани ҳайвон қиёс намуд ва ҳаром карда шудани он 
ҳаром карда шудани пули он мебошад. Сухани Алӣ  дар бораи 
ҳадди хамрнӯшӣ низ аз қабили иҷтиҳод аст:   

 

"Ҳар кас хамр нӯшад, сухани беҳуда мегӯяд ва ҳар кас сухани 
беҳуда гӯяд, тӯҳмат мекунад. Бинобар ин, мепиндорам, ки 
ҳадди хамрнӯшанда ҳадди тӯҳматкунанда мебошад". Ин қиёси 
хамрнӯшӣ бо тӯҳматзанӣ мебошад, зеро он эҳтимоли тӯҳматзаниро 
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дорад. Ин ба он эътибор аст, ки шариат гоҳо эҳтимоли мавҷудияти 
ягон чизро ба ҷои ҳамон чиз мегузорад, чунон ки хобро ба ҷои ҳадас 
гузошт ва ваттиро дар воҷибияти идда ба ҷои банд шудани ҳақиқии 
бачадон гузошт. Ин ҳама иҷтиҳод аз тарафи саҳобагон ва иҷмои 
онҳо бар иҷтиҳод мебошад.  Татбиқи ҳукм бар масъалаҳое, ки дар 
таҳти ин ҳукм дохил мешаванд, на иҷтиҳод, балки фаҳмидани 
ҳукми шаръӣ мебошад. Зеро иҷтиҳод истинбот кардани ҳукм аз 
насс мебошад, ё аз мантуқи насс, ё аз мафҳуми насс, ё аз далолати 
насс, ё аз иллате, ки дар насс ворид шудааст. Ин истинбот метавонад 
истинботи ҳукми куллӣ аз далели куллӣ бошад, монанди истинботи 
мавҷудияти ҷазо барои ғоратгар аз он ки Шореъ буридани дастро 
ҳадди дуздӣ таъин кардааст. Инчунин метавонад истинботи ҳукми 
ҷузъӣ аз далели ҷузъӣ бошад, монанди истинботи ҳукми иҷора аз 

амали зерини Расул ملسو هيلع هللا ىلص:   

 

"Расул ملسو هيلع هللا ىلص аз Банӣ-Дийл роҳбалади моҳирро ба иҷора 

гирифтанд". Ин ҳадисро Бухорӣ ривоят кардааст. Инчунин 
монанди истинботи ҳукми иҷора аз сухани зерини Аллоҳ Таоло:  

 

 

"Ва агар фарзанди шуморо шир медиҳанд, муздашонро 
бидиҳед" [65:6].  

Ё монанди истинботи ҳукми атои музди иҷоракор баробари 

анҷом додани кор аз қавли зерини Расул ملسو هيلع هللا ىلص:   

 

"Ба иҷоракор пеш аз хушк шудани арақаш муздашро бидиҳед".  

Ин ҳадисро Ибни Моҷа аз тариқи Абдуллоҳ ибни Умар ривоят 
кардааст. Ин далели ҷузъӣ барои ҳукми ҷузъӣ мебошад. Пас, 
истинботи ҳукми куллӣ аз далели куллӣ ва истинботи ҳукми ҷузъӣ 
аз далели ҷузъӣ – ҳама иҷтиҳод эътибор карда мешаванд, зеро ин 
аз далел гирифтани ҳукм аст, хоҳ гирифтани ҳукми умумӣ аз далели 
умумӣ бошад ва хоҳ гирифтани ҳукми хос аз далели хос. Пас ин ҳама 
дар фаҳмидани ҳукм аз далел ба харҷ додани тамоми қувваву 
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кӯшиш мебошад. Вале татбиқи ягон ҳукм ба масъалаҳои нав, ки 
таҳти маънои ин ҳукм дохил мешаванд, таҳти ин ҳукм шомиланд ва 
фарде аз афроди ҳукм мебошанд, иҷтиҳод эътибор карда 
намешавад. Масалан, Аллоҳ мурдорро ҳаром гардонидааст ва вақте 
ки мо говеро то мурдан ба сараш мезанем ва мекушем, гӯшти вай 
хӯрда намешавад, чунки он мурдор мурдор шуд, яъне ба тариқи 
шаръӣ забҳ карда нашуд ва гӯшти мурдор ҳаром аст. Ё ҳукми гӯшти 
консервшуда, ки он аз гӯшти гови бо тариқи номашрӯъ забҳшуда 
гирифта шудааст. Хӯрдан ва фурӯхтани ин гуна гӯшти консервшуда 
шаръан ҳаром аст. Ин ҳукм истинбот карда нашудааст, балки ба 
таҳти ибораи "гӯшти мурдор" шомил мешавад. Масалан, забҳкардаи 
дуруз хӯрда намешавад, зеро он куштаи мусулмон ё куштаи аҳли 
китоб нест. Пас ҳукми мазкур – ҳаром будани хӯрдани куштаи дуруз 
истинбот карда нашудааст, балки ба он ҳукми маъруф – нахӯрдани 
куштаи кофирони ғайри аҳли китоб татбиқ карда шудааст. 
Масалан, ҷоизии узви Маҷлиси шӯро будани зан ҳукми шаръист. Ин 
ҳукм истинбот карда нашудааст, балки ба он ҳукми ваколат татбиқ 
карда шудааст, узвияти Маҷлиси шӯро ваколат дар раъӣ мебошад. 
ҷоиз аст, ки зан дар раъй каси дигарро вакил кунад ва ё худаш аз 
тарафи каси дигар вакил шавад. Масалан, закот танҳо ба фақир сарф 
карда мешавад ва фақирӣ бо нишонаи занние дониста мешавад, ки 
ба эътибор доштани он шаръан далел қоим шудааст. Дар ин хусус 
танҳо бо сухани адл ҳукм карда мешавад ва адли ӯ бо занн дониста 
мешавад. Инчунин барои донистани қибла ҷустуҷӯ карда мешавад, 
то ки баъд аз ҷустуҷӯ қибла дониста шавад ва ҳоказо. Ин ҳама аз 
қабили иҷтиҳоде нест, ки истинбот кардани аҳком аз далелҳои 
шаръӣ бошад, балки аз қабили татбиқи аҳком бар ҷузъиёт ё 
фаҳмидани ҷузъиёт ва татбиқи аҳком бар онҳо мебошад. Ин ҳама ба 
қазо дохил шуда, ба иҷтиҳод дохил намешаванд ва иҷтиҳод ба ҳисоб 
намеравад, зеро ҳукми муайяни шаръиро муқаррар намекунад, 
балки ҳукми шаръии қаблан муайяншуда ва донисташударо ба ягон 
ҳодиса татбиқ мекунад. Пас агар ҳодисаи дигаре аз навъи ҳамон 
ҳодиса ояд, ҳукми мазкур, чи тавре ки бар он ҳодиса татбиқ карда 
шудааст, бар он татбиқ карда мешавад ва ин иҷтиҳод эътибор карда 
намешавад. Аҳкоми шаръӣ баъд аз донистани он аз далел на 
иҷтиҳод карданро, балки татбиқ карданро талаб мекунад, ки ин бар 
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хилофи нусуси шаръист. Зеро нусус иҷтиҳод карданро талаб 
мекунад, то ки аз он ҳукми шаръӣ гирифта шавад. Бинобар ин, 
иҷтиҳоди шаръӣ, ки иҷтиҳод эътибор карда мешавад, сафарбар 
кардани ҳамаи нерӯ дар татбиқ кардани аҳкоми шаръӣ ба 
масъалаҳое нест, ки таҳти ин аҳком дохил мешаванд, балки 
сафарбар кардани ҳамаи нерӯ дар фаҳмидани нусуси шаръӣ ва 
истинбот кардани ҳукм аз онҳост.  

Нусуси шаръии исломӣ аз мусулмонон иҷтиҳод карданро талаб 
мекунанд. Зеро нусуси шаръӣ на муфассал, балки муҷмал омадаанд, 
ки ба ҳамаи воқеаҳои банӣ-инсон мувофиқ меоянд. Фаҳмидани ин 
нусус ва истинботи ҳукми Аллоҳ дар онҳо ба сафарбар кардани 
ҷидду ҷаҳд эҳтиёҷ дорад, то ки аз онҳо ҳукми шаръии ҳар як ҳодиса 
гирифта шавад. Ҳатто нусусе, ки муфассал омадаанд ва ба тафсилот 
дахл менамоянд, дар асли худ умумӣ ва муҷмал мебошанд. Масалан, 
оёти мерос муфассал омада, ба тафсилоти дақиқ дахл кардаанд. Бо 
вуҷуди ин, оёти мазкур аз ҷиҳати аҳкоми ҷузъӣ дар масъалаҳои басо 
зиёд ба фаҳмидану истинбот кардан эҳтиёҷ доранд, монанди 
масъалаи "калола" ва масъалаҳои ҳуҷб. Ҳамаи муҷтаҳидон мегӯянд, 
ки фарзанд, хоҳ мард бошад, хоҳ зан, бародаронро аз мерос маҳрум 
месозад, чунки аз калимаи "валад" ҳар як фарзанд – писар ва духтар 
дар назар дошта мешавад. Ибни Аббос чунин мегӯяд: "Духтар 
маҳрум намекунад, зеро аз калимаи "валад" танҳо мард дар назар 
дошта мешавад". Пас ин нишон медиҳад, ки ҳатто нусусе, ки ба 
тафсилот дахл намудааст, муҷмал омадаанд ва фаҳмидану 
истинботи ҳукм аз онҳо ба иҷтиҳод эҳтиёҷ дорад.  

Илова бар ин, нусусе, ки ба тафсилот дахл намудааст, ба татбиқ 
карда шудан бар ҳодисаҳои нав эҳтиёҷ доранд. Вале мақсад аз 
иҷтиҳод дар нусус на татбиқ кардан, балки истинботи ҳукм аз 
нусуси муҷмал аст. Нусус, ҳарчанд ба тафсилот дахл намуда бошанд 
ҳам, умумӣ ва муҷмал мебошанд. Зеро онҳо нусуси ташреӣ ҳастанд 
ва нусуси ташреӣ, гарчи ба тафсилот дахл намоянд ҳам, табиатан 
умумӣ ва муҷмаланд. Нусуси шаръӣ, хоҳ аз Китоб бошанд ва хоҳ аз 
суннат, шоистатарин нусуси ташреӣ барои майдони фикрронӣ 
шудан, васеътарин нусуси ташреӣ барои маҷоли умумигардонӣ 
шудан ва самараноктарин нусуси ташреӣ барои рӯёндани қоидаҳои 
умумӣ мебошанд. Танҳо ин нусус барои ҳамаи халқу умматҳо нусуси 
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ташреӣ шуда метавонанд. Шоистатарин нусус будани нусуси 
ташреӣ барои майдони фикрронӣ шудан дар он намоён аст, ки ин 
нусус тамоми навъҳои алоқаҳои байни тамоми мардумро дар бар 
мегиранд. Сабаб ин аст, ки ҳамаи навъҳои алоқаҳо, хоҳ алоқаҳои 
байни баъзе афрод бо баъзеи дигар бошад, хоҳ алоқаҳои байни 
давлату раият ва хоҳ алоқаҳои байни давлатҳо ва халқҳову умматҳо 
бошад, ҳарчанд навбанав, сершумор ва гуногуннавъ бошад ҳам, 
фикр аҳкоми онҳоро аз ин нусуси шаръӣ истинбот карда метавонад. 
Ҳамин тавр, нусуси шаръӣ шоистатарин нусус барои майдони 
фикрронӣ шудан дар байни ҳама нусусҳои ташреӣ мебошанд. Аммо 
шоистатарин нусус будани он барои маҷоли умумигардонӣ шудан 
дар ҷумлаву лафзҳо ва услуби сабки онҳо аз ҷиҳати дар бар 
гирифтани мантуқ, мафҳум, далолат, таълил ва қиёси иллат 
равшану аён аст. Ин ҳама истинботро осон, доимӣ ва 
дарбаргирандаи ҳар як амал мегардонад, инчунин ин нусусро на 
маҳдуд аз дарбаргирии ҳама чиз, балки комилу умумӣ мегардонад. 
Самараноктарин нусус будани онҳо барои рӯёндани қоидаҳои 
умумӣ дар фарох будани маъноҳои умумие, ки ин нусус дар бар 
мегиранд, инчунин дар табиати ин маъноҳои умумӣ намоён 
мегардад. Сабаб ин аст, ки Қуръону ҳадис ҳатто ҳангоми ба 
тафсилот дахл намудан бо хатҳои фарох ворид шудаанд. Табиати 
хатҳои фарох ин нусусро ба маъноҳои умумие табдил медиҳанд, ки 
ба таҳти онҳо куллиёту ҷузъиёт дохил мешавад. Аз ин рӯ, маъноҳои 
умумӣ сермаъно ва фарогир мебошанд. Илова бар ин, далолатҳои 
ин маъноҳои умумӣ корҳои воқеии маҳсус буда, аз қабили корҳои 
фаразии назарӣ ё мантиқӣ нестанд. Ин нусус дар айни замон барои 
муолиҷаи инсон ҳастанд, на барои муолиҷаи афроди муайян, яъне 
новобаста ба мазҳари ғаризае, ки ба ин феъл тела медиҳад, барои 
баёни ҳукми феъли инсонанд. Бинобар ин, онҳо ба маъноҳои 
сершумор ва аҳкоми зиёд мувофиқ мебошанд. Ҳамин тавр, нусуси 
шаръӣ самараноктарин нусус барои рӯёндани қоидаҳои умумӣ 
ҳастанд.  

Ҳақиқати нусуси шаръӣ аз ҷиҳати ташреӣ ҳамин аст. Агар ба ин 
илова карда шавад, ки нусуси шаръӣ барои банӣ-инсон аз ҷиҳати 
инсон будани онҳо омадаанд ва барои тамоми умматҳову халқҳо 
ташреъ мебошанд, аён мегардад, ки барои ба тарзи ташреӣ 
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фаҳмидану татбиқ кардани нусус дар ҳама вақт, гирифтани ҳукми 
шаръии ҳар як ҳодиса аз нусус бояд муҷтаҳидон вуҷуд дошта 
бошанд.   

Ҳар рӯз ҳодисаҳои навбанав рух медиҳад ва ба ягон теъдод 
маҳдуд намешавад. Пас, бояд муҷтаҳиде бошад, ки барои ҳар як 
ҳодисаи рӯйдиҳанда ҳукми Аллоҳро истинбот кунад. Дар акси ҳол 
ҳукми Аллоҳ дар хусуси ҳодисаҳо номаълум мемонад, ки ин ҷоиз 
нест.   

Иҷтиҳод бар мусулмонон фарзи кифоя аст, агар баъзе 
мусулмонон иҷтиҳод кунанд, аз мусулмонони дигар соқит мегардад 
ва агар ҳеҷ кас иҷтиҳод накунад, тамоми мусулмонони асре, ки 
муҷтаҳид вуҷуд надошт, гунаҳкор мешаванд. Бинобар ин, мутлақо 
ҷоиз нест, ки ягон аср аз муҷтаҳид холӣ монад, зеро дар дин фақеҳ 
будан ва иҷтиҳод кардан фарзи кифоя аст, агар ҳама ба тарки он 
иттифоқ кунанд, гунаҳкор мешаванд. Агар аз барпокунандаи ин 
фарз холӣ мондани асре ҷоиз мебуд, аз ин бар залолат, яъне ба 
тарки гирифтани аҳкоми Аллоҳ иттифоқ кардани мардуми ин аср 
бармеомад, ки ин ҷоиз нест. Илова бар он ки роҳи ягонаи донистани 
аҳкоми шаръӣ иҷтиҳод мебошад, агар асре аз муҷтаҳид холӣ монад, 
ки дар донистани аҳком бар ӯ такя кардан мумкин аст, ин чиз боиси 
вогузоштани шариат ва аз байн рафтани аҳком мегардад, ки ин ҷоиз 
нест.  

Муҷтаҳид тавоноии худро дар истинботи ҳукм сарф мекунад, 
агар дуруст истинбот кунад, ду аҷр мегирад ва агар хато истинбот 

кунад, як аҷр мегирад. Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص фармудаанд:   
 

"Ҳоким ҳангоми ҳукм кардан, агар дуруст иҷтиҳод кунад, ду 
аҷр ва агар хато иҷтиҳод кунад, як аҷр мегирад". Ин ҳадисро 
Бухорӣ ва Муслим ривоят кардаанд. Саҳобагон бар он иҷомъ 
кардаанд, ки дар аҳкоми шаръии масъалаҳои зании фиқҳӣ аз 
муҷтаҳидон гуноҳ бардошта мешавад, вале дар масъалаҳои қатъӣ, 
монанди воҷибияти ибодатҳо ва ҳаромияти зинову қатл, иҷтиҳод 
карда намешавад ва дар бобати онҳо ихтилофе нест. Бинобар ин, 
саҳобагон дар масъалаҳои заннӣ ихтилоф кардаанд, вале дар хусуси 
масъалаҳои қатъӣ ихтилоф накардаанд.  
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Муҷтаҳид дар масъалаҳои заннӣ, гарчи дар раъй қобилияти 
хато кардан дошта бошад ҳам, дар он чӣ, ки бо иҷтиҳодаш мерасад, 
дурусткор ба ҳисоб меравад. Вале дурусткории муҷтаҳид ба маънои 
"мутлақ ба ҳақ расидан" нест. Зеро ин чиз нисбат ба ҳукми заннӣ ба 

воқеъ мувофиқ намеояд, инчунин Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص муҷтаҳидро 

хатокунанда номидаанд. Мақсад аз дурусткории муҷтаҳид 
дурустиест, ки ба хато мухолиф нест, на дурустие, ки муқобили 
хатост. Хатокунандаро дурусткор номидан бо эътибори он аст, ки 
дар бораи аҷр гирифтани муҷтаҳид ҳатто ҳангоми хато кардан насс 
омадааст, на бо эътибори он, ки ӯ хато накунад.  

Бинобар ин, ҳар як муҷтаҳид мувофиқи занни худ бо дурустие, 
ки ба хато мухолиф нест, дурусткор ба ҳисоб меравад. Пас ин 
дурусткорӣ аз қабили "дуруст рафтор кард" мебошад, на аз қабили 
"ба ҳақ расид".   
 

 

 

 

ШАРТҲОИ ИҶТИҲОД 

Таърифи иҷтиҳод чунин аст: Иҷтиҳод сафарбар кардани ҳамаи 
нерӯ барои талаби занн дар ягон ҳукми шаръист, ки шахс аз анҷоми 
беш аз он дар худ оҷизиро ҳис кунад, яъне фаҳмидани насси шаръӣ 
аз Китобу суннат баъд аз сарф кардани охирин тавоноӣ дар роҳи 
расидан ба ин фаҳмиш барои донистани ҳукми шаръӣ мебошад. Ин 
чунин маъно дорад, ки дар истинботи ҳукми шаръӣ бояд се чиз 
мукаммал гардад, то шахс бо иҷтиҳоди шаръӣ истинбот намояд, 
яъне барои иҷтиҳод номида шудани амал бояд се чиз мукаммал 
гардад: якум – тавоноиро бояд чунон сарф кард, ки шахс аз анҷоми 
беш аз он дар худ оҷизиро ҳис кунад; дуюм – сарф кардани тавоноӣ 
бояд дар хусуси яке аз аҳкоми шаръӣ бо мақсади талаби занн бошад; 
сеюм – ин талаби занн бояд аз нусуси шаръӣ бошад. Талаби яке аз 
аҳкоми шаръӣ аз ғайри нусуси шаръӣ ҷоиз нест, зеро ҳукми шаръӣ 
хитоби Шореъ мебошад, ки ба амалҳои бандагон тааллуқ дорад. 
Маънои ин чунин аст: шахсе, ки тавоноӣ сарф накардааст, муҷтаҳид 
эътибор карда намешавад; шахсе, ки дар хусуси маърифату раъйҳои 
ғайри аҳкоми шаръӣ тавоноӣ сарф кардааст, муҷтаҳид эътибор 
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карда намешавад; шахсе, ки дар хусуси аҳкоми шаръӣ аз ғайри 
нусуси шаръӣ заннро талаб кардааст, муҷтаҳид эътибор карда 
намешавад. Пас, муҷтаҳид танҳо шахсест, ки барои донистани 
ҳукми Аллоҳ бо мақсади фаҳмидани нусуси шаръӣ тавоноӣ сарф 
кардааст. Олимони дигар, ки сухани пешвои мазҳабашонро шарҳ 
медиҳанд ё суханони ӯро фаҳмида, аз онҳо аҳком истинбот 
мекунанд ё суханони баъзе олимонро бар баъзи дигар бо ғайри 
тариқи далелҳои шаръӣ тарҷеҳ медиҳанд ва амсоли инҳо, 
мувофиқи таърифи мазкур, муҷтаҳид ба ҳисоб намераванд. Аз ин 
бармеояд, ки иҷтиҳод, баъд аз он ки барои донистани ҳукми Аллоҳ 
дар роҳи расидан ба ин фаҳм тамоми тавоноӣ сарф карда мешавад, 
ба фаҳмидани нусуси шаръӣ маҳдуд мегардад. Пас, нусуси шаръӣ 
маҳалли фаҳм, инчунин маҳалли талаби занн дар хусуси яке аз 
аҳкоми шаръӣ мебошад.  

Бояд равшан бошад, ки танҳо Китобу суннат нусуси шаръиянд, 
нусуси ғайри ин ду новобаста ба мартабаи гӯяндаи он нусуси шаръӣ 
эътибор карда намешавад. Бинобар ин, сухани Абӯбакр, ё Умар, ё 
Алӣ ва ё саҳобаи дигар аз ягон ҷиҳат нусуси шаръӣ эътибор карда 
намешавад. Инчунин сухани муҷтаҳидон, монанди ҷаъфар, Шофеӣ, 
Молик ва ғайра мутлақо нусуси шаръӣ эътибор карда намешавад. 
Пас, сарф кардани тавоноӣ дар истинбот кардани ҳукм аз сухани 
саҳобагону муҷтаҳидон ва фарзандони дигари башар, новобаста ба 
шахсияташон, иҷтиҳод нест. Шахсе, ки дар истинботи ҳукм аз 
сухани онҳо тавоноӣ сарф кардааст, муҷтаҳид ба ҳисоб намеравад. 
Инчунин ҳукме, ки аз сухани онҳо истинбот карда шудааст, ҳукми 
шаръӣ эътибор карда намешавад. Балки он раъйи шахсии 
истинботкунанда аст, ки шаръан арзише надорад. Илова бар ин, 
истинбот кардани ҳукме аз сухани ягон саҳоба ё тобеин ё муҷтаҳид 
ва каси дигар шаръан ҷоиз нест. Ин кор истинбот кардани ҳукми 
шаръӣ аз ғайри Китобу суннат мебошад, ки шаръан ҳаром аст. Ин 
кор бо ғайри нозилкардаи Аллоҳ ҳукм кардан мебошад, зеро 
нозилкардаи Аллоҳ бо Китобу суннат маҳдуд аст ва Аллоҳ ҷуз онҳо 
ягон чизро нозил накардааст. Пас, гирифтани ҳукм аз сухани онҳо 
гирифтани ҳукм аз ғайри нозилкардаи Аллоҳ ва ҳукм кардан бо 
ғайри нозилкардаи Аллоҳ мебошад, ки ин қатъиян ҳаром аст.  
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Китобу суннат каломи арабиянд, ки аз тарафи Аллоҳ Таоло ё 
лафзан ва маънан ваҳй карда шудааст ва он Қуръон мебошад ва ё 

танҳо маънан ваҳй карда шуда, Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ин маъноро бо лафзи 

худ ифода кардаанд ва он ҳадис мебошад. Ба ҳар ҳол, Китобу суннат 

каломи арабӣ ҳастанд, ки онро Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص гуфтаанд. Ин калом ё 

танҳо маънои луғавӣ дорад, иамилак иднаном (мутрофийн), ё танҳо 
маънои шаръӣ дорад ва маънои луғавиаш фаромӯш шудааст, 
монанди калимаи ( ), ё маънои ҳам луғавӣ ва ҳам шаръӣ дорад, 

монанди калимаи ( ) дар мисоли ( ) ва ( ). Пас, бояд 

фаҳмиши шахс ба маърифатҳои луғавӣ ва шаръӣ такя намояд, то ӯ 
нассро фаҳмида, ба донистани ҳукми Аллоҳ расида тавонад. Аз ин 
рӯ, ҳама шартҳои иҷтиҳод дар атрофи мукаммалии ду чиз: 
маърифатҳои луғавӣ ва маърифатҳои шаръӣ, давр мезананд. 
Мусулмонон дар аввали Ислом то охири асри дуюм барои 
фаҳмидани нусуси шаръӣ на аз ҷиҳати луғавӣ ба қоидаҳои муайян 
эҳтиёҷ доштанд, на аз ҷиҳати шаръӣ. Зеро замони онҳо ба замони 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص наздик буд ва онҳо дар ҳаёт ба дин аҳамият медоданд, 

инчунин истеъдоди луғавии онҳо саломат буд ва аз вайронии забон 
дур буданд. Бинобар ин, дар он вақт барои иҷтиҳод ягон хел 
шартҳои маъруф вуҷуд надошт ва иҷтиҳод чизи маъруф буд. 
Шумораи муҷтаҳидон ҳазорҳо нафарро ташкил мекард. Дар воқеъ, 
ҳамаи саҳобагон ва бештари ҳокимон, волиён ва қозиён муҷтаҳид 
буданд. Вале баъдтар чун ба забони арабӣ табоҳӣ роҳ ёфт, барои 
нигаҳдории он қоидаҳои муайян гузоштанд, мардум бо дунё 
машғул шуда, шумораи шахсоне, ки бештари вақти худро барои дин 

сарф мекарданд, коста гашт, инчунин аз забони Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص 

бардурӯғ сухан гуфтан ривоҷ ёфта, барои носиху мансух, барои 
қабул ё радди ҳадис ва барои фаҳмидани кайфияти аз оят ё ҳадис 
истинбот кардани ҳукм қоидаҳо гузошта шуд. Вақте ки ин корҳо ба 
вуқӯъ омад, шумораи муҷтаҳидон коҳиш ёфт ва муҷтаҳид дар асоси 
қоидаҳои муайян ба иҷтиҳод пардохта, ба истинботҳои муайяне 
мерасид, ки ба қоидаҳои муҷтаҳиди дигар хилоф буд. Ин қоидаҳо ё 
бо сабаби машғулияти доимии муҷтаҳид бо истинботи аҳком аз 
нусус ба вуҷуд омад ва дар натиҷа ба тариқати ягона табдил ёфт, ки 
тибқи он амал мекард ёки ба қоидаҳои муайян пайравӣ намуда, 
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мутобиқи онҳо ба истинбот мепардохт. Дар натиҷа муҷтаҳидоне ба 
миён омаданд, ки барои фаҳмидани нусуси шаръӣ ва гирифтани 
ҳукми шаръӣ аз нусуси шаръӣ бо тариқати муайян иҷтиҳод 
карданд. Баъзе муҷтаҳидон дар тариқати иҷтиҳод ба шахсе тақлид 
намуданд, на дар аҳком, балки аҳкомро дар асоси тариқати ҳамон 
шахс истинбот карданд. Баъзе мусулмононе, ки баъзе маърифатҳои 
шаръиро азхуд карда буданд, на дар ҳама масъалаҳо, балки танҳо 
дар масъалае, ки ба онҳо рӯбарӯ меомад, дар талаби занн барои ягон 
ҳукми шаръӣ тавоноии худро сарф намуданд. Ҳамин тавр, дар 
байни мусулмонон се навъи муҷтаҳидон пайдо шуданд: муҷтаҳиди 
мутлақ, муҷтаҳиди мазҳаб ва муҷтаҳиди масъала.   

Муҷтаҳиди мазҳаб касест, ки дар тариқати иҷтиҳод ба яке аз 
муҷтаҳидон пайравӣ мекунад, вале дар аҳком ба имоми мазҳабаш 
пайравӣ намекунад, балки худаш иҷтиҳод мекунад. Муҷтаҳиди 
мазҳаб ҷуз донистани аҳком ва далелҳои мазҳаб шартҳои дигар 
надорад. Ӯ метавонад ба аҳкоми мазҳаб пайравӣ намояд ва дар худи 
ин мазҳаб бо раъйи худ ба аҳкоми мазҳаб мухолиф бошад. Аз ин рӯ, 
барои касе, ки ба мазҳаб пайравӣ кардааст, ҷоиз аст, ки дар ин 
мазҳаб иҷтиҳод намояд ва ҳангоми зоҳир шудани далели қавитар 
дар баъзе аҳкому масоил бо имоми мазҳаб мухолиф бошад. Аз 
имомон ривоят шудааст, ки гуфтаанд: "Агар ҳадис саҳеҳ бошад, он 
мазҳаби ман аст, сухани маро вогузоред". Равшантарин мисоли ин 
гуна муҷтаҳид имом Ғаззолӣ мебошад. Ӯ пайрави мазҳаби шофеист, 
вале дар мазҳаби шофеӣ иҷтиҳодҳое дорад, ки бо иҷтиҳодҳои худи 
имом Шофеӣ мухолифанд. Муҷтаҳиди навъи дуюм муҷтаҳиди 
масъала мебошад, ки шартҳо ва тариқати муайян надорад. Балки ба 
ҳар касе, ки баъзе маърифатҳои шаръӣ ва луғавиро бо миқдори ба 
фаҳмидани нусуси шаръӣ имкондиҳанда медонад, ҷоиз аст, ки дар 
як масъала иҷтиҳод намояд. ҷоиз аст, ки ӯ дар масъалае раъйу 
далелҳои муҷтаҳидон ва ваҷҳи далеловарии онҳоро баррасӣ 
намояд, дар натиҷа ба фаҳми муайяни ҳукми шаръӣ бирасад, ки хоҳ 
ба раъйи муҷтаҳидон мувофиқ бошад, хоҳ мухолиф, дар хусуси 
ҳукми шаръӣ будани он гумонаш ғолиб ояд. ҷоиз аст, ки ӯ дар 
масъалае далелҳои шаръиро баррасӣ намуда, аз онҳо чизеро 
бифаҳмад, ки хоҳ ин масъала пештар аз тарафи муҷтаҳидон 
мавриди баҳс қарор гирифта бошад ва хоҳ на, дар хусуси ҳукми 
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шаръӣ будани он гумонаш ғолиб ояд. Ба муҷтаҳиди як масъала 
кифоя аст, ки чизҳои ба ин масъала тааллуқдор ва дар хусуси ин 
масъала заруриро бидонад. Дар ин бобат надонистани чизҳое, ки ба 
масъалаи мазкур тааллуқ надоранд, аз қабили масъалаҳои фиқҳӣ, 
усулӣ ва ғайра, зараре надорад.  

Ғайр аз воқеъе, ки дар замони саҳобагону тобеин рӯй дода буд 
ва баъд аз пайдоиши мазҳабҳову имомҳо ба вуқӯъ омад, ашхосе 
буданд, ки нусуси шаръиро фаҳмида, бидуни шарте аз ин нусус 
аҳкомро бевосита истинбот менамуданд, чунон ки ҳолат дар асри 
саҳобагон чунин буд. Ҳамчунин ашхосе буданд, ки мазҳаби 
муайянеро пайравӣ менамуданд, вале иҷтиҳодҳои онҳо ба раъйи 
имомашон мухолиф буд. Пас, воқеъ нишон медиҳад, ки 
муҷтаҳидони мазҳаб ва муҷтаҳидони масъала мавҷуд буданд. Ин аз 
ҷиҳати воқеъ мебошад. Аммо аз ҷиҳати худи иҷтиҳод, иҷтиҳод ба 
бахшҳо ҷудо мешавад. Пас, шахс метавонад дар баъзе нусус 
муҷтаҳид бошад ва метавонад дар баъзеи дигар муҷтаҳид набошад. 
Вале баъзеҳо гуфтанд: "Иҷтиҳод истеъдодест, ки ҳангоми азхуд 
кардани маърифатҳои мӯътабар дар шахс ҳосил мешавад". Ин 
таъриф асосе надорад ва мухолифи воқеъ мебошад. Зеро гоҳо 
истеъдод дар шахс ҳосил мешавад, вале ӯ муҷтаҳид намешавад, 
чунки ӯ дар баҳси як масъала заҳмат кашиданро ба гардан 
намегирад. Инчунин истеъдод маънои қудрати баланди фаҳмидан 
ва пайвастанро дорад, ки он дар натиҷаи заковатмандӣ ва 
донистани баъзе маърифатҳои шаръиву луғавӣ ҳосил мешавад, 
вале ба иҳота кардани маърифати шаръӣ ва луғавӣ эҳтиёҷ надорад. 
Гоҳо иҳота кардани маърифатҳои шаръиву луғавӣ дар натиҷаи 
таълим гирифтан ва таълим додан ба вуҷуд меояд, вале бо сабаби 
мавҷуд набудани фикрронӣ дар ин олим истеъдод ба вуҷуд 
намеояд. Илова бар ин, иҷтиҳод амали маҳсус аст, ки натиҷаи маҳсус 
дорад, яъне иҷтиҳод амалан сафарбар кардани ҳамаи нерӯ дар роҳи 
ба ҳукм расидан мебошад. Аммо мавҷудияти истеъдод иҷтиҳод 
номида намешавад. Бинобар ин, гоҳо шахсе дар баъзе масъалаҳо 
иҷтиҳод карда метавонад ва дар баъзеи дигар ба иҷтиҳод қодир 
намешавад. Аз ин аён мегардад, ки иҷтиҳод ба бахшҳо ҷудо 
мешавад. Вале маънои ба бахшҳо ҷудо кардани иҷтиҳод ба ҷузъҳо 
ҷудо кардани он нест, ки як муҷтаҳид дар баъзе бобҳои фиқҳ 
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иҷтиҳод карда тавонад, вале дар бобҳои дигари фиқҳ натавонад. 
Балки маънои ба бахшҳо ҷудо кардани иҷтиҳод ин аст, ки ӯ баъзе 
далелҳоро бо сабаби равшан будан ва вуҷуд надоштани норавшанӣ 
фаҳмида метавонад, вале баъзе далелҳоро бо сабаби амиқу 
гуногунмаъно будан ва дар хусуси онҳо вуҷуд доштани якчанд 
далели зоҳиран бо ҳам мухолиф фаҳмида наметавонад. Гоҳо ин чиз 
дар қоидаҳои усулӣ ва гоҳо дар аҳкоми шаръӣ рӯй медиҳад. Аз ин 
бармеояд, ки ба бахшҳо ҷудо кардани иҷтиҳод нисбат ба тавоноӣ 
дар истинбот мебошад, на нисбат ба бобҳои фиқҳ.  

Ин ҳама дар бораи муҷтаҳиди мазҳаб ва муҷтаҳиди масъала 
мебошад. Аммо муҷтаҳиди мутлақ, хоҳ монанди ҳолати баъзе 
мазҳабҳо барои худ тариқати хосеро таъин кунад, хоҳ монанди 
ҳолати муҷтаҳидони асри саҳобагон бе таъини тариқати хоса бо 
равиши табиӣ тариқати муайяни фаҳмидани истинботи аҳкомро 
пеш гирад, дар бораи аҳкоми шаръӣ ва тариқати истинботи аҳкоми 
шаръӣ иҷтиҳод мекунад. Аз вақте ки забони арабӣ вайрон шуда, 
мардум аз кӯшиш кардан барои фаҳмиши дин дур шуданд, ба 
муҷтаҳиди мутлақ барои муҷтаҳиди мутлақ шудан ногузир гардид, 
ки дар ӯ якчанд шарт мукаммал гардад. Аз ин рӯ, гуфтаанд, ки 
муҷтаҳиди мутлақ якчанд шарт дорад, ки дутои он муҳимтарин ба 
ҳисоб меравад:  

Якум – донистани далелҳои самъӣ, ки аз онҳо қоидаҳо ва ҳукмҳо 
гирифта мешаванд.   

Дуюм – донистани ҷиҳатҳои далолати лафз, ки дар забони арабӣ 
ва дар истифодаи аҳли балоғат муҳим ба шумор мераванд.  

Аммо ба далелҳои самъӣ назар афкандан ба Китоб, суннат, 
иҷмоъ ва ҳангоми ба ҳам зид омадан ба тавоноӣ дар қиёсу ҷамъи 
далелҳо ва тарҷеҳ додани далели қавитар бар дигар далелҳо 
тааллуқ дорад. Зеро гоҳо дар назари муҷтаҳид далелҳо мухолиф 
менамояд, ӯ мепиндорад, ки онҳо дар хусуси як қазия ворид 
шудаанд ва ҳар як далел ҳукмеро тақозо мекунад, ки далели дигар 
ғайри онро тақозо мекунад. Дар натиҷа муҷтаҳид ба ҷустуҷӯи 
ҷиҳатҳое, ки бо онҳо як ҷониби далелҳоро тарҷеҳ медиҳад, эҳтиёҷ 
пайдо мекунад, то дар муқарраркунии ҳукм бар он такя намояд. 
Масалан, Аллоҳ Таоло фармудааст:   
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"Ва ду тан одил аз худатонро ба шаҳодат гиред" [65:2],  

 

 

"Ду одилро аз миёни худатон ба шаҳодат гиред ё аз ғайри 
худатон" [5:106].  

 

Ин ду оят дар бораи гувоҳӣ мебошад. Ояти якум далолат 
мекунад, ки гувоҳон аз мусулмонон бошад. Аммо ояти дуюм 
далолат мекунад, ки гувоҳон метавонад аз мусулмонон ва ё аз 
ғайримусулмонон бошад. Бо ибораи дигар, ояти якум шарт 
мекунад, ки гувоҳ мусулмон бошад, вале ояти дуюм ба гувоҳ шудани 
ғайримусулмон низ иҷозат медиҳад. Пас, бояд ҷамъи ин ду оят 
дониста шавад, яъне бояд дониста шавад, ки ояти якум дар бораи 
гувоҳӣ мутлақ омадааст, вале ояти дуюм дар бораи гувоҳӣ додан ба 
васият ҳангоми сафар муқайяд мебошад. Пас, бояд дониста шавад, 
ки ояти дуюм ҳангоми васият ва муомалоти молии ба ҳамин маъно 
ба гувоҳ шудани ғайримусулмонон иҷозат медиҳад, вале ояти якум 
дар бораи ҳолатҳои дигар мебошад. Ҳамчунин ин ду оят далолат 
мекунанд, ки ҳуҷҷат бо ду шоҳиди одил қоим мешавад. Инро ояти 
дигар низ тасдиқ менамояд, ки Аллоҳ Таоло мегӯяд:   

 

 

"Ва ду шоҳиди мард ба шаҳодат гиред. Агар ду мард набувад, як 
марду ду зан, ки ба онҳо ризоят диҳед, шаҳодат бидиҳанд" 
[2:282].  

 

Пас, ин оят чӣ тавр бо ривояти саҳиҳе, ки аз Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص собит 

шудааст, мувофиқ меояд? Чунончи эшон ملسو هيلع هللا ىلص дар хусуси разоат 

гувоҳии як занро пазируфтаанд ва ин ҳадисро Дориқутнӣ аз тариқи 

Уқба ибни Ҳорис ривоят кардааст, инчунин Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص бо қасами 
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даъвокунанда гувоҳии як гувоҳро пазируфтаанд. Ибни Аббос низ 
ривоят кардааст:   

 

"Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص бо қасам ва як гувоҳ ҳукм карданд".  

Ин ҳадисро Муслим ривоят кардааст. Аз Ҷобир чунин ривоят 
шудааст:   

 

"Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص бо қасам ва як гувоҳ ҳукм карданд".  

Тирмизӣ ривоят кардааст. Дар "Сунан"-и Байҳақӣ аз 
амирулмӯъминин Алӣ ибни Абӯтолиб чунин ривоят шудааст:  

 

"Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص бо гувоҳии як гувоҳ ва қасами соҳиби ҳақ ҳукм 

карданд".  Ин ҷо дар байни далелҳо зиддият ба назар мерасад, вале 
муҷтаҳиди диққатдиҳанда мебинад, ки оят ва ҳадисҳо нисоби 
комилтарини гувоҳиро зикр намудаанд. Ин маънои зиддиятро 
надорад, зеро нисоб танҳо барои таҳаммул аст, вале ҳангоми адо 
кардан ва ҳукм баровардани қозӣ на нисоби гувоҳӣ, балки ҳуҷҷат 
шарт аст. Зеро ҳуҷҷат, гарчи гувоҳии як зан ё гувоҳии як мард бо 
қасами соҳиби ҳақ бошад ҳам, ҳақиқатро баён мекунад. Вале ҳолати 
ворид шудани насси шаръие, ки нисоби гувоҳиро муайян кардааст, 
монанди гувоҳӣ дар зино, аз ин мустасност, зеро дар ин ҳолат бо 

насс муқайяд шудан лозим аст. Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар ҷанги Уҳуд 

мушриконро баргардонида, ҳамроҳи мусулмонон дар ҷанг иштирок 
кардани онҳоро напазируфтанд ва фармуданд:  

 

"Мо аз мушрик ёрӣ намепурсем". Ин ҳадисро имом Аҳмад дар 
"Муснад"-и худ ривоят кардааст. Аммо чунончи имом Муслим 
ривоят мекунад, дар Ҳунайн ёрии мушриконро пазируфтанд. Пас, 
ин ду далелро чӣ тавр метавон бо ҳам мувофиқ кард? Муҷтаҳид 

бояд бидонад, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар Уҳуд мушриконро 

напазируфтанд ва ёрии онҳоро рад карданд, зеро онҳо дар зери 
парчами худ ҷангидан мехостанд ва бо парчами худ фахркунон 

омада буданд. Пас, онҳоро напазируфтани Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص иллате 

дошт, ки он дар зери парчам ва давлати худ ҷангидани онҳо буд. 

Аммо дар Ҳунайн дар зери парчами Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ҷангидан 
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мехостанд, бинобар ин, Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ёрии онҳоро пазируфтанд. 

Зеро иллати аз онҳо ёрӣ нагирифтан аз байн рафта, қабули ёрӣ ҷоиз 
гашта буд. Ҳамин тавр, зиддияти далелҳо аз байн меравад.  

Аз ин бармеояд, ки тавоноӣ дар фаҳмиш ва муқоисаи далелҳои 
самъӣ шарти асосист. Бинобар ин, муҷтаҳиди мутлақ бояд 
мадракҳо, қисмҳо, роҳҳои исбот, ваҷҳҳои далолат ба мадлулот, 
ихтилофи мартабаҳо ва шартҳои мӯътабари аҳкоми шаръиро, 
инчунин ҳангоми бо ҳам зид омадани аҳкоми шаръӣ ҷиҳатҳои 
тарҷеҳро бидонад. Ин чиз донистани ровиён, роҳҳои ҷарҳу таъдил, 
сабабҳои нузул ва носиху мансухи нусусро ба ӯ воҷиб мегардонад.  

Донистани ваҷҳҳои далолати лафз донистани забони арабиро 
тақозо мекунад. Пас муҷтаҳиди мутлақ бо ёрии ин забон ба 
донистани маъноҳои лафзҳо, ваҷҳҳои балоғату далолати онҳо ва 
ихтилофот дар хусуси як лафз имкон меёбад, то ки ба ривояти 
боваринок ва гуфтаи аҳли луғат муроҷиат кунад. Танҳо аз қомус 
донистан кифоя нест, ки калимаи "қуръ" ҳам ба "туҳр" ва ҳам ба 
"ҳайз" ё калимаи "никоҳ" ҳам ба "ваттӣ" ва ҳам ба "ақд" далолат 
мекунад, балки дар шакли умумӣ донистани забони арабӣ: наҳв, 
сарф, балоғат, луғат ва ғайра, лозим аст.  

Ин донистан бояд ба муҷтаҳиди мутлақ имкон диҳад, ки аз 
ваҷҳҳои далолати як лафз ва як ҷумла мувофиқи забони арабӣ ва 
истеъмоли суханварон воқиф гардад, инчунин ба китобҳои арабӣ 
муроҷаат намуда, чизҳоеро, ки ба фаҳмидани онҳо эҳтиёҷ дорад, 
фаҳмида тавонад. Вале гуфтаи мазкур маънои онро надорад, ки 
муҷтаҳиди мутлақ бояд дар ҳар як соҳаи забон муҷтаҳид бошад. 
Шарт нест, ки ӯ дар забоншиносӣ монанди Асмаӣ ва дар наҳв 
монанди Себавайҳ бошад. Ба ӯ кифоя аст, ки услуби забонро ба 
миқдори фарқ карда тавонистани далолати лафзҳову ҷумлаҳо ва 
услубҳо, аз қабили мутобиқат, тазмин, ҳақиқат, маҷоз, киноя, 
муштарак, муродиф ва ғайра, бидонад. Хуллас, дараҷаи иҷтиҳоди 
мутлақ танҳо ба касе дастрас мегардад, ки бо ду сифат мавсуф 
бошад: якум – фаҳмидани мақсадҳои шариат ба воситаи фаҳмидани 
далелҳои самъӣ ва дуюм – фаҳмидани забони арабӣ ва мадлулоти 
лафзҳо, ҷумлаҳо ва услубҳои он. Ҳамин тавр, шахс танҳо бинобар 
фаҳми худ истинбот карда метавонад. Муҷтаҳиди мутлақ будан 
маънои онро надорад, ки ӯ бояд ҳар як нассро донад ва ба истинботи 
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ҳар як ҳукм қодир бошад. Муҷтаҳиди мутлақ гоҳо дар масъалаҳои 
зиёд иҷтиҳод карда, гарчи баъзе масъалаҳои дигарро надонад ҳам, 
ба мартабаи муҷтаҳидии мутлақ мерасад. Зеро шарт нест, ки 
муҷтаҳиди мутлақ ҳамаи масъалаҳо ва аҳкому мадорики ин 
масъалаҳоро донад. Бинобар ин, муҷтаҳиди мутлақ шудан кори 
душвор нест, танҳо бо мавҷудияти ҳиммати дуруст имконпазир ва 
дастрас мегардад. Аммо муҷтаҳиди масъала шудан баъд аз 
донистани маърифатҳои зарурии шаръӣ ва луғавӣ ба ҳама муяссар 
мегардад.  

 

 

 

ТАҚЛИД 

Тақлид дар луғат бидуни ягон тааммул ба каси дигар пайравӣ 
кардан мебошад. Мегӯянд: ( ) – "дар фалон чиз ба ӯ тақлид 

намуд", яъне бидуни ягон тааммул ва назар ба каси дигар пайравӣ 
намуд. Аммо шаръан бе ҳуҷҷати мулзима ба сухани дигар кас амал 
кардан аст, монанди сухани муҷтаҳидро гирифтани омӣ ва сухани 
каси монанди худро гирифтани муҷтаҳид. Тақлид дар ақида ҷоиз 
нест, зеро Аллоҳ Таоло дар ақида тақлидкунандагонро мазаммат 
карда, мегӯяд:  

 

 

"Чун ба эшон гуфта шавад, ки аз он чӣ Аллоҳ нозил кардааст. 
Пайравӣ кунед, гӯянд: "На, мо ба ҳамон роҳе меравем, ки 
адаронамон мерафтанд". Ҳатто агар падаронашон ехираду 
гумроҳ будаанд" [2:170],  
 

 

"Ва чун ба эшон гӯянд, ки ба он чӣ Аллоҳ нозил кардааст ва ба 
пайғамбар рӯй оваред, гӯянд: "Он оине, ки падарони худро бад-
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он мӯътақид ёфтаем, моро баст аст". Ҳатто агар падаронашон 
ҳеҷ намедонистаанд ва роҳи ҳидоят наёфта будаанд?" [5:104].  

Вале тақлид дар аҳкоми шаръӣ барои ҳар як мусулмон шаръан ҷоиз 
аст.  Аллоҳ Таоло фармудааст:  

 

 

"Агар худ намедонед, аз аҳли китоб (зикр) бипурсед" [16:43].  
 

Аллоҳ Субҳонаҳу ва Таоло ба каси беилм фармуд, ки каси аз худ 
олимтарро бипурсад. Ояти мазкур, вақте ки мушрикон пайғамбар 
шудани башарро инкор карданд, дар мақоми радди онҳо ворид 
шудааст. Вале лафзҳои оят умумианд. Бинобар ин, умумӣ будани 
лафз мӯътабар аст, на хос будани сабаб. Ин оят дар мавзӯи муайяне 
нест, ки "он ба ин мавзӯъ хос аст" гуфта шавад. Зеро оят дар шакли 
умумӣ талаб мекунад, ки касони беилм аз касони боилм бипурсанд. 
Зеро оят аз мушрикон талаб кард, ки аз аҳли китоб бипурсанд, то 
аҳли китоб ба онҳо маълум созанд, ки Аллоҳ ба умматони пешина 
танҳо башарро ба пайғамбарӣ фиристодааст. Ин хабаре буд, ки 
мушрикон онро намедонистанд, пас Аллоҳ аз онҳо талаб кард, ки 
каси донандаро бипурсанд. Дар оят омадааст:  
 

 

"Агар худ намедонед, аз аҳли китоб бипурсед, ки Мо пеш аз ту 
ба рисолат нафиристодем, магар мардонеро, ки ба онҳо ваҳй 
мефиристодем. [16:43] " Калимаи ( ) – "бипурсед" дар шакли 

умумӣ омадааст, яъне бипурсед, то бидонед, ки Аллоҳ ба умматони 
пешина танҳо башарро ба пайғамбарӣ фиристодааст. Пас, ин 
пурсиш ба маърифат тааллуқ дорад, на ба имон. Аҳли зикр, ки дар 
оят ба онҳо ишора карда шудааст, гарчи аҳли китоб бошанд ҳам, ин 
калом низ дар шакли умумӣ омадааст ва ҳар як аҳли зикрро дар бар 
мегирад. Мусулмонон аҳли зикр мебошанд, зеро Қуръон зикр аст. 
Аллоҳ Таоло фармудааст:  
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"Ва бар ту низ Қуръонро нозил кардем, то он чиро барои мардум 
нозил шудааст, барояшон баён кунӣ" [16:44].  

Аз ин мебарояд, ки донандагони аҳкоми шаръӣ аз ҷумлаи аҳли 
зикр ҳастанд, хоҳ бо тариқи иҷтиҳод донанд ва хоҳ бо тариқи 
омӯхтан. Аммо муқаллид ҳукми шаръии як ё якчанд масъаларо 
мепурсад. Бинобар ин, ояти боло ба ҷоиз будани тақлид далолат 

мекунад. Инчунин Ҷобир ملسو هيلع هللا ىلص ривоят мекунад: 

 

"Ба марде санг расид ва сараш кафид. Сипас ӯ эҳтилом шуд ва аз 
рафиқони худ пурсид: "Оё барои ман таяммум кардан рухсат 
ҳаст?" Онҳо гуфтанд: "Мо дар ҳолати ту рухсате намебинем, 
зеро ту ба об қодир ҳастӣ". Пас ӯ ғусл кард ва мурд. Пайғамбар 

 фармуданд: "Ба ӯ басанда буд, ки таяммум намуда, ба сараш ملسو هيلع هللا ىلص

латтае бубандад, пас, бар он латта масҳ кашад ва боқимондаи 

танашро бишӯяд". Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص боз афзуданд: "Модом ки 

надонистанд, оё намепурсанд? Албатта давои нодонӣ пурсидан 
аст". Ин ҳадисро Абӯдовуд аз тариқи ҷобир ривоят кардааст. 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ба онҳо дастур доданд, ки дар бораи ҳукми шаръӣ 

бипурсанд. Саҳеҳ аст, ки Шаъбӣ гуфтааст: "Шаш нафар аз 

саҳобагони Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ба мардум фатво медоданд: Ибни Масъуд, 

Умар ибни Хаттоб, Алӣ ибни Абӯтолиб, Зайд ибни Собит, Убай ибни 
Каъб ва Абӯмӯсои Ашъарӣ . Се нафари онҳо барои сухани се 
нафари дигар сухани худро тарк мекарданд. Абдуллоҳ барои сухани 
Умар, Абӯмӯсо барои сухани Алӣ ва Зайд барои сухани Убай ибни 
Каъб сухани худро тарк мекард". Ин нишон медиҳад, ки мусулмонон 
ба саҳобагон тақлид мекарданд ва баъзе саҳобагон низ ба баъзеи 
дигар тақлид мекарданд.  

Вале мазаммати тақлид, ки дар Қуръони карим ворид шудааст, 
мазаммати тақлид дар имон аст, на дар гирифтани ҳукми шаръӣ. 
Зеро мавзӯи оятҳо имон ва насси онҳо ба мавзӯи имон хос мебошад, 
инчунин оятҳо ғайримаълула ҳастанд. Масалан, Аллоҳ Таоло 
фармудааст:  
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"Бад-он сон пеш аз ту ба ҳеҷ қарияе бимдиҳандае 
нафиристодем, магар он ки мутанаимонаш (соҳибнеъматонаш) 
гуфтанд: "Падаронамонро бар оине ёфтем ва мо ба аъмоли онҳо 
иқтидо (пайравӣ) мекунем". Гуфт: "Ҳатто агар барои шумо чизе 
биёварам, ки аз он чӣ падаронатонро бар он ёфта будед, 
ҳидояткунандатар бошад" [43:23],  

 

 

"Он гоҳ, ки пешвоён азобро бингаранд ва аз фармонбарони хеш 
безорӣ ҷӯянд ва пайванди миёни эшон гусаста гардад. Ва он 
пайравон гӯянд: "Кош бори дигар бозмегаштем, то он унон ки 
аз мо безорӣ ҷустаанд, аз онҳо безорӣ меҷустем.                                 
Аллоҳ кирдорҳояшонро инчунин мояи ҳасраташон созад ва 
онон аз оташ раҳоӣ наёбанд!" [2:166,167],  
 

  

"Ин тандисҳо, ки ба парастиши онҳо дил ниҳодаед чистанд?" 
Гуфтанд: "Падаронамонро дидем, ки онҳоро мепарастиданд" 
[21:52-53]. 

 Ин оятҳо насс дар мавзӯи имон ва куфр мебошанд ва барои ҳама 
чиз умумӣ нестанд. Инҳо насси қатъӣ буда, иллатеро дар бар 
намегиранд ва дар ягон насси дигар барои ин оятҳо иллате оварда 
нашудааст. Бинобар ин, наметавон гуфт, ки "умумӣ будани лафз 
мӯътабар аст, на хос будани сабаб", зеро ин қоида нисбат ба сабаб 
дуруст аст ва он ҳодисаест, ки сабаби нузул ба ҳисоб меравад. Ин 
қоида нисбат ба мавзӯи оят дуруст нест, зеро мавзӯи оят мӯътабар 
ва умумият танҳо ба мавзӯи оят маҳдуд аст. Ин умумият нисбат ба 
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ҳар як мавзӯъе, ки маънои оят онро дар бар мегирад, умумӣ 
мебошад ва он барои ҳар як чиз, ки берун аз чизҳои дарбаргирандаи 
оят аст, умумӣ нест. Наметавон гуфт, ки "албатта ин оят дар боби 
имон ва куфр аст, вале бо эътибори он ки ҳукм дар ҳастӣ ва нестӣ 
ҳамроҳи иллат давр мезанад, бар тақлидкунандагон таъвил 
кардани ин оят дуруст аст". Зеро ин ҷо дар оят ва барои оят иллате 
нест, зеро оят иллатро дар бар нагирифтааст ва дар ягон насси 
Китобу суннат ба ин оят иллате ворид нашудааст. Бинобар ин, ягон 
нассе нест, ки тақлидро манъ кунад, балки нусус, воқеи мусулмонон 
дар асри пайғамбару саҳобагон, инчунин воқеи саҳобагон – ҳама ба 
ҷоиз будани тақлид далолат мекунанд. Тақлид ҳам ба муттабеъ ва 
ҳам ба омӣ баробар рост меояд, зеро Аллоҳ тақлидро пайравӣ номид 
ва фармуд:  

 

 

"Пешвоён аз фармонбарони хеш безорӣ ҷӯянд" [2:166].  

Ҳукми шаръиеро, ки шахс ба он пайравӣ мекунад, ё худаш 
истинбот мекунад ва ё каси дигар. Агар худаш истинбот кунад, пас 
ӯ муҷтаҳид мебошад ва агар каси дигар истинбот кунад ва ӯ онро 
бигирад, пас раъйи каси дигарро гирифтааст, яъне ба раъйи каси 
дигар пайравӣ кардааст. Пайравӣ кардан ба раъйи каси дигар, хоҳ 
бидуни ягон ҳуҷҷат ва хоҳ бо ҳуҷҷати мулзима, тақлид аст. Аз ин 
бармеояд, ки муттабеъ низ муқаллид аст. Инчунин муттабиъ будан 
пайравӣ ба раъйи ягон муҷтаҳид бо далели ба муттабиъ маълум бе 
муҳокимаи ин далел, яъне бе водор шудан бо ин ҳуҷҷат мебошад. 
Агар муттабиъ далелро муҳокима намуда, ваҷҳи аз он истинбот 
кардани ҳукмро бидонад ва ба истинботи ҳукм ва худи ҳукм розӣ 
шавад, ин ҳуҷҷате, ки ҳукм бар он такя мекунад, барои вай мулзима 
– водоркунанда мегардад ва раъйи муттабиъ монанди раъйи 
муҷтаҳид мешавад. Дар ин ҳолат вай на муттабеъ, балки муҷтаҳид 
мебошад. Аз ин аён мегардад, ки муттабеъ будан тақлид кардан аст 
ва муттабеъ, гарчи далелро донад ҳам, муқаллид мебошад. 
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ВОҚЕИ ТАҚЛИД 

Таърифи луғавӣ ва шаръии тақлид нишон медиҳад, ки ҳар кас 
дар коре ба каси дигар пайравӣ кунад, муқаллид ба ҳисоб меравад, 
зеро ин ҷо ба каси дигар пайравӣ кардан мӯътабар аст. Бинобар ин, 
мардум дар донистани ҳукми шаръӣ ду навъанд: яке муҷтаҳид ва 
дигаре муқаллид, сеюм навъи мардум вуҷуд надорад. Зеро 
дарвоқеъ, шахс ё чизеро мегирад, ки бо иҷтиҳоди худ ба он 
расидааст ва ё чизеро мегирад, ки каси дигар бо иҷтиҳод ба он 
расидааст. Кор аз ин ду ҳолат берун намебарояд. Бинобар ин, ҳар 
кас, ки муҷтаҳид нест, новобаста ба навъи тақлид ӯ муқаллид ба 
ҳисоб меравад. Зеро масъала дар тақлид, новобаста ба он ки 
гиранда муҷтаҳид аст ё на, аз каси дигар гирифтани ҳукм аст. Пас, 
ҷоиз аст, ки муҷтаҳид, гарчи ба иҷтиҳод қодир бошад ҳам, дар 
масъалае ба муҷтаҳидони дигар тақлид кунад. Ӯ дар ин ҳолат дар 
ҳамин масъала муқаллид ба ҳисоб меравад. Бинобар ин, 
тақлидкунанда дар як ҳукм гоҳ муҷтаҳид мешавад ва гоҳ на. Як шахс 
гоҳо муҷтаҳид ва гоҳо муқаллид мешавад.  

Агар дар муҷтаҳид барои иҷтиҳоди яке аз масъалаҳо тавоноии 
пурра ҳосил шуда, дар он масъала иҷтиҳод кунад ва бо ин иҷтиҳоди 
худ ба ҳукме бирасад, ӯро ҷоиз нест, ки бар хилофи раъйе, ки бо 
иҷтиҳоди худ ба он расидааст, ба муҷтаҳидони дигар тақлид кунад. 
Дар ин масъала ӯро ҷоиз нест, ки гумони худро тарк кунад ё ба ин 
гумон амал карданро тарк кунад, магар дар чор ҳолат:   

Ҳолати якум: Агар ба муҷтаҳид аён гардад, ки далеле, ки ӯ дар 
иҷтиҳод ба он такя кардааст, заиф ва далели муҷтаҳиди дигар аз 
далели ӯ қавитар мебошад. Дар ин ҳолат бар ӯ воҷиб мегардад, ки 
ҳукмеро, ки бо иҷтиҳоди худ ба он расидааст, дарҳол тарк кунад ва 
ҳукмеро, ки далелаш қавитар аст, бигирад. Бар ӯ ҳаром мегардад, ки 
дар ҳукми аввале, ки бо иҷтиҳоди худ ба он расидааст, боқӣ монад. 
Танҳо будани муҷтаҳиди нав дар ин раъйи нав ё пеш гуфта 
нашудани ин ҳукм аз тарафи ягон кас набояд ӯро аз гирифтани 
ҳукми нав боздорад. Зеро ин кор ба тақво зид аст, ин ҷо қуввати 
далел мӯътабар аст, на сершумор ё мутақаддим будани гӯяндагон. 
Чандин иҷтиҳоди саҳобагон мавҷуданд, ки хато будани онҳо ба 
тобеин ё табаа тобеин аён гаштааст. Агар ба ин муҷтаҳид бе назар 
кардани ҳама далелҳо ва бе истинбот кардан аз онҳо бо тарҷеҳ аён 
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гардад, ки далели ӯ заиф ва далели каси дигар қавитар аст, дар ин 
ҳолат ӯ муқаллид ба ҳисоб меравад. Зеро ӯ раъйи каси дигарро бо 
воситаи тарҷеҳ гирифтааст. Ӯ монанди муқаллидест, ки ба ду ҳукм 
рӯбарӯ омада, бо тарҷеҳдиҳии шаръӣ яке аз онҳоро тарҷеҳ додааст. 
Агар ба ин муҷтаҳид бо муҳокима, омӯхтан ва истинбот аён гардад, 
ки далели ӯ заиф ва далели каси дигар қавӣ аст ва ба ин васила ба 
раъйе бирасад, ки айни раъйи каси дигар мебошад, дар ин ҳолат ӯ 
на муқаллид, балки муҷтаҳиде ба ҳисоб меравад, ки хато будани 
иҷтиҳоди аввали худро донистааст ва бо истинбот ба раъйи дигар 
руҷӯъ кардааст, чунон ки ҳолати мазкур бо Шофеӣ борҳо рух 
додааст.  

Ҳолати дуюм: Агар ба муҷтаҳид аён гардад, ки муҷтаҳиди дигар 
дар пайвастан ё дар донистани воқеъ ё дар фаҳмидани далелҳо ё 
дар донистани далелҳои самъӣ ва ё аз дигар ҷиҳат беҳтар аст ва ӯро 
бар худ тарҷеҳ диҳад, ки ҳамон муҷтаҳид дар фаҳмидани масъалаи 
муайян ё дар фаҳмидани масъалаҳо аз ҷиҳати моҳият ба дурустӣ 
наздиктар аст, пас ба ӯ ҷоиз аст ҳукмеро, ки бо иҷтиҳоди худ ба он 
расидааст, тарк кунад ва ба ҳамон муҷтаҳиде, ки ба иҷтиҳоди ӯ 
назар ба иҷтиҳоди худаш бештар боварӣ дорад, тақлид кунад. Саҳеҳ 
аст, ки Шаъбӣ гуфтааст, ки Абӯмӯсо барои сухани Алӣ, Зайд барои 
сухани Убай ибни Каъб ва Абдуллоҳ барои сухани Умар сухани 
худро тарк мекарданд. Аз Абӯбакр ва Умар ҳодисаҳое ривоят 
шудааст, ки онҳо сухани худро барои сухани Алӣ тарк мекарданд. 
Пас, ин нишон медиҳад, ки муҷтаҳид бинобар боварӣ ба иҷтиҳоди 
каси дигар барои сухани ӯ аз сухани худ бармегардад. Вале ин кор 
ба муҷтаҳид на воҷиб, балки ҷоиз аст.  

Ҳолати сеюм: Агар Халифа ҳукмеро табаннӣ кунад, ки ба ҳукме, 
ки муҷтаҳид бо иҷтиҳоди худ ба он расидааст, мухолиф бошад. Дар 
ин ҳолат ба ӯ воҷиб аст, ки ҳукмеро, ки бо иҷтиҳоди худ ба он 
расидааст, тарк намуда, ҳукмеро, ки Имом табаннӣ кардааст, 
бигирад. Зеро саҳобагон иҷмоъ кардаанд, ки "амри Имом 
ихтилофро бартараф мекунад" ва барои ҳама мусулмонон мӯътабар 
аст.  

Ҳолати чорум: Агар раъйе мавҷуд бошад, ки барои манфиати 
мусулмонон бар асоси он муттаҳид кардани мусулмонон ирода 
карда шавад. Дар ин ҳолат ба муҷтаҳид ҷоиз аст ҳукмеро, ки бо 
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иҷтиҳоди худ ба он расидааст, тарк намуда, ҳукмеро, ки бар асоси он 
муттаҳид кардани мусулмонон хоста мешавад, бигирад, чунон ки ин 
ҳолат бо Усмон ҳангоми байъат рух додааст. Ривоят карда шудааст, 
ки Абдурраҳмон ибни Авф мардумро, баъд аз он ки дунафарӣ ва 
якнафарӣ, якҷоя ва алоҳида, махфӣ ва ошкоро пурсид, дар масҷид 
ҷамъ овард ва ба минбар баромад. Баъд аз дуои дурудароз Алиро ба 
наздаш хонд, дасти ӯро гирифт ва гуфт: "Оё бо ман байъат медиҳӣ, 
ки бо Китоби Аллоҳ, суннати Расулуллоҳ ва мувофиқи раъйи ду 

халифаи баъди Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص – Абӯбакр ва Умар амал мекунӣ?" Алӣ 

гуфт: "Бо ту байъат медиҳам, ки бинобар Китоби Аллоҳ ва суннати 
Расулуллоҳ амал мекунам ва бо раъйи худ иҷтиҳод мекунам". 
Абдурраҳмон дасти ӯро сар дода, Усмонро ба наздаш хонд ва гуфт: 
"Оё бо ман байъат медиҳӣ, ки бо Китоби Аллоҳ, суннати Расулуллоҳ 

ва мувофиқи раъйи ду халифаи баъди Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص – Абӯбакр ва 

Умар амал мекунӣ?". Усмон гуфт: "Қасам ба Аллоҳ, ки байъат 
медиҳам". Абдурраҳмон, дар ҳоле ки дасташ дар болои дасти Усмон 
буд, ба сӯи сақфи масҷид рӯ овард ва се маротиба гуфт: 
"Парвардигоро, бишнав ва гувоҳ бош". Баъд аз ин бо ӯ байъат кард 
ва мардуме, ки дар масҷид ҳузур доштанд, бо Усмон байъат карданд. 
Алӣ сафи мардумро рахнакунон гузашта, бо Усмон байъат кард. 
Абдурраҳмон ибни Авф аз муҷтаҳид, яъне Алӣ ва Усмон талаб кард, 
ки иҷтиҳоди худро тарк кунад ва дар ҳар як масъала, хоҳ дар хусуси 
он иҷтиҳод карда, бар хилофи раъйи ҳар ду ё яке аз онҳо ба раъйе 
расида бошад, хоҳ дар хусуси он ҳанӯз иҷтиҳод накарда бошад, ба 
иҷтиҳоди Абӯбакр ва Умар пайравӣ кунанд. Саҳобагон ин амали 
Абудрраҳмонро эътироф карданд ва бинобар ин, ба Усмон байъат 
доданд ва ҳатто Алӣ, ки тарки иҷтиҳоди худро напазируфта буд, 
бинобар амали мазкур ба Усмон байъат дод. Вале ин кор ба 
муҷтаҳид на воҷиб, балки ҷоиз аст. Далел ин аст, ки Алӣ барои 
иҷтиҳоди Абӯбакр ва Умар тарки иҷтиҳоди худро напазируфт ва ҳеҷ 
кас дар ин кор ба ӯ эътироз накард. Ин нишон медиҳад, ки чунин 
амал на воҷиб, балки ҷоиз мебошад.  

Ин ҳама дар хусуси муҷтаҳидест, ки воқеан дар масъалае 
иҷтиҳод намуда, бо иҷтиҳоди худ ба ҳукме расидааст. Агар 
муҷтаҳид дар масъалае иҷтиҳод накарда бошад, ба ӯ ҷоиз аст, ки ба 
муҷтаҳидони дигар тақлид намуда, дар ин масъала иҷтиҳод 
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накунад. Зеро иҷтиҳод на фарзи айн, балки фарзи кифоя аст. Пас, 
агар пештар ҳукми шаръии ягон масъала аён гардад, дар хусуси он 
иҷтиҳод кардани муҷтаҳид воҷиб нест, балки ҷоиз аст, ки дар ин 
масъала иҷтиҳод кунад ва ё ба муҷтаҳидони дигар тақлид намояд. 
Бо ривояти саҳеҳ собит шудааст, ки  

Умар  ба Абӯбакр  гуфтааст: "Раъйи мо ба раъйи ту тобеъ 
аст". Инчунин Умар  ҳангоми ба наздаш омадани хусуматгарон, 
агар аз пайдо кардани ҳукм дар Қуръон ва суннат оҷиз мемонд, 
менигарист, ки оё Абӯбакр дар ин бора ҳукм кардааст ё на. Пас, агар 
дар ин масъала ҳукм кардани Абӯбакрро медид, бо он ҳукм мекард. 
Ҳамин тавр, Ибни Масъуд сухани Умар -ро мегирифт. Ин дар 
якчанд ҳодиса дар пеши чашми саҳобагон рӯй додааст, вале ҳеҷ кас 
ин амали онҳоро инкор накардааст. Пас, ин иҷмои сукутӣ мебошад.  

Ин ҳама воқеи тақлиди муҷтаҳид мебошад. Вале тақлиди 
ғайримуҷтаҳид, хоҳ мутааллим бошад ва хоҳ омӣ, ҳангоми пеш 
омадани масъала ин аст, ки ба ӯ танҳо дар шакли пурра пурсидан 
ҷоиз аст. Зеро Аллоҳ Таоло аз махлуқот на бо ҷаҳл, балки бо илм 
ибодат карданро талаб намуд. Чунончи мефармояд:  
 

 

"Аз Аллоҳ битарсед. Аллоҳ шуморо таълим медиҳад" [2:282], 
яъне албатта Аллоҳ шуморо таълим медиҳад, пас аз Ӯ битарсед. Аз 
ин бармеояд, ки илм аз тақво муқаддам аст. Зеро бо ақл аён аст, ки 
амр ба тақво баъд аз ҳосил шудани таълим амалӣ мегардад ва ин 
тақозо мекунад, ки илм аз амал пештар истад. Гӯё ҳангоми ( ) – 

"ва битарсед аз Аллоҳ" гуфтан чӣ будани тақво ба зеҳн меояд, пас, 
Аллоҳ Таоло мегӯяд, ки албатта Аллоҳ ба шумо таълим медиҳад ва 
шумо тақво мекунед. Аз амал муқаддам истодани илм ногузир аст. 
Бинобар ин, бар мусулмон фарз аст, ки пеш аз амал кардан аҳкоми 
Аллоҳро, ки ба ӯ дар амал кардан лозим аст, бидонад, зеро бе илм 
амал кардан ғайриимкон аст. Донистани аҳком пурсиданро воҷиб 
мегардонад. Дар натиҷа мусулмон ҳукмро гирифта, бо он амал 
мекунад ва ҳамин тавр, муқаллид мешавад. Аллоҳ Таоло 
фармудааст:  
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"Агар худ намедонед, аз аҳли китоб бипурсед" [16:43].  

Ин ба ҳама хитобшавандагон умумӣ мебошад. Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар 

ҳадиси шахси саркафида фармуданд:   

 

"Модом ки надонистанд, оё намепурсанд? Албатта давои 
нодонӣ пурсидан аст". Ин ҳадисро Абӯдовуд аз ҷобир ривоят 
кардааст. Дар замони саҳобагон шахсони омӣ ҳамеша аз муҷтаҳидон 
фатво пурсида, дар аҳкоми шаръӣ ба онҳо тақлид мекарданд. 
Муҷтаҳидон бидуни ишора ба зикри далел ба саволҳои онҳо ҷавоб 
медоданд ва онҳоро аз пурсидан бознамедоштанд. Ин корҳо азбаски 
бе инкори ягон шахс содир шудаанд, иҷмоъ мебошанд. Мусулмонон 
дар замони тобеин ва табаа тобеин низ ҳамин роҳро пеш 
гирифтанд, ки дар ин хусус ҳазорҳо ҳодиса ривоят шудаст.  

Чунон ки ба мутааллим ва омӣ дар ҳукми шаръӣ ба каси дигар 
тақлид кардан, яъне аз каси дигар пурсидан ҷоиз аст, агар ба ӯ собит 
шавад, ки ин ҳукми шаръиро дуруст медонад ва онро барои амал 
кардан гирифта бошад, яъне ҳукми шаръӣ будани он собит шавад, 
ҷоиз аст, ки ин ҳукми шаръиро ба каси дигар, дар шакле ки медонад, 
таълим диҳад. Агар бо сабаби боварӣ надоштан ба дурустии далели 
ин ҳукм ё ба тақвои таълимдиҳандаи ҳукм ба ин ҳукм боварӣ 
надошта бошад, ба ӯ ҷоиз нест, ки ин ҳукмро ба каси дигар барои 
амал кардан таълим диҳад. Балки ӯ бояд ҳангоми баён кардани ин 
ҳукм он чиро, ки дар бораи он медонад, бигӯяд. Ба касе, ки ҳукмеро 
таълим гирифтааст, ҷоиз аст, ки ин ҳукмро ба каси дигар таълим 
диҳад. Зеро ҳар кас як масъаларо донад, агар ба донистан ва 
ростгӯии ӯ дар ин масъала боварӣ ҳосил гардад, ӯ дар ҳамин 
масъала олим эътибор карда мешавад. Дар воқеъ, дар бораи пинҳон 

кардани илм наҳй ворид шудааст. Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص фармудаанд:  

 

"Ҳар кас илмеро, ки таълим гирифтааст, пинҳон кунад, 
рӯзи қиёмат бо лаҷоми оташин лаҷом зада мешавад". Ин 
ҳадисро Аҳмад аз Абӯҳурайра ривоят кардааст. Ин умумӣ аст, ки ҳам 
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ба донистани як масъала ва ҳам ба донистани масъалаҳои бисёр 
рост меояд.  

Вале таълимгиранда муқаллиди таълимдиҳанда ба ҳисоб 
намеравад. Ӯ тақлидкунандаи муҷтаҳидест, ки ҳукми шаръиро 
истинбот кардааст ва танҳо ин ҳукмро таълим гирифтааст. Зеро 
танҳо ба муҷтаҳид тақлид карда мешавад, ба олим тақлид карда 
намешавад. Ғайримуҷтаҳидон, гарчи ба дараҷаи илм расанд ҳам, ба 
онҳо ҳамчун олим тақлид кардан ҷоиз нест, зеро танҳо аз онҳо 
таълим гирифтан ҷоиз аст, ба онҳо тақлид кардан мумкин нест.  

Муқаллид ҳангоми ихтилоф ихтиёр надорад. Чунон ки 
муҷтаҳидон дар бораи ду сухан ихтилоф мекунанд, муқаллид низ ба 
ихтилоф рӯбарӯ мешавад, яъне ҳукми шаръӣ ба муқаллид бо ду 
сухан ворид мешавад. Баъзе мардум гумон мекунанд, ки ду сухан 
нисбат ба муқаллид монанди як сухан мебошад, пас, ба гумони онҳо, 
муқаллид дар ин ду сухан ихтиёр дорад, ба ҳавои нафсаш ва он чӣ 
мувофиқи мақсади ӯст, пайравӣ мекунад, на он чӣ мухолифи 
мақсади ӯст. Ҳол он ки кор ин тавр нест. Зеро мусулмон ба 
гирифтани ҳукми шаръӣ фармуда шудааст. Ҳукми шаръӣ хитоби 
Шореъ аст, ки он якто мешавад, на якчандто. Агар ҳукми шаръӣ 
якчанд хел фаҳмида шавад, ҳар як фаҳмиш дар ҳаққи фаҳманда ва 
тақлидкунандаи вай ҳукми шаръӣ ба ҳисоб меравад. Фаҳмишҳои 
дигар барои ӯ ҳукми шаръӣ нест. Пас, чӣ гуна ба мусулмон 
гирифтани ду сухани мухталиф мумкин аст? Агар дар назари 
муқаллид сухани ду муҷтаҳид ба ҳам зид ояд, пас ҳар як муҷтаҳид 
ба далели худ, ки зидди тақозои далели муҷтаҳиди дигарро тақозо 
мекунад, пайравӣ менамояд. Зеро ҳар дуи онҳо ду далели бо ҳам зид 
доранд. Пас, аз рӯи ҳавои нафс ба яке аз онҳо пайравӣ намудан 
пайравӣ ба ҳавои нафс аст, ки мусулмон аз ин кор боздошта 
шудааст. Аллоҳ Таоло фармудааст:   

 

 

"Ва аз паи ҳавои нафс марав" [38:26].  

 

Бинобар ин, ба муқаллид танҳо тарҷеҳ додан мумкин аст. Зеро 
ду муҷтаҳид нисбат ба омӣ монанди ду далел нисбат ба муҷтаҳид 
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мебошанд. Чунон ки ба муҷтаҳид тарҷеҳ додани далелҳои ба ҳам 
зид воҷиб аст, ба муқаллид низ тарҷеҳ додани аҳкоми ба ҳам зид 
воҷиб аст. Агар дар ин ҳолат ҳакам кардани хоҳишу мақсад ҷоиз 
мебуд, ин кор ба ҳоким ҷоиз мебуд, ҳол он ки кори мазкур аз рӯи 
иҷмои саҳобагон ботил аст. Инчунин дар масъалаҳои Қуръон 
қоидаи қуръоние ҳаст, ки пайравии ҳавои нафсро батамом рад 
мекунад.  

Аллоҳ Таоло фармудааст:  

 

 

"Ва чун дар амре ихтилоф кардед, ба Аллоҳу пайғамбар руҷӯъ 
кунед" [4:59].  

 

Дар масъалаи ин муқаллид, ки ду муҷтаҳид зиддият намуданд, 
ба Аллоҳ ва Расул баргардонидани масъала воҷиб мегардад. Ба 
Аллоҳ ва Расул баргардонидан, чунон ки дар назди муҷтаҳидон 
муроҷиат ба Китоби Аллоҳу суннати Расулаш мебошад, дар назди 
муқаллид муроҷиат ба тарҷеҳдиҳандаест, ки Аллоҳу Расул аз он 
розӣ мешаванд. Муроҷиат ба он чӣ, ки Аллоҳу Расулаш розӣ 
мешаванд, аз пайравии ҳавои нафс ва шаҳват дур аст. Пас, муқаллид 
бояд яке аз ду суханро интихоб намояд ва ин интихоб бинобар 
тарҷеҳдиҳандае бошад, ки Аллоҳу Расулаш розӣ мешаванд. Аз ин 
бармеояд, ки ба ду сухан амал кардани муқаллид бо сабаби бо ҳам 
зид будан номумкин аст. Бидуни тарҷеҳдиҳанда интихоб кардани 
яке аз ду мазҳаб ё ду ҳукми мухталиф аз рӯи ҳавои нафс ва шаҳват 
интихоб кардан аст, ки бар хилофи муроҷиат ба Аллоҳу Расул 
мебошад. Тарҷеҳдиҳандаҳое, ки муқаллид бо ёрии онҳо як 
муҷтаҳидро бар муҷтаҳиди дигар ё як ҳукмро бар ҳукми дигар 
тарҷеҳ медиҳад, зиёданд. Муҳимтарин ва авлотарини онҳо 
аъламият ва фаҳм аст. Дар ҳадиси Ибни Масъуд омадааст, ки 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص фармуданд:  

 

"Эй Абдуллоҳ ибни Масъуд". Гуфтам: "Лаббайка, ё 
Расулаллоҳ". Фармуданд: "Оё медонӣ, ки аз миёни мардум кӣ 
донандатар аст?" Гуфтам: "Аллоҳу Расулаш беҳтар медонанд". 
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Фармуданд: "Донандатарини мардум ҳангоми ихтилоф 
кардани мардум ҳақшиностарини онҳост, ҳарчанд дар амал 
оҷиз бошад ва бо сурини худ роҳ равад ҳам". Ин ҳадисро Ҳоким дар 
"Мустадрак" овардааст. Бинобар ин, муқаллид касеро тарҷеҳ 
медиҳад, ки ӯро олиму одил медонад. Зеро адл дар пазируфтани 
гувоҳии шоҳид шарт аст, ҳол он ки тақдими ҳукми шаръӣ ҳангоми 
таълим додани он ба ҳукми шаръӣ будани он гувоҳӣ додан аст, пас, 
дар пазируфтани он адли таълимдиҳанда ногузир аст. Аз ин 
бармеояд, ки адли истинботкунандаи ҳукм аз боби авло аст. Бо адл 
мавсуф будани касе, ки аз ӯ ҳукми шаръиро мегирем, шарт аст, хоҳ 
муҷтаҳид бошад, хоҳ муаллим, зеро адл ҳатмист. Аммо илм 
тарҷеҳдиҳанда аст. Пас, ҳар кас эътиқод кунад, ки Шофеӣ 
донандатар ва дурустӣ дар мазҳаби ӯ бештар мебошад, ба ӯ ҷоиз 
нест, ки аз рӯи хоҳиш мазҳаби мухолифи онро бипазирад. Ҳар кас 
эътиқод кунад, ки ҷаъфари Содиқ донандатар ва дурустӣ дар 
мазҳаби ӯ бештар аст, аз рӯи ҳавои нафс мазҳаби мухолифи онро 
гирифта наметавонад. Агар бо афзалияти далел афзалияти раъйе, 
ки мухолифи мазҳаби ӯст, аён гардад, ба ӯ ҷоиз ва ҳатто воҷиб аст, 
ки раъйи мухолифро бипазирад. Пас тарҷеҳ ҳатмист ва аз рӯи 
хоҳишу ҳавои нафс ҳосил нашудани он низ ҳатмист. Ба муқаллид 
ҷоиз нест, ки дар ҳар масъала аз мазҳабҳо аҳкоми дилхоҳро интихоб 
намояд, балки тарҷеҳ дар назди ӯ монанди тарҷеҳи ду далели бо ҳам 
зид дар назди муҷтаҳид мебошад. Ӯ ҳангоми тарҷеҳ ба ростии 
маълумоте, ки бо қаринаҳо ворид мешавад, такя мекунад. Ин гуна 
тарҷеҳ барои комилан пазируфтани мазҳаб аст, на барои ҳар як 
ҳукм.  

Дар тақлид ду тарҷеҳдиҳанда мавҷуд аст. Якум – 
тарҷеҳдиҳандаи умумӣ, ки ба касе тааллуқ дорад, ки муқаллид ба 
вай тақлид кардан мехоҳад, монанди ҷаъфари Содиқ ва Молик ибни 
Анас. Дуюм – тарҷеҳдиҳандаи хос, ки дар як ҳукми шаръӣ мешавад, 
ки муқаллид дар хусуси он тақлид карданро мехоҳад. Аъламият аз 
ду ҷиҳат мешавад. Масалан, дар ҳодисае, ки дар замони Молик дар 
Мадина рух додааст, Молик аз Абӯюсуф аълам эътибор карда 
мешавад ва дар ҳодисае, ки дар замони ҷаъфар дар Кӯфа рух 
додааст, ҷаъфар аз Аҳмад ибни Ҳанбал аълам эътибор карда 
мешавад. Ин нисбат ба ҳодиса мебошад. Аммо нисбат ба касе, ки ба 
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вай тақлид карда мешавад, аъламият ба маълумоте вобаста аст, ки 
дар бораи муҷтаҳид ба муқаллид расидааст.  

Аъламият тарҷеҳдиҳандаи ягона нест ва барои тақлид ҳам он ба 
танҳоӣ кифоя намекунад. Балки он нисбат ба муқаллид ва ҳукме, ки 
ба он тақлид кардан хоста мешавад, тарҷеҳдиҳандаи умумӣ шуда 
метавонад. Вале тарҷеҳдиҳандаи ҳақиқӣ нисбат ба ҳукм қувваи 
далелест, ки бар он такя карда мешавад. Азбаски муқаллид далелро 
намедонад, аъламият мӯътабар ҳисобида шуд. Ин ҷо 
тарҷеҳдиҳандаҳои зиёди мӯътабар ҳастанд, ки бо гуногунии 
ҳолатҳои муқаллидон гуногун мешаванд.  

  

 

 

ҲОЛАТҲОИ МУҚАЛЛИДОН ВА ТАРҶЕҲДИҲАНДАҲОИ ОНҲО 

Тақлид бе ҳуҷҷати мулзима сухани каси дигарро гирифтан 
мебошад. Пас, бе ҳуҷҷати мулзима пазируфтани сухани каси дигар 
тақлид эътибор карда мешавад, чунон ки бе ҳуҷҷати мулзима ба 
сухани каси дигар амал кардан низ тақлид эътибор карда мешавад. 
Ин монанди сухани муҷтаҳидро гирифтани омӣ ва сухани 
муҷтаҳиди ҳамонанди худро гирифтани муҷтаҳид аст. Пас, 
муроҷиат ба Пайғамбар тақлид ба он кас ва муроҷиат ба иҷмои 
саҳобагон тақлид ба онҳо ба ҳисоб намеравад. Зеро кори мазкур на 
гирифтани сухани каси дигар, балки ба худи далел муроҷиат кардан 
аст. Инчунин ба муфтӣ муроҷиат намудани омӣ на тақлид ба ӯ, 
балки фатво пурсидан ва таълим гирифтан аст, на ҳукм гирифтан. 
Зеро омӣ ба муфтӣ ё барои фатво ва ё барои таълим муроҷиат 
мекунад, яъне ба мутааллим муроҷиат намудани омӣ тақлид 
эътибор карда намешавад. Зеро ин чиз ё пурсидани ҳукми шаръӣ ва 
ё таълим гирифтани он мебошад. Аммо ҳангоми гирифтани як 
сухан бо донистани далели он нигоҳ карда мешавад. Агар 
донистани далел танҳо донистан бошад, донанда муқаллид ба 
ҳисоб меравад, монанди донистани ҷоизии зиёрати қабрҳо аз 

сухани зерини Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص:  
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"Шуморо аз зиёрати қабрҳо боздошта будам, акнун, онҳоро 
зиёрат кунед". Ин ҳадисро Муслим ва Ибни Моҷа аз Ибни Масъуд 
ривоят кардаанд. Зеро ӯ, гарчи далелро дониста бошад ҳам, сухани 
каси дигарро бе ҳуҷҷати мулзима гирифт. Ин далелро худи ӯ 
наовардааст, пас, ин далел нисбат ба ӯ ҳуҷҷати мулзима эътибор 
карда намешавад. Агар далел баъд аз муҳокима ва истинботи ҳукм 
аз он дониста шавад, ин кор иҷтиҳодест, ки ба иҷтиҳоди гӯяндаи ин 
ҳукм мувофиқ омадааст. Зеро муҳокимаи далел ва истинботи ҳукм 
аз он ба муҷтаҳид хос аст, ки ин муҳокима бо сабаби воҷиб будани 
баҳси далел ба донистани саломатии далел аз чизҳои бо ҳам зид 
вобаста мебошад. Ин муҳокима ба таҳқиқи далелҳо вобаста аст, ки 
танҳо муҷтаҳид ба ин кор қодир мебошад. Бинобар ин, муқаллид аз 
муҷтаҳид фарқ мекунад. Мардум нисбат ба ҳукми шаръӣ ё муҷтаҳид 
ва ё муқаллид мебошанд, ки навъи сеюм онҳо вуҷуд надорад. Бо 
ибораи дигар, мусулмон ҳукмро ё худаш истинбот мекунад, хоҳ ин 
ҳукмро пештар каси дигар истинбот карда бошад, хоҳ худи ӯ 
аввалин шуда истинбот кунад ва ё истинботи каси дигарро мегирад. 
Аз ин рӯ, ҳар кас, ки қобилияти иҷтиҳод кардан надорад, муқаллид 
мебошад, хоҳ баъзе илмҳои шаръан дар иҷтиҳод мӯътабарро донад, 
хоҳ на. Аз ин бармеояд, ки ҳам омӣ ва ҳам муттабеъ муқаллид ба 
ҳисоб мераванд. Муттабеъ ба шарте тақлид мекунад, ки далели 
муҷтаҳидро донад, вале омӣ бе ягон қайду шарт тақлид мекунад. 
ҷоиз аст, ки муқаллид, хоҳ муттабеъ бошад, хоҳ омӣ, сухани ягон 
муҷтаҳидро, агарчи иҷтиҳод будани ин сухан бо хабари воҳид собит 
шавад ҳам, бигирад. Агар ба муқаллид масъалае пеш ояд ва ӯ аз 
суханони муҷтаҳидон воқиф набошад ва танҳо сухани як 
муҷтаҳидро бидонад, ба ӯ ҷоиз аст ҳукми шаръиро, ки ин муҷтаҳид 
истинбот кардааст, бигирад. Зеро он чӣ, ки аз ӯ талаб карда 
мешавад, на омӯхтани суханони муҷтаҳидон дар ягон масъала, 
балки гирифтани ҳукми шаръӣ мебошад. Аз ин гуна шахс тарҷеҳ 
талаб карда намешавад. Агар суханони муҷтаҳидонро донад ва яке 
аз онҳоро гирифтан хоҳад, кори ӯ фақат бо тарҷеҳ дуруст мешавад. 
Вале бинобар мувофиқати ҳукм ба ҳавои нафс ва манфиати намоёни 
он тарҷеҳ дода намешавад. Зеро мақсади шариат аз талаботи ҳавои 
нафс раҳонидани мукаллаф аст, то ки ӯ ба бандаи содиқи Аллоҳ 
табдил ёбад. Бинобар ин, бо ёрии тарҷеҳдиҳандаи шаръӣ тарҷеҳ 
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дода мешавад, яъне тарҷеҳдиҳанда бояд чизе бошад, ки ба Аллоҳ ва 
Расулаш вобаста шавад. Аллоҳ Таоло фармудааст:  

 

 

"Ва чун дар амре ихтилоф кардед, ба Аллоҳу пайғамбар руҷӯъ 
кунед" [4:59].  

 

Ба Аллоҳу Расулаш баргардонидан ё муроҷиат ба сухани Аллоҳу 
суннати Расулаш, яъне ба далели шаръӣ мебошад ва ё муроҷиат ба 
он чӣ, ки Аллоҳу Расулаш фармудааст. Аз ин рӯ, бо гуногунии 
ҳолатҳои муқаллидон тарҷеҳдиҳандаҳо низ гуногун мешаванд. 
Дуруст, тарҷеҳдиҳандаи умумии омӣ баъд аз далел аъламият ва 
фаҳм ба ҳисоб рафта, авлотарин мураҷҷиҳоти ҷамии муқаллидон 
мебошад. Вале ин ҷо мураҷҷиҳоти гуногуне ҳастанд, ки мардум 
новобаста ба аъламият ё ғайри аъламият бо онҳо тарҷеҳ медиҳанд. 
Масалан, омӣ ба яке аз муҷтаҳидон бинобар боварӣ доштан ба 
фаҳмишу тақвои тақлидкунандагон, ки ӯ онҳоро мешиносад, 
тақлид мекунад. Монанди он ки бо сабаби боварӣ доштан ба падар 
ё ба яке аз уламо ба муҷтаҳиде, ки ин ду тақлид мекунанд, тақлид 
мекунад. Ин гуна тарҷеҳи омӣ аз ҷиҳати тақво аст, на аз ҷиҳати 
ҳавои нафс. Ё монанди он ки омӣ дар натиҷаи иштирок дар дарсҳои 
фиқҳ, ҳадис ва ғайра аҳкоми шаръӣ ва далелҳоро медонад ва дар ин 
ҳолат байни аҳком ва далелҳоро ҷудо карда метавонад. Ин гуна 
шахс бинобар воқиф будан аз далел дар тақлид тарҷеҳ медиҳад. Пас, 
агар ҳукме, ки аз далелаш воқиф аст ва ҳукме, ки аз далелаш воқиф 
нест, бо ҳам зид оянд, ба ҳукме, ки аз далелаш воқиф аст, тақлид 
мекунад. Зеро дар ин ҳолат дар назди ӯ ҳукме, ки бо далелаш 
омадааст, аз ҳукме, ки бо далелаш наомадааст, роҷеҳтар мешавад. 
Ин ду ҳолат ба омӣ рост меояд. Омӣ касест, ки баъзе илмҳои дар 
иҷтиҳод мӯътабарро намедонад. Бинобар ин, омӣ дар ҳама 
ҳолатҳои мазкур, агар ба ӯ далел аён гардад, бояд тақлидеро, ки 
бинобар боварӣ доштан ба фаҳму тақвои баъзе шахсон ба 
муҷтаҳиде, ки ин шахсон пайравӣ кардаанд, тарк кунад ва суханеро, 
ки бо далел омадааст, бипазирад. Зеро дар назди ӯ тарҷеҳдиҳандаи 
қавитар пайдо шуд. Масалан, шахсе ба Шофеӣ ё каси дигар бо сабаби 
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ба ӯ тақлид кардани падараш тақлид карда бошад, агар ба ӯ далели 
ҳукми шаръие, ки муҷтаҳиди дигар истинбот кардааст, аён гардад 
ва ба ин далел итминон пайдо кунад, ӯ бо сабаби пайдо шудани 
тарҷеҳдиҳандаи қавитар, ки далели шаръӣ мебошад, бояд ин 
ҳукмро бигирад. Агар ба ин ҳукм итминон пайдо накунад, ба ӯ тарки 
ҳукме, ки тақлид кардааст, ҷоиз нест, зеро барои ӯ тарҷеҳдиҳанда 
пайдо нашуд. Ҳангоми тарҷеҳ додан ба шунидани қаринаҳо такя 
карда мешавад. Ба омӣ ҷоиз нест, ки аз рӯи хоҳиши худ мазҳабҳои 
гуногунро бипазирад, инчунин ҷоиз нест, ки дар ҳар масъала ба 
аҳкоми сабуктари мазҳабҳо пайравӣ кунад, балки ҳангоми якчанд 
хел донистани аҳком бояд якеро бар дигаре тарҷеҳ диҳад.    

 

 

 

ТАНҚИЛ ДАР БАЙНИ МУҶТАҲИДОН.  

ГУЗАШТАН АЗ ЯК МАЗҲАБ БА МАЗҲАБИ ДИГАР. 

Аллоҳ Таоло моро на ба пайравии муҷтаҳид, ё имом, ё мазҳаб, 
балки ба гирифтани ҳукми шаръӣ фармудааст. Моро амр кардааст, 

ки он чиро, ки пайғамбарамон Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص овардаанд, бигирем ва 

аз он чӣ, ки моро боздоштаанд, худдорӣ кунем. Чунончи мефармояд:  

 

 

"Ҳар чӣ пайғамбар ба шумо дод, биситонед ва аз ҳар чӣ шуморо 
манъ кард, иҷтиноб кунед" [59:7].  

 

Бинобар ин, танҳо ба аҳкоми Аллоҳ пайравӣ кардан дуруст аст, 
ба ашхос. Вале воқеи тақлид мусулмононро водор сохт, ки ба аҳкоми 
яке аз муҷтаҳидон тақлид намуда, ӯро барои худ имом қарор диҳанд 
ва аҳкомеро, ки муҷтаҳид дар иҷтиҳоди худ ба он расидааст, барои 
худ мазҳаб бигиранд. Дар натиҷа воқеан дар байни мусулмонон 
шофеиҳо, ҳанафиҳо, моликиҳо, ҳанбалиҳо, ҷаъфариҳо, зайдиҳо ва 
ғайра пайдо шуданд. Агар онҳо ба аҳкоми шаръие, ки ин муҷтаҳид 
истинбот намудааст, пайравӣ кунанд, амали онҳо шаръист, зеро ин 
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пайравӣ ба ҳукми шаръӣ мебошад. Агар онҳо на ба истинбот, балки 
ба шахсияти муҷтаҳид пайравӣ кунанд, ин амали онҳо ғайришаръӣ 
мебошад ва он чӣ, ки ба он пайравӣ мекунанд, ҳукми шаръӣ эътибор 
карда намешавад. Зеро он сухани шахс аст ва аз ҷумлаи фармону 

боздоштҳои Аллоҳ, ки пайғамбари Аллоҳ Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص ба мо 

овардаанд, ба ҳисоб намеравад. Аз ин рӯ, пайравони ҳама мазҳабҳо 
бояд бифаҳманд, ки онҳо ба аҳкоми Аллоҳ, ки имомҳо истинбот 
намудаанд, пайравӣ менамоянд. Агар ба таври дигар фаҳманд, онҳо 
дар назди Аллоҳ Таоло дар бораи тарки аҳкоми шаръӣ ва дар бораи 
пайравӣ ба ашхосе, ки бандаи Аллоҳанд, пурсида мешаванд.  

Ин аз ҷиҳати пайравӣ ба аҳкоми мазҳаб мебошад. Аммо аз 
ҷиҳати тарки ин аҳком нигоҳ карда мешавад: Агар ҳукмеро 
гирифта, то ҳол бо он амал накарда бошад, ӯ метавонад бинобар яке 
аз тарҷеҳдиҳандаҳо бо талаби розигии Аллоҳ ин ҳукмро вогузошта, 
ҳукми дигарарро бигирад. Вале агар бо он амал карда бошад, ин 
ҳукм нисбат ба ӯ ҳукми шаръӣ мешавад. Пас, барои ӯ вогузоштани 
ин ҳукм ва гирифтани ҳукми дигар танҳо он вақт ҷоиз аст, ки агар 
ҳукми дуюм ҳамроҳ бо далел, вале ҳукми якум ҳамроҳи далелаш 
набошад, ё ин ки аз далели ҳукми якум пурзӯртар будани далели 
ҳукми дуюм бо тариқи таълим барояш исбот шуда, ба он қонеъ 
гашта бошад. Пас, бар вай вогузоштани ҳукми якум лозим аст, зеро 
бо далели шаръӣ қонеъ шуда, онро тасдиқ карданаш ин ҳукмро 
нисбати ӯ ҳукми Аллоҳ гардонид. Ин ба муҷтаҳиде қиёс карда 
мешавад, ки чун назар ба далеле, ки аз он ҳукм истинбот намудааст, 
далели қавитар ёфт, бар вай лозим мегардад, ки бо сабаби пурзӯрии 
далел раъйи пешинаашро вогузошта, раъйи навро бигирад. Вале 
дар дигар ҳолат агар муқаллид ба ҳукми тақлиднамудааш амал 
карда бошад, ба ӯ ҷоиз нест, ки ин ҳукмро вогузорад.  

Аммо дар ҳукми дигар, ба муҷтаҳиди дигар тақлид намудани 
муқаллид ҷоиз аст, чунки ҷоизии дар ҳар масъала аз ҳар олим фатво 
пурсидан бо иҷмои саҳобагон собит шудааст. Вале муқаллид агар 
мазҳаберо монанди мазҳаби Шофеӣ ё ҷаъфар муайян намуда, "Ман 
дар мзаҳаби ӯ мебошам ва ба он риоя мекунам" гӯяд, тафсилоти он 
чунин аст: У дар ҳар як масъалае, ки ба он мувофиқи мазҳаби 
тақлиднамудааш амал кардааст, дар он масъала ба муҷтаҳиди дигар 
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тақлид карданаш ҷоиз нест, аммо дар масъалае, ки ба он амал 
накардааст, пайравӣ ба муҷтаҳиди дигар монеае надорад.  

Аммо лозим ба ёдоварист, ки вогузоштани ҳукми масъалае, ки 
муқаллид ба он тақлид намудааст ва гузаштан ба ҳукми дигар дар 
сурате ҷоиз мешавад, ки ин масъала аз масъалаҳои дигар ҷудогона 
бошад, инчунин вогузоштани масъалаи аввал боиси вайроншавии 
аҳкоми шаръии дигар нагардад. Вале агар ин масъала бо масъалаи 
дигар вобаста бошад, то ҳамаи масъалаҳои ба ин масъала 
алоқаманд вогузошта нашаванд, вогузоштани ин масъала ҷоиз 
нест, зеро ҳамаи онҳо як масъала эътибор карда мешаванд. Чунончи 
масъалаи мазкур дар ҳукми дигаре шарт бошад ё он яке аз рукнҳои 
амали комил бошад, чун намоз, таҳорат, ва аркони намоз. Масалан, 
барои муқаллиди мазҳаби Шофеӣ ҷоиз нест, ки дар масъалаи "ламс 
кардани зан", ки назди Абӯҳанифа таҳоратро намешиканад, ба 
Абӯҳанифа пайравӣ намуда, мувофиқи мазҳаби Шофеӣ намоз 
хонданро идома диҳад. Инчунин наметавонад ба шахсе тақлид 
кунад, ки мегӯяд: "амали касир чӣ қадаре ки бошад, намозро ботил 
намекунад" ё "хондани "Фотиҳа" аз рукнҳои намоз нест" ва дар айни 
вақт намозро мувофиқи мазҳаби касе гузорад, ки мегӯяд: "амали 
касир намозро ботил мекунад" ё ""Фотиҳа" яке аз рукнҳои намоз 
аст". Ҳамин тавр, ҳамон ҳукмеро вогузоштан ҷоиз аст, ки 
вогузоштани он ба амалҳое, ки мувофиқи аҳкоми шаръии дигар 
барпо мешаванд, таъсир накунад.   
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ТАЪЛИМ ГИРИФТАНИ ҲУКМИ ШАРЪӢ 

Мустафтӣ аз муқаллид фарқ дорад, зеро муқаллид ҳукми 
шаръиро гирифта, бо он амал мекунад. Аммо мустафтӣ ҳукми 
шаръиро аз шахсе, ки ин ҳукмро медонад таълим мегирад, хоҳ он 
шахс муҷтаҳид бошад, хоҳ на, хоҳ мустафтӣ ҳукмро барои амал 
кардан омӯзад хоҳ танҳо барои донистан. Ҳар он касе, ки дар ягон 
масъала донистани ҳукми Аллоҳро талабидааст, мустафтӣ 
мебошад. Бинобар ин, агар кас дар ҳукме муҷтаҳид набошад, дар он 
ҳукм мустафтӣ мешавад. Пас, шахсе, ки дар тамоми масъалаҳо 
муҷтаҳид набошад, дар ҳама масъалаҳо мустафтӣ аст ва шахсе, ки 
дар якчанд масъала муҷтаҳид аст, дар масъалаҳои дигар, ки 
иҷтиҳод накардааст, мустафтӣ мешавад. Шахсе, ки ба мустафтӣ 
ҳукми Аллоҳро баён мекунад, муфтӣ мебошад. Дар луғат омадааст: 
( ), – "дар масъалае фатво дод", яъне дар ин масъала  

ҳукмеро баён намуд: ( ) – "дар масъалае аз олиме 

фатво пурсид", яъне аз ин олим дар ин масъала фатво доданро 
талабид. Фатвоҳои саҳобагону тобеин аҳкоме буданд, ки ба мардум 
баён кардаанд. Азбаски донистани ҳукми Аллоҳ фарз аст, мавҷуд 
будани шахсоне ногузир аст, ки ба мардум аҳкоми шаръиро таълим 
медиҳанд, хоҳ ин шахсон муҷтаҳид бошанд хоҳ на, хоҳ онҳо ба 
мардум аҳкомро бо далелҳо таълим диҳанд ё бидуни далел. Зеро 
муҷтаҳид будани шахсе, ки ягон ҳукмро таълим медиҳад, шарт 
карда намешавад, чунонки ҳангоми ба шахси дигар аҳкомро таълим 
додани муслим баён кардани далелҳои ин аҳком шарт карда 
намешавад. Пас, барои ҳар як шахси донандаи ҳукм ҷоиз аст, ки дар 
ҳоли аз ин ҳукм воқиф будан, онро ба дигаре таълим диҳад. Зеро 
муҷтаҳид будани шахсе, ки дар аҳком ба мардум фатво медиҳад ё 
аҳкомро ба онҳо таълим медиҳад, шарт карда намешавад, балки 
муҷтаҳид набудани ӯ низ ҷоиз аст. Чунки ғайримуҷтаҳид агар аз 
ҳукми шаръии муҷтаҳиде воқиф бошад, бо он ҳукм ба мардум фатво 
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дода метавонад, зеро ӯ агарчӣ нақлкунандаи ҳукм будани худро 
ошкор насохтааст, дарвоқеъ, нақлкунандаи ҳукм аст. Дар ин бора 
монанди нақли аҳодис дар миёни олим ва шахси дигар фарқе вуҷуд 
надорад. Чӣ тавре ки олим будани ровии ҳадис шарт карда 
намешавад, инчунин олим будани ба шахси дигар нақлкунандаи 
ҳукми шаръӣ низ шарт карда намешавад. Аз боби авлост, ки 
муҷтаҳид будани нақлкунандаи ҳукми шаръӣ шарт карда 
намешавад, лекин ӯ ҳукми шаръиеро, ки нақл мекунад, онро бояд 
бидонад, дар хотир нигоҳ дорад ва ин ҳукм барояш равшан бошад. 
Зеро агар ӯ ин ҳукмро дар хотир нигоҳ надорад ва ба нақл кардани 
он қодир набошад, онро ба каси дигар нақл карда наметавонад. 
Инчунин барои шахсе, ки ба мардум ҳукми шаръиро таълим 
мекунад ё бо он фатво медиҳад, таълим додани далел ё нақл 
кардани он шарт карда намешавад. Балки бо нақли ҳукми шаръӣ 
бидуни нақли далели он маҳдуд шуданаш ҷоиз аст, яъне ӯ 
метавонад, ки бидуни баён кардани далел бо ҳукми шаръӣ фатво 
диҳад ва онро ба мардум таълим кунад. Вале ӯ ба мардум бояд баён 
кунад, ки он чиро ба онҳо нақл кардааст, ҳукми шаръист ё 
истинботи фалонӣ, яъне истинботи муҷтаҳиди муайяне аз байни 
муҷтаҳидон. Аммо агар ба онҳо раъйеро нақл намуда, "ин раъйи ман 
аст" бигӯяд ё ба онҳо раъйеро баён карда, "бо далели он ки фалон 
муҷтаҳид чунин гуфтааст, ҳукм ҳамин аст", - гӯяд, дар ин ҳолат чизи 
нақлкардаи ӯ ҳукми шаръӣ эътибор карда намешавад. Зеро сухани 
муҷтаҳидон далели шаръӣ нест, чунки ба ҳукм далел кардани 
сухани онҳо ҳукми шаръӣ будани ин ҳукмро ботил месозад. Вале 
агар ин ҳукмро ба истинботи муҷтаҳидон нисбат диҳад, ҳарчанд 
далелашро баён накунад ҳам, он ҳукми шаръӣ мешавад.   

Дар замони саҳобагон мардум аз муҷтаҳидон фатво пурсида, 
дар аҳкоми шаръӣ ба онҳо пайравӣ менамуданд. Олимоне, ки дар 
байни саҳобагон буданд, бидуни ишора ба зикри далел барои ҷавоб 
додан ба саволҳои онҳо мешитофтанд ва онҳоро аз пурсидан 
бознамедоштанд. Инро ҳеҷ яке аз саҳобагон инкор накарданд. Дар 
натиҷа, бар он иҷмоъ шуд, ки бидуни зикри далел мутлақо пайравӣ 
кардани омӣ ба муҷтаҳид ва инчунин бидуни таълим гирифтан ва 
таълим додани далел таълим гирифтан ва таълим додани аҳкоми 
Аллоҳ ҷоиз мебошад. Дар ин бобат омӣ ва муттабеъ баробаранд ва 
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ҳар яки онҳо метавонад аз дигаре фатво пурсад, инчунин ҳукми 
шаръиеро, ки онро дуруст медонад, хоҳ далелашро донад, хоҳ на, ба 
каси дигар таълим диҳад. Зеро ҳар шахсе, ки масъалаеро донад, дар 
ҳамон масъала олим ба шумор меравад ва ба шахси дигар онро 
таълим доданаш ҷоиз аст. Вале омӣ донистаашро чӣ тавре, ки 
таълим гирифтааст, танҳо ҳамон тавр нақл мекунад. Аммо 
муттабеъ донистаашро таълим мекунад ва бо он фатво медиҳад. 
Зеро ӯ баъзе илмҳои дар иҷтиҳод эътиборнокро медонад, пас, ба 
аҳком сарфаҳм меравад ва чӣ гуна бо он таълиму фатво доданро 
медонад. Таълим гирифтакни аҳком ё дар хусуси онҳо фатво 
пурсидан ба таълимдиҳанда ё муфтӣ тақлид кардан нест. Балки он 
танҳо фатво пурсидану таълим гирифтани ҳукм ва тақлид ба 
шахсест, ки ҳукми мазкурро истинбот кардааст, на ба муаллими ин 
ҳукм ва на ба муфтӣ. Вале адолати таълимдиҳанда шарт аст, яъне ӯ 
набояд бо фосиқӣ шинохта шуда бошад. Зеро шоҳид ҳодисаеро 
хабар медиҳад, аммо таълимдиҳанда ҳукми Аллоҳро хабар медиҳад, 
яъне ҳардуи инҳо чизеро хабар медиҳанд. Пас, барои 
таълимдиҳанда адолат шарт карда мешавад. Ҳамчунин Аллоҳ аз 
гирифтани сухани фосиқ боздошта, ба аниқ карда сухани ӯ 
фармудааст. Ӯ Таоло мефармояд:  

 
 

 

"Эй касоне ки имон овардед агар фосиқе бароятон хабаре

овард таҳқиқ кунед мабодо аз рӯи нодонӣ ба мардуме осеб

бирасонед он гоҳ аз коре ки кардаед пушаймон шавед  " [49:6] 

“ ” ва “ ” далолат мекунад, ки агар фосиқе хабареро биёрад, бояд 

мардум аз гирифтани он бозистанд, баёни қазия ва аён гардидани 
ҳақиқатро талаб намоянд, сухани фосиқро напазиранд. Мафҳуми 
мухолафаи ояти боло ин аст, ки сухани шахси одил чӣ дар 
фатвопурсӣ, чӣ дар таълимгирӣ ва чӣ дар корҳои дигар пазируфта 
мешавад.  
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ҚУВВАТИ ДАЛЕЛ 

Далели шаръӣ ҳуҷҷати ҳукми шаръӣ будани ҳукме мебошад, ки 
ин далел ба он далолат кардааст. Бинобар ин, ҳукми шаръӣ эътибор 
карда шудани ҳукм ба эътиборнокии далели он вобаста аст. Аз ин 
рӯ, баҳси эътибонокии далел асоси эътиборнокии аҳкоми шаръӣ 
мебошад. Пас, агар бар як ҳодиса далеле ворид шавад, ки барои 
далеловарӣ ба ягон навъи ҳукми ин ҳодиса шоиста бошад, дар ин 
ҳолат, ин ҳукм бино бар эътиборнок будани далели он ҳукми 
шаръии ҳамин ҳодиса ба ҳисоб меравад. Вале бар як ҳодиса ду 
далели шоиста ворид шавад, ки яке ба ҳукми муайяне монанди 
ҳаром далолат кунад ва дигаре мухолифи ин ҳукм монанди мубоҳ 
далолат кунад, дар ин ҳолат, тарҷеҳ додани яке аз ду далел бар 
дигараш ҳатмӣ мегардад, то гирифтани яке аз ду ҳукм бино бар 
қуввати далели яке бар дигар имконпазир гардад. Аз ин рӯ, дар 
далелҳои барои истидлол шоиста бояд ҷиҳатҳои тарҷеҳдиҳӣ 
дониста шавад, то ба воситаи тарҷеҳ додани далели қавӣ бар дигар 
далелҳо гирифтани далели қавӣ мумкин гардад. Далели воҷиб 
будани тарҷеҳдиҳӣ ва воҷиб будани амал бо далели роҷеҳ, яъне бо 
далели қавӣ иҷмоъ кардани саҳобагон мебошад. Чунончи онҳо 
хабари Оиша-ро дар бораи "илтиқои хитонайн", ки Тирмизӣ онро 
ба тариқи зайл ривоят мекунад:   

 

"Агар ду хитон аз ҳам гузаранд, ғусл воҷиб мешавад. Ман бо 
Расулуллоҳ чунин кардам, он гоҳ, ғусл кардем", ба хабари 

Абӯсаиди Худрӣ аз Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص тарҷеҳ доданд, ки Муслим онро 

чунин ривоят мекунад:   
 

"Албатта об аз об воҷиб мешавад". Зеро дар чунин корҳо 

ҳамсарони Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص амали эшонро аз мардон беҳтар медонанд. 
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Инчунин Бухорӣ ва Муслим аз ҳамсарони Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ривоят 

кардаанд, ки "Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص тани боҷанобат субҳро пешвоз 

мегирифтанд, вале рӯзаашонро давом медоданд". Саҳобагон хабари 
мазкурро бар ривояти Абӯҳурайра, аз Фазл ибни Аббос, аз 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص тарҷеҳ доданд, ки Аҳмад онро ба тариқи зайл ривоят 

кардааст:   

 

"Агар кас ҷунуб бошад ва дар ҳамин ҳол субҳ бидамад, рӯзаи 
вай ботил аст". Монанди ҳамин, Алӣ ибни Абӯтолиб хабари 
Абӯбакрро қавӣ дониста, ба ӯ қасам надод, аммо ба дигарон қасам 
дод. Абӯбакр хабари Муғираро дар хусуси мероси модаркалон 
ҳангоме ки Муҳаммад ибни  

Маслама онро ҳамроҳи Муғира ривоят кард, қавӣ донист. Умар 
хабари Абӯмӯсои Ашъариро дар хусуси изн пурсидан, танҳо ҳамон 
вақт пурзӯр донист, ки Абӯсаиди Худрӣ дар ривоят ба вай 
мувофиқат намуд. Саҳобагон танҳо баъди баҳс кардани нусус ва 
ноумед шудан аз онҳо ба раъйҳову қиёсҳо рӯй меоварданд. Касе, ки 
ҳолати онҳоро санҷида, ба воқеъҳои иҷтиҳодашон назар афканад, 
бе шакку шубҳа мефаҳмад, ки онҳо аз ду далели заннӣ заифтарашро 
вогузошта, ба роҷеҳи он амал карданро ҳатмӣ медонистанд. Далели 

дигар ин аст, ки чун Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص Муозро ба Яман қозӣ 

фиристоданд, аз ҷониби Муоз тартиби муқаддам гузоштани як 
далелро бар далели дигар тасдиқ намуданд.  

Вале ҳангоми бо ҳам зид омадани ду далел танҳо дар ҳолати 
ғайриимкон будани амал бо ҳардуи он рӯ овардан ба тарҷеҳи як 
далел бар далели дигар дуруст аст. Агар бо ҳарду далел амал кардан 
имконпазир бошад, ин авлотар аст, зеро кор фармудани ду далел аз 
батамом вогузоштани якеи он авлотар аст, чунки аслан далел барои 
кор фармудан аст, на вогузоштан. Вале бо ду далел амал кардан на 
бинобар кӯшишҳои чораҷӯёна, балки бо далолати насс дуруст аст. 
Мисоли амал кардан бо ду далели ба ҳам зид суханони зерини 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص мебошад:   

 

"Оё дар бораи беҳтарин шоҳидон шуморо хабар диҳам? – 
Беҳтарин шоҳид касест, ки пеш аз талаби шаҳодат шоҳидӣ 
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медиҳад". Ҳадиси мазкурро Муслим аз тариқи Зайд бинни Холиди 
ҷуҳанӣ ривоят кардааст. Ҳадиси дигар:   

 

"Сипас, дурӯғ густариш меёбад, ҳатто кас бе қасам додан 
қасам мехӯрад ва пеш аз талаби шаҳодат шоҳидӣ медиҳад". Ин 
ҳадисро Аҳмад ва Тирмизӣ аз Ибни Умар ривоят кардаанд ва ҷузъи 

як ҳадиси дароз мебошад. Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص шахсеро, ки пеш аз талаби 

шаҳодат шоҳидӣ медиҳад, ситоиш намудаанд, инчунин шахсеро, ки 
пеш аз талаби шаҳодат шоҳидӣ медиҳад, мазаммат кардаанд. 
Ситоиш намудани Пайғамбар шахсеро, ки пеш аз талаби шаҳодат 
худ шоҳидӣ медиҳад, далолат мекунад, ки эшон аз тарафи Шореъ ба 

ин кор фармуда шудаанд. Инчунин мазаммат кардани Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص 

шахсеро, ки бе талаби шаҳодат шоҳидӣ медиҳад, далолат мекунад, 
ки Шореъ эшонро аз ин кор боздоштааст. Ин зиддияти байни ду 
далел мебошад. Мувофиқоварии байни онҳо ба тариқи зайл аст: 
Шариат дар мавзӯи шоҳидӣ додан дар бораи ягон ҳақе аз ҳуқуқи 
Аллоҳ бидуни талаб бошитоб шаҳодат доданро фармуд. Аммо дар 
мавзӯи шоҳидӣ додан дар бораи ҳуқуқи бандагон аз шоҳидӣ додан 
пеш аз талаби шаҳодат боздошт.  

Ҳамин тавр, барои имконпазир гаштани амал бо ду далел бояд 
кӯшиш кард. Агар бо ду далел дар якҷоягӣ амал кардан имконпазир 
нашавад ва бо вуҷуди баробарӣ дар қувват ва умумият бо ҳам зид 
бошанд, ба ҷиҳати дигар онҳо менигарем. Агар аз ин ду далел 
дертар ворид шудани яке маълум бошад, он далели пешинаро 
мансух мекунад, хоҳ ин далелҳо қатъӣ бошанд хоҳ заннӣ, хоҳ аз 
Китоб бошанд, хоҳ аз Суннат. Аммо агар ин ду далел яке аз Китоб ва 
дигаре аз Суннат бошад, ин тавр намешавад. Зеро суннат ба ҳадди 
тавотур расад ҳам, Китобро мансух карда наметавонад. Вале агар 
дер омадани як далел нисбат ба далели дигар маълум набошад ва 
худи он дониста нашавад, пас, заннӣ шудани он ду далел ногузир 
аст, зеро миёни ду далели қатъӣ зиддият вуҷуд надорад. Агар онҳо 
заннӣ бошанд, ба тарҷеҳ рӯ овардан ва бо далели қавитар амал 
кардан ҳатмӣ мегардад. Маънои қуввати далел қавӣ будани он аз 
ҷиҳати тартиби далелҳо, инчунин аз ҷиҳати дараҷаи эътиборнокии 
далеловарӣ дар ҳар як навъи далелҳои заннӣ мебошад. Қуввати 
далел аз ҷиҳати тартиби далелҳо ба тариқи зайл аст: Китоб аз 
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Суннат қавитар аст, ҳарчанд суннат ба ҳадди тавотур расад. 
Суннати мутавотир аз Иҷмоъ қавитар аст. Иҷмои бо тариқи 
мутавотир нақлшуда аз хабари оҳод қавитар аст. Хабари оҳод аз 
қиёсе, ки иллаташ далолатан ё истинботан ё қиёсан гирифта 
шудааст, қавитар аст. Вале агар иллати қиёс сароҳатан гирифта 
шуда бошад, бо он монанди насси ба ин иллат далолатнамуда 
муомила карда мешавад ва ин иллат аз ҷиҳати қуввати далел ҳукми 
ҳамон нассро мегирад. Масалан, агар насс Қуръон бошад, ҳукми 
иллати қиёс монанди ҳукми Қуръон ва агар насс Суннат бошад, 
ҳукми иллати қиёс монанди ҳукми Суннат аст ва агар Иҷмоъ бар ин 
иллат далолат кунад, он ҳукми Иҷмоъро мегирад. Аммо қуввати 
далел аз ҷиҳати эътиборнокии далеловарӣ дар ҳар як навъи 
далелҳои заннӣ дутоанд: Суннат ва Қиёс. Ҳар яки инҳо дар тарҷеҳ 
аз ҷиҳати қуввати далолат эътибороти муайяне доранд. Қуввати 
далолати Суннат маънои аз ҷиҳати санад, матн ва далолат қавӣ 
будани онро дорад. Аз ҷиҳати санад қавӣ будани далели Суннат дар 
чизҳои зерин намоён аст:  

Якум, он чизест, ки ба ровӣ тааллуқ дорад. Ровии бевосита, 
азбаски ривояти худро беҳтар медонад, бар ровии билвосита тарҷеҳ 
дода мешавад, монанди ривояти Абӯрофеъ, ки гуфтааст:   

 

“Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар ҳолати ҳалол (яъне берун аз эҳром) 

буданашон Маймунаро ба никоҳи худ дароварданд”. Ҳадисро 
Муслим ривоят кардааст. Ҳадиси мазкур бар ҳадиси Ибни Аббос 
тарҷеҳ дода мешавад, ки он кас гуфтааст:   

 
“Эшон дар ҳолати эҳром Маймунаро ба никоҳи худ 

дароварданд”. Ин ҳадисро Бухорӣ ривоят кардааст. Сабаби тарқеҳ 
додани ривояти Абӯрофеъ дар он аст, ки вай сафири байни онҳо буд 

ва никоҳи ӯро аз Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص пазируфта буд. Ҳадис аз рӯи дараҷаи 

фақеҳии ровӣ низ тарҷеҳ дода мешавад. Аз ин рӯ, хабари ровии 
фақеҳ бар хабари ровии ғайрифақеҳ тарҷеҳ дода мешавад. Ҳадисе, 
ки ровии он ривоятро аз ёд кардааст, бар ҳадисе, ки ровии ривоятро 
бо навиштан нигоҳ доштааст, тарҷеҳ дода мешавад. Ҳамин тавр, 
агар аз ин ду ровӣ яке ба азёд донистани ҳадис эътимод намояд ва 
дигаре ба китобати ҳадис, азёддонанда авлотар ҳисобида мешавад, 
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зеро ӯ аз шубҳа дуртар аст. Ҳадисе, ки ровии он машҳур аст, бар 
ҳадисе, ровияш машҳур нест, тарҷеҳ дода мешавад.  

Дуюм, он чизест, ки ба худи ривоят марбут аст. Хабари 
мутавотир бар хабари оҳод ва хабари муснад, бар хабари мурсал 
тарҷеҳ дода мешавад, чунки дар хабари муснад саҳобӣ зикр 
шудааст, вале дар хабари мурсал зикр нашудааст.   

Сеюм, он чизест, ки ба вақти ривоят тааллуқ дорад. Ровие, ки 
ҳадисро ҳангоми болиғ буданаш ривоят кардааст, бар ровие, ки 
ҳадисро дар ҳолати ноболиғӣ ривоят кардааст, тарҷеҳ дода 
мешавад.  

Чорум, он чизест, ки ба чигунагии ривоят тааллуқ дорад. 

Хабаре, ки ба марфуъ буданаш то Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص иттифоқ карда 

шудааст, бар хабаре, ки дар марфуъ буданаш то Пайғамбар ихтилоф 
вуҷуд дорад, тарҷеҳ дода мешавад, инчунин хабаре, ки бо лафзи 
Пайғамбар ҳикоят шудааст, бар хабаре, ки бо маъно ривоят 
шудааст, тарҷеҳ дода мешавад.   

Панҷум, он чизест, ки ба замони ворид шудан хабар тааллуқ 
дорад. Хабаре, ки мутлақ бидуни таърих ривоят шудааст, бар 
хабаре, ки бо таърихи пешин ривоят шудааст, тарҷеҳ дода мешавад, 
чунки хабари мутлақ монанди хабарест, ки дер омадааст. Инчунин 

хабаре, ки дар рӯзҳои охири ҳаёти Расул ملسو هيلع هللا ىلص ва ҳангоми бемории пеш 

аз марги эшон ворид шудааст, бар хабари мутлақ тарҷеҳ дода 
мешавад.  

Аммо қуввати хабар аз ҷиҳати матн, дар чизҳои зерин ифода 
мешавад: Якум – аз ду хабар яке фармон ва дигаре боздошт бошад, 
боздошт бар фармон тарҷеҳ дода мешавад.   

Дуюм – аз ду хабар яке фармоянда ва дигаре мубоҳкунанда 
бошад, мубоҳкунанда бар фармоянда тарҷеҳ дода мешавад. Зеро 
мақсаде, ки аз амал кардан бо хабари мубоҳкунанда бармеояд, 
таъвил кардани фармон ба воситаи аз талаби феъл ба 
мубоҳгардонӣ равона кардани ин фармон мебошад. Ҳол он ки ин 
кор аз далолатҳои устувори фармон аст. Аммо аз амал кардан бо 
фармон, мақсади батамом бекор кардани мубоҳкунанда бармеояд, 
ҳол он ки кор фармудани ду далел аз бекор вогузоштани якеи он 
авлотар аст.  
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Сеюм – яке фармон ва дигаре хабар бошад, хабар бар фармон 
тарҷеҳ дода мешавад. Чунки хабар дар далолат аз фармон 
пурзӯртар аст. Бинобар ин, насхи хабар мумкин нест, ки ин бар 
хилофи фармон аст, зеро насхи фармон ҷоиз аст.  

Чорум – яке боздошт ва дигаре хабар бошад, хабар айнан бо 
ҳамон сабабе, ки бар фармон тарҷеҳ дода шуд, бар боздошт низ 
тарҷеҳ дода мешавад.   

Панҷум – он чизест, ки ба лафзи хабар тааллуқ дорад. Хабаре, ки 
лафзи он ба ҳақиқат далолат мекунад, бар хабаре, ки лафзи он ба 
маҷоз далолат мекунад тарҷеҳ дода мешавад. Инчунин, хабаре, ки 
ҳақиқати шаръиро дар бар мегирад, бар хабаре, ки ҳақиқати лугавӣ 
ё урфиро дар бар мегирад, тарҷеҳ дода мешавад. Зеро Расулуллоҳ 

 ,с) барои баёни аҳкоми шаръӣ фиристода шудаанд. Ҳамин таврملسو هيلع هللا ىلص

хабаре, ки сароҳатан ё далолатан ва ё истинботан иллати ҳукмро 
баён мекунад, бар хабаре, ки ба иллати ҳукм ишора намекунад, 
тарҷеҳ дода мешавад, зеро хабари иллатноккунанда аз ҷиҳати 
ташреӣ қавитар аст.  

Қуввати хабар аз ҷиҳати мазмун бинобар қоидаҳои зайл 
маълум карда мешавад:  

Якум, аз ду хабар яке осонкунӣ ва дигаре душворкуниро ифода 
кунад. Хабаре, ки осонкуниро ифода мекунад, бар хабаре, ки 
душворкуниро ифода мекунад, бинобар қавли зерини Аллоҳ Таоло 
тарҷеҳ дода мешавад:  

 

 

"Аллоҳ барои шумо хостори осоиш аст, на сахтӣ" [2:185],  

 

 

 

Дар роҳи Худованд чунонки бояд ҷиҳод кунед ӯ шуморо

баргузид Ва бароятон дар дин ҳеҷ тангное падид наёварад

Дини падаратон Иброҳим аст ӯ пеш аз ин (дар китобҳои пешин)
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ва дар ин (вопасин китоби осмионӣ Қуръон) шуморо

мусалмонон номид То паёмбар бар шумо гувоҳ бошад ва шумо

бар дигар мардум гувоҳ бошед Пас намоз бигузоред ва закот

бидиҳед ва ба Худо ибодат кунед ӯст мавлои шумо Чӣ мавлое

некӯ ва чӣ ёваре некӯ  [22:78]. Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص низ дар ин хусус 

фармудаанд:   
 

"Ҳар оина дин осонист". Ин ҳадисро Бухорӣ аз тариқи 
Абуҳурайра ривоят кардааст. Боз фармудаанд:   

 

"Дар Ислом зарар расондан ва зарар дидан нест". Ҳадиси 
мазкурро Молик ва Ибни Моҷа аз Убода ибни Сомит ривоят 
кардаанд.  

Дуюм, аз ду хабар яке ҳаромкунӣ ва дигаре мубоҳкуниро ифода 
кунад. Дар ин сурат хабаре, ки ба ҳаромкунӣ далолат мекунад, бар 
хабаре, ки ба мубоҳкунӣ далолат мекунад, тарҷеҳ дода мешавад. 

Зеро Расул ملسو هيلع هللا ىلص фармудаанд:  

 

"Чизе, ки туро ба шубҳа меандозад, онро вогузор ва он чизеро 
бигир, ки туро ба шубҳа наандозад".  

Ҳадисро Аҳмад ва Тирмизӣ ривоят кардаанд.  Сеюм, аз ду хабар 
яке ҳаромкунӣ ва дигаре воҷибиятро ифода кунад. Хабаре, ки ба 
ҳаромкунӣ далолат мекунад, бар хабаре, ки ба воҷибӣ далолат 
мекунад, тарҷеҳ дода мешавад, ба шарте ки қаринаи тарҷеҳдиҳанда 
ёфт нашавад.  

Чорум, аз ду хабар яке воҷибиятро ва дигаре мубоҳиро ифода 
мекунад. Хабаре, ки ба воҷибӣ далолат мекунад, бар хабаре, ки ба 
мубоҳӣ далолат мекунад, тарҷеҳ дода мешавад. Чунки тарки воҷиб 
гуноҳро ногузир мегардонад, вале тарки мубоҳ чизеро ногузир 
намегардонад. Пас, дур шудан аз гуноҳ беҳтар аст, нисбат ба дур 
шудан аз он чизе, ки дар натиҷаи дурӣ ҷустан аз он гуноҳе ҳосил 
намешавад. Зеро хабари ба воҷиб далолаткунанда талаби қатъӣ 
дорад, аммо хабари ба мубоҳӣ далолаткунанда ё талаби ихтиёр 
додан дорад ва ё худи он ихтиёр додан аст. Қатъӣ аз ғайриқатъӣ 
роҷеҳтар аст.  
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Инҳо доир ба эътибороти тарҷеҳ додан дар Суннат буданд. 
Аммо эътибороти тарҷеҳ додан дар Қиёс, аз рӯи далели 
иллатнокшавӣ аст. Бинобар ин қиёсе, ки иллатнокшавии васфи он 
бо насси қатъӣ собит мегардад, бар қиёсе, ки иллатнокшавии васфи 
он бо насси ғайриқатъӣ собит мегардад, тарҷеҳ дода мешавад. Зеро 
насси қатъӣ бар хилофи насси ғайриқатъӣ ғайри иллатнокшавиро 
дар бар намегирад. Қиёсе, ки дар он иллат сароҳатан собит 
мешавад, бар қиёсе, ки иллат дар он далолатан ё истинботан ё 
қиёсан собит мешавад, тарҷеҳ дода мешавад. Қиёсе, ки иллат дар он 
далолатан собит мешавад бар қиёсе, ки иллат дар он истинботан ё 
қиёсан собит мешавад, тарҷеҳ дода мешавад. Қиёсе, ки дар он иллат 
истинботан собит мешавад, бар қиёсе, ки иллат дар он қиёсан собит 
мешавад, тарҷеҳ дода мешавад. Аз ин бармеояд, ки қиёс аз рӯи 
иллат ва далели иллатнокшавӣ тарҷеҳ дода мешавад.  

Хулосаи тарҷеҳдиҳандаҳо ҳамин аст. Ба ин восита шахс 
метавонад, ки далели қавиро бидонад ва ҳукми шаръиро тарҷеҳ 
диҳад. Ин кор дар ду ҳолат метавонад, ки рух диҳад: якум – ҳангоме 
ки муттабеъ бо сабаби сарф накардани қувва дар талаби занн 
ҳукмро истинбот карда наметавонад, ду далелро муҳокима 
менамояд. Дуюм – ҳангоме ки муҷтаҳид бо ду далели ба ҳам зид 
рӯбарӯ меояд. Дар ҳарду ҳолат ҳам агар дар бораи як ҳукм ду далел 
ояд, бояд яке аз он ду тарҷеҳ дода шавад. Чун яке тарҷеҳ дода шуд, 
гирифтани ҳукме, ки далели қавӣ дорад ва амал кардан бо он, 
инчунин вогузоштани ҳукме, ки заифии далели он ба субут 
расидааст, воҷиб мегардад.  
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ШӮРО Ё РАЪЙГИРӢ (РАЪЙПУРСӢ) ДАР 
ИСЛОМ 

Шӯро ё гирифтани раъй аз тарафи халифа, амир ё шахси 
салоҳиятнок, монанди ягон сардор, фармондеҳ ё масъул ба амал 
меояд, зеро ҳамаи инҳо амиранд. Шӯро дар байни зану шавҳар низ 
ба амал меояд, чунки Ӯ Таоло фармудааст:  

 

 

Занонатон киштзори шумо ҳастанд Ҳар ҷо ки хоҳед ба

киштзори худ дароед Ва барои хеш аз пеш чизе фиристед ва аз

Худо битарсед ва бидонед ки ба назди ӯ хоҳед рафт Ва

мӯъминонро мужда деҳ  [2:223].  

 

Дар изҳор намудани раъй аз ҷониби шахси салоҳиятнок, хоҳ 
ҳоким бошад, хоҳ фармондеҳ ва ғайра ягон норавшанӣ нест, ки он 
аз қабили насиҳат аст ва амри шаръист, ки ба пешвоҳо ва оммаи 
мусулмонон изҳор карда мешавад. Вале дар муроҷаат намудани 
шахси салоҳиятнок, хоҳ ҳоким бошад хоҳ амир ва хоҳ сардор ба 
гирифтани раъйи мардум ноарвшанӣ вуҷуд дорад, хусусан баъд аз 
он ки пиндорҳои демократӣ интишор ёфта, ақлияҳои бештари 
мусулмононро тағйир дод. Гирифтани раъй дар Ислом “шӯро” ва 
“ташовур (бо якдигар машварат кардан) номида мешавад.  
Шунидани раъй аз мусулмону ғайримусулмон ҷоиз аст, зеро 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ба раъйҳои "Ҳилфулфузул", гарчанд раъйи мушрикон 

буд, иқрор шуданд ва фармуданд:   
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"Агар дар Ислом ба он хонда мешудам мепазируфтам…".  

Вале муроҷаат намудан барои гирифтани раъй танҳо ба 
мусулмонон хос аст, яъне шӯро танҳо ҳаққи мусулмонон мебошад. 

Зеро Аллоҳ Таоло ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص хитоб намуда мефармояд:  

 

 

Ба сабаби раҳмати Худост ки ту бо онҳо инчунин хушхӯю

меҳрубон ҳастӣ Агар тундхӯву сахтдил мебудӣ аз гирди ту

пароканда мешуданд Пас бар онҳо бубахшой ва бар онҳо

омурзиш бихоҳ ва дар корҳо бо эшон машварат кун ва чун қасди
коре кунӣ бар Худо таваккул кун ки Худо 

таваккулкунандагонро дӯст дорад   [3:159], яъне бо мусулмонон. 

Боз мефармояд:   

 

 

"Ва онон ки даъвати Парвардигорашонро посух мегӯянд ва

намоз мегузоранд ва корашон бар пояи машварат бо якдигар
аст ва аз он чӣ ба онҳо рӯзӣ додаем сарф мекунанд " [42:38], яъне 

аз мусулмонон. Зеро ояти якум чунин мефармояд:  

 

Ба сабаби раҳмати Худост ки ту бо онҳо инчунин хушхӯю

меҳрубон ҳастӣ Агар тундхӯву сахтдил мебудӣ аз гирди ту

пароканда мешуданд Пас бар онҳо бубахшой ва бар онҳо

омурзиш бихоҳ ва дар корҳо бо эшон машварат кун ва чун қасди
коре кунӣ бар Худо таваккул кун ки Худо 

таваккулкунандагонро дӯст дорад  [3:159]. Ҳамаи ин корҳо аз 

ҷониби Пайғамбар танҳо нисбат ба мусулмонон воқеъ мешавад. 
Ояти дуюм мефармояд:  
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"Ва онон ки даъвати Парвардигорашонро посух мегӯянд ва

намоз мегузоранд ва корашон бар пояи машварат бо якдигар
аст ва аз он чӣ ба онҳо рӯзӣ додаем сарф мекунанд " [42:38].  

 

Ин сифатҳо танҳо аз ҷониби мусулмонон нисбат ба ҳамдигар 
рух медиҳад. Бинобар ин, шӯро қатъиян ба мусулмонон бо 
якдигарашон хос мебошад. Шӯро дар назди мусулмонон кори 
машҳур ва маъруф аст, ки дар Қуръони карим, Ҳадиси шариф ва 
қавлҳои мусулмонон омадааст. Аз Абӯҳурайра чунин ривоят 
шудааст:   

 

"Ман ҳеҷ касро надидам, ки беш аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص бо асҳобаш 

машварат кунад".  

Аз Ҳасан ривоят шудааст, гуфт:   

 
"Ҳар қавме, ки машварат пеша кунад ба дурусттарин амр 

роҳ меёбад".  

Аз ин бармеояд, ки гирифтани раъй яъне "ташовур" ё "шӯро" бо 
насси Қуръон ва Ҳадис собит гаштааст. Вале як чиз ба бисёриҳо 
норавшан аст, ки дар бораи кадом раъй "шӯро" ё "ташовур" бояд 
кард? Бо ибораи дигар дар хусуси кадом кор бояд раъй гирифт ва 
сипас, ҳукми ин раъй чист? Оё новобаста ба дурустӣ ё нодурустӣ дар 
бораи ин кор раъйи аксариятро гирифтан воҷиб аст? Ё гирифтани 
раъйи дуруст, новобаста ба аксарият, ё ақалият ё раъйи як кас 
будани он, воҷиб аст?  

Барои донистани ин ҷавоб воқеи раъй ва чигунагии моҳияти 
онро фаҳмидан зарур аст. Инчунин фаҳмидани далелҳои шаръии 
тафсилиро, ки дар боби гирифтани раъй ворид шудаст ва татбиқи 
ташреии ин далелҳоро ба воқеи раъй донистан зарур мебошад.  

Воқеан дар олам чор навъи раъй мавҷуд аст, навъи панҷум 
вуҷуд надорад. Ҳар гуна раъйе, ки дар олам вуҷуд дорад ё яке аз ин 
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раъйҳост, ё аз якеи онҳо бармеояд ва ё дар таҳти якеи онҳо дарҷ 
мегардад. Раъйҳои чоргона инҳоянд:  

Якум, раъйе, ки ҳукми шаръӣ, яъне раъйи ташреӣ аст.  

Дуюм, раъйе, ки таърифи ягон кор аст. Он ё таърифи шаръӣ аст, 
монанди таърифи "ҳукми шаръӣ", ё он таърифи ягон воқеъ аст, 
монанди таърифи ақл, ҷомеа ва амсоли инҳо.  

Сеюм, раъйе, ки ба ягон фикр доир ба мавзӯи муайян ё ба ягон 
фикр дар мавзӯи техникӣ, ки онро мутахассисон мефаҳманд, 
далолат мекунад.  

Чорум, раъйе, ки ба иҷрои ягон амал равона мекунад.  

Раъйҳои мавҷуда дар дунё ва воқеи онҳо ҳамин аст. Пас, оё шӯро 
дар ҳамаи ин раъйҳо воқеъ мегардад ё танҳо дар баъзеи онҳо? Оё 
дар инҳо новобаста ба дурустию нодурустӣ раъйи аксарият 
мӯътабар ба шумор меравад ё ҷониби дурустӣ пазируфта мешаваду 
аксарият эътиборе надорад? Барои расидан ба ҷавоб бояд сараввал 
ба далелҳоеро, ки дар Қуръону Ҳадис ворид шудаанд, бубинем, 
сипас, ин далелҳоро бар ин раъйҳо татбиқ намоем. Тибқи далолати 
насси Қуръон шӯро дар ҳамаи раъйҳо воқеъ мегардад, чунки оят 
мефармояд:  

 

 

"Ва онон ки даъвати Парвардигорашонро посух мегӯянд ва

намоз мегузоранд ва корашон бар пояи машварат бо якдигар
аст ва аз он чӣ ба онҳо рӯзӣ додаем сарф мекунанд " [42:38],  

 

 

Ба сабаби раҳмати Худост ки ту бо онҳо инчунин хушхӯю

меҳрубон ҳастӣ Агар тундхӯву сахтдил мебудӣ аз гирди ту

пароканда мешуданд Пас бар онҳо бубахшой ва бар онҳо

омурзиш бихоҳ ва дар корҳо бо эшон машварат кун ва чун қасди
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коре кунӣ бар Худо таваккул кун ки Худо 

таваккулкунандагонро дӯст дорад  [3:159].  

 

Дар ин ҷо сухан умумист калимаи ( ) -"кори онҳо" кори 

мусулмононро дар назар дорад, он дар хусуси ҳар як кор умумӣ 
мебошад. Дар калимаи ( )-"кор" ( )-"алиф-лом" барои ҷинс, яъне 

барои ҷинси кор аст. Ҳукми ом, модоме ки дар бораи он далели 
хоскунанда наомада бошад, умумӣ мемонад.  Дар ин ҷо ягон далел 
ворид нашудааст, ки шӯроро ба чизе хос гардонад, пас, он дар хусуси 
ҳар як раъй умумӣ мебошад. Ҳукм дар хусуси маҷбур кардан ба 
раъйе, ки дар бораи он шӯро гирифта мешавад, яъне дар хусуси 
тарҷеҳ додани раъйи аксарият бе эътибори дурустиву нодурустии 
он, ё афзал донистани ҷониби дурустӣ ва ба эътибор нагирифтани 
аксарият гуногун мебошад. Маслан баъзе нусус ба гирифтани раъйи 
аксарият ва розӣ шудан ба раъйи онҳо далолат мекунад, инчунин 
нусуси дигар ба риоя накардан ба раъйи аксарият далолат намуда, 
новобаста ба аксарият шахси соҳиби салоҳиятро дар иҷрои мақсад 

ҳақдор мекунад. Масалан, Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ба Абӯбакр ва Умар 

гуфтанд:   
 

"Агар шумо дар машварате мувофиқат намоед, ба шумо 
мухолифат намекунам".  

Ҳадисро имом Аҳмад ривоят кардааст. Ҳамчунин Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

дар ҷанги Уҳуд ба раъйи аксарият розӣ шуданд, ҳол он ки Аллоҳ 
Таоло ба он кас мефармояд:  

 

 

Ба сабаби раҳмати Худост ки ту бо онҳо инчунин хушхӯю

меҳрубон ҳастӣ Агар тундхӯву сахтдил мебудӣ аз гирди ту

пароканда мешуданд Пас бар онҳо бубахшой ва бар онҳо

омурзиш бихоҳ ва дар корҳо бо эшон машварат кун ва чун қасди
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коре кунӣ бар Худо таваккул кун ки Худо 

таваккулкунандагонро дӯст дорад  [3:159].  

 

Акнун гирифтани раъйи аксарият дар кадом ҳолат маҷбурӣ ва 
дар кадом ҳолат ғайримаҷбурист? Қабл аз донистани ин бояд 
далоилеро, ки дар Қуръону Ҳадис ворид шудааст, бубинем, сипас, ин 
далелҳоро ба раъйҳое, ки дар олам мавҷуд аст, татбиқ намоем.  

Дар Қуръон ду оят ворид шудааст, ки ба шӯро далолат 
мекунанд. Дар ояти якум Аллоҳ Таоло мефармояд:  

 

Ба сабаби раҳмати Худост ки ту бо онҳо инчунин хушхӯю

меҳрубон ҳастӣ Агар тундхӯву сахтдил мебудӣ аз гирди ту

пароканда мешуданд Пас бар онҳо бубахшой ва бар онҳо 

омурзиш бихоҳ ва дар корҳо бо эшон машварат кун ва чун қасди
коре кунӣ бар Худо таваккул кун ки Худо 

таваккулкунандагонро дӯст дорад  [3:159].  

 

Ояти мазкур ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص мефармояд, ки барои гирифтани 

раъй ба мусулмонон муроҷиат кунанд. Вале дар фуроварди худи 

ҳамин оят боз ба эшон ملسو هيلع هللا ىلص ҳаққи интихоби раъйро дод ва фармуд:  

 

Ба сабаби раҳмати Худост ки ту бо онҳо инчунин хушхӯю

меҳрубон ҳастӣ Агар тундхӯву сахтдил мебудӣ аз гирди ту

пароканда мешуданд Пас бар онҳо бубахшой ва бар онҳо

омурзиш бихоҳ ва дар корҳо бо эшон машварат кун ва чун қасди
коре кунӣ бар Худо таваккул кун ки Худо 

таваккулкунандагонро дӯст дорад  [3:159], яъне агар баъди шӯро 

ба як қарори қатъӣ биёӣ, ба Аллоҳ таваккул бикун ва бо тариқи 
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росттарину шоистатарин аз паи иҷрои корат шав. Аллоҳ ( ) “қасд 

бикунӣ” гуфт, ( ) “қасд бикунед” нагуфт. Дар ояти дуюм Аллоҳ 

Таоло мефармояд:  

 

 

"Ва онон ки даъвати Парвардигорашонро посух мегӯянд ва

намоз мегузоранд ва корашон бар пояи машварат бо якдигар
аст ва аз он чӣ ба онҳо рӯзӣ додаем сарф мекунанд " [42:38].  

Дар ин ояи карима Аллоҳ Таоло мусулмононро меситояд, ки 
онҳо дар бораи ягон раъй то бо ҳам машварат накунанд, худсарона 
коре анҷом намедиҳанд. Оят ба машварат тарғиб мекунад ва каломи 
муҷмал аст. Бинобар ин, бояд ба Суннат муроҷаат намоем, то 

бубинем, ки қавлҳову феълҳои Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ин муҷмалро чи гуна 

муфассал шарҳ медиҳанд.  

 Чун ба қавлҳову феълҳои Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص муроҷиат мекунем, 

мебинем, ки эшон ба Абӯбакр ва Умар мефармоянд:   
 

"Агар шумо дар машварате бо ҳам мувофиқат намоед, Ман 
ба шумо мухолифат намекунам". Ҳадисро имом Аҳмад ривоят 

кардааст. Чунончи аз ин ҳадис бармеояд, Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص бар худ 

лозим гирифтаанд, ки агар дар амре Абӯбакру Умар иттифоқ 

намоянд, ба онҳо мухолифат накунанд. Дар ин ҷо Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

мухолифат накардан ба раъйи аксариятро, ки онҳо ду нафар ва 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص як нафар ҳастанд, баён намуданд.  

Ҳамчунин мебинем, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص рӯзи ҷанги Уҳуд 

соҳибназаронро аз байни мусулмонон ва касоне, ки худро мусулмон 
вонамуд мекарданд, ҷамъ намуда, ба машварат пардохтанд. 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص раъй доштанд, ки дар Мадина истеҳком бигиранд ва 

Қурайшро берун аз он вогузоранд. Раъйи сардори мунофиқон 
Абдуллоҳ ибни Убай ибни Салул ва раъйи саҳобагони калонсол низ 
ҳамин тавр буд. ҷавонон ва ҳамиятдорон, ки дар Бадр ширкат 
наварзида буданд, раъйи ба назди душман баромадан ва ба вай 
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муқобилият карданро пешкаш менамуданд. Аксарият раъйи 

ҷавононро ҷонибдорӣ мекарданд, Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص низ ба раъйи онҳо 

розӣ шуда, ба раъйи аксарият пайравӣ намуданд. Ин ҳодиса нишон 

медиҳад, ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ба раъйи аксарият розӣ шуда, бо он амал 

карданд ва раъйи худу саҳобагони калонсолро, ки ақаллиятро 
ташкил мекарданд, вогузоштанд. Ниҳоят, мардум аз ин кори худ 

пушаймон шуданд ва гуфтанд, ки мо Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص-ро маҷбур 

кардем, ҳол он ки ҳаққи чунин амалро надоштем. Ба назди Расул ملسو هيلع هللا ىلص 

омаданд ва гуфтанд:   
 

"Ё Расулаллоҳ, мо шуморо маҷбур кардем, ҳол он ки ин 
ҳаққро надоштем, агар хоҳед, истеҳком бигиред, дуруди Аллоҳ 
бар шумо бод". Ин ҳадисро Ҳоким дар “Мустадрак” овардааст. Бо 

вуҷуди ин Расул ملسو هيلع هللا ىلص талаби онҳоро дар баргаштан ба раъйи худ ва 

раъйи саҳобагони калонсол напазируфтанд ва дар розӣ шудан ба 
раъйи аксарият сахт истоданд.  

Бар хилофи ин мебинем, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар Бадр ба раъйи 

дуруст розӣ шуданд ва чун дурустиро ёфтанд, бо раъйи як нафар 
иктифо карданд. Зеро вақте ки Пайғамбар ҳамроҳи мусулмонон дар 
назди ҷои камобтарини Бадр қарор гирифтанд, Ҳаббоб ибни 

Мунзир ба ин ҷой розӣ нашуд ва ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص гуфт:  

 

"Ё Расулаллоҳ, дар бораи ин ҷой хабар диҳед. Оё Аллоҳ 
шуморо ба ин ҷо фуруд овардаасту мо аз он ҳаққи ба пеш ё қафо 
рафтан надорем, ё он як раъй, ҷанг ва ҳила аст?".  

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص фармуданд: "Балки он як раъй, ҷанг ва ҳила 

аст". Ӯ гуфт: "Эй Расули Аллоҳ, ин ҷои мувофиқ нест". Сипас, ба 

маконе ишора намуд ва Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص бидуни тараддуд бархоста, бо 

ҳамроҳони худ ба раъйи Ҳаббоб пайравӣ намуданд”. Ин хабарро 
Байҳақӣ дар “Далоили нубувват” овардааст. Дар ин ҳадис 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص раъйи худро вогузоштанд, ба раъйи ҷамоат ҳам 

муроҷиат накарданд, балки ба дурустӣ пайравӣ намуда, дар мавзӯе, 
ки худ онро "раъй, ҷанг ва ҳила" номида буданд, ба гирифтани раъй 
аз як кас маҳдуд шуданд.   



   282 

 

Сипас, мо мебинем, ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص дар ғазваи Ҳудайбия танҳо 

раъйи худро маҳкам доштанд ва ба раъйи Абӯбакру Умар, балки ба 
раъйи ҳамаи мусулмонон эътиборе надоданд, ба хашму норозигии 
онҳо нанигаристанд, онҳоро маҷбур сохтанд, то бидуни ихтиёр ба 
раъйи он кас розӣ шаванд ва фармуданд:   

"Бешак ман банда ва расули Аллоҳ ҳастам, ба амри Ӯ 
мухолифат намекунам ва Ӯ нусратдиҳандаи ман аст".  

Ҳадисро Бухорӣ аз Мисвар ибни Махрама ривоят кардааст. Аз ин 

чор ҳадис дарёфтем, ки дар як маврид Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص танҳо раъйи 

худро маҳкам доштанд ва раъйи дигаронро умуман ба назар 
нагирифтанд. Дар мавриди дигар ба раъйи дуруст муроҷиат карда, 
онро танҳо аз як шахс гирифтанд, раъйи худро вогузоштанд ва ба 
раъйи ҷамоат ҳам муроҷиат накарданд. Дар мавриди сеюм ба раъйи 
аксарият розӣ шуданд ва сухане гуфтанд, ки аз он маънои ба раъйи 
аксарият рӯ овардан ва ба он мухолафат накардани он кас 
бармеомад. Чун мо ба ин ҳадисҳо ва ҳолатҳои вуруди онҳо бо диққат 

назар афканем, мебинем, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар Ҳудайбия ба далели 

шаръӣ, яъне ваҳй муроҷиат намуданд, дар ҷанги Бадр ба раъйи 
дуруст ва дар Уҳуд ҳангоми мухолифат накардан ба Абӯбакру Умар 
ба раъйи аксарият муроҷиат намуданд. Аз ин бармеояд, ки дар 

чизҳои далолаткардаи амал ва сухани Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص кор аз се ҳолат 

берун намебарояд: якум ба пурзӯрии далелли далелоранда 
муроҷаат кардан, на ба мардум; дуюм, қатъи назар аз аксарият ба 
дурустӣ муроҷаат кардан ва ба аксарият мутлақо эътибор надодан; 
сеюм қатъи назар аз дурустӣ ба аксарият муроҷаат кардан ва 
дурустиро мутлақо ба эътибор нагирифтан.  

Агар ин се ҳукми аз амал ва сухани Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص 

истинботшударо ба воқеи раъйҳои дар олам мавҷуда татбиқ 
намоем, чизҳои зеринро мебинем:  

Якум, дар ҳукми шаръӣ танҳо пурзӯрии далел тарҷеҳ дода 

мешавад, чунки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص чизи нозилкардаи ваҳйро тарҷеҳ 

дода, аз он дигарашро қатъиян рад мекарданд. Бинобар ин, 
фармуданд:   
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"Албатта Ман банда ва Пайғамбари Аллоҳ ҳастам ва 
ҳаргиз ба амри Ӯ мухолафат намекунам". Далели шаръӣ Китобу 
Суннат ва чизҳое мебошанд, ки Китобу Суннат ба даел будани онҳо 
далолат кардаанд. Зеро фармону боздошти Аллоҳ танҳо аб он рост 
меояд. Пурзӯрии далел на дар назди мардум, на дар истилоҳоти 
онҳо ва на дар чизҳои фаҳмидаи онҳост. Балки он танҳо дар назди 
далелоранда аст, модоме ки ӯ ба шибҳи далел такя мекунад, ҳарчанд 
ваҷҳи далеории ӯ фаҳми танҳо худи ӯ ё истилоҳи танҳо худи ӯ бошад 
ҳам. Зеро пурзӯрии далел дар назди мардум аз сабаби гуногунии 
назари онҳо ба худи далели шаръӣ ва ба кайяияти фаҳмидани он аз 
луғату Шариат гуногун мебошад. Пурзӯрии далел танҳо маънои 
пурзӯрии ҳадисро надорад. Балки пурзӯрии далел, хоҳ Китоб ошад, 
хоҳ Суннат аз ҷиҳати матн, ривоят, фаҳидан ва эътиборнокӣ 
мешавад, ки дар ин бобат байни мусулмонон ихтилофе ҷой надорад.   

Дуюм, дар раъйе, кидар ягон мавзӯъ ба фикре далоалт мекунад, 
ҷониби дурустӣ тарҷеҳ дода мешавад. Ин монанди масъалаи 
бедорист, ки он ба воситаи болоравии фикрӣ ба вуҷуд меояд ё ба 
воситаи болоравии иқтисодӣ? Ё мавқеи байналхалқӣ дар ҷониби 
фалон давлат аст ё ғайри он? Ё вазъияти дохила ва мвақеи 
байналхалқӣ ба барои амалҳои сиёсӣ ё ба бакрпои амалҳои ҳарбӣ бо 
ҳамроҳии амалҳои сиёсӣ мувофақат мекунанд ё не? Дар ҳамаи инҳо 
ба дурустӣ муроҷаат карда мешавад. Зеро, инҳо новобаста аз 

чигунагии навъашоан таҳти сухани Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص:  
 

"Балки он як райъ, ҷанг ва ҳила аст", медароянд ва дар онҳо 

ба раъйи дуруст муроҷаат карда мешавад, чунонки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ба 

раъйи Ҳаббоб ӯ оварданд. Раъйи ба фанне хос низ монанди ҳамин 
аст, чунки Пайғамбар вақте ки ба раъйи Ҳаббоб ибни Мунзир 

муроҷаат намуданд, Ҳаббоб он маконро хуб медонист ва Эшон ملسو هيلع هللا ىلص аз 

сабаби донистанаш ба ӯ муроҷаат карданд. Бинобар ин, дар раъйи 
ба фанне хос ба раъйи дуруст муроҷаат карда мешавад.  

Сеюм, дар раъйе, ки он ба барпои ягон амал равона месозад, 

раъйи аксарият тарҷеҳ дода мешавад. Зеро Эшон ملسو هيلع هللا ىلص дар Уҳуд ба 

раъйи аксарият розӣ шуда, ба беруни Мадина баромаданд, ҳол он ки 
ин раъйи хато вадурустӣ бар хилофи ин аст гуфта мепиндоштанд. 
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Инчунин раъйи саҳобагони калонсол низ бар зидди ин буд, чунки 

раъйи онҳо дар хусуси дар Мадина истодан чун раъйи Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص 

буд. Бо вуҷуди ин, Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص бо ин раъй, ки ба беруни Мадина 

баромадан буд, амал намуданд, зеро он раоъйи аксарият буд. Ин 

амали Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص мафҳуми сухани ба Абӯ Бакру Умар гуфтаашон:  
 

"Агар шумо дар машварате мувофақат намоед, Ман ба 
шумо мухолафат намекунам"-ро чунин баён мекарданд, ки ин 
ашварат бояд раъйи аз ҷинси ҳодисаи Уҳуд бошад, яъне раъйе 
бошад, ки ба барпои амале равона созад. Пас, дар ҳар як раъйе, 
бабарпои ягон амал равона месозад, ҷониби аксарият тарҷеҳ дода 
мешавад. Ин монанди интихоб кардани роҳбаре ё сабукдӯш 
кардани волие ё эътирофи нақшае ва ё амсоли инҳо мебошад. Зеро 
дар чунин ҳолат, бояд раъйи аксарият гирифта шуда, он қатоъи 
назар аз дурустӣ ё нодурустиаш водоркунанда бошад.  

Аз чунин татбиқи далелҳо бар воқеи раъйҳои дар олам мавҷуда 
маълум мегардад, ки раъйи водоркунанда, яъне раъйе, ки дарон 
ҷониби аксарият тарҷеҳ дода мешавад, раъйи аз ҷинси раъйи дар 
Уҳуд ҳосилшуда мебошад. Ин раъй таҳти машварати дар сухани 

Эшон ملسو هيلع هللا ىلص: "Агар шумо дар машварате мувофақат намоед" дохил 

мешавад ва он раъйест, ки ба барпои амале равона месозад. Азин 
дигараш водоркунанда нест ва дар он бо раъйи аксарият амал 
кардан воҷиб намешавад. Бинобар ин, раъйи водоркунанда, ки дар 
он ҷониби аксарият тарҷеҳ дода мешавад, дар як навъи амалҳои дар 
олам мавҷуда маҳдуд мегардад. Он раъйест, ки дар хусуси амале бо 
мақсади барпои он баҳс меронад. Инчунин аз татбиқ маълум 
мегардад, ки дар ҳеҷ яке аз ҳукмҳои шаръӣ ва раъйҳои ба фикре ё 
коре оиди фанне расонанда ба раъйи аксарият эътибор дода 
намешавад. Балки дар ҳукми шаръӣ эътибор ба пурзӯрии далел 
нигаронида мешавад, дар раъйи ба фикре ё коре оиди фанне 
расонанда, яъне дар раъйи аз қабили раъй, ҷанг ваҳилае буда, танҳо 
бадурустӣ эътибор дода мешавад.  

Бинобар ин, таъриф раъйи водоркунанда нест ва дарон ба 
раъйи аксарият пайравӣ карда намешавад. Зеро он азягон ҷиҳат 
таҳти машварат дохил намешавад, чунки ҳдисаи Уҳуд баон мувофиқ 
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намеояд. Ғайр аз ин, ба масъалаи таъриф раъйе мувофиқ меояд, ки 
ба фикре далолат кунад. Зеро бо мақсади таъриф додан баҳс 
кардани ҳукми шаръӣ, ҳамчунин барои таъриф додан ба ақл баҳс 
кардани он баҳси чизи воқеӣ мебошад, ки барои расидан ба 
донистани воқеи он, яъне ба донистани ҳақиқати он баҳс карда 
мешавад. Раъй чӣ қадаре ки ба воқеъ мувофиқ ояд, ҳамон қадар 
роҷеҳ мешавад. Аз ин рӯ, дар бобати таъриф ҷониби дурустӣ тарҷеҳ 
дода мешавад. Дарусуси таъриф далели шаръӣ ҷуста намешавад ва 
ба раъйи аксарият низ эътибор дода намешавад. Дар ин бобат 
байни таърифи шаръӣ ва таърифи ягон кор фарқе вуҷуд надорад. 
Агар таъриф бидуни истисно дарбаргирандаи ҳамакип ҷузъҳои 
чизи таърифдодашуда бошад ба ҳеҷ яке аз ҷузъҳои он аз ин таъриф 
берун набарояд, инчунин он ягон ҷузъе аз ҷузъҳои чизи 
таърифдодашуда набударо аз даромадан таҳти нишондоди он 
манъкунанда бошад, он бар дигар таърифҳо тарҷеҳ дода мешавда, 
чунки он ба воқеи чизи тавърифдодашуда мувофиқ ва 
васфкунандаи ҳақиқии ин воқеъ мебошад.  

Чунин аст ҳукми шӯро дар Ислом, ки он дар хусуси Қуръону 

Ҳадис равшан буда, дар амалҳои Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص батафсил омадааст. 

Вале аз сабаби нозук будани фаҳмидани раъй гоҳо ҳангоми баҳси 
воқеи раъйҳо фарқи байни раъйи бо он ба фикр расидашаванда ва 
раъйи бо он ба амал расидашаванда норавшан мегардад. Инчунин 
гоҳо ҳангоми татбиқи далелҳо ба раъйҳои дар олам мавҷуда фарқи 
байни ҳодисаи Бадр ва ҳодисаи Уҳуд норавшан мегардад. Гоҳо 
бошад, ҳангоми баҳси воқеи раъйҳо чунин гуфта мешавад: "Байни 
раъйи ба амал расонанда ва раъйи ба фикр расонанда фарқе вуҷуд 
надорад. Чунки ҳамаи инҳо алалоқибат ба амал бармегарданд. Пас, 
фарқи байни онҳо аз куҷо баромада омад?" ҷавоби ин чунин аст, ки 
байни онҳо фарқи нозуке ҷой дорад. Зеро ар раъйи ба фикр 
расонанда бидуни он ки ба амал назар карда шавад, фақат мавзӯъ 
баҳс карда мешавад. Инак, асоси баҳс мавзӯъ мешавад, на амал ва 
мақсад аз баҳс дар хусуси мавзӯи баҳсшаванда бидуни мулоҳаза 
кардани амал ва новобаста аз он амалҳое, ки а0з ин фикрат 
баромада меоянд, ба фикрате расидан мебошад. Масалан, ба ҷанги 
зоидди муртадҳо баромадани мусулмононро Абӯ Бакр ба асосе баҳс 
намуд, ки он аз иҷрои аҳкоми Шариат саркашӣ кардани гурӯҳе аз 
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раъият мебошад. Умар бошад онро бо асосе баҳс намуд, ки он 
ҷангидан бар зидди гурӯҳи пурзӯри бо давлат зиддияткунанда 
мебошад, ки гоҳо давлат бо ҷангидан бар зидди онҳо қодир нашуда 
мемонад. Бинобар ин, Абӯ Бакр чунин гуфт: "Қасам ба аҳ, ки агар 
онҳо азман бачаи шутуреро манъ кунанд, ки ба Расулуллоҳ адо 
мекарданд, бино бар он ҷанг мекунад". Чун мавзӯи баҳс ба Умар 
равшан гардид, ӯ аз раъйи худ даст кашида, ба дурустӣ, яъне ба 
раъйи Абӯ Бакр рӯ овард. Зеро он дар ҳақиқат ҳолати саркашии 
гурӯҳе аз раъият буд, на ҳолати гурӯҳи калоне, ки ба давлат зиддият 
мекард. Баҳси ҳақиқӣ дар хусуси ба ҷанг баромадан ё набаромадан 
набуд, чунонки дар Уҳуд рӯй дода буд, балки баҳс чунин буд, ки оё 

баъди вафоти Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص аз адои закот саркашӣ кардан ва ба 

давлат зиддият кардан ин саркашӣ аз иҷрои ҳукми Шариат аст ё он 
зиддияти гурӯҳи калонест ба давлат? Баҳс чунин буд, бинобар ин, 
он баҳси дар хусуси раъйи ба фикр расонанда буда, дар он ба 
дурустӣ муроҷаат карда мешавад. Дурустӣ чунин буд, ки он аз 
иҷрои аҳкоми шаръӣ саркашӣ кардани як гурӯҳи раъият мебошад. 
Масалан, дар байни худаш ва саййидамон Алӣ ҳакам кардани 
Қуръон ро талаб карда, мусҳафҳоро бардоштани Муовия дар 
ҳақиқат, ҳакам намудани Қуръон аст ё он фиребест бар зидди 
саййидамон Алӣ? Алӣ  онро фиреб гуфта донист, аммо бештари 
ҳамроҳонаш онро ҳакам кардани Қуръон пиндоштанд. Барои 
расидан ба ҳақиқати бардоштани Қуръон ин мавзӯъ баҳс карда 
мешавад, зеро он раъйест, ки ба фикр мерасонад ва дар он ба 
дурустӣ муроҷаат карда мешавад. Дурустӣ бошад, бар зидди 
саййидамон Алӣ фиреб будани ин амал мебошад. Масалан, зиёд 
шудани шумораи ҳокимон давлатро нотавон мегардонад ё пурзӯр 
месозад? Бо ибораи дигар гӯем, оё ҳангоми кам шудани шумораи 
ҳокимон давлат пурзӯр мешавда ё ҳангоми кам будани онҳо 
двавлат нотавон шуда, ҳангоми зиёд шудани шумораашон пурзӯр 
мешавад, вазорати дар низоми демократӣ мавҷуда ҳангоми кам 
шудани шумораи аъзоёнаш пурзӯр шуда, ҳангоми зиёд будани онҳо 
нотавон мегардад ё баръакс? Оё давлат дар низоми Исломӣ ҳангоми 
кам шудани шумораи муовинони халифа пурзӯр шуда, ҳангоми зиёд 
будани онҳо нотавон мегардад ё баръакст? Ин мавзӯест, ки барои ба 
ҳақиқати он расидна баҳс карда мешавад. Зеро он раъйи ба фикр 
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раасонанда буда, дар он ба дурустӣ муроҷаат карда мешавад. Дурус 
тӣ ин аст, ки ҳангоми зиёд шудани шумораи ҳокимон давлат 
нотавон мешавад ва ҳангоми кам шудан онҳо он пурзӯр мешавад.  

Инҳо се мисоли раъйе мебошанд, ки ба фикр мерасонад. Дар 
онҳо кушодӣ равшан намоён аст, ки асоси баҳс мавозӯъ мебошад, на 
амал. Аз ин мисолҳо, ҳарчанд амалҳо баромада оянд ҳам, вале баҳс 
ба амал ҳукмфармо набуда, балки ба фикрате ҳукмфармо мебошад, 
ки аз равшан шудани он барпо кардан ё накардани амале ва ё 
мувофиқи тақозои ин фикрати баҳсшуда барпо кардани он 
баромада меояд. Инак, баҳс бо мақсади дар ин мавзӯъ ба раъйе, яъне 
фикре расидан барпо мешавад. Пас, агар ба фикре расида шавад, 
баъд аз он дар партави фикри баъди баҳс бадастовардашуда мавзӯи 
амал муқаррар восита ба амал намерасонад, балки ба фикр мебарад 
ва аз фикри бадастовардашуда барпои амал гоҳо бармеояд ва гоҳо 
барнамеояд. Аз ин рӯ, он раъйест, ки ба фикр мерасонад. Вале дар 
раъйи ба амал расонанда бидуни он ки ба мавзӯи аз он ин амал 
баромада оянда назар андохта шавад, барпои амал баҳс карда 
мешавад. Аз ин бармеояд, ки асоси баҳс барпои амал асст, на мавзӯъ. 
Мақсади баҳс бошад, барпо кардан ё накардани амал ва ё бо сифати 
муайяне барпо карадни он мебошад ва мақсади баҳс мавзӯе нест. 
Масалан, вақте ки интихоб ва байъати халифа хоста мешавад, фарз 
ё мандуб будани мавзӯи Хилоффат баҳс карда намеашвад. Ҳамчунин 
интихоб карда шудани раиси ҷумҳурӣ ё халифа баҳс карда 
намешавад.  

Балки чуинн баҳс карда мешавад, ки фалонӣ интихоб шуда, ба ӯ 
байъат дода мешавад ё ғайри он? Вақте ки қарз гирифтани давлат 
баҳс карда мешавад, мавзӯи ҷоизӣ ё ноҷоизии гирифтани қарз басҳ 
карда нашуда, балки қарз гирифтан ё нагирифтани он баҳс карда 
мешавад. Вақте ки кушодани роҳе баҳс карда мешавад, чунин басҳ 
намешавад, ки аз сабаби вуҷуд доштани роҳи дигаре, ки ҷои ин 
роҳро мегирад, оё кушодани ин роҳ ҷоиз аст ё не? Балки баҳс чунин 
мешавад, оё роҳ кушода мешавад ё не? Яъне худи амал аз ҷиҳати 
барпо кардан ё накардани он баҳс карда мешавад, на мавзӯе, ки аз 
он амал бармеояд. Зеро баҳси ин мавзӯъ раъйи ба фикр расонанда 
буда, он мавзӯи дар асоси ин баҳс ҷойдошта нест. Балки мавзӯи дар 
асоси ин басҳ ҷойдошта барпои амал мебошад ва он баҳс дар хусуси 
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раъйиест, ки ба амал мерасонад, пас, раъй барои бевосита барпо 
кардани амал дода мешавад. Масалан, вақте ки Абӯ Бакр аз 
муслимсон дар бораи шахси баъди худаш халифашаванда маслиҳат 
пурсид, ин баҳс дар мавзӯи интихоби халифа буд, ки оё фалониро 
интихоб мекуаннд ё дигариро? Ин баҳс мутлақо дар мавзӯи 
Хилофат набуд, чунки ин мавзӯъ дар бораи раъйест, ки ба амал 
мерасонад. Масалн, вақте ки байни Муовиё ва саййидамон Алӣ бар 
таъин кардани ҳакам пурра инттифоқ карда шуд, баҳс дар бораи 
интихоби ҳакам аз тарафи саййидамон Алӣ  сурат гирифт. Алӣ  
Абдуллоҳ ибни Аббос-ро интихоб намуд, вале аксари ҳамроҳонаш 
Абӯ Мӯсои Ашъариро интихоб карданд. Ин баҳс дар хусуси шахси 
ҳакамшаванда буда, баҳс дар мавзӯи қабул кардани ҳакамнамоӣ 
набуд. Инак, он баҳс дар хусуси раъйе буд, ки ба амал мерасонд. 
Масалан, агар имрӯз аксарияти мусулмонон чунин раъй дошта 
бошанд, ки барои сохтани тамоми силоҳҳову таҷҳизоти ҳарбӣ ва 
барои осон шудани мукаммалгардонии омилҳои давлати 
соҳибрисолат корхонаи саноати вазнинро бунёд кунанд ва 
ҳокимонашон раъй дошта бошанд, ки барои бардошатни дараҷаи 
деқон сарбанд бунёд намуда, барои киштукор шароит фароҳам 
оваранд, пас, ин баҳс дар мавзӯи бунёди корхонаҳои саноати вазнин 
ё банёди сарбандҳо аст. Дар ин маврид дар хусуси воҷиб будан ё 
набудани соҳиби рисолат шудани давлат баҳс карда намешавад. 
Зеро ин баҳс дар хусуси раъйе мебошад, ки ба амал мерасонад.   

Инҳо низ се мисоланд дар хусуси раъйе, ки ба амал мерасоанд. 
Дар ин мисолҳо возеҳу равшан аён аст, ки асоси баҳс амал мебошад, 
на мавзӯъ. Ин амалҳо ҳарчанд аз мавзӯъҳо баромада оянд ҳам, вале 
баҳс аб мавзшӯъҳо ҳукмфармо набуда, балки ба барпои амал 
ҳукмфармост. Азин бармеояд, ки баҳс дар хусуси амал аст, на дар 
хусуси раъй.   

Аз ин шарҳ ва мисолҳо аён мегардад, ки байни раъйи ба фикр 
расонанда ва раъйи ба амал расонанда фарқе вуҷуд дорад, ҳарчқанд 
ин фарқ нозук буда, ба андешаронӣ ва назарандозии дақиқ эҳтиёҷ 
дошта бошад ҳам. Ҳамаи инҳо нисбати ноарвшание мебошанд, ки 
ҳангоми ҷудо кардани байни раъйи ба фикр расонанда ба раъйи ба 
амал расонанда воқеъ шуданашон мумкин аст. Вале нисбати 
норавшание, ки ҳангоми ҷудо кардани байни ҳодисаи Бадр ва 
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ҳодисаи Уҳуд воқеъ мегардад, гоҳо чунин гуфта мешавад: "Байни 
ҳодисаи Бадр ва ҳодисаи Уҳуд фарқе нест, пас, барои чӣ ҳодисаи 
Бадр аз раъйи ба фикр расонанда эътибор карда шуда, ҳодисаи Уҳуд 
бошад, аз раъйи ба амал расонанда эътибор шуд, ҳол он ки ҳар яки 
ин ду ба ҷанг рафтан буда, байни онҳо фарқе ҷой надорад?". ҷавоби 
ин чунин аст, ки байни ин ду ҳодиса фарқи равшане ҳаст чунки 
воқеи ҳодисаи Бадр аз воқеи ҳодисаи Уҳуд дигар аст. Ҳодисаи Уҳуд 
чунин буд, ки оё мебароянд ё мемонанд? Дар ин ҳодиса шуҷоат ва 
мулоҳаза буд ва он баҳс дар хусуси макони ҳарбӣ набуд. Бинобар ин, 

мебинем, ки Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص чун вақти батартибандозии лашкар дар 

макони стратегии болои кӯҳи Уҳуд расид, худашон онро ба тартиб 
андохтанд ва мерганҳоро дар ақиб гузошта, ба онҳо ҳуҷум 

накарданро фармуданд. Эшон ملسو هيلع هللا ىلص дар ин ҳолат ба раъйи ҷамоа 

муроҷаат накарданд. Аммо воқеи ҳодисаи Бадр чунин буд, ки 
мавзӯъ маҳз дар макони стратегӣ ба тартиб овардани лашкар буда 

ва Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар он ба дурустӣ муроҷаат намуданд. Ин аз як 

ҷиҳат аст. Аз ҷиҳати дигар бошад, далели он танҳо амали Пайғамбар 

 ,мебошад. Аз ин бармеояд ملسو هيلع هللا ىلص набуда, балки амал ва сухани Эшон ملسو هيلع هللا ىلص

ки далели он, инчунин сухани Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص:   
 

"Балки он як райъ, ҷанг ва ҳила аст" мебошад.  

Як масъала боқӣ монд: Кист он шахсе, ки дурустиро баён 
мекунад ва суханаш баратр мебошад? Дар ҳақиқат, бамо маълум 
шуд, ки дар аҳкоми шаръӣ пурзӯрии далел тарҷеҳ дода мешавад, 
дар раъйҳои ба амал расонанда раъйи аксаритя тарҷеҳ дода 
мешавда, инчунин дар раъйҳои ба фикр расонанда, корҳои оиди 
фанн ва таърифҳо, дар ҳамаашон, ҷониби дурустӣ тарҷеҳ дода 
мешавда. Донистани ҳамин монд, ки кӣ дурустиро баён мекунад ва 
сухаанш бартар мешавад.  

Ҷавоби ин чунин аст, ки шахси дурустиро тарҷеҳдиҳанда дар ин 
корҳо соҳиби салоҳият мебоашд ва ӯ амири қавм, яъне роҳбари 
онҳост, зеро ӯ ба ҷамоа машваратро ҷорӣ мекунад. Чун ҷамоа бо 
ҳамдигар машварат менамоянд, ин корро бо мақсади расидан ба 
раъйе мекунанд, ки биноабр нишондоди он равона мешаванд. Дар 
коре чун ҷамоа равона шудани онҳо ногузир месозад, ки дар болои 
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онҳо амире буда, ӯ дар кори дар он машварат суратгирифта соҳиби 
салоҳият бошад ва тарҷеҳдиҳандаи дуарустӣ танҳо амири қавм 
бошад. Далели ин чунин аст, ки оят мефармояд:   
 

 

 "Ба сабаби раҳмати Худост ки ту бо онҳо инчунин хушхӯю

меҳрубон ҳастӣ Агар тундхӯву сахтдил мебудӣ аз гирди ту

пароканда мешуданд Пас бар онҳо бубахшой ва бар онҳо

омурзиш бихоҳ ва дар корҳо бо эшон машварат кун ва чун қасди
коре кунӣ бар Худо таваккул кун ки Худо 

таваккулкунандагонро дӯст дорад " [3:159].  

 

Шӯро аз тарафи Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص, ки роҳбари мусулмонон буданд, 

содир шуда буд, зеро Аллоҳ баъди машварат корро ба Эшон ملسو هيلع هللا ىلص 

вогузошт, то чизи қароркардаашонро, яъне чизи дуарст 
пиндоштаашонро иҷро кунанд ва тарҷеҳдиҳандаи дурустӣ бошанд. 

Ҳолати ҳар як роҳбар низӯ чунин аст, зероин чиз ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص 

хос набуда, барои мусулмонон умумӣ мебошад, чунки хитоб ба 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص агар далели хоскунандае ворид нашавад, хитоб барои 

умматашон мебошад. Далеле ворид нашудааст, ки ин хитобро ба 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص хос кунад, пас, он умумист. Вале агар ҷамоа роҳбаре 

надошта бошад ва интиохб кардани шахси соҳиби ҳаққи тарҷеҳ 
додани дурустиро хоҳад, дар чунин ҳолат, ҷамоа бояд танҳо як 
шахсро интихоб намояд, то ӯ соҳиби ҳаққи тарҷеҳ додани дурустӣ 
гарадд. Аз ягон ҷиҳат ҷоиз нест, ки ҷамоа беш аз як нафарро 
интихоб намояд, чунки тарҷеҳ додани дурустӣ танҳо ҳаққи як кас 
шуда метавонад. Оре, гоҳо аксарият дуруст мегӯяндӯ, гоҳо бошад, 
дурустӣ аз як кас дида, бештар дар ҷониби ду кас мешавад, вале 
масъала имконияти дар куҷо будани дурустӣ набуда, балки он 
дурустиро кӣ тарҷеҳ доданаш мебошад, яъне он як кас аст ё ду кас? 
Ин кор ҳаққи аксарият шуда наметавонад, чунки аксарият аз 
дурустӣ чизи дигар буда, ҳардуи онҳо ду чизи ба ҳам муқобил 
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мебошанд. Пас, новобаста аз дурустӣ бо раъйи аксарият амал карда 
меашвад ва новобаста аз раъйи аксарият бо дурустӣ амал карда 
мешавад.  

Ногузирии танҳо як кас будани тарҷеҳдиҳандаи дурустӣ ва беш 
аз як кас нашудани ӯ (тарҷеҳдиҳанда) бино бар якчанд сабабҳо 
зарурӣ мебошад:  

Якум, воқеи дурустӣ як кас будани тарҷеҳдиҳандаро ногузир 
месозад. Зеро агар тарҷеҳдиҳӣ ба ду, се ё бештар шахсон гузошта 
шавад онҳо ғайр аз ихтилоф дигар чизе карда наметавонад. Чунин 
ихтилофашон онҳоро маҷбур месозад, ки бар ҳакамнамоӣ муроҷаат 
кунанд. Агар онҳо ду касро ҳакам намоянд, онҳо низ ихтилоф 
менамоянд ва ҳакамнамоӣ ба як кас баргаштанаш ногузир 
мегардад. Дар натиҷа, ҳакамнамоӣ ба як кас бармегардад. Ва агар се 
касро ҳакам намоянд ҳам, ихтилоф намуда, ба ду ё як кас 
баргаштани ҳакамнамоӣ ногузир мегардад. Агар ба ду кас муроҷаат 
намоянд, ба раъйи аксарият муроҷаат менамоянд, ҳол он ки ба 
дурустӣ муроҷаат кардан талаб карда шудааст, пас ба як кас 
муроҷаат кардан ҳатмӣ мегардада. Бинобар ин, ҳакамнамоӣ бояд аз 
аввал ҳатман ба як кас баргардад, яъне тарҷеҳдиҳандаи дурустӣ 
бояд танҳо як кас бошад. Он ихтилофе, ки байни ду кас ё се кас рӯй 
медиҳад, байни шахсони бешатр аз ин ҳам рӯй медиҳад, пас, аз як 
кас бешатр ҳакам карда намешавад. Зеро агар беш аз як кас ҳакам 
карда шавда, ҳакамнамоии аксарият рӯй медиҳад, на ҳакамнамоии 
дурустӣ. Ҳол он ки мақсад ҳакамнамоии дурустӣ мебошад, на 
ҳакамнамоии аксарият.  

Дуюм, асл дар тарҷеҳдиҳии ҷониби дурустӣ ҳаққи соҳиби 
салоҳият будани ӯ мебошад, ки ӯ танҳо як кас мешавад. Зеро агар ӯ 
амир, яъне роҳбар бошад, танҳо як кас меашвад ва инчунин агар 
иҷрокунандаи ҳамон кори машварат дар хусуси он суратгиранда 
бошад ҳам, танҳо як кас мешавад. Чунки ду кас дар услубҳои 
иҷрокунӣ ихтилоф карда, ихтилофашон воқеъшавии иҷрокуниро 
пешгирӣ кардаанш ва соҳиби салоҳият танҳо як кас шуданаш 
ногузир аст. Бинобар ин, тарҷеҳдиҳандаи ҷониби дурустӣ бояд як 
кас бошад.   

Сеюм, бузургтарин кор дар назди муслиомн маркази Хилофат 
мебошад. Шариати Исломӣ ҳангоми табаннии ҳукмҳо салоҳияти 
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тарҷеҳ додани як ҳукмро бар ҳукми дигар ба халифа дод. Ислом 
халифаро вогузошт, то ба пурзӯрии далел мутақил бошад ва ҳаққи 
тарҷеҳ додани ҷониби дурустӣ, эълон кардани ҷанг, бастани сулҳ, 
муайян кардани алоқаҳо бо давлатҳои кофир ва ғайраро, ки ба 
салоҳияти халифа дохил мешаванд, танҳо ба халифа дод. Инчунин 
риояи корҳоро танҳо ба раъйи халифа вогузошт, то чизи дуруст 
пиндоштаашро иҷро кунад. Дарвоқеъ, иҷмои саҳобагон бар ин баста 
шудааст. Раъйи халифа раъйи танҳо як кас буда, дар чизҳои азин 
амали муҳим, яъне амали халифа пасттар ба тариқи авло дурустиро 
як кас тарҷеҳ медиҳад.  

Чунин аст масъалаи шӯро ва ташовур, яъне гирифтани раъйҳо 
ва чунин аст ҳукми Шариат дар бораи он. Ин ҳукм ба ҳуки 
демократӣ батамом мухолиф аст. Танҳо ин ҳукми Аллоҳ дар хусуси 
гирифтани раъй ҳақ буда, аз ин дигараш чун демократия нодуруст 
аст ва гирифтани он ҷоиз нест.  
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ИЛМ ВА САҚОФАТ 

Маънои калимаи "илм"-ро дар луғат мегӯянд: "касе илм гирифт, 
ягон чизро донист, аз кор хабардор шуд". Маънои сақофатро 
мегӯянд: "касе соҳиби маърифат шуд, моҳир гашт, дар сухан моҳир 
гашт, суханро фаҳмид". Лафзҳо аслан ба ҳамин маъноҳои луғавӣ 
истифода мешаванд. Лекин агар лафз ба маънои дигар истифода 
шавад, мумкин аст ин лафзе, ки ба истилоҳ табдил ёфтааст, ба 
маънои луғавӣ тааллуқдор бошад. Масалан, лафзи "фоилун" дар 
илми наҳв ба истилоҳ табдил ёфтааст, маънои луғавии он 
"ҳукмрон" - соид аст. Барои ҳамин пешиниён калимаи "илм"-ро ба 
маънои маърифат истифода бурдаанд, илм ва маърифатро аз ҳам 
фарқ накардаанд (ҷудо накардаанд). Минбаъд мардум ҳисоб 
карданд, ки маърифати ақлӣ ва илми табиатшиносӣ ба тамоми 
инсоният тааллуқдор аст. Дигар илмҳои нақлӣ, яъне маърифатҳои 
кӯчанда (сайёр, рӯбардоршуда)-ро ба уммати нақлкарда хос 
донистаанд. Сипас ҳам ба илм ва ҳам ба маърифат маънои муайян 
дода шуд. Онҳо маънои ғайрилуғавӣ, яъне ҳам илм ва ҳам сақофат 
маънои истилоҳӣ пайдо карданд. Бинобар истилоҳи мазкур, ҳарду 
маънои зеринро доранд: илм маърифатест, ки бо воситаи таҷриба, 
мулоҳиза ва натиҷа ба даст меояд. Масалан, илми табиат, илми 
кимиё ва илмҳои дигар. Сақофат маърифатест, ки бо воситаи 
иттилоот, истинбот ва маълумотгирӣ ба даст меояд. Масалан, 
таърих, забоншиносӣ, фиқҳ, фалсафа ва дигар илмҳое, ки дар болои 
онҳо таҷриба гузаронида намешавад. Илова бар ин, маърифатҳое 
ҳастанд, ки гарчи ба таркиби сақофат дароянд ҳам, ба илм тааллуқ 
доранд ва дар болои онҳо таҷриба гузаронида намешавад. Масалан, 
математика, геометрия ва саноат. Инҳо, гарчи ба сақофат дахлдор 
бошанд ҳам, ба ягон уммат хос нестанд ва ба қатори илмҳои 
умумибашарӣ дохил мешаванд. Ҳамчунин сақофатҳои ба саноат ва 
ҳунар тааллуқдор, монанди тиҷорат ва киштисозӣ, илм ба ҳисоб 
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рафта, ба ҳама тааллуқ доранд. Фанҳое монанди нақшакашӣ 
(расмкашӣ), кандакорӣ ва мусиқӣ, аз сақофат ба ҳисоб рафта, 
сақофатест, ки ба нуқтаи назари муайян вобаста аст. Фарқи сақофат 
ва илм ин аст, ки илм ба уммати муайян хос нест, балки ба тамоми 
инсоният дахлдор аст, вале сақофат хос аст. Гоҳо мумкин аст, ки 
фикрҳои аз он сарзада аз ҷиҳатҳои хоси уммат бошад. Масалан, 
адабиёт, таърихи қаҳрамонон ва маълумотҳо дар бораи ҳаёти онҳо. 
Гоҳо мумкин аст, ки умумӣ бошад, масалан, тиҷорат ва киштисозӣ. 
Барои ҳамин илм аз ҳар гуна уммат гирифта мешавад (азхуд карда 
мешавад), чунки он оламист ва ба уммати муайян хос нест. Сақофат 
ин аст, ки уммат аввало сақофати худро меомӯзад ва дарк мекунад, 
баъд аз он ки онро дар зеҳн ҷой мекунад, ба омӯзиши сақофатҳои 
дигар мепардозад.  

Мусулмонон аз аввал илмҳоеро, ки худашон омӯхтаанд, аз 
илмҳое, ки аз каси дигар гирифтаанд, фарқ кардаанд. Ибни Холдун 
дар китоби худ бо номи "Муқаддима" мегӯяд: "Илмҳо ду навъ 
мешаванд: ба навъи табиии илм инсон бо ақли худ роҳ мегирад, 
вале навъи нақлии онро аз касоне, ки онро кашф кардаанд, 
меомӯзад. Ба навъи якум илмҳои ҳикмат ва фалсафа дохил 
мешаванд, инсон метавонад аз онҳо бо воситаи ақли худ хабардор 
гардад ва ба мавзӯъҳо, масъалаҳо, далелҳо ва таълимоти онҳо бо 
дарки худ роҳ ёбад. Инсон ҳамчун соҳиби фикр метавонад нуқтаи 
назари худро аз хатои онҳо ба дурусташон нигаронад. Ба навъи 
дуюм илмҳои нақлӣ дохил мешаванд, ки таълиф шудаанд, дар 
ҳамаи онҳо ба хабар дар бораи Шореъ (таълифкунандаи шаръӣ) 
такя карда мешавад ва ба ақл роҳ нест (ҷой нест). Фақат дар 
масъалаҳои дуюминдараҷа, ки ба асл алоқа доранд, ақл кор 
фармудан мумкин аст". Ӯ боз мегӯяд: "Илмҳои ақлӣ ва табиӣ дар 
байни умматҳо муштараканд. Чунки инсон ба он бо табиати фикри 
худ роҳ меёбад. Аммо илмҳои нақлӣ ба миллати исломӣ ва аҳли он 
хос аст". Аён мегардад, ки мақсади Ибни Холдун аз хосгардонии 
илмҳои нақлӣ ба миллати исломӣ барои мисол овардан буд. Чунки 
умматҳои ғайриисломӣ низ илмҳои нақлии хос, монанди шариат ва 
забон, доранд. Сухани Ибни Холдун нишон медиҳад, ки ӯ илмҳои 
нақлӣ ва илмҳои ақлиро фарқ кардааст, на илм ва сақофатро. Ин 
далел шуда наметавонад, ки мусулмонон илм ва сақофатро фарқ 
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кардаанд, балки нишон медиҳад, ки онҳо маърифатро ба навъҳо 
ҷудо карда, ба ду тақсим кардаанд, лекин на аз ҷиҳати 
маълумотгирӣ ва ба илмҳои бо роҳи ақл гирифташаванда ва 
илмҳои бо роҳи нақл гирифташаванда тақсим кардаанд. Вале 
мардум имрӯз маърифатҳоро аз ҳам фарқ мекунанд ва калимаи 
"илм"-ро "чизест, ки бо роҳи таҷриба омӯхта мешавад" ва сақофатро 
"чизест, ки бо роҳи ғайритаҷрибавӣ омӯхта мешавад" номидаанд.  

 

 

 

САҚОФАТИ ИСЛОМӢ 

Сақофати исломӣ маърифат аст, ба омӯзиши он ақидаи исломӣ 
сабаб шудааст. Хоҳ маърифате бошад, ки ақидаи исломиро дар бар 
мегирад ва меомӯзад, масалан, илми тавҳид, хоҳ маърифате бошад, 
ки бар ақидаи исломӣ барпо шудааст, масалан, фиқҳ, тафсир ва 
ҳадис, хоҳ маърифате бошад, ки барои фаҳмидани аҳкоми аз ақидаи 
исломӣ сарзада иҷтиҳод дар Ислом тақозо мекунад, масалан, забони 
арабӣ, истилоҳи ҳадис ва илми усул. Ин ҳама сақофати исломиянд, 
чунки ба омӯзиши онҳо ақидаи исломӣ сабаб шудааст.  

Сақофати исломӣ ба Қуръон ва суннат вобаста аст. Тамоми 
қисмҳои сақофати исломӣ аз Қуръону суннат ва талаби онҳо ба 
вуҷуд меояд. Дар навбати худ Қуръон ва суннат низ сақофати 
исломӣ ба ҳисоб меравад. Чунки ақидаи исломӣ донистани Қуръону 
суннат ва дар асоси он зиндагӣ карданро мефармояд. Қуръон ба 
Расулуллоҳ нозил шудааст, то ба мардум баён кунанд. Аллоҳ Таоло 
мегӯяд:  

 

 

"Ҳамроҳ бо далелҳои равшан мӯъҷизаҳо ва китобҳо ва бар ту

низ Қуръонро нозил кардем то он чиро барои мардум нозил

шудааст барояшон баён кунӣ ва бошад ки бияндешанд ". [16:44] 

  

Ҳамчунин мусулмононро фармуд, ки овардаҳои Расулуллоҳро 
қабул кунанд:  
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"Ҳар чӣ паёмбар ба шумо дод биситонед ва аз ҳар чӣ шуморо
манъ кард парҳез кунед ". [59:7]. 

Овардаи Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص-ро фақат баъд аз фаҳмидан ва омӯхтан 

татбиқ намудан мумкин аст. Аз ин сабаб, маърифате ба вуҷуд омад, 
ки Қуръон ва суннат тақозо кардааст ва маърифатҳои гуногуни 
исломӣ пайдо шуданд. Дар натиҷа барои сақофати исломӣ мазмуни 
муайян ба вуҷуд омад, ки маърифатҳои исломӣ мебошанд, монанди 
Қуръон, суннат, луғат, сарф, наҳв, нотиқӣ, тафсир, ҳадис, истилоҳи 
ҳадис, усул, тавҳид ва ғайра. 

 

 

 

ТАРИҚАТИ ИСЛОМ ДАР ДАРС 

Сақофати исломӣ дар илмомӯзӣ роҳи худро дорад, ки дар се кор 
намоён мегардад:  

Якум: чизҳо чуқур омӯхта шуда, моҳияти онҳо аниқ дарк карда 
мешавад. Чунки ин сақофат фикрист, решаи чуқур дорад ва дар 
омӯхтани чизҳо сабру бардошт зарур аст. Сабаб ин аст, ки аз чизҳо 
маълумот гирифтан ҷараёни фикрист ва дар дарк намудани он 
меҳнати ақлӣ сарф кардан лозим аст. Бинобар ин, ин кор пурра 
фаҳмидани ҷумлаҳои сақофат, дарки воқеи онҳо ва бо ин 
маълумотҳо пайвастани воқеъро тақозо мекунад. Барои ҳамин 
сақофатро фикран омӯхтан зарур аст. Масалан, ба мусулмон фарз 
аст, ки ақидаи худро ақлан қабул кунад. Пас ҳангоми омӯзиши 
чизҳои ба ақида тааллуқдор ҳатман бояд ҷараёни фикрӣ ҷой дошта 
бошад. Ҳамчунин барои истинботи аҳкоми шаръӣ, ки дар Қуръон ва 
ҳадис гуфта шудааст, ҷараёни фикрӣ зарар аст, ки воқеи муаммо, 
насси ба он тааллуқдор ва татбиқи насс ба муаммо фаҳмида 
мешавад. Ҳатто омие, ки ҳукмро бе донистани далелаш мегирад, ба 
фаҳмидани муаммо ва ҳукми барои муолиҷаи он ёфтшуда мӯҳтоҷ 
аст, то ки гумон накунад, ки ҳукми ягон муаммо ба муаммои дигар 
мувофиқ аст. Барои ҳамин мавҷуд будани ҷараёни фикрӣ ҳатмист. 
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Бинобар ин, сақофати исломӣ хоҳ аз тарафи муҷтаҳид, хоҳ аз тарафи 
омӣ фақат ақлан омӯхта мешавад, омӯзиши он фақат бо ҷараёни 
фикрӣ ва меҳнати ақлӣ амалӣ мегардад.  

Дуюм: илмомӯзанда бояд ба чизи омӯхташаванда бовар кунад, 
то ки ба он амал намояд. Яъне бояд ҳақиқатҳои омӯхташавандаро 
қатъӣ тасдиқ кунад, агар ҳақиқат ба ақида тааллуқдор бошад, ба 
боварии ӯ набояд зарраи шубҳа омехта шавад, агар монанди аҳком 
ва ахлоқ ба ақида тааллуқдор набошад, бояд дар зонн ба воқеъ 
бештар мувофиқ ояд. Ба ҳар ҳол илмомӯзанда бояд чизи 
омӯхташавандаро бо эътиқод қабул намояд, бо роҳи дигар сақофат 
гирифтан мутлақо мумкин нест. Сақофати исломӣ бо сабаби асос 
кардани эътиқод дар сақофатгирӣ мумтоз ва боимтиёз мегардад. 
Сақофати исломӣ сермаъно ва айни вақт илҳомбахш, 
таъсиррасонанда буда, илмомӯзандаро бо қувваи оташине табдил 
медиҳад, ки мисли оташ фасодро оташ мезанад ва мисли нур роҳи 
некиро равшан месозад. Инсоне, ки ин фикрҳоро қатъӣ тасдиқ 
мекунад, алоқаеро, ки дар қалбаш миёни воқеи худ ва пиндори худ 
дар бораи чизҳо рух медиҳад, бо эътибори он ки ин фикрҳо маънои 
ҳаёт мебошад, бо ҳам мепайвандад. Бо рӯҳбаландӣ ва шавқ ба иҷрои 
ин фикрҳо мепардозад ва ин сақофат таъсири чуқур мерасонад. 
Чунки ҳиссу дарёфтҳоро ба сӯи воқеъе, ки фикр дар бар гирифтааст, 
ба ҳаракат меоварад. Эътиқод ба ин сақофат ҳиссу дарёфтҳоро ба 
пиндоре дар бораи сақофат мепайвандад ва оқибат ҳаракати 
пуршиддат ба вуҷуд меояд.  

Сеюм: шахс бояд сақофати исломиро на ҳамчун таълимоти 
назариявии тахминӣ, балки ҳамчун таълимоти амалӣ, ки воқеи 
маҳсусро муолиҷа мекунад, омӯзад, барои муолиҷа ва тағйирдиҳӣ 
чизҳоро бо ҳақиқати худ васф намояд. Ӯ ҳақиқатҳоеро, ки дар 
чизҳои маҳсус: инсон, ҳаёт ва коинот мавҷуданд, мегирад. Бо 
мақсади муолиҷаи онҳо, ҳукмбарорӣ дар бораи онҳо, муайянкунии 
муносибати худ нисбат ба иҷро ё тарк кардани ин корҳо ҷустуҷӯ 
мекунад. Аз ин рӯ, Ислом ба инсон рухсат намедиҳад, ки аз 
тахминҳои назарӣ пайравӣ кунад. Масалан, ин тахмини назарӣ: 
"Агар дар Марс ҳаёт мавҷуд бошад, дар он ҷо моҳтоб нест, ки мардум 
дар моҳи рамазон рӯза доранд". Баръакс Ислом муқаррар мекунад, 
ки инсон дар кураи замин албатта гувоҳи моҳи рамазон мешавад ва 
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рӯза медорад. Лекин гоҳо моҳтоб дар паси абр ба мардум нонамоён 
мемонад. Ислом ҳангоми рух додани ин гуна ҳодиса ба ҳукми 

муайян мефармояд. Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтаанд: 

"Агар абр моҳтобро пӯшад, шаъбонро сӣ рӯз ҳисоб кунед". 
Барои ҳамин сақофатгирӣ бояд на хаёлӣ ва на тахминӣ, балки воқеӣ 
бошад, на барои донистани ҷозибаи он ва баҳрабарии ақлӣ аз 
фаҳмидани он ҳангоми рӯйдоди ҳаётӣ, балки барои амалкунӣ 
омӯхта шавад.   

Роҳи Ислом дар илмомӯзӣ ҳамин аст. Ин роҳ аз ҷустуҷӯи чуқур  

(тадқиқи чуқуқ), боварӣ ба чизи ёфтшуда ё ҷустуҷӯшаванда ва 
қабули воқеӣ барои татбиқи он дар майдони ҳаёт иборат аст. Вақте 
ки усули илмомӯзӣ ба ҳамин дараҷаи мукаммал мерасад, 
мусулмоне, ки сақофати исломиро ба ҳамин усул ҳосил кардааст, 
борикбин (дурандеш)-у зирак буда, муаммоҳои ҳаётро ҳал карда 
метавонад. Ин усул мусулмонро ба ҳоле меоварад, ки дар роҳи 
камолот ихтиёран ва дар сурати табиӣ ҳаракат мекунад. Модом ки 
ӯ ба ин тарз ҳаракат мекунад, аз роҳ мисли заррае каҷ рафта 
наметавонад. Чунки фикрҳои исломӣ, ки ӯ дар ин сақофат меомӯзад, 
муолиҷаи таъсиррасон, ҳаётӣ ва самарабахш мебошад. Вай 
илмомӯзандаро оташин мекунад, илова бар ин, дар ӯ иқтидоре 
пайдо мекунад, ки ба муаммоҳои ҳаёт ба тарзи ғайриоддӣ рӯ ба рӯ 
истода, онҳоро ҳал карда метавонад. Барои ҳамин дар ӯ ақлияеро 
(ақлияи исломиро), ки фақат ақлан қаноатманд мешавад ва қалбан 
хотирҷамъ мешавад, айни вақт нафсияеро (нафсияи исломиро), ки 
бо имони комил сер шудааст, ба вуҷуд меорад. Бо ин гуна ақлия ва 
нафсия шахс (инсон) ба сифатҳои намунавор соҳиб мешавад, 
тамоми душвориҳоро бартараф месозад. Ин чиз дар чуқур будани 
моддаи сақофати исломӣ, мавҷуд будани фикрҳои равшан, ба ақида 
асос ёфтани онҳо, алоқаи худро бо Аллоҳ Таоло дарк кардани инсон 
ифодаи худро меёбад. Ин сақофат аз тарафи Аллоҳ Таоло аст ё аз 
Қуръону суннат истинбот карда шудааст. Дар сақофат ҷиҳати 
фикрӣ мавҷуд аст (Сақофат ҷиҳати фикрӣ дорад. Айни вақт, агар 
сақофат бо эътибори аз тарафи Аллоҳ будан омӯхта шуда, алоқа бо 
Аллоҳ дарк карда шавад, намоён мегардад, ки дар сақофат ҷиҳати 
рӯҳӣ мавҷуд аст (сақофат ҷиҳати рӯҳӣ дорад). Барои ҳамин 
сақофати Ислом ҳар як шахсеро, ки онро омӯхтааст, ба инсоне 
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табдил медиҳад, ки фикри равшан ва чуқур дорад, ғамхору дилсӯз 
аст, аз ризои Аллоҳ умед дорад ва дар роҳи Ислом худро фидо 
мекунад. Шумо мебинед, ки хоҳиш ва муаммоҳои ҳаётро чӣ тавр ҳал 
мекунад. Чунки ҳақиқатҳоеро, ки дар майдони ҳаёт пеш меоянд, 
аллакай омӯхтааст. Барои ҳамин бо беҳтарин боигарии 
пасандознамудаи худ: фикри равшан, тақво ва маърифате, ки 
тамоми муаммоҳоро ҳал мекунад, худро ба уммони ҳаёт мезанад. Ин 
инсонест, ки тамоми некиҳоро дар худ ҷамъ кардааст.   

 

 

 

ИКТИСОБИ САҚОФАТ ВА ИЛМ 

Ба сақофати исломӣ тарғиб кардан маънои онро надорад, ки 
мусулмон бояд фақат бо ҳамин маҳдуд шавад. Балки маънои онро 
дорад, ки сақофати исломӣ бояд дар таълим ва сақофатнокгардонӣ 
асос бошад, илм ва сақофатҳои дигар мубоҳ аст. Мусулмон 
метавонад сақофати дилхоҳро омӯзад ва ҳар гуна илмеро, ки ба он 
шавқ дорад, ҳосил намояд. Аммо маркази асосиро дар бораи 
омӯхтани ҳар гуна сақофат бояд шахсияи исломӣ ишғол кунад. 
Мусулмонон пеш аз ҳама ба тарбияи фарзандони худ дар асоси 
сақофати исломӣ сахт эътибор додаанд. Чун боварӣ ҳосил 
мекарданд, ки ин сақофат дар онҳо мутамарказ шудааст, ба онҳо 
имкон медоданд, ки сақофатҳои дигарро омӯзанд. Ин роҳи дар 
таълим ташаккулёбии шахсияи исломиро кафолат медиҳад ва 
боиси бо сифатҳои хос аз одамони дигар ҷудо шуда истодани ӯ 
мегардад.  

Фақат баъд аз он ки ба мутамарказ ва мустаҳкам ҷой гирифтани 
сақофати исломӣ дар қалб боварӣ ҳосил мешавад, ба омӯзиши 
сақофати ғайриисломӣ пардохтан шарт аст, вале ин шарт ба илм 
алоқа надорад. Лекин дар омӯзиши илм бояд мувофиқати 
натиҷаҳои онҳо ва нуқтаи назари Ислом, пурқувваткунандаи ақида 
ё беқароркунандаи он набудани илм ба ҳисоб гирифта шавад. Агар 
ягон назарияи илмӣ ё қонуни илмӣ ба Қуръон, ки ҳам далолат ва 
ҳам субуташ қатъист, зид ояд, омӯхта намешавад ва ҳамчун яке аз 
моддаҳои таълим гирифта намешавад. Чунки вай зоннист, аммо 
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Қуръон қатъист. Масалан, назарияи Дарвин дар бораи асли инсон 
ба нусуси Қуръон дар бораи офариниши одам зид аст. Ин назария 
рад карда мешавад. Бинобар ин, Ислом, гарчи омӯзиши илмҳоро 
манъ накунад ҳам, ба ақидаи исломӣ зид наомадани ин илмҳо шарт 
карда шудааст.  

Хулоса, барои омӯзиши ягон сақофат ва илм бояд кӯшиш намуд, 
ки шахсияи исломӣ маркази асосӣ бошад ва ба ақидаи исломӣ сахт 
эътибор дода шавад, ба ақида зид наомадани ин илмҳо ба инобат 
гирифта шавад. Агар ин гуна кӯшиш мавҷуд бошад, мусулмон 
ҳамчун шахсияи исломӣ боқӣ мемонад, сақофати исломӣ ба 
сақофатҳои дигар таъсир расонида, аз онҳо фарқ мекунад. Агар ин 
гуна кӯшиш аз байн равад, мусулмонон сақофатҳои дигарро дар 
асоси ғайриисломӣ омӯзанд, барои шахсияи исломӣ хатари ҳақиқӣ 
ба вуҷуд меояд. Агар ин ҳаракат дур тӯл кашида, аз насл ба насл 
гузарад, ба Уммати Ислом низ хавф пайдо мекунад.  

 

 

 

ҲАРАКАТИ САҚОФӢ 

Мусулмонон бо мақсади паҳн кардани даъвати исломӣ 
кишварҳоро фатҳ намудаанд. Барои паҳн кардани даъвати исломӣ 
ба вуҷуд овардани ҳаракати сақофӣ лозим аст. Чунки Ислом 
рисолат ва онро омӯхтан, тадқиқ ва мутолиа намудан зарур аст. 
Зеро табиати рисолат мутолиа, дарк ва омӯзиши ҷиҳатҳои ба 
ҷараёни ҳаётӣ таъсиррасонро тақозо мекунад. Барои ҳамин 
аксарияти фотеҳони кишварҳоро олимон, қориҳо ва нависандагон 
ташкил мекарданд. Бо мақсади ба роҳ мондани таълим дар 
кишварҳои фатҳшуда олимон ва қориҳо ҳамроҳи лашкар буданд. 
Дар ҳар як кишвар барои намозхонӣ ва таълим додани мардон, 
занон ва кӯдакон масҷид бунёд карда мешуд. Олимон дар таълим 
додани мардум аз Қуръон, ҳадис ва аҳком сарварӣ мекарданд ва ба 
паҳн кардани Ислом мутасаддӣ буданд. Барои ҳамин ҳаракати 
сақофӣ омӯзиш ва паҳн кардани Исломро мақсад кардааст. Илова 
бар ин, вай ҷиҳатҳои таърихӣ, луғавӣ ва адабиро фаро гирифтааст.    
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МАВҚИФИ МУСУЛМОНОН АЗ САҚОФАТҲОИ ҒАЙРИИСЛОМӢ 

Мусулмонон Эрон, Ироқ, кишварҳои Шом, Миср, Африқои 
Шимолӣ ва Испанияро фатҳ намуданд. Забон, маданият, қонун, 
одатҳо ва сақофатҳои ин ин кишварҳо гуногун буд. Вақте ки 
мусулмонон ба ин кишварҳо ворид шуданд, даъвати исломиро 
расонда, низоми Исломро татбиқ намуданд. Онҳо мардумро ба имон 
овардан маҷбур накарданд, аммо қувва ва дурустии мабдаи Ислом, 
оддӣ ва фитрӣ будани ақидаи он ба онҳо таъсир расонид ва онҳо ба 
дини Аллоҳ гурӯҳ-гурӯҳ шуда даромаданд. Олимон дар ҳолати ҷанг 
ҳамроҳи сарбозон буданд ва барои таълим додани мардум аз дин ба 
кишварҳои дигар сафар мекарданд. Барои ҳамин дар кишварҳои 
фатҳшуда ҳаракати пурзӯри исломӣсақофӣ ба вуҷуд омадааст. Ин 
ҳол ба дуруст фаҳмидани ҳақиқат ва сақофати дин таъсири калон 
дошт. Дар натиҷа Ислом ба сақофатҳои мавҷудаи кишварҳои 
фатҳшуда таъсир расонид ва тафаккури исломӣ пайдо шудааст.   

Ислом маркази сарварии фикрии оламро (қиёдати фикрии 
оламро) ба даст гирифта, барои халос кардани инсоният фаъолият 
кард. Бо вуҷуди ин, мардумро бо зӯри қувва маҷбур намекард. Гарчи 
барои ҳимояи даъвати худ ва ба мардум расонидани он қувва омода 
кунад ҳам, барои дарки ҳақиқати Ислом зеҳнҳоро ба сақофати 
исломӣ тайёр кунад ҳам. Барои ҳамин дар сақофати худ бо мардум 
ҳамқадам шуд. Мусулмонон, баробари он ки аз ҷазираи араб барои 
паҳн кардани Ислом ба роҳ баромаданд, инро дарк карда буданд. 
Онҳо ба кишварҳо Исломро расонданд: Қуръони карим, суннати 
набавия ва забони арабиро интишор доданд (паҳн карданд), 
тамоми аҳамиятро ба сақофати исломӣ нигарониданд. Ҳамин тавр, 
ҳанӯз онҳо дар ин кишварҳо муддати тӯлонӣ ҳукм наронда 
сақофатҳои кӯҳна аз байн рафтанд ва сақофати исломӣ ба сақофати 
ин кишвар ва забони арабӣ ба забони давлатӣ табдил ёфт. Ҳамин 
тавр, сақофати тамоми кишварҳои исломӣ, гарчи халқҳо, забонҳо ва 
сақофатҳояшон гуногун бошад ҳам, ба сақофати ягонаи исломӣ 
табдил ёфт. Ақлияи фарзандони Эрон, Шом, Ироқ, Яман, Миср ба 
тафаккури ягонаи исломӣ табдил ёфт, сақофати ҳама ба сақофати 
ягонаи исломӣ табдил ёфт. Ҳамин тавр, тамоми кишварҳои 
фатҳшуда ба кишвари ягонаи исломӣ табдил ёфтанд, халқҳои 
гуногун ба уммати ягонаи Ислом табдил ёфтанд.  
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Тахмини "Дигар сақофатҳои аҷнабӣ монанди Эрон, Рум, Юнон 
ва Ҳинд ба сақофати исломӣ таъсир расонд", ки шарқшиносон такя 
мекунанд ва баъзе олимони мусулмон онҳоро тасдиқ мекунанд, 
хато мебошад. Сухани "Сақофатҳои зиёди аҷнабӣ ба сақофати 
исломӣ ҳамроҳ шудааст" низ кушоду равшан маҳз гумроҳкунӣ 
мебошад. Ҳақиқат ин аст, ки сақофати исломӣ ба кишварҳои 
фатҳшуда ворид гашт ва ба сақофати ин кишвар чунон таъсир 
расонд, ки онҳоро бекор кард ва ба сақофати давлат табдил ёфт.  

Гумон дар бораи таъсиргирии сақофати исломӣ аз сақофати 
ғайриисломӣ аз тангназарие (кӯтоҳбиние) сар мезанад, ки 
ғайримусулмонон дар тағйирдиҳии пиндорҳо дар бораи чизҳо такя 
мекунанд. Дуруст, дар инкишофи худ (ривоҷёбии худ) аз 
сақофатҳои аҷнабӣ истифода бурд. Лекин ин таъсиргирӣ нест, 
балки истифодабарӣ аст. Ин дар ҳар гуна сақофат рух дода 
метавонад.  

Фарқи таъсиргирӣ ва истифодабарӣ чунин аст: Аз сақофат 
таъсир гирифтан маънои онро дорад, ки он омӯхта мешавад, агар 
фикрҳои дарбаргирифтаи он ба фикрҳои сақофати пештара монанд 
бошад ё аз онҳо авло дониста шавад, онҳо ҳамроҳ карда мешаванд. 
Аз сақофат таъсир гирифтан боиси ба фикрҳои он эътиқод кардан 
мегардад. Агар мусулмонон ҳанӯз дар аввали фатҳ аз сақофати 
аҷнабӣ таъсир мегирифтанд, фиқҳи румониро рӯбардор ва тарҷума 
мекарданд ва онро ба фиқҳи исломӣ ҳамроҳ карда, як қисми Ислом 
ҳисоб мекарданд, фалсафаи юнониро ба як ҷузъи эътиқодоти худ 
табдил дода, дар самти ҳаёти худ роҳи форс ва юнонҳоро пеш 
мегирифтанд, корҳои давлатро аз ҷиҳатҳои манфиатовар донистаи 
худ пеш мебурданд. Агар мусулмонон ба ин амал даст мезаданд, 
Ислом баробари бори аввал аз ҷазираҳои араб баромадан пешпо 
мехӯрд, фикрҳояш печида мегашт, исломияти он аз байн мерафт. Ин 
таъсиргирӣ аст. Истифодабарӣ аз омӯзиши чуқури сақофат ва фарқ 
кардани фикрҳои он ва сақофати исломӣ, сипас гирифтани 
маъноҳои ин сақофат, монандиҳои таркиби он ва инкишоф додани 
сақофати адабӣ, ифодаи зебо бо ёрии маъно ва монандӣ иборат аст. 
Ба шарте ки ба фикрҳои Ислом ягон зиддият омехта нашавад ва аз 
фикрҳои онҳо дар бораи ҳаёт, қонунгузорӣ ва ақида ягон фикри 
бегона гирифта нашавад. Агар аз сақофат таъсир нагиранд ва бо 
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истифодабарӣ маҳдуд шаванд, аз таълимоти он маълумотҳоеро 
мегиранд, ки ба ҷаҳонбинии ҳаётӣ таъсир намерасонад. 
Мусулмонон аз нахустин фатҳҳои исломӣ то миёнаҳои асри 
ҳаҷдаҳуми милодӣ, яъне то вақти инқирозе, ки ҷанги сақофӣ ва 
миссионерӣ ба амал омад, ақидаи исломиро асоси сақофатҳои худ 
карда буд. Онҳо на барои қабули сақофатҳои ғайриисломӣ ва 
фикрҳои онҳо, балки барои истифодабарӣ аз маъноҳои чизҳои 
ҳаётии таркиби онҳо омӯхтанд. Барои ҳамин аз онҳо таъсир 
нагирифтанд, балки истифода бурданд. Мусулмонон баъд аз ҷанги 
сақофии Ғарб сақофати Ғарбро омӯхтанд ва фикрҳои онро маъқул 
донистанд. Аз байни онҳо касоне буд, ки сақофати Ғарбро қабул 
кардаанд ва аз сақофати исломӣ рӯ гардонидаанд. Баъзеи онҳо 
сақофати Ғарбро маъқул дониста, фикрҳои онро ба сақофати 
исломӣ омехта карданд (зам карданд). Баъзе фикрҳои он, гарчи ба 
Ислом тамоман зид бошад ҳам, ба яке аз фикрҳои исломӣ табдил 
ёфт. Масалан, аксари о нҳо қоидаи демократиро бо номи "халқ 
манбаи ҳокимият аст" ба қоидаи исломӣ табдил доданд. Ҳол он ки 
қоидаи мазкур маънои онро дошт, ки сиёдат аз они уммат аст, 
уммат қонунгузориро тартиб медиҳад ва қонунҳо меофарад ва ин 
ба Ислом зид аст. Чунки дар Ислом сиёдат аз они уммат нест, балки 
аз они шариат аст. Қонун на аз тарафи инсонҳо, балки аз тарафи 
Аллоҳ тартиб дода шудааст. Гарчи Ислом ба демократия зид бошад 
ҳам, аксарият кӯшиш карданд, ки Исломро ба шакли демократӣ, 
коммунистӣ ё сотсиалистӣ дароранд. Чунки Ислом ҳокимро шахсе 
муқаррар кардааст, ки шариатро иҷро мекунад, манфиатҳои 
умматро мувофиқи шариат амалӣ мегардонад, на иҷрокунандае, ки 
дар назди уммат музд мегирад ё шахсе, ки хоҳиши умматро ба ҷо 
меорад. Ислом ба сотсиализм низ зид аст, чунки дар Ислом 
мулкдорӣ на бо миқдор, балки бо сифат муайян карда мешавад. 
Инчунин Ислом ба коммунизм низ зид аст. Чунки Ислом имонро ба 
ҳастии Аллоҳ асоси ҳаёт медонад ва ба нигоҳдории моликияти 
шахсӣ ҳаракат мекунад. Афзал донистани фикрҳои Ғарб, табдил 
додани Ислом ба Исломи демократӣ, сотсиалистӣ ё коммунистӣ аз 
сақофати аҷнабӣ таъсир гирифтан аст. Аз ин ҳам бадтараш, баъзе 
ашхосе, ки аз роҳбарии фикрии Ғарб (мафкураи Ғарб) таъсир 
гирифта буданд, ба бонгзанӣ пардохтанд, ки динро аз давлат ҷудо 
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кардан лозим аст. Бесаводони онҳо гуфтанд, ки дин аз сиёсат фарқ 
мекунад, онро ба сиёсат омехта накунед. Ин далолат мекунад, ки 
дар асри инқироз баъд аз ҷанги сақофӣ мусулмонон аз сақофати 
ғайриисломӣ таълим ва таъсир гирифтанд. Мусулмонони пеш аз 
онҳо аз ин мустасноянд, онҳо аз сақофати ғайриисломӣ таълим 
гирифта, ҳамагӣ аз он истифода бурданд, аз фикрҳои он таъсир 
нагирифтанд.   

  

Агар ба усули илмомӯзии мусулмонон аз сақофатҳои 
ғайриисломӣ назар афканем, шакли истифодабарӣ ва таъсир 
нагирифтан аён мегардад. Шахсе, ки сақофати исломиро 
ҳамаҷониба тафтиш мекунад, гувоҳ мешавад, ки он аз маърифатҳои 
шаръӣ, монанди тафсир, ҳадис ва ғайра, аз маърифатҳои забонӣ 
(арабӣ), монанди наҳв, сарф, балоғат ва адабиёт, аз маърифатҳои 
ақлӣ, монанди мантиқ ва тавҳид ташкил меёбад. Сақофати исломӣ 
аз ҳамин се чиз иборат аст. Ба маърифатҳои шаръӣ сақофатҳои 
ғайриисломӣ таъсир нарасонидаанд ва аз онҳо мутлақо истифода 
бурда нашудааст. Чунки онҳо ба Қуръон ва суннат асос ёфтаанд. 
Олимони фиқҳ аз сақофатҳои ғайриисломӣ истифода набурдаанд. 
Чунки шариати исломӣ тамоми шариатҳои пешинаро бекор 
кардааст ва он шариатҳоро ба пайравии Ислом фармудааст ва 
гуфтааст, ки дар акси ҳол кофир ба ҳисоб мераванд. Барои ҳамин ба 
мусулмонон шаръан ҷоиз нест, ки ин шариатҳоро омӯзанд ва аз 
сақофатҳои онҳо таъсир гиранд. Онҳо фақат ба омӯхтани аҳкоми 
Ислом фармуда шудаанд, ғайри он куфр ва ҳаром аст. Бинобар ин, 
дар омӯхтани аҳком аз тариқати ягонаи Ислом мутлақо берун 
намебароянд. Тариқат ин аст, ки муаммои мавҷуда омӯхта мешавад 
ва ба он аз далелҳои шаръӣ ҳукм истинбот карда мешавад. Аз ин рӯ, 
барои қабул кардани аҳком аз тарафи мусулмонон ба омӯзиши 
дигар сақофати фиқҳӣ ҳоҷат нест. Пас мусулмонон аз фиқҳи Рум ё 
кишвари дигар таъсир нагирифтаанд. Мусулмонон фалсафа ва 
баъзе илмҳоро тарҷума кардаанд, лекин ҳеҷ гуна фиқҳ ва 
қонунгузории ғайриисломиро аз румиҳо ё дигарон нагирифтаанд. 
Ин далели қатъист, ки дар фуқаҳо на барои омӯзиш ва на барои 
истифодабарӣ ҳеҷ гуна сақофати ғайриисломӣ мавҷуд набуд. 
Дуруст, фиқҳ ривоҷ ва густариш ёфтааст, ривоҷ ва густариши он аз 
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муаммоҳои кишварҳои фатҳкардаи мусулмонон, ки ба ҳал мӯҳтоҷ 
буданд, ба вуҷуд омад. Муаммоҳои иқтисодӣ ва масъалаҳои гуногун 
дар қаламрави бепоёни Давлати Ислом мусулмононро такон дод, ки 
мувофиқи қоидаҳои Ислом иҷтиҳод кунанд ва барои ҳалли ин 
муаммоҳо аз Қуръону суннат ё далелҳои нишондодаи Қуръону 
суннат аҳкомро истинбот намоянд. Ин аз ҷумлаи корҳоест, ки дини 

онҳо фармудааст ва сайидамон Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص нишон додаанд. Тавре 

аз он кас ривоят карда мешавад, 

 

 

вақте ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص Муоз ибни ҷабалро ба диёри Яман 

ҳамчун волӣ фиристоданд, аз ӯ пурсиданд: "Бо чӣ ҳукм мекунӣ?" 

Муоз гуфт: "Бо Китоби Аллоҳ". Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд: "Агар аз он 

ҳукм наёбӣ?" Муоз гуфт: "Дар он ҳол аз суннати расулаш мегирам". 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд: "Агар аз он ҳам наёбӣ?" Муоз гуфт: "Бо раъйи 

худ иҷтиҳод мекунам". Он гоҳ Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд: "Ҳамду сипос 

Аллоҳро, ки фиристодаи Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص-ро ба кори дӯстдоштаи 

Аллоҳ ва расулаш муваффақ кардааст". Барои ҳамин ба мусулмонон 
фарз гардидааст, ки ба ҳар гуна масъалаи пешомада аз рӯи аҳкоми 
шаръӣ иҷтиҳод кунанд. Ин ҳама аҳкоми шаръӣ-исломӣ буда, аз 
Қуръону суннат ё аз далелҳои нишондодаи Қуръону суннат 
истинбот карда шудааст.  

Ба тафсир биёем, мусулмонон оятҳои Қуръонро шарҳ медоданд, 
кӯшиш мекарданд, ки мувофиқи маъноҳои луғавӣ ё шаръии лафз ва 
ҷумлаҳо ё бо воситаи даровардани чизҳои ифодакунандаи ин 
лафзҳо ва ҷумлаҳо маъноҳои оятро баён кунанд. Гарчи дар тафсир 
бо тафсилот маъноҳои оятро ҳамаҷониба баён кунад ҳам, ба 
фикрҳои рум ва юнон, ки ба нуқтаи назар дар бораи ҳаёт тааллуқ 
доштанд, такя накардаанд, он фикрҳо бо эътибори сақофатҳои 
ғайриисломӣ ба қонунгузорӣ дароварда нашудааст. Ин ҷо ҳадисҳое 
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ҳастанд, ки баъзе муфассирон қабул кардаанд ва мавзӯъ ё заиф ба 
ҳисоб мераванд, гарчи онҳо маънои ғайриисломӣ дошта бошанд 
ҳам, аз маъноҳои онҳо дар тафсир истифода бурданд. Аммо ин аз 
сақофати ғайриисломӣ таъсир гирифтан нест, балки бофтани 

ҳадисҳое, ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص нагуфтаанд ва ба сақофати исломӣ қутқу 

андохтан аст. Ҳадисҳоро бофта, ба Ислом фитна андохтаанд, вале 
фикрҳои сақофатҳои ғайриисломиро омӯхта, онҳоро бо эътибори 
як ҷузъи Ислом даровардаанд. Дар байни ин ду кор фарқ ҳаст. Ба 
таври кӯтоҳ гӯем, маърифатҳои шаръӣ аз сақофатҳои ғайриисломӣ 
таъсир нагирифтанд. Ба маърифатҳои забонӣ (луғавӣ, адабӣ) 
биёем, забони арабӣ ба дигар забонҳои кишварҳои фатҳшуда 
таъсири пурзӯр расонид. Ҳатто он забонҳоро аз истеъмоли умумӣ 
берун сохт. Фақат забони арабӣ, бо эътибори он ки забони Қуръон 
ва воситаи асоси дар фаҳмидани Ислом аст, дар тамоми корҳои 
ҳаётӣ ҳукмрон буд. Барои ҳамин мо дида метавонем, ки уммати 
кишвари фатҳшуда баъд аз Ислом овардан ба пурзӯршавии таъсири 
забони арабӣ саҳм гузоштааст. Чунки ин яке аз талабҳои Ислом буд. 
Аз ин рӯ, забони арабӣ аз забонҳо ва сақофатҳои кишварҳои 
фатҳшуда таъсир нагирифт, балки ба забони онҳо таъсири худро 
расонид ва онҳоро заиф гардонид, ҳатто баъзеи онҳо аз байн рафт. 
Забони арабӣ, ки забони Ислом аст, ба забони расмии давлат, ба 
забони серистеъмоли сақофат, илм ва сиёсат табдил ёфт. Ҳамчунин 
адабиёти араб дар кишварҳои фатҳшуда ба соҳаҳои маданӣ, риёзӣ 
ва дигар таъсири худро расонид ва инкишоф ёфт, ҳамчунин аз онҳо 
истифода бурд. Лекин аз фикрҳои зидди Ислом таъсир нагирифт. 
Барои ҳамин ягон нафар аз адабиётшиносони мусулмон аз ҷиҳатҳои 
зидди Ислом таъсир нагирифт, баръакс аз онҳо батамом рӯ 
гардониданд. Гарчи фалсафаи юнон тарҷума шуда, ба он аҳамият 
дода бошанд ҳам, адабиёти юнон, ки бисёрхудоиро тарғиб намуда, 
ба онҳо шакли башариро медод, дар мусулмонон мутлақо эътибор 
пайдо накард. Баъзе ашхсо баъзан аз талаби доирае, ки ба сақофати 
исломӣ муносиб буд, берун шуданд ва маъноҳоеро интишор доданд, 
ки Ислом эътироф намекунад. Онҳо адабиётшиносон ва шоирони 
бадахлоқанд, ки бар зидди Ислом шеърҳо гуфтанд. Онҳо ақаллият 
буданд. Ҳарзагӯии онҳо, гарчи ҳамагӣ ба баъзе маъноҳое, ки 
Исломро инкор кардааст, таъсир расонида бошад ҳам, ба сақофат 
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зарар нарасонид, балки сақофати исломӣ, адабиёти араб ва забони 
арабӣ аз омехтаҳои гуногун тоза карда шуд.   

Ба маърифатҳои ақлӣ биёем, азбаски муҳимтарин корҳои 
ҳаётии мусулмонон ба Ислом даъват кардан буд, бо вакилони дигар 
дин ва сақофат бармехӯрданд, онҳо бо фалсафаи юнон "мусаллаҳ" 
шуда буданд. Дар баёни ботил ва сохта будани эътиқодоти онҳо 
ақидаи исломиро дар услуби барои онҳо фаҳмо шарҳ додан лозим 
буд. Мусулмонон барои шарҳи ақида ба мардум ба илми тавҳид асос 
гузоштанд. Ин илм, азбаски ақидаи исломӣ мебошад, аз ҷиҳати 
мавзӯъ ба маърифатҳои шаръӣ мансуб аст ва аз ҷиҳати шаклу 
ифода яке аз маърифатҳои ақлӣ ба ҳисоб меравад. Дар 
маърифатҳои ақлӣ мусулмонон аз мантиқ низ истифода бурдаанд 
ва онро ба забони арабӣ тарҷума кардаанд. Аз ин аён мегардад, ки 
сақофатҳои аҷнабӣ ба сақофати исломӣ чи дар маърифати шаръӣ, 
чи дар маърифати адабӣ (забонӣ) ва чи дар маърифати ақлӣ таъсир 
нарасонидааст. Сақофати исломӣ то охирҳои асри инқироз 
мусаффогии худро нигоҳ дошт. Мусулмонон низ чи дар усулҳои 
фикрронӣ ва чи дар фаҳмидани Ислом аз сақофатҳои дигар таъсир 
нагирифтанд ва ақлияи мусулмонон соф исломӣ буд. Аммо баъзе 
ашхосе пайдо шуданд, ки аз маърифати ақлии аҷнабӣ таъсир 
гирифтаанд, онҳо фикрҳои навро ба вуҷуд оварданд. Азбаски баъзе 
ашхос аз фалсафаҳои аҷнабӣ таълим гирифтанд, дар зеҳни онҳо 
хирашавӣ пайдо шуд, ин боиси хато фаҳмидани баъзе фикрҳои 
Ислом гардид ва дар ҷустуҷӯи ақлӣ онҳоро ба чоҳи залолат тела дод. 
Онҳо баъзе фикрҳоро бе пайвастани онҳо ба ақидаи исломӣ ва 
фикрҳои Ислом фаҳмиданд. Ин гуна шахсҳо ду гурӯҳ буданд. Гурӯҳе 
аз онҳо дар фаҳмидан ба хато роҳ додаанд, лекин азбаски дар онҳо 
ақлияи исломӣ ва нафсияи исломӣ муҷассам буд, маҳсули эҷодиёти 
ақлии онҳо сақофати исломӣ ба ҳисоб меравад, гарчи фикрҳои 
хаторо дар бар гирад ҳам. Чунки онҳо дар фаҳмидан ба хато роҳ 
додаанд. Гурӯҳи дигар дар дарк кардан ба залолат роҳ додаанд. 
Онҳо аз ақидаи исломӣ тамоман берун шуда, соҳиби ақлияи 
ғайриисломӣ гаштаанд. Барои ҳамин маҳсули ақлии онҳо аз 
сақофати исломӣ ба ҳисоб намеравад.  

Сабаби хатои гурӯҳи якум дар фаҳмидан ин буд, ки онҳо аз 
фалсафаи ҳинду таъсир гирифтанд. Чунки дар фалсафаи ҳинду 
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тақашшуф ва тарки дунё талқин шудааст. Баъзе мусулмонон инро 
нодуруст фаҳмиданд ва тарки дунё, яъне "тақашшуф"-ро зоҳидӣ 
пиндоштанд, ки дар яке аз ҳадисҳо омадааст. Дар натиҷа аз ин 
пиндор равияи сӯфизм ба вуҷуд омад, ки ба фаҳмидани маънои 
истифодабарӣ аз дунё ё рӯгардонӣ аз он таъсир расонид. Ҳол он ки 
зоҳидӣ маънои ғоя ва ормони олӣ надонистани дунё ва ҷамъ 
накардани молу дунёро дорад. Зоҳидӣ маъноеро намедиҳад, ки аз 
неъматҳо истифода набурдан лозим аст. Тақашшуф ва тарки дунё 
(аз дунё рӯ гардонидан) баръакс аз неъматҳо ва лаззатҳои ҳаёт даст 
кашиданро мефаҳмонад, ки ин ба Ислом зид аст.  

Гурӯҳи дуюм бо таъсири фалсафаи юнон ба залолат рӯ 
оварданд. Сабаб ин аст, ки фалсафаи юнон дар бораи чизҳои берун 
аз табиат баҳс ронда, даъват кардааст, ки ҳастии илоҳ ва сифатҳои 
он тафтиш карда шавад. Зиёиёни ғайримусулмони кишварҳои 
фатҳшуда бо ин фикрҳо ба Ислом ҳуҷум оварданд. Ин мубориза 
мусулмононро такон дод, ки фалсафаи юнонро тарҷума кунанд ва 
омӯзанд. Онҳо хостанд фикрҳои юнониҳо ва Исломро мувофиқ 
гардонанд. Ин дар байни шахсоне, ки аз фалсафаи юнон таъсир 
гирифта буданд, баҳсҳои гуногунро ба вуҷуд овард. Масалан, баҳси 
офариниши Қуръон ё баҳси сифату мавсуф ва ҳоказо. Лекин ин 
баҳсҳо дар доираи ақидаи исломӣ буд, соҳибони ин фикр ақидаро 
илтизом карда, аз фикрҳои ақида он сӯ нагузаштанд. Ба фалсафа 
саргарм шуда, аз фикрҳои ақидавӣ дур нашуданд. Барои ҳамин 
фикрҳои онҳо фикрҳои исломӣ ва ҷустуҷӯи онҳо сақофати исломӣ 
ба ҳисоб меравад. Маҳдудшавӣ бо ақидаи исломӣ онҳоро аз залолат 
нигоҳ дошт. Онҳо монанди мӯътазилаҳо олимони тавҳиданд. Лекин 
шахсони навъи дигар пайдо шуданд, ки бе пайвастшавӣ бо ақидаи 
исломӣ фалсафаи юнонро ба Ислом напайвастанд ва фақат дар 
асоси ақлӣ баҳс ронданд. Онҳо аз тафтиши фалсафаи юнон ба 
тақлид ва иқтидои он пардохтанд, хостанд, ки дар андозаи он 
фалсафа офаранд. Дар ҷустуҷӯи онҳо аз ақида исломӣ таъсир 
гирифтан он сӯ истад, дар бораи мавҷудияти он андеша ҳам 
накарданд, балки ҳамагӣ аз баҳси соф фалсафӣ он сӯ нагузаштанд. 
Азбаски онҳо пиндорҳои исломӣ доштанд, дар баҳсҳояшон 
ҷиҳатҳои исломӣ мавҷуд буд. Монанди файласуфони яҳудӣ. Лекин 
фалсафаи онҳо асло ба Ислом наздик нашуд. Ҳамагӣ фалсафаи ақлӣ 
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дар роҳи фалсафаи юнон буданд. Онҳо файласуфони мусулмон: 
Ибни Сино, Форобӣ, Ибни Рушд ва дигарон мебошанд. Фалсафаи 
онҳо на фалсафаи исломӣ, на фалсафаи Ислом дар бораи ҳаёт аст, 
балки ба Ислом мутлақо алоқа надорад. Фалсафаи онҳо сақофати 
исломӣ ба ҳисоб намеравад. Чунки дар байни ин фалсафаҳо асорати 
ақидаи исломӣ мавҷуд нест, дар ин бора андеша ҳам накардаанд. 
Мавзӯи ҷустуҷӯи онҳо фалсафаи юнон буд ва ба Ақидаи Ислом 
дахлдор нест.  

Ин хулосаи муносибати мусулмонон бо сақофатҳои 
ғайриисломӣ мебошад. Мусулмонон аз сақофатҳои аҷнабӣ, ки ба 
аҳкоми фиқҳӣ тааллуқ дорад, мутлақа таъсир нагирифтанд ва 
истифода набурданд. Дар маърифати шаръӣ ягон чиз мавҷуд нест, 
ки ба сақофати ғайриисломӣ тааллуқдор бошад, онҳо аз маъно, 
ифода ва хаёлотҳои мавҷудаи сақофатҳои аҷнабӣ истифода 
бурданд, лекин ин ба забони арабӣ ва адабиёти араб таъсир 
нарасонид. Аз ин ҷиҳат омӯхтани сақофатҳои ғайриисломӣ на барои 
таъсиргирӣ, балки барои истифодабарӣ буд. Илмҳои ақлӣ дар 
шакли адокунӣ дар мантиқ ва илми тавҳид омӯхтанд ва истифода 
бурданд. Вале ҳам Ислом ва ҳам фикрҳои Ислом аз онҳо таъсир 
нагирифтанд. Аммо баъзе мусулмонон фақат дар фаҳмидани Ислом 
таъсир гирифтанд, ин фақат дар ҳаракат ва китобҳои онҳо ба назар 
расид. Дар сақофати исломӣ ва фикрҳои исломӣ акси худро наёфт. 
Онҳо сӯфиҳо ва файласуфони мусулмон буданд.  

Ин фикрҳои оид ба сақофат аст. Мусулмонон илмҳоеро монанди 
табиатшиносӣ, математика, астрономия ва табобат ҳамчун илм 
омӯхтанд. Ин ҳама на ба боби сақофат, ки ба ҷаҳонбинии ҳаётӣ 
тааллуқдор аст, балки ба ҷумлаи илмҳои таҷрибавӣ дохил 
мешаванд. Ин ба уммати муайян хос нест, азбаски барои ҳама илми 
оламии умумӣ ба ҳисоб меравад, мусулмонон аз он истифода 
бурданд.  

Услуби эҷод дар илм ва сақофати исломӣ инкишоф ёфт ва ба 
дараҷаи низоми муайян (шабакаи муайян) расид. Аввал сақофати 
исломӣ дар шакли шифоҳӣ буд, мардум бо нақл кардани он ба 
якдигар паҳн мекарданд. То вақте ки қаламрави давлат васеъ гашт 
ва эҳтиёҷ ба илму маърифат ба масъалаи долзарб табдил ёфт, ҷуз 
Қуръон ягон чиз девон карда нашуд. Сипас оҳиста-оҳиста навъи 
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эҷод зиёд шуд, лекин дар асоси низоми муайян навишта нашуд. 
Мусулмонон бахшида ба тафсир, ҳадис, фиқҳ, таърих, адабиёт ва 
масъалаҳои дигар китобҳо таълиф доданд. Аммо ҳамаи онҳоро дар 
як китоб, бетартиб ва бе ҷудо кардани онҳо ба бобҳо таълиф доданд, 
чунки дар назари онҳо ин ҳама яксон илм ба ҳисоб мерафт. Дар 
назди онҳо илме бо илми дигар, маърифате бо маърифати дигар 
фарқ надошт, ҳамаи онҳо як илм ба ҳисоб мерафт ва ба илми муайян 
олим ҷудо карда намешуд. Чун доираи маърифатҳо васеъ гардид, 
эҷод низ ба мутамарказшавӣ пардохт ва аксари олимон аз 
маҳдудкунии маърифатҳо оҷиз монданд (ба маҳдудкунии 
маърифатҳо қудрат надоштанд). Дар натиҷа дар ҳар як тоифаи онҳо 
шавқи хоса ба навъи муайяни илму маърифат пайдо шуд. 
Масъалаҳои ба якдигар монанд ҷамъоварӣ карда шуд ва илму 
маърифат аз ҳам ҷудо карда шуд, олимон онҳоро оҳиста-оҳиста ба 
тартиб оварданд. Ҳамин тавр, фикрҳои эҷод ва ботанзим ба вуҷуд 
омад. Бо мурури замон дар ҳадис китоби "Муваттоъ", дар адабиёт 
китоби "Калила ва Димна", дар усул китоби "Рисолат", дар фиқҳ 
китоби "Муҳаммад", дар забоншиносӣ китоби "Айн", дар наҳв 
китоби "Сибавайҳ", дар сират китоби "Ибни Ҳошим", дар таърих 
китоби "Табарӣ" ва китобҳои дигар таълиф шуданд. Ҳатто дар 
фиқҳи як навъ якчанд китобҳо пайдо шуданд. Масалан, дар иқтисод 
китоби Абӯюсуф бо номи "Хироҷ" ва дар ҳокимият китоби Мовардӣ 
бо номи "Аҳкоми салтанат". Сипас эҷод тамоми қисматҳои илму 
маърифатро дар бар гирифт, таркиби он дар масъала ва бобҳо 
оҳистаоҳиста инкишоф ёфт ва оқибат ба эҷоди мутараққӣ табдил 
ёфт, ки тамоми навъи илму маърифатро дар бар мегирифт. Дар эҷод 
ва дар низоми таълими олии даргоҳҳои илм сақофат аз илм фарқ 
карда мешуд ва ҳоказо…  

Бояд гуфт, ки мусулмонон илми эҷодро аз дигарон омӯхтанд, 
чунки услуби эҷод монанди илм умумӣ ба ҳисоб меравад, на хусусӣ.  
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МАОРИФИ (МАЪРИФАТҲОИ) ИСЛОМӢ 

Мусулмонон медонистанд, ки фақат барои Ислом зиндагӣ 
мекунанд, сабаби мавҷудияти онҳо барои адои даъвати исломист, 
иззату шараф ва орзуву умеди онҳо фақат Ислом мебошад. Барои 
ҳамин нафсия ва ақлияи онҳоро Ислом идора кард, онҳо Исломро 
холисона омӯхтанд, ба омӯзиш ва фаҳмидани он пардохтанд. Ба 
фаҳмидан ва тафсир кардани Қуръон, ривоят ва ҷамъоварӣ кардани 
ҳадис шурӯъ карданд. Ба истинбот кардани аҳкоме, ки муаммоҳои 
инсонро ҳал мекунад, ба мушоҳида кардани хабарҳо ғазотҳои 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص, ба ривоят кардани онҳо ва ба таълифи ғазотҳо ва 

фатҳҳо пардохтанд. Азбаски фаҳмидани Қуръон бе забони арабӣ 
ғайриимкон буд ва бо сабаби омехта шудани арабҳо бо халқҳои 
дигар дар даврони футуҳот дар забон вайроншавӣ рух дод, 
мусулмонон ба омӯзишу шарҳи забони арабӣ ва ба татбиқи қоидаҳо 
ба он (тартиб додани қоидаҳо оид ба он) шурӯъ карданд. Ҳамчунин 

барои фаҳмидани Китоби Аллоҳ ва суннати Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص адабиёт, 

одатҳо, гуфтугӯ ва ҷангҳои ҷоҳилиятро омӯхтанд. Сипас вакилони 
дини дигар, ки дорои сақофати ақлӣ ва асорати фикрҳои куфр буд, 
ба Ислом даромаданд. Ҳангоми паҳн кардани даъват дар байни 
мусулмонон ва душманони Ислом муборизаи фикрӣ сар зад. Дар 
натиҷа зарурати шарҳ кардани Ақидаи Ислом ва бо далелҳои ақлӣ 
баён кардани он ба миён омад. Дар мусулмонон маърифатҳои 
гуногун зиёд шуда, маърифати исломӣ шохаҳо пайдо кард, чизҳои 
зиёд омӯхта шуд, баробари он ки ҳудудҳо васеъ гашта, шумораи 
қабулкунандагони дини Аллоҳ афзуд, маърифатҳо низ зиёд шуданд. 
Даъвати исломӣ бепоён буда, аксари мусулмонон илму маърифат 
омӯхта, ба тадқиқот пардохтанд. Дар натиҷа дар мусулмонон 
сақофати серпаҳлӯ (бисёрпаҳлӯ)-и исломӣ ба вуҷуд омад. Модом ки 
ин ба Ислом хизмат карда, шаъни мусулмононро баланд 
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мебардорад, омӯхтани ҳамаи онҳо лозим буд. Тамоми мусулмонон, 
баробари он ки ба илм ва саноатҳои коинот аҳамият доданд, 
эътибори асосиро айнан ба сақофати исломӣ нигаронданд. Ҳар як 
олим қатъи назар аз навъи сақофати ихтисоснокшуда чи 
математик, чи табиатшинос, чи ҳунарманд пеш аз ҳама сақофати 
исломиро меомӯхт, сипас ба омӯзиши сақофати дигар мепардохт. Аз 
фанни математика Муҳаммад ибни Ҳасан, аз фанни ҷуғрофия Ибни 
Батута, аз фанни таърих Ибни Асир ва аз назм Абӯнувос фақат бо 
ҳамин фанҳо машҳур набуданд, балки онҳо пеш аз ҳама маърифати 
исломиро пурра омӯхтаанд. Аммо баъзеи сақофати исломӣ барои 
сақофат моддаи аслӣ буд. Маъноҳои он мақсади асосии мусулмон 
буд. Масалан, тафсир, ҳадис, сират, таърих, фиқҳ, усули фиқҳ ва 
тавҳид аз қабили моддаҳои аслӣ мебошанд. Баъзеи онҳо барои 
фаҳмидани моддаи аслӣ восита буд, ки аз забони арабӣ ва илми 
мантиқ иборат аст. Мусулмонон ба омӯзиши тамоми онҳо 
пардохтанд. Азбаски маърифатҳо ба фаҳмидани маъноҳои асл 
восита мебошад, бояд донистани маънои дарназардошташуда 
мақсад карда шавад. Барои ҳамин мо ба тафсир, ҳадис, сират, 
таърих, фиқҳ, усули фиқҳ ва тавҳид диққат медиҳем.   
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ТАФСИР 

"Тафсир" боби тафъили феъли "фасара" ва ба маънои баён 
кардан аст. Агар баён кардани ягон чизро хоҳед, бо ибораи 
беташдид "фасарту" мегӯед, боз метавонед бо ташдид "фассарту" 
гӯед. Фарқи тафсир ва таъвил ин аст, ки тафсир баёни мақсадест, ки 
аз лафз дар назар дошта шудааст. Таъвил баёни мақсадест, ки аз 
маъно дар назар дошта шудааст. Калимаи "тафсир" ба маънои 
"баёни лафзҳои Қуръон" хос аст. Қуръон ба забони арабӣ нозил шуд 
ва лафзҳои он арабист, ҳатто лафзҳои аҷамие, ки аслаш аз арабӣ 
пайдо нашудаанд, масалан, "истабрақ", ба шакли забони арабӣ 
даромадаанд ва ба яке аз калимаҳои арабӣ табдил ёфтаанд. Услуби 
Қуръон аз услуби гуфтугӯии арабҳо иборат аст, Аллоҳ Таоло: 

 

"Қуръони арабӣ" гуфтааст. Арабҳо онро мехонданд ва балоғат, 
камолот ва қувваи онро дарк намуда, маъноҳояшро мефаҳмиданд. 
Аммо Қуръон китобе нест, ки дар ҳоли яклухт дар имконияти 
арабҳо бошад. Фақат бо шунидани он муфассал фаҳмидани тамоми 
паҳлӯҳои он маҳол аст. Чунки ба забони арабӣ нозил шудани 
Қуръон маънои онро надорад, ки арабҳо таркибҳои онро пурра 
мефаҳманд. Чунки забоншиносон ҳар як китоберо, ки ба забони 
муайян навишта шудааст, намефаҳманд. Барои фаҳмидани китоб 
фақат забон лозим нест, балки барои фаҳмидани китоб дар маънои 
худ дараҷаи ақлии фаҳму идрок зарур аст. Вақте ки Қуръон нозил 
шуд, арабҳо тамоми паҳлӯҳои онро муфассал фаҳмида натавониста, 
аз рӯи савияи худ гуногун талқин кардаанд. Дар тафсир ва дарк 
кардани Қуръон қобилиятҳои саҳобагон низ фарқ кардааст, зеро 
онҳо забони арабиро ба дараҷаи гуногун медонистанд ва идроку 
заковаташон гуногун (тафовутнок) буд. Лекин айнан маънои 
лафзҳои Қуръонро тамоми арабҳо фаҳмида натавонистаанд. Анас 
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ибни Молик ривоят мекунад: " Марде аз Уммар ибни Хаттоб пурсид, 

ки калимаи (ب ّٗا
َ
   :дар қавли Аллоҳ Таоло (أ

 

чиро мефаҳмонад. Умар ملسو هيلع هللا ىلص гуфт: "Мо аз гирифтани бори зиёдатӣ ва 

чуқур рафтан боздошта шудаем". Боз аз Умар ملسو هيلع هللا ىلص ривоят мекунанд, 

ки рӯзе ӯ аз минбар ояти зеринро тиловат кард:   

 

 

"Ё ин ки дар ҳоли бим ва ҳаросе (аз марг беморӣ тангдастӣ ва 

дигар балову мусибатҳо) гирадашон  Ҳаройна 

Парвардигоратон мушфиқу меҳрубон аст " [16:47]. 

 

Сипас маънои тахаввуфро аз мардум бипурсид. Марде аз қавми 
Ҳузайл дар ҷавоб гуфт: "Тахаввуфро мо ба маънои камбудӣ 
истифода мебарем".  

Илова бар ин, дар Қуръон оятҳои хеле зиёд ҳастанд, ки дар 
фаҳмидани онҳо фақат донистани лафзҳои забон кифоя намекунад, 
балки дар бораи баъзе лафзҳо маълумот доштан лозим аст. Чунки 
ин лафзҳо маъноҳои муайянро мефаҳмонанд. Масалан:  

 

 

"Савганд ба бодҳое ки (абрҳоро бармеангезанд ва ба фармони

Худованд ба ҳар сӯ ба суръат мебаранд ва) хок мепарокананд ", 

[51:1]  

 

 

"Савганд ба аспони тездав ", [100:1]  
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"Мо дар шаби қадр нозилаш кардем! (Қуръонро)", [97:1]  

 

 

"Савганд ба сапедаи субҳ, ва савганд ба шабҳои даҳгона (яъне

ашараи зулҳиҷҷа ё даҳҳаи охири моҳи Рамазон)", [89:1-2].  

Ҳамчунин оятҳои дигар, ки ҳамин гуна маъноҳои маъруфро 
ифода мекунанд.  

Дар Қуръон оятҳое ҳастанд, ки маънои аниқ доранд. Оятҳои 
маккӣ, ки ба ақидаҳои усули дин тааллуқ доранд, оятҳои маданӣ, ки 
ба усули аҳком тааллуқ доранд ва оятҳое, ки ба муомила, уқубот ва 
баййинот тааллуқ доранд, аз ҳамин ҷумлаанд. Боз дар Қуръон 
оятҳои муташобеҳмаъно мавҷуданд, ки ба бештари мардум 
норавшан (торик) аст. Хусусан оятҳое ҳастанд, ки якчанд маъно 
доранд ё бо сабаби ба ақидаи мусаффо зид будан аз маънои зоҳирӣ 
ба маънои дигар муроҷиат карданро шарт мекунанд.  

Саҳобагон, барои он ки забони арабиро хуб донистаанд ва 
гувоҳи шароиту воқеаҳои нозилшавии Қуръон гаштаанд, Қуръонро 
аз мардум хубтар фаҳмидаанд. Бо вуҷуди ин, барои он ки забони 

арабиро гуногун медонистанд ва наздикии онҳо ба Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

гуногун буд, Қуръонро гуногун фаҳмидаанд ва бо иқтидори гуногун 
тафсир кардаанд. Машҳуртарин саҳобагони муфассир Алӣ ибни 
Абӯтолиб, Абдуллоҳ ибни Аббос, Абдуллоҳ ибни Масъуд ва Убай 
ибни Каъб буданд. Ин чор кас инсонҳое ба ҳисоб мераванд, ки дар 
кишварҳои гуногуни исломӣ аз тафсир бештарин озуқа додаанд. 
Хуб донистани услуб ва ибораҳои забони арабӣ дар чуқур ва теран 
омӯхтани илми тафсир ба онҳо ёрӣ додааст. Онҳо ҳамеша ҳамроҳи 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص буданд, сабабҳои нозилшавии оятҳои Қуръонро 

медонистанд ва ақлу заковати қавӣ доштанд. Ин ҳама ба онҳо 
имкон дод, ки маъноҳоро бо ҳам пайваста ва хулосаи дуруст 
бароварда тавонанд. Барои ҳамин дар фаҳмидани Қуръон аз 
иҷтиҳод кардан душворӣ накашиданд. Дар тафсир иҷтиҳод карда, 
дар бори он раъйи худро гуфтанд ва дар хулосаи иҷтиҳоди худ 
бозистоданд (бо хулосаи иҷтиҳодашон кифоя карданд). Барои 
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ҳамин тафсири онҳо тафсири аз ҳама олидараҷа ба ҳисоб меравад. 
Аммо баъзеҳо онҳоро муттаҳам карда, ба тафсирҳояшон суханҳоеро 
дароварданд, ки онҳо нагуфта буданд. Барои ҳамин дар тафсирҳои 
онҳо мавзӯъҳои зиёдро ёфта метавонед. Аз байни ин мавзӯъҳо 
фақат тафсире, ки бо ривояти мӯътамад аниқ карда шудааст, 
тафсири пурзӯр (қавӣ) ба ҳисоб меравад. Мавзӯъҳои дигар фақат 
ҳамон вақт гирифта мешавад, ки дарҳақиқат аз тарафи онҳо гуфта 
шудани онҳо исбот шавад. Аз мавзӯи тафсирҳои ин чор шахс огоҳ 
кардан аз хондани тафсирҳои онҳо боздоштан нест, балки бо 
эътибори гуфтаи онҳо аз гирифтан ва амал кардани мавзӯъҳо огоҳ 
кардан аст. Хондани онҳо, хуб ва дуруст фаҳмидани фикрҳио 
тафсирҳо аз ҷиҳати луғавӣ, шаръӣ ва ақлӣ басо муфид аст. Чунки ин 
ривоятҳо, гарчи нисбат ба саҳобагон заифсанад ба ҳисоб равад ҳам, 
аз ҷиҳати фаҳмидан қиматбаҳо ҳастанд (қимат доранд).  

Баъд аз саҳобагон тобеинҳо омаданд. Баъзеи онҳо бо ривоятҳое, 
ки аз ин чор саҳоба ва дигарон овардаанд, машҳур буданд. 
Машҳуртарини ин тобеинҳо Муҷоҳид. Ато ибни Абӯрабоҳ, 
хизматкори Ибни Аббос Икрима ва Саид ибни ҷубайр мебошанд. 
Олимон нисбат ба ин муфассирон дар муносибати гуногун будаанд. 
Масалан, Муҷоҳид, гарчи дар байни онҳо аз ҳама кам ривоят карда 
бошад ҳам, мӯътамадтарин ба ҳисоб рафтааст ва имому 
муҳаддисоне мисли Шофеӣ ва Бухорӣ ба тафсири ӯ такя кардаанд. 
Лекин баъзеҳо гумон кардаанд, ки Муҷоҳид аз аҳли китоб 
пурсидааст ва аз ҳамин ҷиҳат, гарчи дурустии суханони ӯро тасдиқ 
кунанд ҳам, дар қабул кардан саросема нашудаанд (истиҳола 
кардаанд). Ба дурустӣ ва мӯътамадии тафсири Ато ибни Саид ҳеҷ 
кас шубҳа накардааст. Бештари олимон ба Икрима боварӣ изҳор 
карда, тасдиқ намудаанд. Олимон ӯро дар тафсир басо боҷуръат 
дониста, гумон кардаанд, ки ӯ ҳама чизи Қуръонро медонад. Чунки 
Икрима аз саҳобагон тафсири Қуръонро бисёр овардааст. Ин чор 
тобеин бештар аз Ибни Аббос ривоят кардаанд, аз саҳобагони дигар 
низ ривоят кардаанд. Шогирди Абдуллоҳ ибни Масъуд Масруқ ибни 
Аҷдаъ аз Абдуллоҳ тафсир ривоят кардааст. Машҳуртарин тобеин 
дар тафсир Қутода ибни Диомтус-садусал-акмаҳ буд. Ӯ бо забони 
арабӣ бисёр шуғл варзидааст, аз назм, ҷангҳо ва насабҳои араб хуб 
хабардор буд. Чун асри тобеинҳо ба охир расид, олимон ба таълифи 
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китобҳои тафсир бо услуби махсус сар карданд. Яъне оятҳо оварда 
мешавад, сипас ривояти саҳоба ва тобеини муфассир бо санадаш 
нишон дода мешавад. Суфён ибни Уяйна, Вақеъ ибни ҷароҳ, 
Абдураззоқ ва дигарон бо ҳамин тарзи эҷод машҳур буданд. Аммо 
тафсирҳои онҳо то мо дар ҳолати комил нарасидааст  

(дастрас нашудааст). Дар баъзе тафсирҳо монанди тафсири 
Табарӣ суханҳои онҳо оварда шудааст. Баъд аз муфассирони дар 
боло зикршуда Фарроъ ва Табарӣ омаданд ва минбаъд то ба имрӯз 
дар тӯли асрҳо олимон пай дар пай ба майдон меоянд.  

 

 

 

УСЛУБИ МУФАССИРОН ДАР ТАФСИР 

Саҳобагон оятҳои Қуръони каримро бо роҳи иҷтиҳод ё аз 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص шунида тафсир кардаанд. Дар аксар ҳолатҳо сабаби 

нозилшавии оят ва ба кӣ тааллуқдор будани онро шарҳ медоданд. 
Онҳо дар тафсири оят барои эзоҳи маънои луғавӣ, ки аз оят 
фаҳмида мешуд, бо ҷумлаи мухтасар кифоя мекарданд. Масалан, 
лафзи арабӣ:  

 
 

 

"бе он ки қасди гуноҳ дошта бошад," [5:3], бо чунин лафзҳои арабӣ 
тафсир карда шудааст: , яъне " худро ба маъсият дучор 

накардааст". Дигар лафзи арабӣ:  

 
 

 

"ба василаи тирҳои қимор қисмат кунед ки ин кор худ

нофармонист  " [5:3], чунин тафсир карда шудааст: "Аз рӯи одати 

ҷоҳилият марде сафар кардан хоҳад, найзаро мегирифт (найзаи 
бозие, ки омади худро месанҷид) ва мегуфт: "Ин ба сафар кардан 
мефармояд", гумон мекард, ки агар сафар кунад, ба хушӣ дучор 
мегардад. Найзаи дуюмро мегирифт ва мегуфт: "Ин тарки сафар 
мефармояд", гумон мекард, ки агар сафар кунад, ба нохушӣ дучор 
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мегардад. Илова бар ин, найзаи бенасиб буд. Аллоҳ аз ҳамин кор 
боздошт". Саҳобагон, агар ба ин гуна тафсир илова кардан хоҳанд, 
сабаби нозилшавии оят ва ба кӣ тааллуқдор будани онро 
меоварданд. Ин дар тафсире, ки аз Ибни Аббос ривоят карда 
шудааст, ба назар мерасад. Ӯ ба лафзи арабии Аллоҳ Таоло: 

  

 

"Он кас ки (таблиғи) Қуръонро бар ту фарз кардааст туро ба

ваъдагоҳат бозгардонад Бигӯ  Парвардигори ман беҳтар

медонад ки чӣ касе бар роҳи рост ва чӣ касе дар гумро" [28:85], 

маънои (ةكم يال), яъне "Макка"-ро додааст. Аз Абӯҳурайра ривоят 
шудааст, ки ояти:   

 

 

"Ҳаройна Ту ҳар касро ки бихоҳӣ ҳидоят намекунӣ "[28:56]  

вақте ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ба Ислом даромадани амакашон Абӯтолибро 

сахт илтимос кардаанд, нозил шудааст. Баъд аз саҳобагон тобеинҳо 
омаданд ва онҳо тамоми оятҳоро мисли саҳобагон ривоят кардаанд. 
Дар байни онҳо касоне буд, ки тафсири баъзе оятҳои Қуръони 
карим ё сабаби нузули онҳоро бо роҳи иҷтиҳод ё самъан зикр 
кардаанд. Олимони баъд аз тобеинҳо дар тафсир роҳро васеъ 
гирифта, хабарҳои яҳудӣ ва насрониёнро низ оварданд. Сипас 
муфассирон пай дар пай ба майдон омаданд ва дар ҳар як аср 
тафсирҳои васеътар аз асри пештара таълиф шуданд. Муфассирон 
барои истинботи аҳком бо оятҳо шуғл варзиданд. Онҳо аз рӯи 
мазҳаби фикрии худ, ки бо номи "маҷбурият ё соҳибихтиёрӣ" 
шинохта шудааст, тафсир карда, дар ҷараёни тафсир фикрҳои худро 
дар бораи ташреъ, илми калом, балоғат, сарф, наҳв ва мавзӯъҳои 
дигар бо оятҳо исбот мекарданд. Агар тафсирҳои аз асри саҳобагон 
то ба имрӯз таҳқиқ карда шавад, аён мегардад, ки тафсири ҳар гуна 
аср аз ҳаракати илмии ҳамон давра таъсир гирифтааст, назарияи 
вай раъй ва мазҳабашро ифода кардааст. Тафсире, ки аз фикр ва 
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аҳкоми ҳукмрони асри худ таъсир нагирифтааст, кам андар кам ёфт 
мешавад.   

Аммо тамоми ин тафсирҳо аз рӯзи аввалин, ки муфассирон ба 
кор шурӯъ карданд, яъне аз асри саҳобагон дар шакли китоб 
таълиф нашуданд. Балки дар асрҳои гуногун аз як ҳолат ба ҳолати 
дигар кӯчид. Тафсир дар давраи нахустини худ як қисми ҳадис ба 
ҳисоб мерафт. Ҳадис моддаи васеъ буд, ки тамоми маърифати 
исломиро дар бар мегирифт. Ровии ҳадис ҳамроҳи ҳадисе, ки ҳукми 
фиқҳӣ мавҷуд аст, ҳадисеро меовард, ки ояти Қуръонро тафсир 
мекунад. Дар аввалҳои асри Аббосиён ва дар охирҳои асри Умавиён, 
яъне дар асри дуюми ҳиҷрат муаллифон ҳадисҳои ба якдигар 
монанди як мавзӯъро ҷамъоварӣ кардаанд ва ба соҳаҳо тақсим 
кардаанд. Дар натиҷа ҳадис тафсир ва маърифатҳои фиқҳӣ, ки ҳадис 
дар бар мегирифт, аз ҳам ҷудо шуданд. Аз илми ягона, ки аз тафсир, 
ҳадис, фиқҳ ва сират иборат буд, илми тафсир, илми фиқҳ, илми 
ҳадис пайдо шуданд ва ба тарзи мустақил мавриди омӯзиш қарор 
гирифтанд. Тафсирҳо дар давраи аввал дар шакле, ки оятҳои 
Қуръон мисли тартиби Мусҳаф зикр ёфта, сипас як ба як тафсир 
карда мешаванд, таълиф нашуданд. Дар тафсир мисли ҳолати ҳадис 
баъзе қисмҳои оят шарҳ дода мешуд. Ин ҳолат, то вақте ки тафсир 
аз ҳадис ҷудо шуда, ба илми мустақил табдил ёфт, ба ҳамин тарз 
идома ёфт. Минбаъд тафсир барои ҳар як ояти Қуръон ва барои ҳар 
як қисми оят мувофиқи тартиби Мусҳаф таълиф шуданд. Фарроъ, 
ки соли 207-уми ҳиҷрат вафот кардааст, аввалин муфассире буд, ки 
ба тафсири як ба яки (навбат ба навбати) оятҳои Қуръон даст 
задааст. Ибни Надим дар китоби худ бо номи "Феҳрист" мегӯяд: 
"Умар ибни Бакир ба Фарроъ чунин мактуб навишт: "Ҳасан ибни 
Саҳл ба ман аз ояти Қуръон савол дода, боз ояти дигарро низ 
меоварад. Ман саривақт ҷавоб дода натавониста истодаам. Хоҳиш 
мекардам, ки барои ман усулро ҷамъоварӣ созед ё китобе таълиф 
диҳед, ки дар ин мавзӯъ ман муроҷиат карда метавонам". Фарроъ ба 
дӯстони худ гуфт: "ҷамъ оед, ман аз Қуръон мегӯям, шумо 
менависед" ва барои онҳо як рӯзро таъин намуд. Онҳо дар масҷид 
ҷамъ омадаанд. Дар масҷид марде буд, ки азон мегуфт ва ба намоз 
имомат мекард. Фарроъ ба ӯ гуфт: "Сураи "Фотиҳа"ро бихонед, 
тафсир мекунем, сипас тафсири Қуръонро пурра ба охир 
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мерасонем"". Абӯаббос мегӯяд: "Мардеро надидаам, ки пеш аз 
Фарроъ то ин миқдор тафсир карда бошад ё аз ӯ мукаммалтар 
навишта бошад". Баъд аз Фарроъ Ибни ҷарир Табарӣ тафсири 
машҳури худро таълиф дод. Ӯ соли 310-уми ҳиҷрат вафот кард. 
Якчанд тафсир пеш аз тафсири Ибни ҷарир шӯҳрат пайдо карда 
буданд. Тафсири Ибни ҷурайҷ аз ҷумлаи ҳамин аст. Манҳаҷи онҳо ба 
роҳи ҳадисшиносони пештара шабоҳат дорад. Онҳо ҳадисҳоро бе 
ҷудо кардани онҳо ба саҳеҳу ғайрисаҳеҳ ҷамъоварӣ мекарданд. 
Мегӯянд, ки "Ибни ҷурайҷ дар ривоят саҳеҳро мақсад накардааст, 
балки ҳам саҳеҳ ва ҳам ғайрисаҳеҳро овардааст". Тафсири Суддӣ, ки 
соли 127-уми ҳиҷрӣ вафот кардааст ва тафсири Муқотил, ки соли 
150-уми ҳиҷрӣ вафот кардааст, ба ҷумлаи ҳамин дохил мешавад. 
Абдуллоҳ ибни Муборак дар бораи тафсири Муқотил гуфта буд: 
"Агар мӯътамад бошад, тафсири ӯ басо хуб аст (чӣ тафсири хуб аст)". 
Тафсири Муҳаммад ибни Исҳоқ, ки аз яҳудӣ ва насрониён нақл 
шудааст, аз ҳамин ҷумла аст. Ӯ дар тафсир суханони Ваҳб ибни 
Мунаббаҳ, Каъбул Аҳбор ва суханони Инҷил, Таврот ва шарҳҳои 
онҳоро овардааст. Ин тафсирҳо то мо дастрас нашудаанд. Аммо 
Ибни ҷарир Табарӣ аксари онҳоро ҷамъоварӣ намуда, ба китоби худ 
даровардааст. Сипас муфассирон ба тафсири пурраи Қуръон дар 
шакли тартибнок шурӯъ карданд.   

Лекин агар ба тафсирҳои девоншуда назар афканда шавад, аён 
мегардад, ки муфассирон дар тафсир самти гуногун пеш 
гирифтаанд. Баъзеи онҳо бу услубҳо, маъноҳои Қуръон ва навъҳои 
балоғат, ки Қуръон дар бар гирифтааст, эътибор нигаронданд ва 
дар тафсири онҳо ҷиҳати балоғат бартар омадааст, то ки бузургӣ ва 
мумтозии каломи Аллоҳ нисбат ба суханҳои дигар маълум шавад. 
Муҳаммад ибни Умар Замаҳшарӣ, ки муаллифи тафсире бо номи 
"Кашшоф" мебошад, аз ҷумлаи ҳамин аст. Баъзе муфассирон барои 
баҳси услуби ақидаҳо, мубориза бо сохтакорон ва баҳс бо 
мухолифон тафсир навиштаанд. Яке аз онҳо Фахруддин Розӣ аст, ки 
китобе бо номи "Тафсири калон" китоб таълиф дод. Баъзе 
муфассирон ба аҳкоми шаръӣ ва аз оятҳо истинбот шудани онҳо 
эътибор нигарониданд ва ба оятҳои оид ба аҳком аҳамият додаанд. 
Абӯбакр Розӣ, ки бо номи ҷассос шинохта шудааст, тафсири 
машҳури худро бо номи "Аҳкомул Қуръон" дар ҳамин услуб таълиф 
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додааст. Баъзе муфассирон қиссаҳоро пай дар пай овардаанд ва ба 
қиссаҳои Қуръон китобҳои таърих ва исроилиётҳо, яъне хабарҳои 
яҳудиёнро зиёд кардаанд, ҳамаи чизҳои баҳуда-беҳудаи шунидаи 
худро оварда, бе тафтиш ва бе эътибори мухолифат ба шариат, 
номувофиқат ба ақл ва инкори оятҳои қатъидалолат тафсир 
таълиф додаанд. Алоуддин Алӣ ибни Муҳаммад Сӯфӣ Бағдодӣ, ки 
тафсире бо номи "Бобут таъвил фӣ маонит танзил" тафсир таълиф 
додааст ва бо номи  

Ҳозим шинохта шудааст, аз ҷумлаи ҳамин аст. Баъзе 
муфассирон кӯшиш карданд, ки оятҳоро барои қувват додани 
мазҳаб ва мувофиқи фирқаи худ тафсир кунад. Муаллифи китоби 
"Тафсирулбаён" шайх Табарсӣ ва муаллифи китоби "Тафсири 
тибён" шайх Тусӣ аз ҳамин ҷумлаанд. Онҳо дар ақида ва аҳком 
мазҳаби шиа ва раъйҳои онро қувват додаанд. Баъзе муфассирон ба 
дигар ҷиҳатҳои тафсир эътибор надода, фақат ба шарҳи маъноҳои 
Қуръон ва аҳком эътибор нигарондаанд. Тафсири ин муфассирон 
"модари китобҳои тафсир" буда, онҳо дар ҳама соҳаҳо имом ба ҳисоб 
мераванд. Тафсирҳои Ибни ҷарир  

Табарӣ, Абӯабдуллоҳ Қуртубӣ, Насафӣ ва дигарон аз ҳамин 
ҷумла аст. Лекин китобҳоеро, ки дар ҳамин аср ва дар охирҳои асри 
таназзул аз тарафи Муҳаммад Абдуҳ, Тантовӣ ҷавҳарӣ ва Аҳмад 
Мустафо Марокӣ таълиф шудаанд, тафсир гуфтан мумкин нест ва 
ба онҳо бовар карда намешавад. Чунки дар тафсирҳои онҳо дар 
шарҳи оятҳои хеле зиёд аз дини Аллоҳ натарсидан кушоду равшан 
ба назар мерасад. Масалан, Муҳаммад Абдуҳ дар тафсири ояти:  

 

 

" Ҳар кас ба он чӣ Худо нозил кардааст ҳукм накунад аз

нофармонон аст "[5:47], ба мусулмонони Ҳиндистон иҷозат 

додааст, ки қонунҳои англисро қабул намоянд ва ба ҳукми қозиҳои 
англис сар хам кунанд. Ӯ дар саҳифаҳои 406-409-уми китоби 
тафсири машҳури Қуръони карим бо номи "Бил манор" дар тафсири 
ояти сураи "Моида":  
 



   322 

 

 

"Ҳар кас ба он чӣ Худо нозил кардааст ҳукм накунад аз

нофармонон аст "[5:47], мардум аз ӯ пурсидаанд: "Магар 

мусулмоне, ки дар дасти англисҳо кор мекунад, метавонад бо 
қонуни онҳо ҳукм ронад?" Ӯ ба ин савол чунин ҷавоби дурудароз 
додааст: "Хулласи калом, дорулҳарб ҷое нест, ки ҳукми Ислом барпо 
карда шавад, барои ҳамин аз он ҷо ҳиҷрат кардан воҷиб мегардад, 
фақат дар ҳолатҳои узрнок ва мавҷудияти манфиате, мусулмононро 
дар дин аз фитна нигоҳ медорад, аз ин мустасност. Шахсе, ки дар 
дорулкуфр зиндагӣ мекунад, бояд ба қадри имкон ба мусулмонон 
хизмат кунад ва аҳкоми Исломро қувват диҳад. Барои қувват 
додани нуфузи Ислом ва ҳимоя кардани манфиати мусулмонон 
василае нест, ки аз розишавӣ ба корҳои ҳукумат шоистатар бошад, 
бахусус агар ҳукумат мисли давлати англис дар байни уммат ва 
миллатҳо наздик ва тарафдори адолат бошад. Маълум аст, ки 
қонунҳои ин давлат назар ба қонунҳои дигарон ба шариати Ислом 
наздиктар аст. Чунки вай корҳои зиёдро ба иҷтиҳоди қозиён 
мегузорад. Ҳар кас, агар аз ӯҳдаи қозӣ шудан барояд ва дар 
Ҳиндустон бо нияти дуруст ва мақсади нек ба қазо машғул шавад, 
метавонад ба мусулмонон манфиати калон расонад. Аён мегардад, 
ки агар амсоли аҳли илм ва зиёиён дар қазо корҳои ҳукуматро тарк 
кунанд ва бо қонунҳои вай кор бурданро гуноҳ донанд, ба 
манфиатҳои диниву дунявии мусулмонон зарар мерасад". Ӯ боз 
гуфтааст: "Аз ин ҳама аён мегардад, ки рухсате ҳаст, ки мусулмон 
дар ҳукумати англис дар Ҳиндустон қабул кунад ва бо қонунҳои вай 
ҳукм ронад. Ин рухсат, агар азимат, яъне фарз ё ҳаром набошад, ки 
сабуктари ду зарар қувват додани Ислом ва ҳимоя кардани 
манфиати мусулмонон дар назар дошта мешавад, аз қоидаи иҷрои 
сабуртари ду зарар гирифта шудааст…" Тантовӣ ҷавҳарӣ дар 
тафсири худ гуфтааст: "Дар Қуръон илму маърифатҳои нав мавҷуд 
аст". Ӯ барои исботи он ки "Қуръон дар бораи ҳайвон ва паррандаҳо 
ҳикоя мекунад", онро бо ҳамин расмҳо пур кардааст. Мустафо Зайд 
дар тафсири худ мавҷудияти фариштаҳо ва шайтонҳоро инкор ва 
таъвил кардааст. Ӯ бо ин тафсир кофир шуда, аз Ислом баромадааст. 
Тафсирҳои амсоли ин китобҳои тафсир ба ҳисоб намераванд ва 
мутлақо ба эътибор гирифта намешаванд.    
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МАСДАРҲОИ (МАНБАЪҲОИ) ТАФСИР 

Чизҳое, ки ҳар яки муфассирон дар тафсири Қуръон мувофиқи 
фикрати тавҳид, фиқҳ, балоғат, таърих ва ғайра қабул кардаанд, 
манбаъҳои тафсир номида намешавад. Онҳо манбаъҳои тафсир 
шуда наметавонанд. Онҳо ҳамагӣ корҳоест, ки ба муфассир таъсир 
расонидааст ва олим дар таъсири он роҳи муайянро пеш 
гирифтааст. Манбаъҳое, ки муфассирон нақл кардаанд, аз он 
таассурот гирифтаанд ва шарҳи онро ба эътибор гирифтаанд, қатъи 
назар аз самти онҳо дар тафсир манбаъҳои тафсир номида 
мешаванд. Агар манбаъҳои тафсирро як ба як тафтиш кунем, ба се 
чиз маҳдуд будани онҳоро мебинем:  

1. Тафсире, ки аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص нақл шудааст. Масалан, 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтаанд:   
 

"Намози миёна намози аср аст". Ҳазрати Алӣ  ривоят 
кардааст:   

 

"Аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص пурсидам: Ҳаҷҷи акбар кадом рӯз аст? Он 

кас гуфтанд: "Рӯзи қурбонӣ". Бо ривоят шудааст, ки чун 
пурсиданд:   

 

"Мӯсо кадом муддатро адо кардааст?" Он кас гуфтанд: 
"Муддати пурратар ва беҳтарро (адо кардааст)". Аммо ҳамчун 
манбаи нақл ба ин такя карда намешавад. Агар дар китобҳои саҳеҳ 
омада бошад, фақат ҳамон вақт ба он асоснок карда мешавад. Чунки 
ҳикоякунанда ва ҳадисбофандагон дар ин бора аз ҳад зиёд 

муболиға (муҳобот) кардаанд. Барои ҳамин нисбат ба Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

дурӯғ зиёд шудааст. Манбаи ин гуна нақлро сахт тафтиш кардан 
лозим аст. Салафи солеҳин ин гуна тафсирҳоро тафтиш намуда, 
мутлақо инкор кардаанд ва гуфтаанд, ки аз  

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ҳеҷ гуна тафсир ривоят карда нашудааст. Тавре 

ки аз имом Аҳмад ибни Ҳанбал ривоят мекунанд, он кас гуфтааст: 
"Се чиз асл надорад: тафсир, ҷангу ҷидол ва ғазотҳо". Барои ҳамин 
гувоҳи он мешавем, ки муфассирон барои бовар накардан ба онҳо 
дар ин хусус ба ҷиҳате, ки иҷтиҳодашон бурдааст, пардохтаанд ва 
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дар доираи нусус бознаистодаанд. Гоҳо ба овардаи Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

тафсири саҳобагон омехта шудааст ва ба тафсири нақлшуда табдил 
ёфтааст. Масалан, тафсири тобеин. Ин навъи тафсир зиёд шуда, ба 

он чизҳои аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص, саҳобагон, тобеин нақлшуда зам шуда, 

ба тафсир табдил ёфтааст. Китобҳои тафсире, ки дар асрҳои пешина 
таълиф шуданд, ба ҳамин тарз маҳдуд шуданд.  

2. Яке аз манбаъҳои тафсир раъй аст, ки иҷтиҳод дар тафсир 
номида мешавад. Чунки муфассир забони арабӣ ва усулҳои 
гуфтугӯро мукаммал медонад. Забони арабӣ ва маънои назму 
насреро, ки ба ҳамин забон навишта шудааст, мефаҳмад ва аз ин 
восита истифода бурда, сабабҳои нузули оятро меомӯзад. 
Мувофиқи фикрҳое, ки бо воситаи иҷтиҳод ва пиндораш расидааст, 
оятҳои Қуръонро тафсир мекунад. Тафсире, ки бо воситаи раъй 
сурат мегирад, маънои онро надорад, ки муфассир аз рӯи майли худ 
оятро ба таври дилхоҳ талқин мекунад, балки ӯ ба адабиётҳои 
ҷоҳилият, ки тафсир ҷорӣ мешавад, такя мекунад. Адабиётҳои 
ҷоҳилият раъй, назм, наср, одатҳо ва мунозираҳои арабҳро дар бар 
мегирад. Пас мақсад аз тафсир бо раъй фаҳмидани ҷумлаҳо бо 
воситаи фаҳмидани мазмунҳои маълумотҳои мавҷуда мебошад. Ин 
маълумотҳо аз забон ва воқеа иборатанд. Аз Алӣ ибни  

Абӯтолиб ривоят шудааст: "Қуръон ҷиҳатҳои зиёдро 
мебардорад". Маънои сухани мазкур ин нест, ки Қуръонро ба таври 
дилхоҳ тафсир кардан мумкин аст, балки маънои онро дорад, ки як 
калима ё як ҷумлаи Қуръонро аз якчанд ҷиҳат шарҳ додан мумкин 
аст, ҷиҳатҳои Қуръон фақат бо маъноҳое, ки ҷумла ифода карда 
метавонад, маҳдуд шудааст. Пас тафсир бо раъй фаҳмидани ҷумла 
дар доираи маъноҳои ифодакунандаи он мебошад. Барои ҳамин 
онро "бо воситаи иҷтиҳод тафсир кардан" номидаанд.  

ҷамоаи муфассирон, ки аз саҳобагон иборат аст, дар тафсиркунӣ 
бо воситаи раъй дар ҷои аввал ба он (раъй) такя кардаанд. Тафсири 
онҳо ба якдигар зид аст, ҳатто як калимаро гуногун шарҳ додаанд. 
Ин далолат медиҳад, ки онҳо ба фаҳми худ такя кардаанд. Ин ҳолат 
дар тафсирҳои Ибни Аббос, Ибни Масъуд ва Муҷоҳид бештар ба 
назар мерасад. Масалан, муфассирон калимаи "тур"-и ояти зерини 
Аллоҳ Таолоро гуногун шарҳ додаанд:   
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"Ва ба ёд оред он замонро, ки бо шумо паймон бастем ва кӯҳи 
Турро бар фарози саратон бидоштем" [2:63].   

 

Муҷоҳид шарҳ додааст, ки "тур" кӯҳ аст. Ибни Аббос тафсир 
кардааст, ки он айнан кӯҳи Тур мебошад. Муфассирони дигар 
гуфтаанд, ки "тур" пораҳои пошидаи кӯҳ мебошад, зеро кӯҳи 
пошнахӯрдаи яклухт "тур" намешавад. Ин тафовут дар тафсир аз 
мухолифати раъй сар задааст, на ин ки натиҷаи ихтилофи чизи 
нақлшуда. Бинобар ин, лафз маънои луғавӣ дорад. Вақте ки раъй на 
аз маънои лафз, балки аз мазмуни ҷумла ба вуҷуд меояд, чӣ мегӯед?! 
Барои ҳамин онҳо дар маънои оятҳое аз қабили маънои лафзҳо 
гуногун тафсир кардаанд. Агар саҳобагон, бахусус муфассирони 
машҳур як ба як тафтиш карда шавад, аён мегардад, ки онҳо дар 
тафсир ба раъй такя кардаанд. Лекин баъзеи онҳо дар тафсир бо 
раъй ба душворӣ дучор шуда, фақат бо чизи нақлшуда маҳдуд 
шудаанд (кифоя кардаанд). Сабаби ин мукаммал набудани 
воситаҳои тафсир дар онҳо мебошад. Ин воситаҳо донистани 
лафзҳои арабии шарҳшаванда ва воқеаҳои оят нозилшуда мебошад. 
Лекин маънои онро надорад, ки дар фаҳмидани Қуръон душворӣ 
пеш омадааст, чунки Қуръон на барои маҳдуд шудани инсонҳо дар 
доираи тафсир, балки барои фаҳмидани онҳо нозил шудааст. Агар 
дар ин хусус ба нусусҳо муроҷиат карда шавад, сабаби душворӣ 
аниқ ба назар мерасад. Аз Саид ибни Мусайяб ривоят карда 
мешавад, ки чун аз ӯ аз Қуръон ягон чиз мепурсиданд, ӯ мегуфт: 
"Ман аз Қуръон ҳеҷ чиз намедонам". Ӯ аз сухан дар бораи Қуръон ба 
хоҳиши худ худдорӣ мекард, лекин аз Қуръон бо воситаи раъй сухан 
гуфтанро бознамедошт. Ибни Сирин мегӯяд: "Ман аз Абӯубайда аз 
Қуръон як чиз пурсида будам, ӯ дар ҷавоб гуфт: "Аз Аллоҳ битарс! 
Ҳамеша ростиро маҳкам дор. Касоне, ки дар чӣ нозил шудани 
Қуръонро медонистанд, даргузаштанд"". Маълум аст, ки Абӯубайда 
аз саҳобагони бузург аст. Ин талаб мекунад, ки ростӣ маҳкам доранд 
ва чизҳои нозилкардаи  
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Қуръонро донанд. Сабаби тарс ва душвориро аз сухангӯӣ дар 
бораи Қуръон Абӯубайда бо қавли худ баён кард: "… ростиро маҳкам 
дор, касоне, ки дар бораи чӣ нозил шудани Қуръонро медонистанд, 
даргузаштанд". Агар шахсе ёфт шавад, ки ростиро маҳкам доштааст 
ва дар бораи чӣ нозил шудани Қуръонро медонад, бешубҳа ӯ аз 
Қуръон раъй ва иҷтиҳоди худро мегӯяд. Гуфта наметавонем, ки аз 
ин рӯ саҳобагон ба ду тақсим мешаванд: касоне, ки бо раъйи худ аз 
Қуръон сухан гуфта наметавонистанд ва касоне, ки аз Қуръон 
раъйи худро гуфта метавонистанд. Баръакс саҳобагон аз Қуръон 
раъйи худро гуфтаанд. Онҳо бе илми аниқ аз раъй гуфтан дар бораи 
ҷумлаҳо ва тафсир, ки оятҳои Қуръонро баён мекунанд, тарсидаанд. 
Тобеинҳо низ ҳамин хислатро доштанд. Лекин шахсоне, ки баъд аз 
онҳо омаданд, аз ин суханҳо хабардор шуданд ва гумон карданд, ки 
онҳо аз сухангӯи дар бораи Қуръон ҳушдор медиҳанд, бинобар ин, 
аз сухан гуфтан тарсиданд. Чун шахсони дигар омаданд, воқиф 
шуданд, ки саҳобагон бо раъй Қуръонро тафсир кардаанд ва 
гуфтанд, ки бо раъй тафсир мекунем. Минбаъд дар тафсир олимон 
ба ду тақсим шуданд: касоне, ки аз сухангӯӣ бо воситаи раъй 
душворӣ кашиданд ва ба чизи нақлшуда кифоя кардаанд ва касоне, 
ки аз Қуръон бо воситаи раъй тафсир гуфтаанд. Аммо саҳобагон ва 
тобеинҳо ба ду тақсим нашуданд, балки аз Қуръон раъйи худ ва 
чизҳои нақлшударо гуфтаанд ва аз гуфтани чизҳои надониста 
худдорӣ кардаанд ва аз гуфтани раъй аз Қуръон бе такя ба илм 
эҳтиёт шудаанд.  

3. Исроилиётҳо. Баъзе яҳудӣ ва насрониён ба Ислом 
даромаданд, дар байни онҳо олимони Таврот ва Инҷил буданд. 
Бештари яҳудиён ба Ислом бо ғараз даромаданд. Чунки назар ба 
насрониён яҳудиён нисбат ба мусулмонон бештар нафрат ва адоват 
доштанд. Барои ҳамин аз тарафи ҳамон олимон бисёр хабарҳои 
исроилиёт ба мусулмонон ворид шуд ва бо мақсади 
мукаммалгардонии шарҳи оятҳо бо ин хабарҳо ба тафсири Қуръон 
зам гардид. Чунки эҳтирос ва майли ақлҳо ба тадқиқоти илмӣ 
ҳангоми шунидани оятҳои зиёд такон дод, ки дар бораи чизҳои 
вобаста ба оят пурсуков бикунанд. Агар қиссаеро дар бораи саги 
асҳоби каҳф аз оят бишнаванд, мепурсиданд, ки ранги саг чӣ хел 
буд. Агар ояти зеринро шунаванд:  
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"Сипас гуфтем: "Порае аз онро бар он кушта бизанед" [2:73], 
мепурсиданд, ки ҳамон "баъз" чист. Агар ояти зеринро шунаванд:   

 

 

" (Дар он ҷо) бандае аз бандагони Моро (яъне Хизр) ки раҳмати

Хеш ба ӯ арзонӣ дошта будем ва худ ба ӯ дониш омӯхта будем

биёфтанд ", [18:65], мепурсиданд, ки кист ҳамон бандаи солеҳ, ки 

Мӯсо вохӯрдааст ва аз ӯ омӯзишро талаб кардааст. Қиссаи Хизр аз 
ҳамин ҷо пайдо шуд. Ҳамин тавр, қисса ва хабарҳо пай дар пай 
омаданд, дар бораи онҳо пурсиданро идома доданд. Гувоҳи он 
мешавед, ки онҳо дар бораи бачае, ки бандаи солеҳ қатл кардааст, 
дар бораи киштие, ки сурох карда шудааст, дар бораи деҳае, ки 
онҳоро меҳмон накардааст, дар бораи Мӯсо ва Шуайб, дар бораи 
ҳаҷми киштии Нӯҳ ва ҳоказо пурсидаанд. Таврот, ҳошияву шарҳои 
вобаста ба он ва афсонаҳое буданд, ки ба китоб дароварда шудаанд. 
Ин чизҳо ба саволҳои мазкури онҳо ҷавоб медод ва эътиёҷи онҳоро 
ба ин маълумотҳо қонеъ мекард. Онҳоро яҳудиёне нақл мекарданд, 
ки хоҳ бо нияти нек, хоҳ бо нияти бад Исломро қабул карда буданд. 
Ҳамчунин баъзе насрониёне, ки Исломро қабул карданд, баъзе 
қисса ва хабарҳои Инҷилро ба тафсир даровардаанд. Лекин инҳо 
нисбат ба овардаҳои яҳудиён басо каманд. Ҳамин тавр, қисса ва 
хабарҳо зиёд шуданд. Ҳатто аз тафсири нақлшуда зиёд шуданд. 
Бештари китобҳои тафсир аз ҳамин гуна исроилиётҳо ва қиссаву 
хабарҳои дигар пур гашт. Шахсоне, ки исроилиётҳоро аз ҳама бисёр 
даровардааст, Каъбул Аҳбор, Ваҳб ибни Мунаббаҳ ва Абдуллоҳ ибни 
Салом буданд. Дар натиҷа ин исроилиётҳо дар қатори дигар хабар 
ва қиссаҳо барои муфассирон ба яке аз манбаъҳои тафсир табдил 
ёфт.  
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ЭҲТИЁҶИ ИМРӮЗАИ УММАТ БА МУФАССИРОН 

Илми тафсир аз муҳимтарин маърифатҳои шаръӣ ба ҳисоб 
меравад, ҳамзамон бузургтарини илмҳои шаръист. Барои ҳамин ҳар 
гуна авлод дар ҳар гуна аср бояд ҳатман ба он эътибор диҳад. Имрӯз 
уммат ба муфассирон мӯҳтоҷ аст. Чунки чизҳои нав ба нав пайдо 
шуданд, ки пеш вуҷуд надошт. Ин чизҳоро, агар онҳо ба куллиётҳо 
(аҳкоми яклухт), ки дар Қуръон зикр гардидааст, дахлдор бошанд ё 
ҳукмҳои ҷузъӣ ба ин чизҳо мувофиқ ояд, албатта донистан зарур 
аст. Вале услуби тафсирҳои кӯҳан, азбаски аз ҷиҳати шакл ва тақдим 
дар услуби кӯҳани эҷод мебошанд, насли имрӯза ба хондани онҳо 
душворӣ мекашад. Кам андар кам касон ба хондани он одат 
кардаанд. Барои ҳамин бояд як услубе бошад, ки дар мусулмон 
рағбат ва иштиёқ пайдо мекунад, то тафсирҳо ҳамчун китоби 
фикрии чуқур ва равшан мутолиа карда шаванд. Илова бар ин, баъд 
аз асре, ки китобҳои фалсафа тарҷума шуда, аз он таъсир гирифтанд 
ва баъд аз асри таназзул, ки ҷанги салибдорон рух дод, манҳаҷи 
мусулмонон дар тафсир боиси пайдошавии тафсирҳое гардид, ки 
эътибори асосӣ дар онҳо ба чизҳое нигаронида шудааст, ки ба 
оятҳои Қуръон алоқа надоранд. Исроилиётҳое, ки ба тафсир 
дароварда шуданд, ба манбаи сеюми мусулмонон табдил ёфт, ки 
ҳоҷат ба баён нест. Барои ҳамин тафсире ногузир аст, ки аз ҷиҳати 
иҷтиҳод дар фаҳмидани Қуръон бо қонуни тафсири саҳобагон амал 
мекунад ва аз тафсири онҳо истифода мебарад. Тафсире, ки аз 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص нақл шудааст, агар саҳеҳ бошад, як қисми ҳадис ба 

ҳисоб рафта, тафсир номида намешавад, чунки дар ин ҳол он мисли 
Қуръон нусуси ташреӣ мебошад. Пас ба зумраи тафсирҳо дохил 
намешавад.  

Аммо услубе, ки муфассир дар тафсир истифода мебарад, ба 
эҷоди ӯ вобаста аст. Чунки услуб як шакли майлҳо ва як навъи асар 
буда, ҳар як муфассир дар тафсир ҷиҳати танзим, тақсими бобҳо ва 
тақдимро мувофиқи воситае, ки дуруст медонад, интихоб мекунад. 
Барои ҳамин дар тафсир услуби эҷодро муайян кардан дуруст нест. 
Аммо тариқати тафсирро муайян кардан лозим аст. Баъд аз омӯзиш, 
ҷустуҷӯ ва мулоҳизаи дурудароз барои тафсир як тариқати 
муайянеро пайдо кардем ва онро баён мекунем, то ки тафсири 
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Қуръон мувофиқи ин тариқат ҷорӣ шавад. Ин тариқатест, ки воқеи 
Қуръон тақозо мекунад. Мо онро на услуб, балки тариқат, яъне кори 
муқаррарии доимӣ гуфтем (номидем). Чунки он монанди тариқати 
иҷтиҳодест, ки аз воқеи нусусҳо ва далелҳои Қуръони карим 
фаҳмида шудааст, тафсир айнан ҳамин аст. Ин тариқат на ҳамчун 
ҳукми шаръӣ, балки чунон тақдим гардид, ки ба он риоя карда 
шавад, чунки он ба ҷумлаи аҳком дохил намешавад. Ин тариқате, ки 
дар тафсири Қуръони Карим бояд риоя кунем, ба таври зайл 
фаҳмида мешавад:   

Тафсири Қуръон баёни ҷудогонаи маъноҳои ибораҳо ва баъзе 
калимаҳои ибораҳо мебошад. Барои донистани тариқати тафсири 
Қуръон аввало мушоҳидаи воқеи Қуръон ва омӯзиши яклухт, то 
андозае ки ҳақиқати онро нишон медиҳад, зарур аст. Сипас лафз 
маъноҳое омӯхта мешавад, ки ба ин воқеъ мувофиқ меояд, дар 
натиҷа мавзӯи он фаҳмида мешавад. Ҳамин тавр, бо воситаи 
донистани воқеъ, калимаҳои мувофиқи воқеъ ва мавзӯи Қуръон 
тариқате равшан мегардад, ки дар тафсир ба корбурда мешавад ва 
оқибат роҳи зарурӣ пайдо карда мешавад, ки барои тафсир ҷорӣ 
карда мешавад.  

Воқеи Қуръон ин аст, ки вай каломи арабӣ буда, бояд ба маънои 
ҷумлаи арабӣ фаҳмида шавад. Чунки калимаҳои алоҳидаи он бояд 
ҳамчун калимаи арабӣ дарк карда шавад ва ҳамчун грамматикаи 
дарбаргирандаи лафзҳои арабӣ назар карда шавад. Ҳамчунин дарк 
кардани истифодашавии калимаҳои алоҳида дар ибораҳо ва ҳамчун 
ибораҳо ба кор бурда шудани ибораҳо воҷиб аст. Бояд дарк кард, ки 
калимаҳои алоҳида дар ибораҳои арабӣ истифода мешаванд ва 
ибораҳо бо нуқтаи назари ҷумла дар забони арабӣ истифода 
мешаванд. Илова бар ин, завқи баланди хитоб ва одоби сухани 
Қуръонро бо роҳи арабӣ айнан аз ҷиҳати гирифтани завқи баланди 
хитоб ва одоби сухани каломи арабҳо дарк кардан лозим аст. Агар 
ин ҳама дарк карда шавад, яъне воқеи Қуръон дар ҳамин гуна асос 
муфассал дар карда шавад, онро тафсир кардан мумкин аст, дар 
акси ҳол аз ӯҳдаи ин кор баромадан ғайриимкон аст. Чунки ҳамаи 
Қуръон аз калимаҳо ва ибораҳо иборат аст. Пас тафсир кардани 
Қуръон ҳамчун калимаи арабӣ ва ибораи арабӣ ба дарки воқеи 
арабҳо аз ҷиҳати забон вобаста аст.  



   330 

 

 

 

" Инчунин онро Қуръоне арабӣ нозил кардем", [20:113]  

 

 

"Ҳамчунин Қуръонро ба забони арабӣ нозил кардем" [13:37].   

 

Ин аз ҷиҳати воқеи Қуръон ва лафзу маъноҳои Қуръон 
мебошад, ки ин воқеъ мувофиқ омадааст. Аммо мавзӯи Қуръон 

рисолатест, ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص аз Аллоҳ ба фарзанди инсон 

расонидаанд. Дар Қуръон тамоми чизҳои вобаста ба рисолат: ақида, 
аҳком, башорат, огоҳкунӣ, қиссаҳо, панду насиҳат, тасвири 
манзараҳои рӯзи қиёмат барои пайдокунии шавқ ба ҷаннат ва 
парҳези гуноҳ, масъалаҳои ақлӣ барои тафаккур, имон овардан, 
корҳои маҳсус барои амалкунӣ ва чизҳои ғайбӣ, ки ақлан шинохта 
мешаванд ва дигар масъалаҳое, ки рисолати умумӣ ба фарзанди 
инсон тақозо мекунад, мавҷуд аст. Омӯзиши ин ҳамаро фақат бо 

воситаи тариқате, ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص овардаанд, имконпазир аст. 

Аллоҳ Таоло зикр кардааст, ки Қуръонро барои ба мардум 

расонидани Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص нозил кардааст: 

  

 

"Ҳамроҳ бо далелҳои равшан (мӯъҷизаҳо) ва китобҳо ва бар ту
низ Қуръонро нозил кардем то он чиро барои мардум нозил

шудааст барояшон баён кунӣ ва бошад ки бияндешанд " [16:44]. 

 Тариқати Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص суннат аст, яъне суханҳо, амалҳо ва 

сукутҳое, ки аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ривоят карда шудааст. Аз ин бармеояд, 

ки пеш аз тафсири Қуръон ва дар ҷараёни тафсир аз суннатҳои 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص хабардор шудан зарур аст. Чунки бидуни хабардор 

шудан аз суннатҳои Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص фаҳмидани мавзӯи Қуръон 
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ғайриимкон аст (мумкин нест). Дар хабардор шудан аз суннат қатъи 
назар аз донистани санади он матни онро фаҳмидан воҷиб аст. Ба 
таври дигар гӯем, на азёд кардани суханҳои суннат, балки дарк 
кардани фикрҳои он лозим аст. Муфассир ҳангоми аниқ кардани 
ҳадис, агар ба саҳеҳ будани он бовар кунад, зарар надорад, ки ба 
азёдкунии суханҳои он ва донистани санаду ровиҳояш аҳамият 
надиҳад. Муҳим ин аст, ки ӯ бояд мазмуни ҳадисро дарк кунад. 
Чунки тафсир на ба санад, лафз ва ровиёни суннат, балки ба 
мазмуни он вобаста аст. Пас барои даст додани тафсири Қуръон 
чуқур фаҳмидани суннат воҷиб аст. Пас барои тафсир кардани 
Қуръон пеш аз ҳама омӯзиши муфассали воқеи он ва донистани 
лафзу маъноҳои мувофиқи ин воқеъ, сипас фаҳмидани мавзӯи баҳси 
он лозим аст. Умуман фақат фаҳмидан кофӣ нест, балки аз ҷиҳати 
куллӣ ва ҷузъӣ муфассал дарк кардан зарур аст. Эътибори шуморо 
ба дарки муфассали воқеи Қуръон аз ҷиҳати калимаҳои алоҳида, 
ибораҳо ва истифодаи онҳо, инчунин аз ҷиҳати адабии забони 
арабӣ нигарондан мехоҳем.  

Агар воқеи Қуръон аз ҷиҳати калимаҳои алоҳида тафтиш карда 
шавад, гувоҳ мешавем, ки дар он калимаҳое мавҷуданд, ки ба 
маънои ҳақиқии луғавӣ ва маънои маҷозии луғавӣ мувофиқанд. Гоҳ 
мумкин аст маънои луғавӣ ва маҷозӣ якҷоя истифода шаванд, 
маънои дарназардошташуда бо воситаи қаринаи ибора дониста 
мешавад. Гоҳ ба маънои луғавӣ аҳамият надода, маънои маҷозӣ 
истифода мешавад ва мақсад аз он на маънои луғавӣ, балки маънои 
маҷозӣ мебошад. Баъзан дар Қуръон гувоҳ мешавем, ки калимаҳои 
алоҳида фақат ба маънои луғавӣ омада, ба маънои маҷозӣ истифода 
нашудаанд, чунки дар ин ҳолат қаринае мавҷуд нест, ки аз маънои 
луғавӣ сарфи назар мекунад (метобад). Дар Қуръон боз чунин 
калимаҳои алоҳида мавҷуданд, ки ба маънои луғавӣ ва ба маънои 
нави шаръӣ мувофиқ меояд, на ба маънои ҳақиқӣ ва маҷозӣ-луғавӣ 
ва дар оятҳои гуногн ҳам ба маънои луғавӣ ва ҳам ба маънои шаръӣ 
истифода мешавад. Ибораи оят муайян мекунад, ки аз кадоми ин ду 
маънои аслӣ дар назар дошта шудааст ё фақат ба маънои шаръӣ 
мувофиқ омада, он ба маънои луғавӣ истифода намешавад.  

Масалан, калимаи "шаҳр" дар каломи зерини Аллоҳ Таоло:   
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" Пас бирафтанд то ба шаҳре расиданд ", [18:77]  

 

 

"… моро аз ин деҳаи ситамкорон берун биёвар", [4:75] фақат ба 
маънои луғавӣ ба кор бурда шудааст. Гоҳ калимаи "шаҳр" ба маънои 
маҷозӣ истифода шудааст. Масалан, дар ояти зерини Аллоҳ Таоло:   

 

 

"Аз шаҳре ки дар он будаем ва аз корвоне ки ҳамроҳаш

омадаем бипурс ки мо рост мегӯем ", [12:82], на шаҳр, балки аҳли 

шаҳр пурсида мешавад ва он ба маънои маҷозӣ кор фармуда 
шудааст. Ҳамчунин дар қавли зерини Аллоҳ Таоло:   

 
  

 

" Чӣ басо мардуми деҳае ки аз фармони Парвардигорашон ва

паёмбаронаш саркашӣ карданд Он гоҳ Мо сахт ба ҳисобашон

расидем ва ба азобе вазнин азобашон кардем " [65:8], аҳли шаҳр 

ирода карда шудааст. Ҳамчунин дар каломи зерини Аллоҳ Таоло:   

 

 

" Ва агар ҷунуб (олуда) будед  худро пок созед " [5:6], калимаи 

"ғоит" аз маънои аслӣ, ки "ҷойи пастӣ" мебошад, ба маънои маҷозӣ 
"ҳоҷатхона" тоб дода шудааст, чунки барои ҳоҷат (баровардан) ба 
ҷойи паст мераванд. Пас истифодаи маънои маҷозӣ бартар омада, 
маънои аслӣ фаромӯш карда шуд. Дар оятҳои зерини Аллоҳ Таоло:   
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"ба адолат ҳукм кун", [5:42]  

 
 

 
"Вазн карданро ба адолат риъоя кунед", [55:9], фақат маъноҳои 
луғавӣ кор фармуда мешавад, маънои дигар пазируфта намешавад. 
Ҳамчунин дар ояти зерини Аллоҳ Таоло:   

 

 

"Ва ҷомаатро покиза дор!" [74:4], маънои луғавӣ ирода карда 
шудааст, ки он аз наҷосат пок кардани либос мебошад, зеро калимаи 
"туҳр", "тоҳир" дар луғат ба маънои зидди наҷосат – покӣ, бо об 
шуста пок карданд ва аз ифлос тоза кардан омадааст. Дар қавли 
зерини Аллоҳ Таоло:   

 

 

"Ва агар ҷунуб (олуда) будед  худро пок созед " [5:6]  
 

 

"ки ҷуз покон даст бар он назананд", [56:79], маънои луғавӣ дур 
кардани наҷосат мебошад, ин маъно дар ин маврид истифода 
намешавад, чунки мӯъмин наҷас намешавад, пас маънои дигар, 
яъне маънои дур кардани бетаҳоратӣ истифода мешавад. Аз 
калимаи "фатаҳҳару" "бетаҳоратиро дур созед" фаҳмида мешавад, 
аз калимаи "алмутаҳҳарун" касони пок аз бетаҳоратӣ фаҳмида 
мешавад. Чунки пок шудан аз бетаҳоратии калон ва хурд шаръан 

таҳорат номида мешавад. Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтаанд: 

 

"Аллоҳ намози бетаҳоратро қабул намекунад". Дар қавли 
зерини Аллоҳ Таоло:   
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"Оё дидаӣ он касро ки манъ мекунад, бандаеро ки намоз

мехонад " [96:9-10], маънои шаръӣ ирода карда шуд. Аз қавли 

зерин Аллоҳ Таоло:  

 

 

"ба паёмбар салавот мефиристанд ", [33:56], маънои луғавӣ, ки 

дуо мебошад, дар назар дошта шудааст. Дар тамоми оятҳои Аллоҳ 
Таоло, ки калимаи солат зикр шудааст, фақат маънои шаръӣ ирода 
карда шудааст:   

 

 

"Ва чун намоз поён ёфт  ", [62:10]  

 

 

"Эй писараки ман Намоз бигузор ",  [31:17]  

 

Ин аз ҷиҳати калимаҳои алоҳида аст. Аммо аз ҷиҳати ибораҳо 
гирем, забони арабӣ якчанд маъноро ифода мекунад. Агар ҳам аз 
ҷиҳати маънои калимаи алоҳида ва ҳам аз ҷиҳати маънои ибора 
тафтиш карда шавад, аён мегардад, ки фақат ду ҳолат ҷой дорад. 
Ҳолати якум: лафзҳо аз лафзу ибораҳое, ки маънои мутлақ доранд, 
иборат буда, мазмуни аслии лафзанд. Ҳолати дуюм: лафзҳо ҳамчун 
ибораву лафзҳое мешаванд, ки маънои ба лафзу ибораҳои мутлақ 
хизматкунандаро ифода мекунанд ва мазмуни пайрави онҳо ба 
ҳисоб меравад. Ҳолати якумро гирем, дар байни калимаҳои 
алоҳидаи забон омонимҳо мавҷуданд, масалан, калимаҳои айн, 
қадар, рӯҳ ва ҳоказо. Илова бар ин, дар байни калимаҳои алоҳида 
синонимҳо мавҷуданд, масалан, "ҷоа", "атаа" - омад, "асад", 
"қасвара" - шер, "зонна", "заъама" - гумон кард ва ҳоказо. Дар байни 
калимаҳои алоҳида антонимҳо мавҷуданд, масалан, калимаи 
"қуруъ" ҳам ба ҳайз ва ҳам ба покӣ, калимаи "азр" ҳам ба ёрӣ ва ҳам 
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ба маломат истифода мешавад. Маънои ҷумларо фақат бо муроҷиат 
намудан ба қомусҳои луғат фаҳмидан мумкин нест, балки ибораеро 
донистан лозим аст, ки ҳамин калима омадааст. Чунки маъноеро, ки 
аз калима дар назар дошта шудааст, ибора ифода мекунад. Ин 
лафҳоро нисбат ба ибораи калимаҳои алоҳида истифода бурдан 
мумкин аст, боз нисбат ба худи ибора низ истифода бурдан мумкин 
аст, чунки лафзҳо лафзу ибораҳои мутлақанд, ки маънои мутлақро 
ифода мекунанд ва ин мазмуни аслии он ба ҳисоб меравад, лекин 
модом ки қаринаи ифодакунандаи маънои дигар наомада бошад, 
пас аз лафз маънои мутлақ дар назар дошта шудааст. Ин ҳол дар 
Қуръон бисёр такрор шудааст, ки барои ба мазмуни аслӣ будан 
ҳоҷат ба мисол овардан нест.  

Ҳолати дуюм ин аст, ки ибораҳо ба маъное далолат мекунанд, 
ки ба лафзу ибораҳои мутлақи иборат аз ибораҳо ва лафзҳо хизмат 
мекунад. Ҳар гуна хабаре, ки дар ҷумла гуфта шудааст, баёни чизи 
муқарраршудаи ҷумларо тақозо мекунад. ҷумла дар шакле сохта 
мешавад, ки ба якчанд услуб ифода мекунад, чунончи, аз рӯи 
хабардиҳанда, чизи хабардодашаванда ва хабар дар ҳолати мавҷуда 
ва ошкоро ё пинҳонӣ, мухтасар ё муфассал баён кардани мақсад. 
Масалан, агар на ба шахси хабардиҳанда, балки ба худи хабар 
эътибор дода шавад, мегӯед: "қома Зайдун" – "Зайд бархост". Агар 
эътибор ба шахси хабардиҳанда нигаронида шавад, мегӯед: "Зайдун 
қома" – "Фақат Зайд бархост". Барои ҷавоби савол ё дар ҳолати 
савол мегӯед: "инна Зайдан қома" – "Албатта Зайд бархост". Ба 
шахсе, ки бархостани Зайдро инкор мекунад, мегӯед: "ВАллоҳ инна 
Зайдан қома" – "Қасам ба Аллоҳ, ки албатта Зайд бархост". Ба шахсе, 
ки бархостани Зайдро интизор буд, мегӯед: "Қад қома Зайдун" – 
"Зайд аллакай бархост" ва ҳоказо бо калимаҳое ифода мекунед, ки 
бояд дар ибораҳои забони арабӣ мулоҳиза карда шаванд. Қуръон ин 
ду нуқтаи назар (яъне далолати аслӣ ва далолати пайрав)-ро дар 
худ муҷассам кардааст (дар бар гирифтааст). Дар он лафзу ибораҳои 
мутлақ мавҷуданд, ки маъноҳои мутлақро ифода мекунанд, 
ҳамчунин калимаву ибораҳое, ки маънои муайянро ифода 
мекунанд, бо балоғату камолоти (фасоҳату балоғат) гуногунсамт 
омадааст. Бахусус дар Қуръон мавҷуд будани маъноҳои далолат 
пайрав ҳолати басо ҳайратомез аст. Дар оятҳо, қисмҳои оятҳо, 
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қиссаҳо ва ҷумлаҳое, ки дар як ва якчанд сураи Қуръон такрор 
ёфтаанд, муқаддамгузории хабари Қуръон аз мавзӯъ (мубтадо), 
таъкиди мувофиқи ҷараёни ҷумла ва дигар маъноҳои пайрав 
муҷассам аст. Мебинед, ки як оят ё як ҷузъи оят ё қисса дар як сура 
ба як тарз ва дар сураи дигар ба тарзи дигар ва дар сураи сеюм дар 
шакле омадааст, ки ба ду тарзи пештара монанд нест. Агар дар 
Қуръон ягон таъбир тағйир ёбад, масалан, хабар пеш аз мубтадо 
биёяд, таъкиди хабар, зикр шудани баъзе ва зикр нашудани баъзеи 
дигар ва ҳоказо мавҷуд бошад, бо вай ифодаи баркамол (болиғ, 
фасоҳ) якҷоя шуда, маъноеро ба вуҷуд меорад, ки ба маъноҳои 
мутлақи лафзу ибораҳои оят хизмат мекунад.  

Ин ҳама дар бораи далолатҳои маъноҳои асосҳои калимаҳои 
забони арабӣ ва Қуръон буд. Хоҳ аз ҷиҳати эътибори баъзе 
калимаҳои ибораҳо бошад, хоҳ аз ҷиҳати ибораҳои ҷумла. Аммо ба 
истифодаи баъзе калимаҳо ё ибораҳо биёем, дар ин бора Қуръон ба 
забони арабӣ, ки ба ин забон нозил шудааст, мувофиқ аст. Қуръон, 
гарчи арабҳоро дар шигифт гузошта бошад ҳам, лекин истифодаи 
ҷумлаи он аз забони одатии арабҳо фарқ намекунад. Воқеи Қуръон 
аз ин ҷиҳат айнан воқеи забони арабӣ мебошад. Мо мебинем, ки 
арабҳо пиндоштаанд, ки чун бо воситаи муроҷиат намудан ба 
воқеаҳои машҳур нигоҳ доштани ибора дар назар дошта мешавад, 
риояи лафзҳо воҷиб нест. Ҳамчунин онҳо лозим надонистанд, ки 
дар мавриди қасди ифодаи маъноҳо аз як лафз ба дигар лафз 
кӯчанд. Чунки бо диққат ифода кардани маъноҳо риояи лафзҳоеро 
тақозо мекунад, ки онҳоро дар сурати комил ифода мекунад. Лекин 
онҳо ба чизи дигар риоя намекарданд. Гоҳо маъноҳо бе риояи 
лафзҳо фақат бар таркиб, яъне ибора бунёд мегашт. Гоҳо бар 
лафзҳои таркиб, яъне ибора бунёд мегашт. Агар маънои 
дарназардошташуда дуруст ифода шавад, ба ҷои баъзе лафзҳо 
овардани синоним (муродиф) ё лафзҳои дорои маънои наздик одат 
шуда буд.  

Ибни ҷиннӣ аз Исо ибни Умар нақл мекунад: "Ман ин шеъри 
Зарруммаро шунидам:  
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(мазмуни шеър) 

Ба ӯ гуфтам: "Шеърро "боис" бихон". Ӯ дар ҷавоб гуфт: ""Ёбис" ва 
"боис" ба як маъност". Аз Аҳмад ибни Яҳё нақл мешавад: "Ибнул 
Арабӣ ба ман шеър хонд: 

 

 (мазмуни шеър) 

Он гоҳ як шайхи олим, ки аз дӯстони ӯ буд, гуфт: "Ту ба мо "зийқ" 
хонда будӣ". Ӯ гуфт: "Субҳаналлоҳ, ин қадар муддат ҳамроҳ мо ҳастӣ, 
бо вуҷуди ин, магар намедонӣ, ки "зийр" ва "зийқ" ба як маъно 
мебошанд?". Дар ҳақиқат дар Қуръон низ ба ҷои баъзе лафзҳо 
синоним ё лафзи наздикмаъно ба кор бурда шудааст. Масалан, ба 
қироят ва оятҳо Қуръон мувофиқ омадааст:  

ِينِ  ٱ َمَٰلِِك يَوۡمِ    ِينِ  ٱ َملِِك يَوۡمِ          ل   ل 

Дар оятҳои дигар омадааст:  

نُفَسُهمۡ 
َ
ٓ أ نُفَسهُ  يَُخَِٰدُعونَ  َوَما           َوَما ََيَۡدُعوَن إِلذ

َ
ٓ أ  مۡ إِلذ

ِنَ  َِئنذُهم م  ا ۡۡلَنذةِ  ٱ ََلُبَو  ِ          ُغَرفّٗ ِنَ  ي ََلُبَو   ُغَرفّٗا ةِۡۡلَنذ  ٱ ََنذُهم م 

Вақте ки мақсад ифодаи лафз мебошад, риояи кардани айнан 
худи лафз одати арабҳо буд. Тавре ки ривоят карда мешавад, яке аз 
ровиён шеър хонд:  

 

мазмуни шеър  

Вақте ки ба ҷои "молик" "ҳолик" хонд, яке аз ровиён ба ғазаб 
омада гуфт:  

   

"Дар ривоят "молик" омадааст, на "ҳолик". Он чӣ ривоят карда 
шуд, "молик" буд, на шахсе, ки мутлақ ҳалок мегардад".  

Дар Қуръони Карим лафзҳое ҳаст, ки бе онҳо ифода кардани 
маъно мушкил аст ва ба онҳо риоя кардан лозим аст. Аллоҳ Таоло 
мегӯяд:  
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"Ин тақсимест хилофи адолат!" [53:22]. 

Ин ҷо маънои "зийзо"-ро синоним ё лафзи наздикмаънои он 
ифода карда наметавонад. Ҳатто синонимҳои "золиматун" ё 
"ҷоиратун" низ ифода карда наметавонад. Боз Аллоҳ Таоло мегӯяд:   

 

 

"овозатро фуруд ор (паст кун) зеро нохуштарини овозҳо овози

харон аст ", [31:19]. 

 

Ин ҷо низ калимаи "ҳамийр"-ро калимаи дигар ифода карда 
наметавоанд, аз ин рӯ, бо мақсади нигоҳдошти маъно, дар таркиб, 
яъне ибора лафзи он риоя карда шуд. Ин ҳолат аз ҷиҳати муҳофиза 
кардан ё накардани ибора бо худи ин лафз аст. Аммо ҳолат аз ҷиҳати 
муҳофиза кардан ё накардани он бо равшанкунии маънои алоҳида 
ин аст, ки арабҳо дар хитоб ба маъноҳо аҳамият медоданд ва лафзҳо 
барои маъноҳо муносиб сохта шудаанд, барои ҳамин вай мақсади 
асосӣ буд. Лекин агар мақсади ҷумла алоҳида бошад, ҳам ба маъно 
ва ҳам ба калимаҳои алоҳидаи он аҳамият додан воҷиб аст. Агар 
мақсади ҷумла таркибӣ, яъне маънои ибора бошад, ба маъноҳои 
алоҳида аҳамият дода намешавад, то ки ба хонанда маънои 
таркибӣ, яъне иборавии ҷумла фаҳмо бошад. Дар ҳақиқат Қуръон 
ба ҳамин одат амал кардааст. Умар ибни Хаттоб, вақте ки маънои 
ояти зерини Аллоҳ Таоло пурсида шуд:   

 

 

"ва меваю алаф...", [80:31] гуфт: "Мо аз душворсозӣ ва чуқур 
рафтан боздошта шудаем". Яъне аз он маънои ибора дар назар 
дошта шудааст. Гуфт, ки дар ин гуна ҷумлаҳо аз чуқур рафтан дар 
бораи маънои алоҳида боздошта шудаем. Лекин агар маънои 
таркибӣ ба маънои алоҳида вобаста бошад, ба маънои алоҳида 
аҳамият додан лозим аст. Барои ҳамин вақте ки Умар ибни Хаттоб 
аз минбар ояти зеринро хонд:  
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"Ё ин ки дар ҳоли бим ва ҳаросе (аз марг беморӣ тангдастӣ ва

дигар балову мусибатҳо) гирадашон  [16:47], дар бораи маънои 

алоҳидаи калимаи тахаввуф пурсид. Он гоҳ марде аз қабилаи 
Ҳузайл бархоста гуфт: "Тахаввуф дар мо танаққус, яъне 
коҳишёбист" ва шеър хонд:  

 

"  " 

(мазмуни шеър). 

Баъд аз он ки ин марди қабилаи Ҳузайл шеър хонд ва шарҳ дод, 
Умар  гуфт: "Эй мардум, девони шеърҳои ҷоҳилиятро маҳкам доред, 
чунки дар он тафсири Қуръони шумост".  

Илова бар ин, Қуръон ҳангоми гуфтугӯ ифодаҳоеро, ки аз он 
риояи одоби олӣ дар назар дошта мешавад, риоя мекунад. Зеро 
нидоеро, ки аз Аллоҳ Таоло ба бандагон ва аз бандагон ба Аллоҳ 
Таоло буд, ё барои нақл ё барои таълим овард. Вақте ки аз тарафи 
Аллоҳ Таоло ба бандагон нидо карда мешавад, бо мақсади ифодаи 
аз Аллоҳ дур будани банда нидои ифодакунандаи дурӣ, яъне ҳарфи 
"ё"-ро овард. Масалан, дар оятҳои зерин Аллоҳ ба бандагони хеш 
нидо кардааст:   

 

 

"Эй бандагони ман ки ба ман имон овардед ба таҳқиқ замини

ман фарох аст ", [29:56]  

 

"Бигӯ Эй бандагони Ман ки бар зиёни хеш исроф кардаед  ", 

[39:53]  

 

 

"Бигӯ Эй мардум ман фиристодаи Худо бар ҳамаи шумо

ҳастам ", [7:158]  
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"Эй инсонҳо", [7:158]  

 

 

"Эй касоне, ки имон овардаед" [2:104].  

 

Аммо нидои бандагон ба Аллоҳ, дар ҳоли нидо, яъне бе ҳарфи 
"ё" омад. Масалан, қавлҳои зерини Аллоҳ Таоло:  

 

 

"Эй Парвардигори мо он гуна ки бар умматҳои пеш аз мо

таклифи гарон ниҳодӣ  таклифи гарон бар мо манеҳ ва он чиро

ки тоқати он надорем бар мо таклиф макун " [2:286]  

 

 

"Эй Парвардигори мо шунидем ки нидокунандае ба имон фаро

мехонд ки ба Парвардигоратон имон биёваред ", [3:193]  

 

"Эй Парвардигори мо аз он пас ки моро ҳидоят кардаӣ дилҳои

моро ба ботил моил масоз" [3:8]  

 

 

"Исо ибни Марям гуфт Бор Худоё эй Парвардигори мо барои мо

дастархоне аз осмон бифирист ". [5:114]. 

 



   341 

 

Ин ҳама барои ифодаи ба банда наздик будани Аллоҳ бе ҳарфи 
"ё", ки дуриро ифода мекунад, омадааст. Чунки ҳарфи "ё" 
огоҳкуниро ифода мекунад. Вақте ки нидо карда мешавад, банда ба 
огоҳкунӣ мӯҳтоҷ мебошад, магар Аллоҳ Таоло. Боз Қуръон 
корҳоеро, ки аз он нигоҳдории одоби олӣ дар назар дошта шудааст, 
ошкоро зикр накард, балки роҳи истиораро пеш гирифт. Чунон ки 
ҷимоъро либос ва машғулшавӣ номид. Аллоҳ Таоло мегӯяд:  

 

 

"Онҳо пӯшиши шумоянд ва шумо пӯшиши онҳоед  ", [2:187]  

 

 

"Ва чун дар масҷид эътикоф кунед бо занон ҳамбистар

машавед " [2:187]  

 

Баровардаин ҳоҷатро бо ин қавли хеш ифода кардааст:  

 

 

"ҳар ду ғизо мехӯрданд". [5:75]. 

 

Илова бар ин, Қуръон агар ҳолат тақозо кунад, ба банда дар 
бораи одоби аз ғоиб ба ҳозир омадан хабар медиҳад. Масалан, ин 
қавли Аллоҳ Таоло:  

 

 

"Ситоиш Худоро ки Парвардигори ҷаҳониён аст  Бахшояндаи

меҳрубон. Фармонравои рӯзи ҷазо ", [1:2-4] Сипас аз ғоиб ба хитоб 

мегузарад:  
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"Танҳо Туро мепастем ва танҳо аз Ту ёрӣ меҷӯем ", [1:5] Мисоли 

дигар:  

 

 

"То он гоҳ ки дар киштиҳо ҳастанд ва боди мувофиқ ба

ҳаракаташон меоварад ", [10:22]  

 

Дар ояти баъдина аз хитоб ба ғоиб мегузарад. Боз ин қавли 
Аллоҳ Таоло:   

 

 

"Рӯйро турш карда ва сар баргардонид  чун он нобино ба наздаш

омад ", [80:1-2]  

 

Накӯҳиши ин оят дар ҳоле омад, ки ғоиб тақозо мекунад, лекин 

оят ба Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص нозил шудааст. Ин бояд ба Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص хитоб 

мешуд.  

Сипас дар оятҳои баъдина ба Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص хитоб оғоз ёфт:   

 

  

"Ва ту чӣ донӣ шояд ки ӯ покиза шавад  ". [80:3].  

 

Ин ҳама барои риояи одоби гузариш аз хитоб ба ғоиб ва аз ғоиб 
ба хитоб. Зеро дар хитоби баъди ғоиб пурзӯркунии маънои дуюм ё 
овардани маънои аввал дар ғоиб ба нафс сабукӣ ҳаст. Масалан, 
ҳангоми ба Аллоҳ шукр кардан, ҳамду сано гуфтан одоб ғоибро 
тақозо кард, дар ибодат ва нишон додани заифӣ хитоб афзалтар аст. 
Дар накӯҳиш ғоиб аз хитоб беҳтар аст, то ки ба шахси 
накӯҳишшаванда сабук гардад. Боз як мисоли дигар: Аллоҳ Таоло 
гарчи тамоми чизҳоро офарида бошад ҳам, дар нисбат додани бадӣ 
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ба Ӯ бо оят наовардан ба мо таълим дод. Масалан, Аллоҳ Таоло бо 
гуфтани   

 
  

 

"биядикал хайр", яъне "тамоми некӣ дар дасти туст" кифоя кард 
ва ( ) "биядикаш шар", яъне "тамоми бадӣ дар дасти туст" 

нагуфт. Ибораи мазкур дар ояти зерин омадааст:   

 

 

"Бигӯ Бор Худоё Туӣ молики мулк Ба ҳар ки бихоҳӣ мулк

медиҳӣ ва аз ҳар кӣ бихоҳӣ мулк меситонӣ Ҳар касро ки

бихоҳӣ иззат медиҳӣ ва ҳар касро ки бихоҳӣ хорӣ медиҳӣ

Ҳамаи некиҳо ба дасти туст ва ту бар ҳар коре тавоноӣ ". [3:26]   

Ҳамзамон ҷараёни оят мегӯяд, ки "тамоми бадӣ дар дасти туст". 
Чунки нассе, ки Аллоҳ ба феълҳои хеш овардааст, аз рӯи эътибори 
инсон, неку бад аст: ато кардани мулк ва иззат нисбат инсон некист, 
гирифтани мулк ва хордошти шахс инсбат ба инсон бадист. Аллоҳ 
Таоло гуфт, ки ин корҳоро нисбат ба худ анҷом медиҳад ва дар 
ниҳояи оят гуфт:  

 

 

"Албатта ту бар ҳар коре тавоноӣ!". [3:26]. 
 

Ин ҳам некӣ ва ҳам бадиро дар бар мегирад. Лекин ба мо таълим 
дод, то ки мо одоби хитобро омӯзем ва гуфт: "тамоми некӣ дар дасти 
туст" ва нагуфт, ки "тамоми бадӣ дар дасти туст". Ин ҳама баён бо 
ифодаҳоест, ки аз он риояи одобҳои олӣ дар назар дошта шудааст 
ва он аз одатҳои машҳур буд, ки дар гуфтугӯи хитобӣ ва шеърии 
арабҳо ҷой дошт. Қуръон дар лафзу ибораҳои худ дар ҳамин гуна 
ҳол аз одатҳои машҳури арабҳо дар лафз, ибора ва калимаҳо берун 
намебарояд. Чизҳои хоси арабҳоро бо суханҳои ба дараҷаи олӣ 
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болиғ фаро мегирад. Воқеи Қуръон соф арабист. Забонҳои бегонаву 
аҷамӣ ба он алоқае надоранд. Бинобар ин ҳар фарде, ки фаҳмидани 
Қуръонро мехоҳад, бояд бо воситаи забони арабӣ муроҷиат кунад 
(омӯзад) ва фаҳмидани онро аз дигар забон ва воситаҳо наҷӯяд. Аз 
ин рӯ, лафз, ибора, мазмун, таркиб (ибора – сӯз бирикмаси)-ҳои 
Қуръон бояд фақат ба забони арабӣ тафсир карда шавад. Қуръон 
ҳам бо он чӣ, ки забони арабӣ нишон додааст ва ҳам бо он чӣ, ки 
одатҳои арабҳо тақозо намудааст, тафсир карда мешавад. Лекин аз 
ин ҷиҳат фақат бо он чӣ, ки забони арабӣ тақозо мекунад, тафсир 
кардан мумкин аст. Тариқати ин ривояти боэътимод аст, ки шахси 
боэътимод аз суханварони араб аз ёд гуфтааст.  

Бинобар ин аз ҷиҳати лафз ва ибораҳо тафсир кардани 
калимаҳои алоҳида ва таркибҳо (ибораҳо) фақат ба забони арабӣ 
хос буда, бо дигар забон мутлақо мумкин нест. Аз ҳамин ҷиҳат воқеи 
Қуръон ин чизро тақозо мекунад.  

Дар Қуръон маъноҳои шаръӣ, мисли намозу рӯза, аҳкоми 
шаръӣ, мисли ҳаром будани рибо ва ҳалол будани савдо, фикрҳои 
дорои воқеи шаръӣ, мисли фариштагон ва шайтонҳо, дар аксари 

оятҳо мухтасар баён карда шудаанд. Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص онро муфассал 

гардонидаанд. Дар баъзе маврид умумӣ омада, Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص онро 

хос гардондаанд ва дар баъзе маврид мутлақ омада, Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

онро муқайяд гардондаанд. Аллоҳ Таоло хабар дод, ки 
баёнкунандаи Қуръон Расулуллоҳ мебошанд:  

 

" ҳамроҳ бо далелҳои равшан (мӯъҷизаҳо) ва китобҳо ва бар ту
низ Қуръонро нозил кардем". [16:44]. 

 

Аз ин рӯ, дар фаҳмидани Қуръон ба омӯзиши гуфтаҳои 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص дар бораи калимаҳои алоҳида ва таркибҳо зарурат 

ҷой дорад, хоҳ ин баён барои хосгардонӣ бошад, хоҳ барои 
муқайядгардонӣ ва хоҳ барои муфассалгардонӣ. Барои ҳамин барои 
фаҳмидани Қуръон омӯзиши суннати ба он тааллуқдор ё суннати 
мутлақ ҳатмист. Чунки суннат барои Қуръон баён ба ҳисоб рафта, 
бо воситаи он маъно, аҳком ва фикрҳои Қуръон дониста мешавад. 
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Барои ҳамин барои мукаммал фаҳмидани Қуръон нафақат 
донистани забони арабӣ, балки донистани суннат низ зарур аст. 
Гарчи дар фаҳмидани баъзе калима ва таркибҳо аз ҷиҳати лафз ва 
ибора ба забони арабӣ муроҷиат карда шавад ҳам, дар фаҳмидани 
ҳамаи Қуръон донистани суннат ва забони арабӣ зарур аст. Ба воқеъ 
ва қиссаҳои Қуръон дар бораи набиёну расулон ва умматҳои 
гузашта биёем, агар ҳадиси саҳеҳ омада бошад, гирифта мешавад, 
дар акси ҳол фақат бо маҷмӯи ояти Қуръон маҳдуд мешаванд, 
истифодаи дигар ҷуз ин ду тариқат мумкин нест. Барои фаҳмидани 
баъзе калима ва таркибҳои Қуръон бо воситаи қиссаҳо ба Таврот ва 
Инҷил муроҷиат карда намешавад, чунки ин китобҳо ба он алоқа 

надоранд. Маъноҳои Қуръонро Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص равшан баён 

кардаанд, на Тавроту Инҷил. Пас дар фаҳмидани қиссаҳои Қуръон 
ва хабарҳои умматҳои гузашта ба Таврот ва Инҷил муроҷиат кардан 
мумкин нест. Ҳамчунин ба китобҳои дигар ҷуз Таврот ва Инҷил 
муроҷиат карда намешавад. Чунки мақсад шарҳи қисса нест, ки 
гӯем: "ба дуруст тахмин кардани қиссаи муайян ҳамин манбаи 
пурзӯртар шуда метавонад". Ин ҷо сухан дар бораи шарҳи ибораҳои 
муайян аст, ки мо қавлҳои парвардигори тамоми оламиён гуфта 
эътиқод кардаем. Пас мазмуни ин ибораҳоро аз рӯи нуқтаи назари 
маъное, ки он дорад ва луғат овардааст, инчунин истилоҳи шаръии 

онро омӯхтан воҷиб аст. Соҳиби истилоҳ Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص буда, Аллоҳ 

Қуръонро ба он кас нозил кард, то ки ба мардум расонанд. Аз ин 
ҷиҳат, ҳар гуна сухане, ки аз Таврот, Инҷил ва китобҳои дигар 
гирифта шудаанд, ба тафсири Қуръон наздик накардан лозим аст. 
Агар гумон кунем, ки онҳо ба каломи Аллоҳ маъно медиҳанд, ин 
нисбат ба Аллоҳ Таоло тӯҳмат мешавад.   

Аммо аксари мардуми қадим ва имрӯза гумон мекунанд, ки 
Қуръон илму фан, саноат ва ихтироъҳоро дар бар гирифтааст ва 
илмҳои табиат, кимиё ва мантиқро ба Қуръон омехта мекунанд, ки 
ин ҳама сухани беасос аст, дурӯғ будани онҳоро воқеи Қуръон исбот 
мекунад. Чунки Қуръон ягон илмеро, ки онҳо гумон мекунанд, 
мақсад накардааст. Ҳар як ояти он аз фикрҳое, ки ба бузургии Аллоҳ 
далолат мекунад ва аз аҳкоме, ки амалҳои бандагонро муолиҷа 
мекунад, иборат аст. Илмҳое, ки мардум мегӯянд, дар оятҳои 
Қуръон мавҷуд нест. Суханҳои ин ояти Аллоҳ Таоло:   



   346 

 

 

 

"Худост ки бодҳоро мефиристад то абрҳоро барангезад ва

чунонки хоҳад бар осмон бигустурад", [30:48], ки мумкин аст ба 
назарияи илмӣ ва ҳақиқатҳои илмӣ мувофиқ ояд, на барои исботи 
ҷиҳатҳои илмӣ, балки барои далолати қудрати Аллоҳ омадааст. Дар 
ояти дигар омадааст:   

 

 

"Ва мо Қуръонро ки баёнкунандаи ҳар чизест ва ҳидояту раҳмат

ва хушхабар барои мусалмонон аст бар ту нозил кардаем ", 

[16:89]  

Мақсад аз ибораи оят: "ҳар як чиз" аз ибодат ва ӯҳдадориҳои 
банда иборат аст, ки аз мазмуни оят аён мегардад. Ин вазифаҳо 

(ӯҳдадориҳо) ба мавзӯи вазифаҳое, ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ба инсонон 

расонидаанд, тааллуқ дорад. Дар оят омадааст:   

 

 

"Ва рӯзе бошад ки аз ҳар уммате шоҳиде аз худашон бар

худашон барангезем ва туро биёварем то бар онон шаҳодат

диҳӣ Ва мо Қуръонро ки баёнкунандаи ҳар чизест ва ҳидояту

раҳмат ва хушхабар барои мусалмонон аст бар ту нозил

кардаем ", [16:89]. 

  

Маънои расулашро ба умматаш гувоҳ кардани Аллоҳ ин аст, ки  

Расулуллоҳ ба чизҳои ба уммат расонидаи худ гувоҳанд. Маънои 
оят, ки Қуръон ҳар як чизро баён мекунад ва барои мусулмонон 
ҳидоят, раҳмат ва башорат мебошад, нишон медиҳад, ки он на ба 
илми табиат, на ба илми мантиқ ва на ба илмҳои ҷуғрофия дахл 
дорад. Он ба рисолат тааллуқдор буда, калимаи "баён" ибодат ва 
эътиқодро мефаҳмонанд, калимаи "ҳидоят" ба роҳи рост раҳнамун 
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сохтани инсонҳоро ва калимаи "раҳмат" аз залолат халос кардани 
онҳо ва калимаи "бушро" ҷаннат ва розигии Аллоҳро ифода 
мекунад. Сухани "баён барои ҳар як чиз" корҳои Исломро 
мефаҳмонад. Аз каломи "алкитоб" Лавҳулмаҳфуз ирода карда 
шудааст ва ин киноя ба илми Аллоҳ Таолост. Калимаи "китабун", ки 
дар Қуръон омадааст, омоним аст ва онро таркибҳои оят тафсир 
мекунад. Вақте ки Аллоҳ Таоло "китобун" мегӯяд, Қуръон дар назар 
дошта мешавад. Баъзан калимаи "китабун" маънои "китабатун", 
яъне навиштанро медиҳад. Лекин Аллоҳ Таоло гуфтааст:  

 

 

"Ва уммулкитоб назди Ӯст" [13:39],  

  

 
"Бошад ин ҳукм дар китоби Худо навишташуда ", [33:6]  

 

 

" Мо дар ин китоб ҳеҷ чизеро фурӯгузор накардаем " [6:38].  

 

 

"Агар пеш аз ин аз ҷониби Худо ҳукме нашуда буд", [8:68]. 

 

 

"ҷуз он ки дар китоби мубин омадааст ", [6:59]  

 

"зеро ҳама дар китоби мубин (лавҳи маҳфуз) омадааст ", [11:6]  
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"ва аз умри касе кам нагардад ҷуз он ки ҳама дар китобе

навишта шудааст ", [35:11]  

 

Дар ин ҳолатҳо калимаи "китабун" маънои илми Аллоҳро 
медиҳад.  

Калимаи "алкитаб" маънои Лавҳулмаҳфузро медиҳад ва аз он 
илми Аллоҳ ирода карда шудааст.   

 

 

" Мо дар ин китоб ҳеҷ чизеро фурӯгузор накардаем " [6:38].  

 

Қавли мазкур низ ба илми Аллоҳ далолат мекунад, чунки дар шакли 
пурраи оят омадааст:   

 

   

 

" Ҳеҷ ҷунбандае дар рӯи замин нест ва ҳеҷ паррандае бо болҳои
худ дар ҳаво намепарад магар он ки чун шумо умматҳое

ҳастанд Мо дар ин китоб ҳеҷ чизеро фурӯгузор накардаем Ва

сипас ҳамаро дар назди Парвардигорашон гирд меоваранд  " 

[6:38].  
 

 

 

"ҳеҷ гуноҳи хурду бузургеро ҳисоб ношуда раҳо
накардааст " [18:49].  

 

Аз ҷумла дар далели ояти дуюм, яъне дар сураи "Анъом" "илла фӣ 
китаб" омадааст:  

 
 

"ҷуз он ки дар китоби мубин омадааст ", [6:59]  
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Дар шакли пурраи оят омадааст:   

 

 

" Калидҳои ғайб назди ӯст Ҷуз ӯ касеро аз ғайб огоҳӣ нест Ҳар

чиро  ки дар хушкиву дарёст  медонад Ҳеҷ барге аз дарахте

намеафтад магар он ки аз он огоҳ аст Ва ҳеҷ донае дар 

торикиҳои замин ва ҳеҷ тареву хушке нест ҷуз он ки дар китоби

мубин омадааст  " [6:59].  

Ин ҳама далолат мекунанд, ки аз калимаи "алкитаб" дар онҳо 
Қуръон дар назар дошта нашудааст, балки Лавҳулмаҳфуз ирода 
карда шуда, аз илми Аллоҳ киноя аст. Пас ягон далел нест, ки 
Қуръон илму фанро дар бар гирифта бошад. Қуръон аз ҷустуҷӯи 
илм холист, чунки на калимаҳои алоҳида ва на таркибҳои он ба ин 

далолат мекунад. Ҳамчунин Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص инро нагуфтаанд. Ин 

воқеи Қуръон буда, ошкоро намоён аст, ки нассҳои овардаи 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص-ро бе забони арабӣ ва бе суннати Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

тафсир кардан имконнопазир аст.  

Сухани "он бинобар далелҳои шаръӣ тафсир карда мешавад" ба 
воқеъ мувофиқ намеояд ва сухани мутлақо беасос аст. Чунки 
Қуръон ба мо нишон надодааст, ки оятҳо чӣ гуна тафсир карда 

мешаванд. Ҳамчунин аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص баёноти муайяни тафсир 

содир нашудааст. Саҳобагон, гарчи сабабҳои нузули онро гуфта 
бошанд ҳам, ин тафсир нест, балки ҳадиси мавқуф аст. Гарчи ин ба 
шарҳ ва баён монанд бошад ҳам, онҳо оятро гуногун фаҳмидаанд. 
Пас онҳо ба таъин кардани кайфияти муайян барои тафсир иҷмоъ 
накардаанд. Баъзеи онҳо аз аҳли китоб, баъзеи дигар аз 
исроилиётҳо гирифтаанд ва инро тобеинҳо ривоят кардаанд, 
баъзеи онҳо инро инкор кардаанд. Аммо ҳамаи онҳо  

Қуръонро бо воситаи илми худ аз забони арабӣ ва сухан, амал, 

сукути Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص, инчунин сифатҳои офариниш ва хулқу одоби 

он кас мефаҳмиданд. Ҳар кӣ аз тафсири баъзе сухан ё оятҳо 
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ақибнишинӣ карда бошад, ин хиҷолат ба маънои ибора маҳдуд 
шудан нест, балки барои ба маъно аниқ бовар кардан аст, то ки дар 
ин бора аз илми аниқ маъқул донад. Аммо ин иҷмоъ нест. Чунки аз 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص далел нишон дода нашудааст, баёни Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

суннат аст, на тафсир. Аммо саҳобагон, азбаски дар забони арабӣ 
қобилияти олӣ доштанд ва бо шахси Қуръон омада ҳамеша якҷоя 
буданд, дар тафсири Қуръон ба ҳақиқат наздик буданд ва барои 
ҳамин чунин роҳро пеш гирифтаанд. Дар фаҳмидани калимаҳои 
алоҳида ва таркибҳои Қуръон забони арабиро мисли шеъру 
хутбаҳои ҷоҳилият ба воситаи ягона табдил доданд. Онҳо корҳоеро, 

ки аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص содир шудааст, чуқур омӯхта, бо воситаи ду чиз 

ба фаҳмидани Қуръон кӯшиш кардаанд. Ин роҳи муносибтарини 
фаҳмидани Қуръон мебошад.  

Ба раъйи мо, тариқати тафсири Қуръон ин аст, ки аз ҷиҳати 
калимаҳои алоҳида ва таркибҳо, дар тафсир аз ҷиҳати маъноҳои 
шаръӣ ва аҳкоми шаръӣ, инчунин аз нуқтаи назари фикрҳои дорои 
воқеи шаръӣ забони арабӣ ва суннати набавиро истифода бурдан 
лозим аст. Дар фаҳмидани ибораҳои Қуръон мувофиқи маънои 
калимаҳои арабҳо ва дар асоси маъноҳои лафзҳое, ки мисли Қуръон 
ва суннат дар нусуси шаръӣ омадаанд, ақлро кор фармуда, бо фикри 
олимони гузашта, тобеин ва ҳатто саҳобагон маҳдуд шудан лозим 
нест, чунки онҳо иҷтиҳодест, ки мумкин аст хато кунад ва роҳи 
ростро ёбад. Гоҳо муфассир дар фаҳмидани оят дар аснои омӯзиши 
дурударози забони арабӣ ва шариат ё дар ҷараёни навшавии 
воситаҳо, инкишофи маданият ва пайдошавии воқеаву ҳодисаҳои 
нав воқеи оят равшан гашта, ақл роҳ нишон медиҳад. Он гоҳ агар 
дар тафсиркунӣ бо идрок ба ақл имкон дода шавад, муфассир аз 
додани маънои бедахл худдорӣ кунад, тафсири чашмдоштшуда ба 
дунё меояд. Ба пиндори ҳар гуна инсон ҷуз шахси Қуръон 
нозилшуда маҳдуд нашуда, ба тарзи фаҳми худ ба ақл имкон дода 
шавад, тамоми исроилиётҳо бечуну чаро бекор мешаванд, гумони 
мардум дар бораи илмҳоро дар бар гирифтани Қуръон рад карда 
мешавад ва дар ин бора ба доираи оятҳое, ки дар бораи ҳастӣ баҳс 
меронад ва қудрати Аллоҳро баён мекунанд, кифоя мекунанд. Ин 
тариқати тафсири Қуръон буда, муфассирро воҷиб аст, ки ба он 
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риоя намояд ва шахсе, ки ба тафсири Қуръон даст мезанад, бояд 
масъулияти онро ҳис кунад.   
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ИЛМИ ҲАДИС 

Илми ҳадис илмест, ки бо ёрии қонунҳои муайян санад ва 
матнҳоро меомӯзад. Мақсади илми ҳадис ҷудо карда тавонистани 
ҳадиси саҳеҳ мебошад. Илми ҳадис аз ду қисм иборат аст: илме, ки 
ба ривоят асос ёфтааст ва илме, ки ба донистан асос ёфтааст. Илме, 
ки ба ривоят асос ёфтааст, нақли сухан, амал, қарор ва сифатҳои 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ва омӯзиши онҳоро дар бар мегирад. Бо воситаи илме, 

ки ба донистан асос ёфтааст, ҳақиқати ривоят, шартҳо, навъҳо ва 
аҳкомҳои он, инчунин шахсияти ровиён, шартҳои онҳо, навъҳои 
хабарҳои гуфташаванда ва чизҳои вобаста ба онҳо омӯхта мешавад. 
Илме, ки ба донистан асос меёбад, омӯзиши ҷиҳатҳои маънои 
ҳадисро, ки ба нусуси қатъӣ зид меояд, дар бар мегирад.  

 

 

ҲАДИС 

Дар байни муҳаддисон якчанд лафз истифода мешавад ва 
маъноҳои онҳо бояд аниқ карда шавад. Ин лафзҳо аз ҳадис, хабар, 
асар ва суннат иборат аст. Ин ҳама истилоҳҳои умумиянд. Лафзҳои 
матн, санад, иснод ва муснад лафзҳоест, ки дар лафз ва ривоятҳои 
ҳадис истифода шудааст. Муҳаддис, ҳофиз, ҳуҷҷат ва ҳоким 
лафзҳоест, ки нисбат ба ровиён истифода мешаванд. Ин лафзҳо дар 
истилоҳи ҳадис ба таври зерин истифода мешавад:  

1.  
Ҳадис: Ифодаи сухан, амал, сукут ё сифати офариниш ва сифати 
ахлоқӣ мебошад. Сифати офариниш сифатест, ки ба қиёфаи он кас 

тааллуқ дорад, масалан, Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص на қадбаланд ва на қадпаст 

буданд. Сифати ахлоқӣ сифатҳои ахлоқии он кас мебошад, масалан, 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ҳеҷ гоҳ ба ҳеҷ кас муомилаи зишт накардаанд. 
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Калимаҳои хабар ва суннат ҳамчун синоними калимаи ҳадис ба як 
маъно истифода мешавад. Пас ҳадис, хабар ва суннат ба як маъност. 
Асар ҳадисест, ки ба саҳобагон бармехӯрад.  

2.  
Матн: Калимае, ки ғояи санадро мерасонад, матн номида мешавад. 
Санад роҳест, ки ба матн мебарад, яъне шахсонест, ки ба матн 
мебаранд. Ба ровӣ вобаста шудани ҳадис иснод номида мешавад. 
Муснад ҳадисест, ки гарчи мавқуф бошад ҳам, аз аввал то охир 
санадаш вобаста шудааст. Ҳамчунин китобе, ки ривояти саҳобагон 
ҷамъоварӣ шудааст, муснад номида мешавад. Шахсе, ки ҳадисро бо 
иснодаш ривоят кардааст, муснид номида мешавад.   

3.  
Муҳаддис: Шахсест, ки ҳадисро пухта омӯхтааст ва ба ривояту 
илмҳои он сахт аҳамият додааст. Ҳофиз шахсест, ки сад ҳазор 
ҳадисро бо матн ва санадаш ҳифз кардааст, гарчи ӯ бо роҳи гуногун 
ва аз рӯи фаҳми худ аз ёд карда бошад ҳам. Ҳуҷҷат шахсест, ки аз 
сесад ҳазор ҳадис пухта хабардор аст. Ҳоким шахсест, ки аз суннат 
пухта хабардор аст.  

 

 

 

РОВИЁНИ ҲАДИС 

Баъд аз давраи китобат шудани (таълиф шудани) ҳадисҳо, яъне 
баъд аз асре, ки Бухорӣ, Муслим ва соҳибони суннат ҳадис ривоят 
карданд, ривоят кардани ҳадис қатъ гаштааст. Чунки ривоят аз 
нақл иборат буда, нақл аллакай ба охир расидааст. Ровиёни ҳадис 
саҳобагон, тобеинҳо ва табаа тобеинҳо (пайравони тобеинҳо) 

мебошанд. Олимони ҳадис ҳар як шахсеро, ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص-ро 

дидааст ва ба он кас имон овардаанд, саҳобӣ меҳисобанд. Лекин дар 
асл саҳобӣ шахсест, ки ба маънои соҳибӣ, дӯстӣ ҳақдор аст. Саид 
ибни Мусайяб гуфтааст:   

 

"Барои саҳобӣ шудан шахс бояд албатта ба Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص як 

ё ду сол ҳамроҳӣ карда бошад, як ё ду бор бо он кас ғазот карда 
бошад". Шуъба аз Мӯсо Саблонӣ ривоят мекунад: "Ман аз Анас ибни 
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Молик пурсидам: "Оё аз саҳобагони Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ҷуз шумо боқӣ 

мондаанд?" Ӯ гуфт: "Аз аъробиёне, ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص-ро дидаанд, 

боқӣ мондааст". Тамоми саҳобагон, бо сабаби он ки Аллоҳ Таоло дар 
Китоби азизи худ онҳоро мадҳ кардааст ва дар суннати Пайғамбар 

 ахлоқ ва амалҳои онҳо ситоиш карда шудааст, одиланд. Тобеинҳо ملسو هيلع هللا ىلص

шахсоне ҳастанд, ки бо саҳобагон мулоқот кардаанд, гачри ҳамеша 
ҳамроҳи онҳо набошанд ҳам, аз онҳо ҳадис ривоят кардаанд. 
Таърихи баъзе ровиёни ҳадис, масалан, Саид ибни Мусайяб, Қайс 
ибни Абӯҳозим, Қайс ибни Ибод ва Абӯсосон Ҳусайн ибни Мунзир 
китобат шудааст ва дар бораи ҳар яки онҳо маълумот дода шудааст. 
Саҳобагон аз хато холӣ нестанд. Ҳофиз Заҳабии Димишқӣ мегӯяд: 
"Саҳобагон, Аллоҳ аз онҳо розӣ бод, гарчи мисли дигарон хато карда 
бошанд ҳам, дафтари онҳо пӯшида шудааст. Ҳеҷ кас аз хато холӣ 
шуда наметавонад, аммо хатое, ки дар роҳи некӣ содир мешавад, 
зарар надорад. Чунки чизҳое ҳастанд, ки аз рӯи адолати саҳобагон 
ва нақлҳои онҳо ба дини Аллоҳ сар хам мекунем". Дар байни 
тобеинҳо шахсоне набуд, ки қасдан дурӯғ гӯянд, лекин дар онҳо 
хато ва ваҳм буд, мумкин аст нафаре аз онҳо аз рӯи надонистан ба 
хато роҳ дода бошад. Агар нафаре аз онҳо якчанд маротиба хато 
карда бошад, гарчи аз донишмандон (олимон) ба ҳисоб равад ҳам, 
бахшида мешавад ва ҳадиси гуфтаи ӯ нақл карда мешавад. Олимон 
ба он бо дудилагӣ, ҳуҷҷатоварӣ ва исбот ба соҳибони ин гуна 
сифатҳо амал кардаанд, ки Ҳорис Аъвар, Осим ибни Ҳанбал, 
хизматкори Тавъамана Солеҳ ва дигарон аз ҳамин ҷумлаанд. Ҳар кӣ 
аз тобеинҳо бисёр хато кунад ва дар ривоят танҳо монад, ҳадиси ӯ 
ба ҷои ҳуҷҷат намегузарад. Ин ҳолат дар тобеинҳои аввалин рух 
надодааст, фақат дар тобеинҳои минбаъдаи хурд рух додааст. Авзоӣ 
ва дигарон аз ҳамин ҷумлаанд. Дар асре, ки онҳо зиндагӣ кардаанд, 
ба дурӯғ такя кардаанд ва шахсоне буданд, ки бисёр хато кардаанд. 
Аз ин рӯ, ҳадиси онҳо тарк карда шудааст. "Имом Молик, гарчи 
ситораи ҳидояткунандаи уммат бошад ҳам, аз суханҳои дар ҳаққи ӯ 
гуфташуда дар канор намонд. Инчунин Авзоӣ боэътимод аст, аксар 
вақт дар ривоят танҳо мондааст ва саҳв кардааст. Дар ҳадисе, ки аз 
Зуҳрӣ ривоят шудааст, як чиз ҳаст".   
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РИВОЯТИ КӢ ҚАБУЛ КАРДА МЕШАВАД ВА РИВОЯТИ КӢ ҚАБУЛ 

КАРДА НАМЕШАВАД. 

БАЁНИ ҶАРОҲАТНОККУНӢ ВА ОДИЛҲИСОБКУНӢ. 

Шахсе, ки ривояташ ҳуҷҷат карда мешавад, бояд одил бошад ва 
гуфтаи худро хуб донад. Одил мусулмони болиғу оқил аст, ки аз 
фисқу фуҷур ва беандешагӣ парҳез кардааст. Зобит касест, ки ҳушёр 
ва аз ғафлат холист, агар ҳадис ривоят кунад, ривояти худро аз ёд 
медонад, агар аз Китоб ҳуҷҷат оварад, ривояти навиштаашро нигоҳ 
медорад. Агар маънан ривоят карда шуда бошад, маънои ҳадиси 
гуфтааш ва чизҳоеро медонад, ки аз маъноро аз мақсад метобад.  

Одилии ровӣ бо одами хуб гуфта ситоиш шудан собит мешавад. 
Одилии ҳар кас дар байни аҳли нақл ва аҳли илм машҳур буда, 
ростгӯ ва боэътимод гуфта ситоиш карда шавад, ҳамин чиз кифоя 
аст ва ба далелорӣ ба одилии ӯ ҳоҷат нест. Инчунин адолати ровӣ 
бо эътироф шудан аз тарафи ҷамоаи имомон ё яке аз онҳо исбот 
мешавад.  Зобитии ровӣ бо пухтагии ривояти ӯ ва аз ривоятҳои 
шахсони боэътимоди зобит шиносташуда маҳсуб ёфтанаш аниқ 
карда мешавад. Агар дар ривояти ӯ ба ривоятҳои онҳо аз ҷиҳати 
маъно наздикӣ ёфт шавад ё бештар мувофиқ омада, камтар зид ояд, 
ӯ зобити боэътимод ба ҳисоб меравад.  

Одил шуморидани ровӣ хоҳ сабабаш гуфта шавад, хоҳ на қабул 
карда мешавад. Аммо ҷароҳати ривоят чунин нест. Чунки мардум 
сабабҳои фосиқиро гуногун мефаҳманд, барои ҳамин баён кардани 
сабаби ҷароҳат шарт аст. Чунки гоҳо шахсе, ки (ровиро) ҷароҳатнок 
месозад, як чизро фосиқӣ ҳисоб карда, ӯро заиф барорад, мумкин 
аст он чиз дар асл аз тарафи шахси дигар фосиқӣ ҳисоб нашавад. Ба 
таври дигар гӯем, касе ба ягон кор, на барои он ки он кор дар асл 
ҷароҳатнок мебошад, балки барои онро ҷароҳатнок донистани 
худаш чунин сифат медиҳад. Аз ин рӯ, сабаби ҷароҳатро гуфтан 
шарт аст, ки ҳақиқат аст ё на. ҷароҳат, гарчи як адад бошад ҳам, 
ҷароҳат номида мешавад. Сершумор будани он шарт нест. Дар 
одилшуморӣ ва ҷароҳатноккунӣ сухани як нафар кифоя аст, чунки 
бо хабар гуфта мешавад, дар хабар сухани як нафар кифоя аст. 
Инчунин дар қабул кардани хабар шумораи хабардиҳандагон шарт 
нест. Барои ҳамин дар ҷароҳат ё одилии ривояти ҳадис шумора 
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шарт карда намешавад, балки сухани як нафар кифоя аст. Агар дар 
як шахс ҷароҳате, ки сабабаш гуфта шудааст ва одилшуморӣ ҷамъ 
ояд, гарчи шумораи одилшуморандагон зиёд бошад ҳам, аввал 
ҷароҳат ба ҳисоб гирифта мешавад. Чунки одилшуморанда ҳолати 
намоёни ӯро хабар медиҳад. Аммо ҷароҳатноккунанда ҷиҳатҳои 
пинҳониро дар бораи одилшуморидашаванда маълум мекунад. 
Сершумор будани одилшуморандагон аҳамият надорад, чунки 
сабаби қабул кардани хабар шумора нест, балки донистан ва 
надонистан мебошад. Олимони фиқҳ муайян кардаанд, ки инҳол 
агар одилшуморанда ҳамин суханро нагӯяд, фақат ҳамон вақт 
мумкин аст, яъне сабаберо, ки ҷароҳатноккунанда зикр кард, 
донистам, лекин ӯ тавба карда, ҳолаташ ислоҳ шудааст, агар 
ҷароҳатноккунанда сабаби муайянро зикр кунад ва 
одилшуморанда нодурустии сабаби ӯро бо далелҳои боэътимод рад 
карда бошад.  

Изҳори эътироз ба ривояти ҳадис бо даҳ сабаб мешавад, панҷ 
сабаб ба одилӣ ва панҷ сабаб ба забт тааллуқ дорад. Сабабҳои 
одилӣ: дурӯғ гуфтан, тӯҳмат задан, зоҳир шудани фосиқӣ, нодонӣ ва 
бидъат. Сабабҳои забт: хатои сахт, ғафлати сахт, ваҳм, яъне каме 
хато кардан, бар зидди шахсони боэътимод баромадан ва 
пастсифатии азёдкунӣ. Номаълум будани ҳолати ровиён дар 
қисмҳои зерин намоён мешавад:  

1.  
Агар ҳам зоҳиран ва ҳам ботинан одилии ӯ ноаниқ бошад, дар ин 
ҳол ривояти ӯ қабул карда намешавад.  

2.  
Агар ботинан номаълум ва зоҳиран одил, лекин пинҳон бошад, 
ривояти ӯ ба ҳуҷҷатшавӣ шоиста аст.  

3.  
Чигунагии ӯ ошкоро номаълум бошад ва ҳеҷ кадом олим нашиносад 
ва ҳадисашро фақат як ровӣ донад, дар ин ҳол номаълумӣ дар бораи 
ровӣ бо ӯро шинохтани олимон ё одилшуморандагон аз ӯ ривоят 
кунанд, бекор карда мешавад, ӯ ба одами боэътимод табдил меёбад. 
Бухорӣ аз Мурдо Асламӣ гирифтааст, ҳол он ки фақат Қайс ибни 
Абӯҳозим аз ӯ ривоят кардааст. Муслим низ аз Рабиа ибни Каъб 
ривоят кардааст, ҳол он ки фақат Абӯсалама ибни Абдурраҳмон аз ӯ 
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ривоят кардааст. Пас ҳар ду ҳадисшинос бо воситаи як ривоят 
номаълумии ровиро бекор кардаанд. 

 

 

РИВОЯТИ ФИРҚАҲОИ ИСЛОМӢ 

Ҳамаи саҳобагон одил буданд. Барои ҳамин дар давраи 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ва баъд аз он мардум санад (ҳалқаи ровиён)-и ҳадисро 

пурсуҷӯ накардаанд. Минбаъд аз вақти пайдошавии фитнаҳо 
пурсидаанд. Абӯсакина Муҷошеъ ибни Фатина ривоят мекунад: 
"Алӣ ибни Абӯтолиб дар масҷиди Кӯфа гуфт: "Нигоҳ кунед, ки 
илмро аз кӣ мегиред, чунки ин дин аст". Заҳҳок ибни Музаҳим гуфт: 
"Албатта ин илм дин аст, нигоҳ кунед, ки онро аз кӣ мегиред"".  

Баъд аз замони фитнаҳо фирқаҳои исломие, ки раъйҳои навро 
қабул карда буданд, пайдо шуданд. Вакилони ин фирқаҳо барои ба 
раъйҳои исломӣ табдил додани раъйҳои қабулкардаи худ даъво 
мекарданд, ки онҳоро аз нусусҳои шаръӣ гирифтаанд. Агар баъзеи 
онҳо ҳуҷҷат ёфта натавонад ва вақте ки ба раъйи худ аз нусусҳо 
ягон далели шаръӣ ёфта наметавонист, барои қувватдиҳии он 

ҳадис бофта, онро ба Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص нисбат медод. Баъзеи онҳо ба 

даъват ва тарғиби фирқаи худ ё даъвати раъйи худ ва бофтани 
ҳадиси зебонишондиҳандаи ин фирқа такон доданд. Ин раъйҳои 
нав бидъат номида шуда, соҳибони раъй бидъаткунандагонанд. 
Барои ҳамин раъйҳо ва ҳадисҳоеро, ки аз онҳо оварда мешаванд, 
сахт тафтиш намудан лозим аст. Дар бораи онҳо тафсилот мавҷуд 
аст. Ба рад кардани ривояти бидъаткунандае, ки бо бидъати худ 
кофир мешавад, шубҳае нест. Агар кофир нашавад, лекин ба дурӯғ 
гуфтан ҷуръат кунад, ривояти ӯ низ рад карда мешавад. Аммо ба 
дурӯғгӯӣ ҷуръат накарда бошад, ривояти ӯ ба шарте қабул карда 
мешавад, ки ба фирқа ё мазҳаби худ дигаронро даъват накарда 
бошад. Агар даъват карда бошад, ривояти ӯ гирифта намешавад ва 
хабараш ҳуҷҷат ба ҳисоб намеравад.  

Пас ривояти ҳар як мусулмоне, ки аз ҷиҳати қабул шудани 
ривоят шартҳои одилӣ ва зобитиро дар худ муҷассам кардааст, 
қатъи назар аз мазҳаб ва фирқаи ӯ қабул карда мешавад. Лекин агар 
ӯ ба фирқа ё мазҳабаш даъват карда бошад, ривояти ӯ гирифта 
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намешавад, чунки ба фирқа ва мазҳаб даъват кардан мумкин нест. 
Аммо ӯ ба Ислом даъват кунад ва фикрҳои қабулкардаи худро бо 
далелҳояш баён кунад, ривояти ӯ гирифта мешавад, чунки ӯ ба 
Ислом даъват кардааст ва ба ривояти ӯ эътироз карда намешавад. 

 

 

РИВОЯТИ ҲАДИС БО МАЪНО ВА ИХТИСОР 

Ривоят кардани маънои ҳадис (ба ҷои лафзҳои он) мумкин аст. 
Чунки мо на аз рӯи лафзи ҳадис, балки аз рӯи маънои он амал 
мекунем ва ваҳй низ на дар лафзи ҳадис, балки дар маънои он аст. 
Лекин ровӣ бояд чизҳоеро, ки маъноро тоб медиҳад, бидонад. Агар 
чизҳоеро, ки маъноро тоб медиҳад, надонад, гуфтани маънои ҳадис 
мумкин нест. Мухтасаран шарҳ кардани ҳадис низ мумкин аст, дар 
ин фурӯгузор кардани баъзе калимаҳо ва зикр кардани баъзеи 
дигар мумкин аст, лекин ба ҳамин шарт, ки калимаи фурӯгузоршуда 
ба калимаи зикршуда алоқадор набошад. Инчунин фурӯгузор 
кардани мақсад ва истиснои ҳадис, ки боиси ноқисии маъно 
мегардад, ҳамчунин фурӯгузор кардани калимаҳо дар шакле, ки 
ҳадисро ба маънои дигар тоб медиҳад, мумкин нест. Аммо ғоя ва 
истисно дуюм ривояти ҳадис бошад ва ӯ дар ривоят шубҳа кунад, 
ровӣ чизи эътимоддоштаи худро гуфта ва қисми шубҳакардаи 
худро фурӯгузор карда метавонад.   

 

 

 

ҚИСМҲОИ ҲАДИС 

Хабаре, ки ҳаммаънои калимаҳои ҳадис ва суннат мебошад, аз 
рӯи самти худ ба хабари мутавотир ва оҳод тақсим мешавад. 
Мутавотир дар худ чор чизро муҷассам кардааст:  

1.  
Шумораи ровиён ба адади муайян маҳдуд мешавад. Ба ҳар як ададе, 
ки ҷамоат маҳсуб меёбад, мутавотир мегӯянд. Лекин ин адад бояд 
аз панҷ кам набошад. Агар чор нафар бошад ҳам, кифоя нест. Чунки 
агар чор кас ба зино гувоҳӣ диҳанд, агар ҳолаташон ноаниқ бошад, 
шахсияташон аниқ карда мешавад. ҷамоате, ки тавотур маҳсуб 
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мешавад, барои қатъӣ шудани фақат бо худи хабар ба аниқкунӣ 
эҳтиёҷ нест.  

2.  
Ровиён одатан аз рӯи бо ҳам забон як накардан ба додани хабари 
дурӯғ ва гуногунии шахсҳо ва ҷойҳо гуногун мешавад. Масалан, 
хабари панҷ нафар монанди Алӣ ибни Абӯтолиб барои мутавотир 
маҳсуб ёфтан кифоя аст. Аксар вақт дигар кас ҷуз Алӣ ба ин кифоя 
намекунад. Хабари панҷ нафар, ки дар кишварҳои гуногун ҷамъ 
шудаанд, баъзан мутавотир ба ҳисоб меравад, чунки онҳо барои 
созиш дар як ҷо ҷамъ наомадаанд, лекин агар дар як шаҳр бошанд, 
хабарҳояшон мутавотир ба ҳисоб намеравад.  

3.  
Бояд ба ҳис такя кард, масалан шунидан ва дидани ривоятҳо, на ин 
ки фақат ба чизи бо ақл исботшуда. Чунки ақл мумкин аст хато 
кунад, чунки он, азбаски ба ҳис такя намекунад, эътимоди аниқро 
ифода намекунад.  

Ҳукми хабари мутавотир ин аст, ки вай илми заруриро ифода 
мекунад, инсон онро инкор карда наметавонад. Зарурӣ будани вай 
ин аст, ки он ба тафтиш мӯҳтоҷ нест, яъне хабари мутавотир 
эътимоди аниқро ифода мекунад. Он ду қисм мешавад. Якум: 
лафзан мутавотир, масалан, ин ҳадис:  

 

"Ҳар кӣ қасдан ба ман дурӯғ гӯяд (гуфтаеро ба ман нисбат 
диҳад), ба худ аз дӯзах ҷой омода созад".  

Ҳамчунин ҳадисҳо дар бораи масҳи пойафзол, ҳавзи Кавсар, 
шафоат ва бардоштани ду даст ҳангоми намоз. Дуюм: маънан 
мутавотир, масалан, ба як фикр омадани нақлкунандагон дар 
воқеаҳои ихтилофнок монанди суннати дуракъатаи намози 
бомдод.  

Олимон, бо сабаби он ки нисбат ба мутавотир нигоҳи гуногун 
доштанд, дар бораи мутавотир ихтилоф кардаанд, бо вуҷуди ин, ин 
гуна ҳадисҳо хеле зиёданд.  

Хабари оҳод (ҳадиси оҳод) ин аст, ки ровиёни он хоҳ як нафар 
бошад, хоҳ чор нафар аздусар ба дараҷаи мутавотир нарасидааст, ба 
таври дигар гӯем, хабарест, ки чор шарти мутавотир иҷро 
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нашудааст (кифоя накардааст). Хабари оҳод аз ҷиҳати шумораи 
ровиён ба се тақсим мешавад:  

1.  
Ғариб: ҳадисест, ки ровӣ аз ҷамъкунандагони ҳадис ба танҳоӣ 
ривоят кардааст. Ба таври дигар гӯем, хабарест, ки танҳо худаш 
ривоят кардааст. Ғариб ба ду тақсим мешавад: ҳадисе, ки фақат 
санадаш ғариб аст ва ҳадисе, ки матн ва санадаш ғариб аст, ҳадисе, 
ки фақат матнаш ғариб аст, вуҷуд надорад. Ҳадисе, ки матн ва 
санадаш ғариб аст, ҳадисест, ки ровиаш танҳо аст. Масалан, ҳадисе, 
ки аз фурӯхтан ва ҳадя кардани ҳаққи мерос бозмедорад. Ҳадисе, ки 
фақат санадаш ғариб аст, ҳадисест, ки матнионро як гурӯҳ 
саҳобагон ривоят кардаанд ва ривояти онро як саҳобии дигар дар 
ҳоли ҷудогона нақл кардааст. Масалан, ҳадиси "амалҳо бо ният аст". 

 

2.  
Азиз: ҳадисест, ки аз як зиёд ва аз чор кам шахс ривоят кардааст, 
яъне ду нафар, се нафар як хел ривоят кардаанд. Азбаски ин хеле 
кам вомехӯрад, азиз номида шудааст.  

3.  
Машҳур: ҳадисе оҳодест, ки нақлкунандагонаш аз се нафар зиёд аст, 
вале ба дараҷаи мутавотир нарасидааст. Сабаби машҳур номида 
шуданаш аниқ ва вирди забонҳо будани он аст. Хоҳ санад ё асл 
дошта бошад, хоҳ на. Вай мустафиз, яъне ҳадиси интишорёфта ба 
ҳисоб меравад. Ин ду қисм дар байни аҳли ҳадис ва дар байни оммаи 
мардум машҳур аст. Якум, мисли ҳадиси Анас:   

4.  

 

"Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص қабилаҳои Раъл ва Заквонро як моҳ дуои бад 

карда, дуои қунут хонданд". Дуюм, мисли ҳадиси дигар:   

 
 

"Мусулмон касест, ки мусулмонони дигар аз забон ва дасти 
ӯ саломатанд". Ҳамаи ҳадисҳое, ки дар байни мардум машҳур 
шудааст, саҳеҳ ба ҳисоб намеравад. Дар байни мардум чунон 
ҳадисҳо ҳастанд, ки ягон асос надоранд. Онҳо хеле зиёданд: масалан, 
ҳадиси "қурбониатон рӯзҳои рӯзаатон аст" мутлақо асл надорад. 
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Илова бар ин, хабари оҳод хоҳ гариб бошад, хоҳ азиз ва хоҳ машҳур 

ниҳояи санадаш мавҷуд аст. Санад дар Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص, ё саҳобагон, ё 

тобеин ба ниҳоя мерасад, он аз ҷиҳати ниҳояи санад се хел мешавад:   

1.  

Марфӯъ: ҳадиси марфӯъ ҳадисест, ки ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص, хусусан дар 

сухан, амал, сукут ва сифат нисбат дода шудааст. Ин нисбатро чи 
саҳоба диҳад, чи тобеин ва чи каси дигар. Масалан, қавли саҳобӣ: 

"мо ҳангоми ҳаёт будани Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ҳамин гуна амал мекардем", 

"ҳамин гуна сухан мегуфтем", "он кас дар байнамон ё наздамон 

буданд" ё "дар давраи ҳаёт будани Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص чунин гуфтаанд" ё 

"чунин амал кардаанд", "мо ба фалон кор фармуда шудем" ё "аз 
фалон кор боздошта шудем" ё "фалон амал суннат ба ҳисоб 
меравад" ва ҳоказо. Илова бар ин, агар саҳобӣ гӯяд: "мо фалон корро 

мегуфтем ё мекардем", гарчи онро ба Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص нисбат надиҳад 

ҳам, пас он ба сукут далолат кардааст. Ҳамчунин ин сухани Муғира 

ибни Шуъба: "Онҳо дари Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص-ро бо нохун мекӯфтанд" ва 

ин ҳадиси Анас: "Билол фармуда шуд, ки такбири ҷуфти азонро тоқ 
гӯяд", ҳадиси марфӯъ ба ҳисоб меравад. Ҳамчунин тафсири саҳобӣ 
дар бораи сабаби нузули оят дар ҳукми марфӯъ аст. Аммо ба ҷуз ин 
тафсири саҳобагон ҳадис ба ҳисоб намеравад. Чунки саҳобагон 
аксар вақт дар тафсири Қуръон иҷтиҳод карда ба ихтилоф 
рафтаанд. Аксари онҳо аз аҳли китоб исроилиётҳоро ривоят 
кардаанд. Барои ҳамин тафсирҳои онҳо марфӯъ гуфта мешавад ва 
ҳадис гуфта намешавад.  

 

2.  
Мавқуф: хабарест, ки бо воситаи сухан ва амали саҳобӣ ривоят 
карда шудааст ва фақат ба саҳобӣ хос аст. Мумкин аст санади он 
вобаста шуда бошад ё вобаста шуда набошад. Онро аксари 
ҳадисшиносон ва фақеҳон асар меноманд. Ҳадиси мавқуф ҳуҷҷат 
карда намешавад, чунки Аллоҳ Таоло гуфтааст:  

3.  
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" Ҳар чӣ паёмбар ба шумо дод биситонед ва аз ҳар чӣ шуморо
манъ кард парҳез кунед " [59:7].  

Мазмуни оят ин аст, ки чиЗеро ки ҷуз Расулуллоҳ овардааст, 
нагиред.  

Бинобар ин, ғайр аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص аз ҳеҷ кас ҳуҷҷат гирифта 

намешавад ва ба Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص нисбат додани хабари мавқуф ҳалол 

нест, чунки он на зонн, балки эҳтимол ба ҳисоб меравад ва эҳтимол 
ба эътибор гирифта намешавад.  

4.  
Мақтӯъ: ин ҳадиси мунқотеъ нест, балки мақтӯъ хабарест, ки дар 
сухан ва амал ба тобеин хос аст. Он низ ҳуҷҷат карда намешавад ва 
аз мавқуф ҳам заифтар ба ҳисоб меравад.  

 

 

 

ҚИСМҲОИ ХАБАРИ ОҲОД 

Хабари оҳод се навъ: ғариб, азиз ва машҳур дорад. Ин се навъ чи 
марфӯъ бошад, чи мавқуф ва чи мақтӯъ аз ҷиҳати қабул кардан ё 
накардани он аҳли ҳадис онро ба се тақсим кардаанд: саҳеҳ, ҳасан ва 
заиф. Баёни онҳо чунин аст:  

1.  
Саҳеҳ: ҳадисе, ки санадаш аз шахси зобит ва одил то охираш аз 
шахси зобит ва одил нақл карда шудааст, хабари саҳеҳ номида 
мешавад. Он шозз ва иллатнок намешавад. Ба таври дигар гӯем, 

санади он аз шахси зобит ва одил нақл карда шуда, то Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

ё то саҳобӣ ё то тобеин мерасад. Мақсад аз сухани "аз шахси зобиту 
одил ба шахси зобиту одил" барои нафуромадан ба хабарҳои 
мурсал, мунқотеъ ё мӯъзал мебошад. Чунки мурсал, мунқотеъ, 
мӯъзал аз хабарҳои саҳеҳ намешавад. Мурсал хабарест, ки тобеин аз 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص бе зикри номи саҳобӣ ривоят кардааст. Мунқотеъ 

хабарест, ки дар як ё якчанд маврид яке аз ровиён фурӯгузор 
шудааст. Мӯъзал хабарест, ки дар як ё якчанд маврид ду ё зиёда 
ровӣ фурӯгузор шудааст. Мурсал, мунқотеъ ва мӯъзал – ин ҳама 
барои вобаста нашудани санад аз саҳеҳӣ мебароянд. Сухани "шозз 
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намешавад" барои эҳтиёти ба шахси аз худ боэътимодтар зид 
ривоят кардани шахси боэътимод гуфта шудааст. Сухани "иллатнок 
намешавад" барои худдорӣ аз иллатнокшуда гуфта шудааст. Иллат 
корест, ки ҳадисро сиёҳ мекунад ё ба рад кардани он таъсир 
мерасонад ва ҳангоми роҳҳои ҳадисро ҷамъоварӣ ва тафтиш 
кардани мунаққидон (танқидгарон) ба назар мерасад. Масалан, 
ҳангоми вобаста шудани санади ровӣ ҷамоа ӯро бозмедорад. Сухани 
"нақли ровии одил" барои эҳтиёти ноаниқии нақлкунанда ё заиф 
шинохта шудани ӯ гуфта шудааст, чунки дар ин ҳол он хабари саҳеҳ 
гуфта намешавад. Барои ҳамин сухани "шахси зобит" барои эҳтиёт 
аз ривояти шахси пастзеҳни ғофилу хатокор (хатокунандаи доимӣ) 
гуфта шудааст. Зеро агар дар ҳадиси саҳеҳ яке аз ин шартҳо 
набошад, пас он аз саҳеҳӣ баромадааст.  

2.  
Ҳасан: ҳадисе, ки манбааш маълум буда, ровиёни он машҳуранд, 
ҳадиси ҳасан гуфта мешавад. Аксари ҳадисҳо ҳасан буда, хабарест, 
ки аз тарафи аксари олимон ва фақеҳон қабул карда шудааст, яъне 
дар санади он шахсе нест, ки дар ҳаққи ӯ гуфта шавад, ки ӯ дурӯғ 
мегӯяд ва хабарест, ки ҳадиси шозз нест. Ҳасан низ ду хел мешавад:  

Навъи якуми ҳадиси ҳасан: гарчи дар санад шахси махфӣ, ки 
шоиста буданаш аниқ карда нашудааст, набошад ҳам, ровӣ хатокор 
ё дурӯғгӯ ба ҳисоб намеравад. Матни ҳадис аз ҷиҳати дигар ривоят 
карда мешавад ва дар натиҷа онро аз эҳтимоли шозз ё хабари 
инкоркардашаванда шудан дур мекунад. Навъи дуюми ҳадиси 
ҳасан ҳадисест, ки ровиаш бо ростгӯӣ ва боэътимодӣ шӯҳрат пайдо 
кардааст, лекин дар ҳифзкунӣ ва пухтагӣ ба дараҷаи ровиёни 
ҳадиси саҳеҳ нарасидааст. Ҳадисеро, ки ин гуна ровӣ ба танҳоӣ 
ривоят кардааст, мункар, матнаш шозз ва иллатнок дониста 
намешавад. Пас ҳадиси ҳасан ҳадисест, ки бо санади одил, камзабт, 
яъне дар ҳизф камқобилият, беиллат ва ғайришозз бо ҳам вобаста 
шуда ривоят карда шудааст. Чунон ки ҳадиси саҳеҳ ҳуҷҷат карда 
мешавад, ҳадиси ҳасан низ ҳуҷҷат карда мешавад.   

3.  
Заиф: ҳадисе, ки сифатҳои ҳадисҳои саҳеҳ ва ҳасанро надорад. 
Ҳадиси заиф мутлақо ҳуҷҷат карда намешавад. Сухани "ҳадиси 
заиф, агар аз якчанд роҳҳои заиф омада бошад, ба дараҷаи ҳасан ё 
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саҳеҳ боло меравад" нодуруст аст. Чунки ҳадис, модом ки бо сабаби 
дурӯғгӯ ё фосиқии ровӣ заиф шудааст, агар ин гуна ровиён якчанд 
нафар бошанд, заифияти ҳадис пурзӯртар мегардад. Аммо 
маъноеро, ки дар ҳадиси заиф мавҷуд аст, заиф тарк карда ва ҳадиси 
саҳеҳ гирифта мешавад. Пас ҳадиси заиф дар ҳеҷ ҳолат ба далелӣ 
шоиста нест.  

 

 

ҲАДИСИ МАҚБУЛ ВА ҲАДИСИ МАРДУД 

 Дар аҳли ҳадис аз рӯи тақсимшавии ҳадис ба саҳеҳ, ҳасан ва 
заиф ҳамин чиз аниқ карда мешавад, ки ҳадиси саҳеҳ ва ҳадиси 
ҳасан ҳуҷҷат карда мешавад. Аммо ҳадиси заиф ҳуҷҷат шуда 
наметавонад. Қабул ё рад карда шудани ҳадис ба омӯзиши санад, 
ровӣ ва матн вобаста аст. Агар аз санад як ровӣ фурӯгузор шавад, 
оқибат одил шуморидани ровии фурӯгузоршуда ғайриимкон бошад 
ва ровӣ сиёҳ карда нашавад ва матн ноаниқ набошад, матн ба 
Қуръон, суннати мутавотир ё иҷмои қатъӣ хилоф наояд, дар ин гуна 
ҳолат чи саҳеҳ бошад, чи ҳасан ба он амал карда мешавад ва он 
далели шаръӣ мешавад. Аммо ҳадис дорои ин сифатҳо набошад, он 
рад карда мешавад ва ба далел шоиста намешавад. Ба ҳадисҳое, ки 
рад карда мешаванд, якчанд навъ дохил мешавад, ки дорои ҳамин 
сифатҳо мебошад:  

1.  
Муаллақ: ҳадисест, ки як ё бештар ровии он аз оғози санад 
пайдарпай аниқ фурӯгузор шудаанд. Калимаи "бештар" аз гуфтани 
фурӯгузор шудани баъзеи санад ё ҳамаи санад умумитар аст. Ба 
ҷумлаи ин ҳадис ҳадисҳое низ дохил мешаванд, ки муҳаддис ё 
мусанниф ҳамаи санади онро фурӯгузор кардааст. Масалан, фақат 

гуфта мешавад: "Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ин тавр карданд ё ин тавр гуфтанд".  

2.  
Мӯъзал: ҳадисест, ки ду ё бештари ровиёни он дар як ё якчанд 
маврид фурӯгузор шудааст. Ҳадисе мурсал, ки пайрави тобеин 
ривоят кардааст, аз ҳадиси мӯъзал аст. Аз фуқаҳо сухани ягон 

мусанниф: "Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд" ва "аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص" мурсал 
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нест. Ин ривоят нест, балки гувоҳӣ ва далел овардан ба ҳисоб 
меравад.  

3.  
Мунқотеъ: ҳадисест, ки яке аз ровиён пеш аз саҳобагон дар якчанд 
маврид фурӯгузор мешавад. Ин чунон рух медиҳад, ки дар ҳамаи 
мавридҳои фурӯгузор шудани ровӣ як нафар мешавад ва дар натиҷа 
ба мунқотеъ табдил меёбад, ки аз мавридаш (ҷояш) канда шудааст. 
Ҳадисе, ки дар байни ровиён шахси номаълум зикр гардидааст, 
мунқотеъ ба ҳисоб меравад. Ҳадиси зерин, ки яке аз ровиён 
фурӯгузор шудааст, ба мунқотеъ мисол мешавад: Абдурраззоқ аз 
Саврӣ, Саврӣ аз Абӯисҳоқ, Абӯисҳоқ аз Зайд, Зайд аз Ибни Юсайъ, 
Ибни Юсайъ аз Ҳузайфа марфӯан ривоят мекунад: "Агар ба он 
Абӯбакрро сардор кунед, ӯ қавӣ ва боэътимод аст". Аз ровиёни ин 
ҳадис ду нафар канда шудааст. Мавриди аввал, Абдурраззоқ аз 
Саврӣ нашунидааст, балки онро Нӯъмон ибни Шайба ҷундӣ шунида, 
Нӯъмон аз Саврӣ ривоят кардааст. Мавриди дигар, Саврӣ аз 
Абӯисҳоқ нашунидааст, балки онро аз Шуайба, Шуайба аз Абӯисҳоқ 
овардааст. Пас ин ҳадис ҳадиси рад кардашуда (мардуд) ба ҳисоб 
меравад. Ҳадисе, ки яке аз ровиёнаш номаълум аст, дар мисоли 
зерин фаҳмида мешавад: "Абулало ибни Абдуллоҳ ибни Шуҳаййир 
аз ду нафар, ду нафар аз Шаддод ибни Авс ҳадис ривоят кардаанд: 
"Аллоҳумма иннӣ асъалукас сабота фил амр".  

Азбаски дар байни ровиёни ин ҳадис шахсони номаълум 
мавҷуданд, он рад карда шудааст (мардуд шудааст).  

4.  
Шозз: ҳадисест, ки шахси боэътимод бар зидди ривояти мардум 
ривоят кардааст. Аммо агар ривоятеро, ки ғайр аз шахси боэътимод 
ҳеҷ кас нагуфтааст, гӯяд, он ҳадиси шозз ба ҳисоб намеравад. Чунки 
ривояти шахси боэътимод, гарчи ҳеҷ кас ривоят накунад ҳам, қабул 
карда мешавад ва ба ҳуҷҷат мегузарад. Масалан, ҳадиси 

5.    
 

"Албатта амалҳо ба ният вобастаанд". Ин ҳадисро фақат 
Умар гуфтааст. Сипас аз Умар, Алқама, аз Алқама Муҳаммад ибни 
Иброҳим Аттаймӣ, аз ӯ Яҳё ибни Саид Ансорӣ ривоят кардаанд. 
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Сипас аз Яҳё тавотур шуда омадааст. Пас ҳадиси шозз ривояти 
шахси боэътимод аст, ки ба ривояти аксарият зид аст.  

6.  
Мӯаллал: ҳадисест, ки иллатнок шудааст, гарчи зоҳираш солим 
бошад ҳам, иллате ёфт шудааст, ки саҳеҳ будани онро сиёҳ мекунад. 
Ин ба санаде вобаста аст, ки ровиёнаш зоҳиран боэътимод ва 
шартҳои саҳеҳиро дар худ ҷамъ овардааст.  

7.  
Мункар: ҳадисест, ки ровии он ҳамчун шахси беэътимод нақл 
кардааст ва он ровии заиф ба ровии аз ӯ камзаиф зид аст.  

8.  
Мавзӯъ: Ҳадиси мавзӯъ воқеаи сохтаи бофташуда аст. Ҳадиси сохта 
аз ҳадисҳои заиф низ бадтар маҳсуб меёбад. Ба ягон кас баробари 
донистани ин ҳолати он қатъи назар аз маънояш ривоят кардани 
он дуруст нест, магар бо гуфтани мавзӯъ будани он. Мавзӯъ будани 
ҳадис бо иқрори тартибдиҳандаи он дониста мешавад. Баъзан 
ҳадиси мавзӯъро аз ҳолати ровиаш медонанд. Масалан, ӯ ривояти 
дурӯғро аз рӯи хоҳиши баъзе роҳбарон мегӯяд ё дар байни санадаш 
ривояти дурӯғ ворид мегардад. Ин хабари дурӯғро фақат аз тарафи 
ҳамин дурӯғгӯ дониста мешавад. Онро ҳеҷ кас мушоҳида накардааст 
ва надидааст ё аз ҳолати ҳадиси ривоятшуда ё аз зиддияти он ба 
Қуръон, ҳадиси мутавотир ва иҷмои қатъӣ мавзӯъ будани он аниқ 
карда мешавад. Бофандагони ҳадиси мавзӯъ ба якчанд навъ тақсим 
мешаванд. Зараровартарини онҳо қавмест мансуб ба зоҳидӣ, онҳо 
ин ҳадисро аз рӯи андешаи худ мегӯянд. Хатари онҳо дар ҳамин аст, 
ки мардум ба онҳо бовар мекунанд, такя мекунанд, барои ҳамин 
ҳадисҳои бофтаашонро қабул мекунанд. Илова бар ин, 
ҳадисбофанда аксар вақт аз худ сухан мебофад, баъзан суханони 

баъзе донишмандонро ба Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص нисбат медиҳад. Ривоят дар 

бораи афзалияти Қуръон ҳамчун сура аз ҳадисҳои мавзӯъ мебошад. 
Бахусус ривояте, ки аз Убай ибни Каъб ва Абӯисма омадааст. Мавзӯъ 
будани ин ҳадисҳо аз тарафи омӯзандагони ҳадис ва аз иқрори 
Абӯисма аниқ карда шудааст. Ривоят карда мешавад, ки ӯ гуфтааст: 
"Ман дидам, ки мардум аз Қуръон рӯ гардонида, бо "Фиқҳ"-и 
Абӯҳанифа ва "ҷангҳо"-и Муҳаммад ибни  
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Исҳоқ машғул гаштанд, аз ин рӯ худам ин ҳадисро тартиб 
додам".  

Ин якчанд навъи ҳадисҳои мардуд мебошад, на ҳама навъҳои 
онҳо. Он навъҳои хеле зиёд дорад. Фақат бо зикри баъзеи онҳо 
ҳамчун қоида кифоя кардем, то ки ҳадиси мақбул ва ҳадиси мардуд 
фарқ карда шавад. Агар дар ягон ҳадис шартҳои саҳеҳӣ ёфт 
нашавад, он рад карда намешавад, модом ки санади ровиёни он ё 
матнаш мақбул бошад, ё ровиёнаш аз ровиёни ҳадиси саҳеҳ кам 
буда, ҳадиси ҳасан бошад, ё дар он шахси махфӣ мавҷуд бошад, ин 
ҳадис рад карда намешавад. Бахусус агар онро аксар уламо ва 
фуқаҳо мақбул дониста истифода бурда бошанд, гарчи шартҳои 
саҳеҳӣ кифоя набошад ҳам, ҳамчун ҳадиси ҳасан истифода бурда 
мешавад. Ҳамчунин мисли он ки ба рад кардани ҳадис сахт 
намеистанд, дар бораи ҳадис бепарвогӣ ва қабул кардани ҳадисе, ки 
аз ҷиҳати санад, ривоят ва матн рад карда шудааст, ҷоиз нест.  

 

 

 

ҲАДИСИ МУРСАЛ 

Ҳадисе, ки дар байни ривоятҳо саҳобӣ фурӯгузор шудааст, 
ҳадиси мурсал мебошад. Масалан, тобеин ривоят кардааст: 

"Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص чунин гуфтанд ё чунин карданд". Сурати ин ҳадис 

тобеинҳои монанди Убайдуллоҳ ибни Адӣ ибни Хойёр, сипас Саид 
ибни Мусайяб ҷамоаи саҳобагонро дода, бо онҳо ҳамнишин шудааст 

ва дар он мегӯянд: "Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд, ки". Дар ин ҳадис байни 

ҳамаи тобеинҳо баробар дониста мешавад, яъне тобеин бе зикри 

саҳобӣ аз Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ривоят мекунад ва миёни тобеини калон ва 

тобеини хурд фарқ карда намешавад. Олимони ҳадисшинос, 
олимони илми усул ва имомон дар ҳуҷҷат кардани ҳадиси мурсал ба 
ихтилоф рафтаанд. Баъзеи онҳо ҳисоб кардаанд, ки он ба ҳуҷҷат 
шудан шоиста нест ва мисли ҳадиси мунқотеъ мардуд мебошад. 
Баъзеи дигар онро ҳуҷҷат кардаанд. Касоне, ки мурсалро ҳуҷҷат 
намекунанд, барои иллаташ онро рад мекунанд. Чунки дар он як 
ровии номаълум фурӯгузор шуда, баъзан шахси беэътимод 
мешавад, ҳол он ки ҷиҳати мӯътабари ривоят шахси аниқ ва 
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боэътимод аст, аз шахси номаълум ҳуҷҷат гирифта намешавад. Ин 
сабабест, ки мурсалро рад мекунад. Бо ҳамин иллат рад карда 
шудани он дуруст аст. Лекин ин сабаб дар мурсал мавҷуд шуда 
наметавонад, чунки ровии фурӯгузоршуда саҳобӣ аст. Саҳобӣ, гарчи 
аз ҷиҳати шахсият номаълум бошад ҳам, саҳобӣ буданаш маълум 
аст ва ҳамаи саҳобагон одиланд, беэътимод нестанд, баръакс 
шахсони боэътимоданд. Барои ҳамин сабабе, ки ҳадиси мурсал 
(ҳадиси мунқотеъ)-ро рад кардааст, ба мурсал мувофиқ намеояд, ба 
рад кардани мурсал сабаби дигар вуҷуд надорад. Бинобар ин мурсал 
шартҳои матн, санад ва ровиро пурра дар бар гирифтааст ва шахси 
дар санад фурӯгузоршуда саҳобӣ мебошад. Ӯ бо сабаби боэътимод 
будан номаълум буданаш аҳамият надорад. Ин далолат мекунад, ки 
ҳадиси мурсал ҳуҷҷатест, ки далел кардан мумкин аст. Баъзан гуфта 
мешавад: "Сабаб ин аст, ки эҳтимол дорад, ки тобеин аз тобеин ва ӯ 
аз саҳоба ривоят карда бошад. Он гоҳ фурӯгузор шудани саҳоба 
фурӯгузор шудани як ровиро намефаҳмонад, балки вайроншавие 
рух медиҳад, ки фурӯгузор шудани ду ровӣ эҳтимол дорад ва дар 
яке аз онҳо, яъне саҳоба одилӣ ёфт шуда, дар бораи дуюми онҳо, 
яъне тобеин шубҳа пайдо мешавад, дар натиҷа ин ҳадис бо сабаби 
ҷароҳат ва вуҷуд надоштани забт рад карда мешавад". ҷавоб чунин 
аст: Дар таърифи ҳадиси мурсал гуфта мешавад: "Ривоятест, ки 

тобеин бе зикри саҳобӣ аз Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص нақл кардааст". Дар ин 

таъриф "тобеин бе зикри тобеин" гуфта нашудааст. Агарчи гуфта 
шавад, ки тахминан зикр карда шудааст, эҳтимоли бе зикри саҳобӣ 
фурӯгузор шудани тобеин вуҷуд дошта бошад, ин хаёлпарастӣ ба 
ҳисоб меравад ва ба дараҷаи эҳтимол намерасад. Чунки ин ҷо гуфта 
мешавад, ки тобеин тобеинро зикр накардааст ва саҳобиро низ ба 
забон нагирифтааст. Ба таври дигар гӯем, фурӯгузор шудани тобеин 
тахмин карда мешавад, лекин ба ин тахмин далел нест, дар натиҷа 
аз хаёли маҳз иборат мешавад. Хаёл мутлақо қимат надорад. Он ба 
ҳукм намегузарад. Гуфта намешавад, ки онро шахси номаълум 
гуфтааст. Чунки дар санади ривоят шахсе нест, ки шахси номаълум 
гуфта шавад. Бинобар ин, ҳадиси мурсал ҳадиси мардуд ба ҳисоб 
намеравад, баръакс ҳадисе ба шумор меравад, ки ҳуҷҷат кардан 
мумкин аст.  
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ҲАДИСИ ҚУДУСӢ 

Ҳадиси қудсӣ ҳадисест, ки ба мо ҳамчун хабари оҳод аз 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص нақл карда шудааст ва санади он ба Аллоҳ Таоло 

вобаста шудааст. Он  

Каломи Аллоҳ Таоло буда, дар аксар ҳол сухан ба Ӯ Таоло мансуб 
аст. Сухан, барои он ки Аллоҳ Таоло гуфтааст, пеш аз ҳама ба Аллоҳ 

Таоло нисбат дода мешавад. Азбаски Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص аз Аллоҳ Таоло 

хабар додааст, баъзан ба он кас нисбат дода мешавад. Аммо Қуръон 
ин тавр нест, чунки дар он нисбат фақат ба Аллоҳ Таоло дода 
мешавад. Барои ҳамин дар он гуфта мешавад: "Аллоҳ чунин гуфт" ва 

дар ҳадиси қудсӣ гуфта мешавад: "Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص аз 

Парвардигорашон чунин ривоят мекунанд". Дар ривояти ҳадиси 
қудсӣ ду сифат мавҷуд аст. Дар яке аз онҳо гуфта мешавад, ки 

"Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص аз Парвардигор ривоят мекунанд". Дар дуюм гуфта 

мешавад, ки "Аллоҳ Таоло дар ривояти Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص чунин 

гуфтааст". Маъно дар ҳар ду маврид як аст. Фарқи Қуръон ва ҳадиси 
қудсӣ ин аст, ки ҳам маъно ва ҳам лафзи Қуръон бо воситаи ваҳйи 
аниқ аз тарафи Аллоҳ омадааст. Аммо лафзи ҳадиси қудсӣ аз тарафи 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ва маънои он бо воситаи илҳом ва хоб аз тарафи 

Аллоҳ омадааст. Қуръон лафзест, ки ҳамаро оҷиз мекунад, он бо 
воситаи фаришта ҷабраил нозил шудааст. Аммо ҳадиси қудсӣ 
оҷизкунанда нест ва бо воситаи касе нозил нашудааст. Фарқи 
Қуръон, ҳадиси қудсӣ ва ҳадисҳои дигар ин аст: Қуръон лафзест, ки 

ҷабраил ба Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص овардааст. Ҳадиси қудсӣ хабарест, ки 

Аллоҳ бо воситаи хоб ё илҳом маънояшро расонидааст. Ҳадисҳои 
дигар мисли ҳадиси қудсӣ маънояшон аз тарафи Аллоҳ ва 

лафзашон аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص мебошад, лекин онҳо ба Аллоҳ Таоло 

нисбат дода намешавад. Номи ҳадиси қудсӣ, ки ба Аллоҳ Таоло 
нисбат дода шудааст, истилоҳӣ ба ҳисоб меравад.   
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АЗ ҶИҲАТИ САНАД ИСБОТ НАШУДАНИ ҲАДИС БА ЗАИФИИ ОН 

ДАЛОЛАТ НАМЕКУНАД 

Дар қабул кардани ҳадис қавӣ будани санад шарт аст. Аммо 
бояд донист, ки агар санади ҳадиси муайян заиф бошад, заиф ҳисоб 
кардани ин ҳадис нодуруст аст. Чунки мумкин аст, ки ҳадис санади 
дигар дошта бошад, аммо агар имоми ҳадиснавис фақат аз ҳамин 
ҷиҳат қайд карда бошад, кифоя аст. Агар санади ягон ҳадис заиф 
бошад, фақат гуфтан мумкин аст, ки ин ҳадис фақат бо ҳамин санад 
заиф аст, матни мутлақро набояд заиф ҳукм кард. Барои ҳамин рад 
кардани ҳадис рад кардани ҳадисро тақозо намекунад. Бинобар ин, 
ҳадисҳои зиёде ҳастанд, ки агарчи аз ҷиҳати санад исбот нашуда 
бошанд ҳам, вақте ки аз аксарият шунида ва омӯхта мешавад, саҳеҳ 
буданаш аниқ мегардад ва ба пурсидани санадаш эҳтиёҷ 
намемонад. Ба ин ҳадисҳои зиёд мисол мешавад. Масалан, ҳадисҳои:   

 

 

"Ба меросхӯр васият нест" (Тирмизӣ ва Насоӣ аз Амр ибн 
Хориҷ ривоят кардаанд), ё ҳадиси: 

 

 
"Ҳаққи товон ба оқил аст" ва ҳоказо (Ибн Моҷа аз Муғийра 

ибн Шуъба ривоят кард) ва ҳоказо. 
 

БА ҲУКМИ ШАРЪӢ ДАЛЕЛ КАРДАНИ ҲАДИС 

Далели ақидаро шарт аст, ки ба саҳеҳиаш қатъӣ эътимод 
мавҷуд бошад. Барои ҳамин хабари оҳод ба ақида далел шуда 
наметавонад, гарчи аз ҷиҳати ривоят ва матн ҳадиси саҳеҳ ба ҳисоб 
равад ҳам. Аммо далели зоннӣ ба аҳкоми шаръӣ далел шуда 
метавонад. Барои ҳамин, чунон ки ҳадиси мутавотир ба аҳкоми 
шаръӣ далел мешавад, хабари оҳод низ ба аҳкоми шаръӣ далел 
шуда метавонад. Лекин хабари оҳод, ки ба аҳкоми шаръӣ далел 
карда мешавад, бояд албатта ҳадиси саҳеҳ ва ҳадиси ҳасан бошад. 
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Ҳадиси заиф мутлақо ба аҳкоми шаръӣ далел шуда наметавонад. 
Ҳар кӣ онро далел кунад, он далели шаръӣ ба ҳисоб намеравад. 
Саҳеҳ ё ҳасан шумурдани ҳадис саҳеҳ ё ҳасан будани он дар назди 
тамоми ҳадисшиносон нест, балки саҳеҳ ё ҳасан будани он дар 
назди далелкунандае, ки ба шинохтани ҳадис лаёқат дорад. Сабаб 
ин аст, ки баъзе ровиён дар назди баъзе муҳаддисон ровии 
боэътимод ба ҳисоб мераванд, аммо дар назди баъзеи дигар 
беэътимоданд ё баъзе муҳаддисон ин ровиёнро маълум медонанд, 
аммо ба фикри дигарон, онҳо номаълум ба шумор мераванд. Боз 
баъзе ҳадисҳое ҳастанд, ки аз як ҷиҳат саҳеҳ бошанд, аз ҷиҳати 
дигар, беэътимод ба ҳисоб мераванд. Боз якчанд ҳадисҳоро баъзе 
муҳаддисон ба ҳисоб намегиранд, аммо муҳаддис ва фуқаҳои дигар 
онро ҳуҷҷат кардаанд. Аз рӯи як ё якчанд фикр ба саҳеҳ ё ҳасан 
шумурдани ҳадис маҷбур кардан нодуруст ва ба воқеи ҳадис хилоф 
аст. Чунон ки бе тафтиши саҳеҳ будани ҳадис ба қабули он 
шитофтан мумкин нест, сиёҳкунии ҳадис барои сиёҳ карда шудани 
ровии он аз тарафи яке аз муҳаддисон мумкин нест. Чунки эҳтимол 
ҳаст, ки ҳадис аз тарафи дигар ровиён қабул карда шавад ё мумкин 
аст, ки муҳаддисони маълум онро рад кунанд, аммо тамоми уммат 
ва фақеҳон онро ҳуҷҷат кунанд. Агар ровии ҳадис аз тарафи омма 
сиёҳ карда шуда бошад ё ҳадис аз тарафи аксарият рад карда шуда 
бошад ё фақат аз тарафи баъзе фақеҳони ноқобил ва ноӯҳдабаро 
ҳуҷҷат карда шуда бошад, онро сиёҳ ва рад кардан мумкин аст. Пеш 
аз он ки ба рад ё сиёҳ кардани ҳадис шитобем, онро бояд омӯзем. 
Шахсе, ки ровиён ва ҳадисҳоро пухта омӯхтааст, гувоҳ мешавад, ки 
дар ин бора миёни муҳаддисон ихтилофот зиёд мебошад. Ба ин 
мисолҳо басо зиёданд. Масалан, Абӯдовуд аз Амр ибни Шуайб, Амр 

аз падараш, падараш аз бобояш ривоят мекунад: Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

гуфтанд:   
 

"Хуни мусулмонон яксон аст, дуртарини онҳо ба ҳамдигар 
ҳамдардӣ мекунад ва охирини онҳо низ ба ҳимоя мегирад. Бар 
зидди дигарон мисли як даст ҳаракат мекунанд, тавоно 
нотавонро ва солим носолимро аёдат мекунад". 

 Ин ҳадисро аксарият ҳуҷҷат кардаанд, аммо баъзеҳо инкор 
кардаанд. Тирмизӣ мегӯяд: "Муҳаммад ибни Исмоил гуфт: "Ман 
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дидам, ки Аҳмад, Исҳоқ ва дигаро ҳадиси Амр ибни Шуайбро ҳуҷҷат 
мекарданд, боз Шуайб ибни Муҳаммад аз Абдуллоҳ ибни Умар 
шунидааст. Абӯисо мегӯяд: "Ҳар кӣ дар бораи ҳадиси Амр ибни 
Шуайб сухан гуфта бошад, онро заиф ҳисобидааст, чунки ӯ аз 
бобояш ривоят мекунад. Ба гумони онҳо, Амр ин гуна ҳадисҳоро аз 
бобояш нашунидааст. Алӣ ибни Абӯабдуллоҳи мадинагӣ мегӯяд: 
"Яҳё ибни Саид гуфт: "Ҳадиси Амр ибни Шуайб дар даври мо заиф 
буд". Бинобар ин баъзеҳо ҳадиси Амр ибни Шуайбро ба аҳкоми 
шаръӣ далел кунад, далели он далели шаръӣ ба ҳисоб меравад, 
чунки ӯ яке аз шахсҳоест, ки аз тарафи баъзе муҳаддисон ҳуҷҷат 
карда мешавад. Боз як мисол.  

Дорқутнида аз Ҳасан, ӯ аз Убода ва Анас ибни Молик ривоят 
мекунад:  

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд:   

 

"Чизҳое, ки баркашида мешавад, агар аз як навъ бошанд, 
баробар гирифта шавад, инчунин чизҳое, ки чен карда 
мешаванд, ҳамин тавр аст, агар навъи чизҳо тағйир ёбад, 
зарар надорад".  

Дар санади ин ҳадис Рабеъ ибни Сабеҳ ҳаст, ки Абӯзаръа ӯро 
боэътимод гуфтааст, як ҷамоаи дигар онро заиф ҳисоб кардаанд. Ин 
ҳадисро Базор низ саҳеҳ гуфтааст. Ҳар кӣ ин ҳадис ё дигар ҳадисро, 
ки дар санадаш Рабеъ ибни Сабеҳ ҳаст, далел оварад, далели шаръӣ 
ба ҳисоб меравад. Чунки ин ҳадис аз тарафи ҷамоа саҳеҳ ба ҳисоб 
меравад. Рабеъ дар эътибори як ҷамоа соҳиби эътимод буд. 
Инчунин агар як шахс одил шумурда ва ҷароҳатнок карда шуда 
бошад, гуфта намешавад, ки аз одилшумурӣ ҷароҳатноккунӣ беҳтар 
аст. Чунки фақат вақте ки ҷароҳат ва одилшумурӣ дар бораи як 
шахс меоянд, ҷароҳат аз одилшумурӣ беҳтар шуда метавонад. Аммо 
агар ба ду шахс одилшумурӣ ва ҷароҳатноккунӣ расад, яке аз онҳо 
сиёҳ карда шавад ва дигаре сиёҳ карда нашавад, ин ҷоиз аст. Аз ин 
рӯ, баъзе ровиён аз тарафи баъзеҳо ба эътибор гирифта мешавад ё 
на. Масалан, Абӯдовуд, Аҳмад, Насоӣ, Ибни Моҷа ва Тирмизӣ аз   
Абӯҳурайр ривоят кардаанд:   
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Марде аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص пурсид: "Ё Расулуллоҳ, мо бо киштӣ 

дар баҳр сайр мекунем. Бо худ оби кам мегирем, агар обро ба 
таҳорат сарф кунем, ташна мемонем. Оё мумкин аст, ки ба 

оби баҳр таҳорат гирем?" Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд: "Оби баҳр пок 

аст ва мурдораш ҳалол". Тирмизӣ гуфтааст, ки Бухорӣ ин ҳадисро 
саҳеҳ гуфтааст. Азбаски тамоми олимон онро омӯхта қабул 
кардаанд, Ибни Абдулбирр онро ба саҳеҳ ҳукм кардааст, Ибни 
Мунзир низ саҳеҳ гуфтааст. Дар шарҳи муснад Ибни Асир гуфтааст: 
"Ин ҳадис саҳеҳ ва машҳур буда, онро имомон дар китобҳои худ баён 
намудаанд. Ровиёни ҳадис боэътимоданд". Шофеӣ гуфтааст: "Дар 
санади ин ҳадис шахсоне ҳастанд, ки ман намешиносам". Ибни 
Дақиқулабд ҷиҳатҳои иллатнокшавандаи ин ҳадисро зикр кардааст 
ва Саид ибни Салама, Муғира ибни Абӯбурдаро шахсҳои номаълуми 
санади он гуфтааст. Ҳамзамон баъзе муҳаддисон ҳар ду ровиро 
одами шинохта донистаанд. Абӯдовуд низ гуфтааст: "Муғира шахси 
маълум аст, ӯро Насоӣ боэътимод гуфтааст". Ибни Абдулҳакам 
гуфтааст: "Аҳли Африқо баъд аз кушташавии Язид ибни Абӯмуслим 
Муғираро ба худ волӣ кардааст, вале Муғира розӣ нашудааст (сар 
кашидааст)". Ҳофиз гуфтааст: "Ҳар кӣ ровии ин ҳадисро номаълум ё 
ношинохта гумон кунад, хато мекунад". Аммо Саид ибни Саламаро 
Сафвон ибни Салим ривояти аз Саид кардаашро аз ҷулоҳ ибни 
Касир овардааст. Пас ҳар кӣ ин ҳадисро ё ривояти Муғира ва Саидро 
ҳуҷҷат кунад, азбаски ҳадис ва ин ду ровӣ аз рӯи баъзе муҳаддисон 
ба эътибор гирифта шудааст, ҳуҷҷати далели шаръӣ мешавад. Боз 
як мисол. Аҳмад аз Саъд ибни Абӯваққос ривоят мекунад:  

 

"Ман шунидаам, ки аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص пурсиданд, ки оё мумкин 

аст, ки хурмои хушконидашударо ба хурмо тару навпухта 

бадал кунанд. Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص аз атрофиёни худ пурсиданд: "Агар 

хурмои нав хушконида шавад, оё кам мешавад?" Мардум 

гуфтанд: "Бале, кам мешавад". Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص аз ин 

боздоштанд". Ин ҳадисро Тирмизӣ саҳеҳ гуфтааст. ҷамоае, ки аз 
Таҳовӣ, Табарӣ, Ибни Ҳазм ва Абдулҳақ иборат аст, гуфтаанд, ки дар 
санади ин ҳадис шахси номаълум, яъне Зайд Абӯиёш ҳаст ва онро 
иллатнок кардаанд. Дар китоби "Талхис" Аҳмад мегӯяд: "Дорқутнӣ 
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ӯро (яъне Зайд Абӯиёшро) шахси боэътимод гуфт. Мунзирӣ низ 
гуфт: "Аз ӯ шахсони боэътимод ҳадис гуфтаанд ва имом Молик, 
гарчи сахт танқид карда шавад ҳам, ба ӯ такя кардааст". Ҳар кӣ ин 
ҳадисро далели шаръӣ кунад ё ҳадиси Абӯиёшро далел оварад, он 
далели шаръӣ ба ҳисоб меравад.  

Боз як мисол. Аҳмад, Абӯдовуд ва Ибни Моҷа аз Абӯсаид ривоят 

кардаанд: "Ин ҳадиси Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص-ро шунидам:  

 

"Ду мард, дар ҳоле ки авраташон кушода асту бо ҳам 
гуфтугӯ мекунанд, ба ҳоҷат набарояд, чунки Аллоҳ ба ин ғазаб 
мекунад". Дар санади ин ҳадис Икрима ибни Амморул Уҷайлӣ ҳаст. 
Онро имом Муслим дар саҳеҳи худ ҳуҷҷат овардааст. Баъзе 
ҳофизони ҳадис ин ҳадиси Икримаро, ки аз Яҳё ибни Касир ривоят 
кардааст, заиф меҳисобанд. Бинобар ин, Муслим ҳадиси Икримаро, 
ки аз Яҳё овардааст, саҳеҳ гуфтааст, Бухорӣ низ ин ҳадисро далел 
кардааст. Пас ҳар кӣ ин ҳадис ё ҳадисеро, ки дар ривоят Икрима 
ҳаст, далел кунад, гарчи сиёҳкунандагони ҳадис мавҷуд бошанд ҳам, 
далели шаръӣ ба ҳисоб меравад.  

Боз як мисол. Аҳмад, Абӯдовуд, Насоӣ, Ибни Моҷа ва Тирмизӣ аз 

Юсро бинта Сафвон ривоят мекунанд: "Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд:   

 

"Ҳар кӣ ба закари худ даст расонад, бе таҳорат кардан 
намоз нахонад". Ин ҳадисро Молик, Шофеӣ, Ҳузайма, Ибни Ҳаён, 
Ҳоким ва Ибни ҷоруд гуфтаанд. Абӯдовуд мегӯяд: "Ман ба Аҳмад 
гуфтам, ки ин ҳадис саҳеҳ нест. Ӯ гуфт: "На, он саҳеҳ аст"". Байҳақӣ 
гуфтааст: "Ин ҳадис, гарчи Бухорӣ ва Муслим бо сабаби ихтилоф дар 
бораи аз Юсро бинти Сафвон ё Марвон шунидани Урва ин ҳадисро 
набароварда бошанд ҳам, ҳар кӣ ин ҳадисро далел кунад, он далели 
шаръӣ ба ҳисоб меравад".  

Ҳуҷҷат накардани Бухорӣ ва Муслим ҳадисро сиёҳ намекунад.  

Масалан, ҳадиси   

 

"Арақ барои арақ буданаш ҳаром карда шуд" ва ҳадиси   
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"Саҳобагонам мисли ситонагонанд, ки ба ҳар кадоме 
пайравӣ кунед, роҳи ростро меёбед" аз тарафи тамоми фуқаҳо 
истифода шудааст. Лекин баъзе муҳаддисон сиёҳ кардаанд. Ҳар кӣ 
онҳоро далел кунад, далели шаръӣ ба ҳисоб меравад.  

Ҳамин тавр, аён мегардад, ки дар бораи ҳадисҳо, ровиён ва 
роҳҳои ривоят (тариқи ривоят, санад) миёни муҳаддисон 
ихтилофоти зиёд мавҷуд аст. Ҳамчунин миёни муҳаддисон, тамоми 
фақеҳон ва баъзе муҷтаҳидон ихтилофоти зиёд ҷой дорад. Агар бо 
сабаби ин ихтилофот ҳадис рад карда шавад, ҳадисҳои зиёдеро, ки 
саҳеҳ ва ҳасан ба ҳисоб мераванд ва далелҳои зиёди шаръиро бекор 
кардан лозим мешавад, ки ин номумкин аст. Барои ҳамин ҳадисро, 
агар сабабҳое, ки аз тарафи тамоми муҳаддисон саҳеҳ гуфта 
шудааст ё шартҳое, ки ба саҳеҳ ва ҳасан будани он заруранд, пурра 
набошанд, фақат ҳамон вақт рад кардан лозим аст. Агар ягон ҳадис 
аз тарафи баъзе муҳаддисон ба эътибор гирифта шуда бошад ва 
шартҳои ҳадиси ҳасан ва ҳадиси саҳеҳро дар бар гирифта бошад, 
онро далел кардан мумкин аст ва ҳукми ин ҳадис ҳукми шаръӣ ба 
ҳисоб меравад.  
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СИРАТ ВА ТАЪРИХ 

Нахустин таърихи исломӣ, ки аҳамият дода шудааст, сирати 
набавӣ ва ғазотҳои ин сират мебошад. Дар ҳақиқат дар ин сират ба 
ҳадисҳо дар бораи ҳаёти Набӣ, ки аз мавлуд ва бавоярасии он кас, 
даъват ба Ислом, ҷиҳод ва ғазотҳо бар зидди мушрикон иборат 
буда, саҳобагон, тобеинҳо ва пайравони онҳо ривоят кардаанд, такя 
карда шудааст. Таърихи Набӣ ба ҷумлаи ҳадисҳои ривоятшуда 
дохил мешавад. Вақте ки муҳаддисон тамоми ҳадисҳоро бетартиб 
ҷамъоварӣ карданд, ҳодисаҳои таърихӣ низ дар ҳоли пароканда 
(бетартиб) қарор дошт. Вақте ки ҳадисҳо ба тартиб оварда шуд, 
сиратҳо алоҳида ҷамъоварӣ карда шуданд. Сипас онҳо аз ҳадисҳо 
ҷудо карда шуда, дар ин бора китобҳои алоҳида таълиф шуданд. 
Муҳаддисон онҳоро ба китобҳои худ медароварданд. Масалан, дар 
Бухорӣ китоби "Мағозӣ" ("ҷангҳо"), дар Муслим "Китоби ҷиҳод ва 
сиратҳо" мавҷуд аст. Нафарони зиёд дар бораи сират китоб таълиф 
додаанд. Нахустин китоб дар бораи сират, ки аз муаллифони 
пештара ба дастрас шудааст, китоби "Мағозӣ"-и Ибни Исҳоқ 
мебошад. Муаллифи ин китоб Муҳаммад ибни Исҳоқ ибни Ясор, ки 
соли 153-уми ҳиҷрӣ вафот кардааст, машҳуртарин шахсест, ки ба 
ҷангҳо вобастагӣ дорад. Ҳатто Шофеӣ гуфтааст: "Ҳар кӣ батафсил 
омӯхтани ҷангҳоро бихоҳад, ба Муҳаммад ибни Исҳоқ муроҷиат 
кунад". Воқидӣ баъд аз Ибни Исҳоқ ҷои дуюмро ишғол мекунад. 
Муҳаммад ибни Умар ибни Воқиди Воқидӣ, ки соли 209-уми ҳиҷрӣ 
вафот кардааст, мисли Ибни Исҳоқ дар бораи ҷангҳо илми басо зиёд 
дошт. Он кас дар боби таърих ва ҳадис олим буд, лекин гуфта 
мешавад, ки дар охири умраш аз ақл бегона шудааст. Барои ҳамин 
он кас аксари муҳаддисон заиф мешумуранд. Бухорӣ дар бораи ӯ 
гуфтааст: "Ҳадиси ӯ мункар аст". Лекин муҳаддисон илми фарогири 
он касро дар бораи ҷангҳо сиёҳ намекунанд. Дар бораи ӯ Аҳмад ибни 
Ҳанбал мегӯяд: "Ӯ дар бораи ҷангҳо хеле моҳир аст". Ибни Саъд дар 
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китоби худ бо номи "Табақот" дар бораи сират аз китоби Воқидӣ 
дар бораи ҷангҳо овардааст. Ҳамчунин Табарӣ низ истифода 
бурдааст. Боз Ибни Ҳишом, ки соли 218-уми ҳиҷрӣ вафот кардааст 
ва Муҳаммад ибни Саъд, ки соли 230-уми ҳиҷрӣ ваофт кардааст, аз 
муаллифони машҳур дар бораи сират мебошанд. Мусулмонон то 
имрӯз ба сират аҳамият медиҳанд. Албатта сират аз корҳои воҷиб 
аст, ки мусулмонон бояд аҳамият диҳанд. Чунки он хабарҳоеро, ки 

аз амал, сухан, сукут ва сифатҳои Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص иборат аст, дар бар 

гирифтааст ва тамоми ин сират мисли Қуръон аз қонунгузорӣ ба 
ҳисоб меравад. Сират аз моддаҳои қонунгузорӣ ва як қисми ҳадис 
ба ҳисоб меравад. Дар сират чизҳое, ки аз ҷиҳати ривоят ва матн аз 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص саҳеҳанд, далели шаръист. Чунки он суннат аст. Аз 

тарафи Аллоҳ Таоло ба мусулмонон фармуда шудааст, ки ба 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص пайравӣ намоянд. Аллоҳ Таоло марҳамат мекунад:  

 

 

"Албата барои шумо, Расули Аллоҳ беҳтарин афъоли некуст" 
[33:21].  

 

Ба сират аҳамият додан ва онро тафтиш кардан кори шаръӣ 
мебошад. Лекин дар тариқати китобати қадимиён ва наслҳои 
асрҳои минбаъда дар бораи сират фарқ вуҷуд дорад. Тариқати 
пешиниён дар сират ва таърих ба ривояти хабарҳо такя мекарданд. 
Зеро муаррихон таърихро дар шакли шифоҳӣ оғоз карда буданд. 

Авлоди пештара, ки амалҳои Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص-ро дидаву шунида 

ривоят кардааст, ин амалҳоро ба дигарон ва насли минбаъда 
мерасонид. Баъзеи муаррихон чунон ки то ҳол дар китобҳои ҳадис 
ба назар мерасад, ҳадисҳои бетартибро (парокандаро) китобат 
мекарданд. Дар асри дуюм баъзе уламо ба ҷамъоварии хабарҳои 
сират пардохтанд ва чунон ки дар ҳадис содир шуд, роҳи ривоят ва 
номи ровиро оварда, китоб таълиф доданд. Барои ҳамин олимони 
ҳадис ва мунаққидон (танқидгарон) барои он ки ровиён ва санадро 
медонистанд, хабарҳои саҳеҳи сиратро аз хабарҳои заифи рад 
кардашаванда фарқ карда тавонистанд. Ин гуна сиратро, агар он 
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саҳеҳ бошад, ҳамчун далел овардан мумкин аст. Лекин муаллифони 
имрӯзаи сират баръакс бе зикри ровиёни ҳодисаҳо меоваранд. 
Барои ҳамин ба китобҳои онҳо ҳамчун манбаи сират такя кардан 
мумкин нест. Лекин агар муаллиф ҳангоми китобат кардани хабари 
ривоятшуда хабарҳои сиратро таҳқиқ карда бошад, ба китоби ӯ такя 
кардан мумкин аст. Дар акси ҳол фикри ӯ далел оварда намешавад, 
балки дар ҳодисаи ӯ зикркарда ба китобҳои сират ё китобҳои 
ҳадиси ривоятшуда муроҷиат карда мешавад. Чунки хабарҳои Набӣ 
суннат ба ҳисоб рафта, агар саҳеҳ бошад, фақат ҳамон вақт гирифта 
мешавад.  

Илова бар муносибатҳои муаррихон ба сират ин чиз ҷиҳати 
дуюм низ дорад. Ин таърихи ҷангҳои мусулмонон бо якдигар ва бо 
умматҳои дигар, футуҳот ва воқеаҳои ин ҷангҳо мебошад. Аз 
муаррихон як ҷамоа машҳур ва Абӯмаҳнаф Лут ибни Яҳё ибни Саид 
ибни Маҳнаф ибни Салим Аздӣ, ки 180-уми ҳиҷрӣ вафот кардааст, 
аввалин онҳост.  

Китобҳои "Фатҳҳои Шом", "Фатҳҳои Ироқ", "ҷамал", "Сиффин",  

"Кушташавии Ҳусайн" ва ҳоказо аз машҳуртарин асарҳоест, ки 
ӯ таълиф додааст. Зоҳиран ҳама китобҳо як масъаларо шарҳ 
додаанд. Аз китобҳои саҳеҳи ӯ фақат китобе боқӣ мондааст, ки Ибни 
ҷарир Табарӣ дар таърихи худ нақл кардааст. Лекин ин китоби ӯро 
аксари муҳаддисон сиёҳ карда гуфтаанд, ки Абӯмаҳнаф аз ҷамоати 
маҷҳул ривоят кардааст. Боз яке аз муаррихони машҳур Мадоинист. 
Ӯ Алӣ ибни Муҳаммад Мадоинӣ буда, соли 225-уми ҳиҷрӣ вафот 
кардааст ва китобҳои зиёд таълиф додааст. Ӯ дар бораи хабарҳои 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص, хабарҳои Қурайш, хабарҳои занон ва халифаҳо китоб 

таълиф додааст. Саълаб Наҳвӣ дар васфи Мадоинӣ мегӯяд: "Ҳар кӣ 
хабарҳои ҷоҳилиятро хоҳад, китобҳои Абӯубайдаро бихонад". 
Муҳаддисон ӯро сиёҳ накардаанд. Дар бораи Мадоинӣ мунаққиди 
машҳури муҳаддисон Яҳё ибни Маин "ӯ боэътимод аст" гуфтааст. 
Дар ҳақиқат чунон ки сират шифоҳӣ тартиб дода шуд, таърих низ 
шифоҳӣ оғоз шуд. Сипас авлоде, ки ин ҳодисаҳоро дида ва иштирок 
карда буд, ривоят кард ва онро ба авлоди минбаъда расонид. Сипас 
китобати ҳодисаҳо оғоз ёфт. Муаррихон, чунон ки дар сират аз 
ҷиҳати баёни хабарҳо роҳ пеш гирифтанд, дар таърихи исломӣ низ 
ҳамон роҳро пеш гирифтанд. Барои ҳамин мебинед, ки воқеаи 



   379 

 

китобҳои таърихии қадима монанди Табарӣ аз фалон кас ва ӯ аз 
каси дигар ривоят кардааст. Аксар вақт китобҳои таърихӣ воқеаро 
дар якчанд усул баён мекунад. Чунки тариқати муаррихон дар 
китобати таърих фақат усули ривоят аст.  

Ҳамчунин ҷиҳати дуюм ҳаст, ки аз асрҳои пештара дар 
мусулмонон ба назар расидааст. Ин таърихи форс, рум ва умматҳои 
дигар, инчунин таърихи вакилони динҳои дигар монанди яҳудиён 
ва насрониён мебошад. Лекин ин таърихҳо назар ба сират ва 
таърихи воқеаҳои исломӣ кам тадқиқ шудаанд. Зеро муаррихон ба 
аҳли уммати дигар, ки ин таърихро ривоят мекард, такя мекарданд. 
Чунки ин қисми таърих бо сабаби дур будани давраи ровиён ва 
камии тадқиқ дар нақл аз афсонаҳо пур гаштааст. Чунки ҳар як 
уммат ба хабарҳои худ иловаю изофа мекунад.  

Хулоса, мусулмонон дар бораи таърих, дар бораи тадқиқи 
исломӣ ва дар бораи таърихи умматҳои дигар моҳир набуданд. Ҳол 
он ки тариқати мусулмонон дар китобати таърих саҳеҳ буд ва он 
ривояте буд, ки воқеаро аз шоҳид ривоят мекард ва ё хабари 
китобро баён мекард. Лекин мусулмонон дар бораи таърихи 
умматҳои дигар ба ривоятҳои заиф такя карданд. Дар натиҷа ин 
таърих аз афсона ва қиссаҳо пур гашт. Ровиён дар бораи таърихи 
Ислом, чунон ки дар сират ва ҳадис тадқиқу тафтиш кардаанд, бе 
омӯзиши чуқур бо хабарҳои халифаҳо ва волиён кифоя карданд. 
Онҳо ба аҳволи ҷомеа ва халқ аҳамият надоданд. Барои ҳамин 
таърихи исломӣ дар бораи ҷомеа ё давлат сурати комилро дода 
наметавонад. Ин гуна суратро фақат аз китобҳои сират ва китобҳои 
ҳадис, ки хабарҳои саҳоба ва тобеинҳо ривоят карда шудааст, 
гирифтан мумкин аст. Таърихи исломӣ ба омӯзиш ва баррасии 
воқеаҳои баёншуда, фаъолияти ровиён ва санадҳои онҳо бо воситаи 
тадқиқи ҳодисаҳо ва бо ёрии воқеа ва ривоятҳо мӯҳтоҷ аст. Лекин 
чизҳое, ки ҷуз замони саҳобагон дар давраи дигар рух додаанд, 
барои мо аҳамият надорад. Аммо чизҳое, ки аз саҳобагон содир 
шудаанд, майдони баҳс аст. Чунки иҷмои саҳобагон далели 
шаръист. Дар чизҳое, ки аз тарафи саҳобагон содир шудаанд, 
ҳукмҳои зиёде мавҷуданд, ки бо навшавии ҳаёт вобаста аст, 
муаммоҳо аз тарафи саҳобагон муолиҷа карда шудааст. Пас онҳоро 
аз ҷиҳати қонун донистан лозим аст. Таърихи саҳобагон яке аз 
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моддаҳои қонунгузорист. Ҳукмҳои ҷиҳод, муносибат ба зиммиён, 
хироҷ, ушр, донистани хироҷӣ ё ушрӣ будани замин, яъне бо сулҳ ё 
бо қувва фатҳ шудани замин, амонӣ, сулҳ, ғанимат, фай (ғанимат), 
маоши лакар ва ҳоказо – ин ҳама ҳодиса ва ҳукмҳо буда, онҳо ба 
амали давлат табдил ёфтааст. Донистани таърихи саҳобагон лозим 
аст, то ки иҷмои саҳобагонро ҳамчун далели шаръӣ бигирем, ба 
воқеаи ба танҳоӣ нақлкардаи саҳобаро ҳукми шаръии 
истинботкардаи муҷтаҳид донем ва бо сиёсати давлатдории 
саҳобагон, бахусус хулафои рошидин ошно шавем. Чунки онҳо 
беҳтарин инсонҳоянд, ки қобилияти фаҳмидани ҳукми Аллоҳ дода 
шудааст ва ба халқҳо чи мусулмон бошанд, чи зиммӣ татбиқ 
кардани ҳукмро хуб дарк мекарданд. Барои ҳамин донистани 
таърихи Давлати Ислом дар асри саҳобагон лозим аст. Ҳамчунин 
донистани таърихи саҳеҳи Давлати Ислом баъд аз асри саҳобагон аз 
фоида холӣ нест. Мусулмонон ғайр аз китобҳои таърих манбаи 
дигари саҳобагонро доранд. Масалан, китоби "Амвол"-и Абӯубайд 
ва китоби "Муватто"-и Молик, инчунин китобҳои ҳадис, ки саҳеҳ ва 
ҳасан ривоят мекунанд.   

Аммо донистани касони дигарро ҷуз саҳобагон ҳамчун хабар ва 
маълумот ва аз ин хабар ва маълумотҳо ибрат гирифтан зарар 
надорад. Дуруст, Қуръон таърихи баъзе пайғамбарон ва баъзе 
умматҳоро баён кард, на барои он ки хабарҳо ва амалҳои онҳоро 
асоси роҳ қарор диҳем, балки барои он ки аз оқибати имон ва итоат 
ба Аллоҳ ва маъсият ба Аллоҳ ибрат гирем. Фикри "таърих дар 
бедоршавии умматҳо аҳамияти бузург дорад, донистани гузашта 
боис қадркунии имрӯз мегардад ва ба сӯи оянда роҳ мекушояд" 
хатост. Зеро ин ваҳм ва гумроҳсозӣ буда, қасдан ба ғоиб қиёс 
кардани воқеъ ва ба зонн, ки хабар дода шудааст, қиёс кардани чизи 
боэътимод аст, ки мо мебинем. Ин хабарҳои зоннӣ мумкин аст гоҳо 
дуруст ва гоҳо хато бошанд, гоҳо рост ва гоҳо дурӯғ бошанд. Ҳақиқат 
ин аст, ки таърих ба бедоршавӣ ё ба ягон баҳс асос шуда 
наметавонад. Балки мо воқеае, ки мо муолиҷа кардан мехоҳем, 
асоси баҳс шуда метавонад. Чунки он соҳаи маҳсус аст, модом ки 
воқеа ба ҳукмҳои шаръӣ тааллуқ дорад, шаръан ҳал дода мешавад, 
агар он аз восита ва услубҳо бошад, ҳалле ҷуста мешавад, ки ин 
воқеа тақозо мекунад. Дуруст нест, ки мусулмон бо хабарҳои 
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Бисмарк, ҳатто Хорунаррашид машғул гардад. Балки мусулмон бояд 
аз ҷиҳати беҳбуди аҳволи Ислом ва мусулмонон тавассути фикр ва 
ҳукмҳои Аллоҳ бо кори амалӣ шуғл варзида, тамоми имкониятҳои 
худро ба паҳн кардани Ислом ва интишори даъвати он ба олам сарф 
намояд. Агар омӯзиши хабарҳои инсонон лозим бошад, хабарҳои 
ҷомеаи имрӯзаро ҳамчун воқеи муолиҷашаванда ва хабарҳои 
умматҳои дигарро бо мақсади муайян намудани нуқтаи назари худ 
нисбат ба онҳо омӯхтан лозим аст. Ҳол он ки мо дар роҳи паҳн 
кардани Ислом ва расонидани даъвати он ба умматҳои дигар дар 
ҳолати муборизаи доимӣ қарор дорем.   
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УСУЛИ ФИҚҲ 

Имом Шофеӣ, азбаски ӯро (нахустин шахси) муайянкунандаи 
моҳияти истинбот бо қоидаҳои умумӣ эътироф мекунанд, (гарчи 
аксари шахсони баъд аз Шофеӣ моҳияти фиқҳ ва ҷузъҳои онро 
беҳтар донанд ҳам), асосгузори илми усули фиқҳ ба ҳисоб меравад. 
Фиқҳшиносони пеш аз Шофеӣ, дар ҳоле ки истинбот сарҳади 
муайян надошт, иҷтиҳод мекарданд. Онҳо ба дарки ҳукмҳо, мақсад 
ва ғояҳои шариат, нишондоди нусус ва мақсадҳои шариат такя 
мекарданд. Чунки ба ин фиқҳшиносон қобилияте дода шуда буд, ки 
шариатро омӯхта, моҳияти ҳукмҳоро мефаҳмиданд ва мақсадҳои 
онро дарк мекарданд. Онҳо муваффақ шуда буданд, ки ҳукмҳоро аз 
нусусҳо бе китобҳои қоида дар бораи мафҳум ва мақсадҳои нусусҳо 
истинбот кунанд. Дуруст, фиқҳшиносони пеш аз Шофеӣ, яъне 
шахсони баъд аз саҳобагон, тобеинҳо ва табаа тобеинҳо дар бораи 
фиқҳ сухан ронда, далел меоварданд ва эътироз мекарданд. Тавре 
ки аз Алӣ ибни Абӯтолиб ривоят карда шудааст, Алӣ дар бораи 
мутлақу муқайяд, хосу омм, носиху мансух сухан рондааст. Лекин ин 
ҳама маҳдуд набуд (ҳадди муайян надошт). Чун далелҳои шаръии 
ин фиқҳшиносон, ки дар бораи баъзе масъалаҳои фиқҳ сухан 
рондаанд, бо якдигар мухолиф меомад, қоидаҳои умумие вуҷуд 
надошт, ки барои муқоисаи инҳо ба он муроҷиат намоянд. Шофеӣ 
илми усули фиқҳро тартиб дода, барои инсонон қонуни серпаҳлӯро 
тартиб дод, ки дар донистани дараҷаи далелҳои шаръӣ муроҷиат 
карда мешавад. Миёни мардум китоби Шофеӣ бо номи "Рисолат" 
машҳур аст, ки дар бораи илми усул мебошад. Лекин китоби 
"Рисолат" фақат баъзе ҷиҳатҳои илми усулро, ки Шофеӣ тартиб 
додааст, дар бар мегирад. Китоби "Рисолат" баҳсҳои илми усули 
фиқҳро пурра фаро нагирифтааст. Китобҳои дигари Шофеӣ бо номи 
"Ботилкунии истеҳсон" ва бо номи  
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"ҷуммоул илм" ("ҷамъкунандагони илм") мавҷуд буда, дар 
китоби "Умм" дар бораи илми усул баҳс ронда мешавад.  

Он чӣ ба Шофеӣ дар тартиб додани илми усул ёрӣ додааст, 
гулгулшукуфии ҳамонвақтаи фиқҳи исломӣ, табъи маҷмӯъҳои 
фиқҳии муҷтаҳидон дар кишварҳои Ислом ва оғози ташаккули 
мазҳабҳо буд. Мунозира дар байни муҷтаҳидон ва соҳибони мазҳаб 
дар фиқҳ ва далелҳо якчанд ҷиҳатҳоро фаро мегирифт. Ҳамин 
муноқишаҳо такон дод, ки дар бораи қоидаҳои умумӣ ва серпаҳлӯ, 
меъёрҳои асоси баҳс ва истинботҳо фикр ронанд. Шофеӣ ин 
қоидаҳоро дар як маҷмӯъ оид ба илми усули фиқҳ ҷамъоварӣ кард. 
Аҷоиботи усули Шофеӣ ин аст, ки он кас дар усули фиқҳ на самти 
мантиқӣ, балки қонунгузориро маҳкам дошт. Чунки самти мантиқӣ 
дар бедоршавии уммат, бахусус дар усули фиқҳ басо хатарнок аст. 
Он кас дар суратҳо ва тахминҳои назарӣ ба иштибоҳ роҳ надода, 
корҳои воқеи мавҷударо интихоб кард, яъне нусусҳои шаръиро 
гирифта, дар доираи насс ва воқеъе, ки насс далолат кардааст ва 
инсон мушоҳида кардааст, қарор гирифт. Шофеӣ дар нусусҳои насх 
ва насхкардашуда (мансух) масъалаҳоеро, ки насх собит шудааст ва 
қоидаҳои насхкуниро бо ҳадисҳои далел ба оят ё ҳадис ё насхе, ки аз 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص омадааст ё хабар ва ҳукмҳое, ки саҳобагон овардаанд, 

тасдиқ кардааст. Шахсони баъд аз Шофеӣ, сахт ба иштибоҳ рафтанд, 
ки агар дар байни ду оят ё ду ҳадис зиддиятро бинанд, яке аз онҳо 
дигареро насх мекунад. Шофеӣ, вақте ки ягон қоидаро гирифт, ба он 
муқаддимаҳои мантиқиро намеоварад. Балки манбаъҳоеро нишон 
медиҳад, ки аз ҳадис ва фатвоҳои саҳобагон гирифтааст. Самти 
(тариқати, равияи) Шофеӣ дар истинботи қоидаҳои устувор амалӣ 
буда, дар он ба воқеъ, далелҳо ва мувофиқати онҳо ба воқеъҳои 
маҳсус такя мекард. ҷиҳати назарраси усули Шофеӣ ӯ тариқати 
муайяни худ ва барои истинбот қоидаҳои мутлақи озод ва шоистаи 
ҳар гуна тариқат дорад. Тариқати Шофеӣ барои донистани дуруст 
ва нодурустии раъйҳо миқёс ва қонунест, ки инсон аз он бемалол 
истифода мебарад, гарчи барои истинботи ҳукмҳо барои худ як 
тариқатро тартиб дода бошад ҳам. Усули Шофеӣ усули мазҳаби ӯ 
нест, гарчи ба он вобаста аст. Ӯ усулро барои ҳимоя кардани мазҳаби 
худ ва барои баёни равияҳои худ (самтҳои худ, тариқати худ) 
нанавиштааст, балки он қоидаҳои истинбот мебошад. Он чӣ ки 



   384 

 

Шофеиро ба китобати усулҳои худ такон додааст, майли 
мазҳабпарастӣ нест, балки шавқ ба муайянкунии усулҳои иҷтиҳод 
ва рағбат ба тартиб додани ҳадди муайян барои муҷтаҳидон аст. 
Ростии мақсад ва дурустии пиндорҳо дар тартибдиҳии илми усули 
фиқҳ ба муҷтаҳиду уламои баъд аз Шофеӣ хоҳ ба раъйҳои Шофеӣ 
зид бошанд, хоҳ фикрҳои ӯро тарафдорӣ кунанд, аздусар таъсири 
худро расонид. Ҳатто гарчи равияҳои онҳо гуногун буд, қоидаҳои 
серпаҳлӯ тартиб дода, дар фаҳмидан ва истинбот мувофиқи 
қоидаҳои умумӣ кор мебурданд. Баъд аз Шофеӣ фиқҳ чун пештара 
на ба масъалаҳои фатво, балки ба усули пойдор (устувор) асос ёфт. 
Лекин гарчи тамоми уламо дар усули фиқҳ аз Шофеӣ пайравӣ 
карданд, аз рӯи гуногунии равияҳо (самтҳо)-и фиқҳӣ 
иҷтиҳодҳояшон гуногун буд. Баъзеи уламо аз Шофеӣ пайравӣ 
намуданд, ба мазҳабаш раъйи ӯро шарҳ доданд. Аммо пайравон ва 
баъзе уламо дар масъалаҳое, ки Шофеӣ оварда буд, тафсилоти 
усулҳоро бо ихтилоф ҳал карданд. Зеро ин ҳалҳо аз ҷиҳати сохт ва 
самт (равия) аз усули Шофеӣ фарқ надошт. Масалан, пайравони 
мазҳаби Ҳанафия ва пайравони роҳи онҳо. Баъзе уламо дар ин усул 
ба Шофеӣ зид баромаданд. Масалан, зоҳирия ва шиаҳо. Пайравони 
мазҳаби Ҳанбалӣ ба раъйи Шофеӣ пайравӣ карда, гарчи "мақсад аз 
иҷмоъ фақат иҷмои саҳобагон аст" гуфта бошанд ҳам, усули ӯро 
гирифтанд. Тариқати пайравони мазҳаби Моликӣ, ки баъд аз 
Шофеӣ омаданд, гарчи амали аҳли Мадинаро ҳуҷҷат карда, дар 
баъзе тафсилотҳо ба Шофеӣ зид бароянд ҳам, дар бисёр чизҳои усул 
як шуданд, аз роҳи ӯ пайравӣ карда, раъйҳояшро пазируфтанд. Онҳо 
тобеони мазҳабе буданд, ки дар илми усули фиқҳ фаъолият нишон 
дода, китобҳои басо зиёдро таълиф додааст. Дар ҳақиқат дар усули 
фиқҳ аз рӯи тариқати Шофеӣ китобҳое таълиф шуданд, ки аз 
асосҳои ин илм ба ҳисоб мераванд. Қадимиён се китоби бузург 
доштанд. Якум, китоби Абулҳусайн Муҳаммад ибни Басрӣ бо номи 
"Мӯътамад" ("Боваринок"), Абулҳусайн соли 413-уми ҳиҷрат вафот 
кардааст. Дуюм, китоби Абдулмалик ибни Абдуллоҳ ҷувайнӣ бо 
номи "Бурҳон", ҷувайнӣ бо номи имомулҳарамайн машҳур буда, 
соли 478-уми ҳиҷрат вафот кардааст. Сеюм, китоби Абӯҳомид 
Ғаззолӣ бо номи "Мустасфо" ("Баргузида"), Ғаззолӣ соли 478-уми 
ҳиҷрат вафот кардааст. Баъд аз ин олимон Абулҳусайн Алӣ, ки бо 
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номи Омидӣ машҳур буд, ин се китобро ҷамъоварӣ карда, дар 
китоби худ бо номи "Алиҳком фӣ усулил аҳком" ("Таҳкими ҳукмҳои 
усул") ба онҳо иловаҳо даровард. Ин китоб калонтарин китобест, ки 
дар усули фиқҳ таълиф шудааст. Аммо пайравони мазҳаби Ҳанафӣ 
баъзе овардаҳои Шофеиро таҳлил намуда, дар баъзе тафсилотҳо 
фарқ кардаанд. Албатта тариқати аҳли ин мазҳаб дар истинбот бо 
усулҳои Шофеӣ яксон аст, лекин онҳо дар илми усул аз самте 
пайравӣ карданд, ки аз фуруот таъсир гирифтааст. Онҳо қоидаҳои 
усулро барои қувватнок крадани фуруотҳо омӯхта, фуруро асос 
карданд ва қоидаҳои умумиро дар шакле, ки фуруро ба вуҷуд 
меорад ва фуруро қувватнок мекунад, гирифтанд. Баҳс дар бораи 
баҳс барои қувватнок кардани мазҳаби худ онҳоро ба ҳамин самт 
такон дод. Онҳо усулро барои эҷоди қоидаҳое, ки мувофиқи он ба 
мазҳаби худ истинбот мекунанд, наомӯхтанд. Сабаб ин аст, ки 
Абӯҳанифа пеш аз Шофеӣ умр ба сар бурда, соли таваллуди Шофеӣ 
вафот кардааст. Истинботҳои Абӯҳанифа умумӣ аст ва ба қоидаҳои 
серпаҳлӯ мувофиқ нест. Ҳамчунин баъд аз Абӯҳанифа шогирдони ӯ 
Абӯюсуф, Муҳаммад ва Зуфар ба таълифи китоб дар бораи усули 
фиқҳ аҳамият надоданд. Таълифи китоб дар ин бора ба олимони 
мазҳаби Ҳанафӣ баъдтар омад ва онҳо ба тартиб додани қоидаҳое, 
ки ба фуруотҳои мазҳаби Ҳанафӣ хизмат мекунад, пардохтаанд. Ин 
қоидаҳо на пеш аз фуру, балки баъд аз он омадааст. Бо вуҷуди ин, 
усули мазҳаби Ҳанафӣ ба пуррагӣ дар асоси усулҳои Шофеӣ тартиб 
дода шудааст. Мухолифати олимони мазҳаби Ҳанафӣ ба Шофеӣ 
мисли омм ва хос қатъист, мафҳуми шарт ва сифат эътибор надорад, 
бо зиёд будани ровиён тарҷеҳ карда намешавад. Ин қоидаҳои 
серпаҳлӣ набуда, масъалаҳои тафсилӣ мебошад. Барои ҳамин усули 
фиқҳи Ҳанафӣ ва Шофеӣ ягона ба ҳисоб меравад. Ба фуруот 
нигаронида шудан ва дар баъзе тафсилотҳо фарқ кардани усули 
Ҳанафӣ усули дигар будани онро намефаҳмонад (онро ба усули 
дигар табдил намедиҳад). Шумо дар байни китоби усули Шофеӣ ва 
китоби усули Ҳанафӣ ягон фарқро намеёбед, балки тамоми ин 
фиқҳҳо омӯзиши як усули фиқҳ аст. Китоби калонтарини усули 
Ҳанафиён усули Баздавӣ аст, ки фахри Ислом Алӣ ибни Муҳаммад 
Баздавӣ таълиф додааст, ӯ соли 483-уми ҳиҷрат вафот кардааст.  
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Аммо зоҳирияҳо ва шиаҳо дар усул бо Шофеӣ мухолифат 
карданд. Онҳо нафақат дар тафсилотҳои усул, балки дар баъзе 
асосҳо низ ба усули Шофеӣ зид баромадаанд. Зоҳирияҳо ҳамаи 
қиёсро рад намуда, фақат ба зоҳири нусусҳо такя мекунанд. Онҳо 
ҳатто қиёси ошкороро низ эътироф намекунанд, балки онро насс 
ҳисоб мекунанд. Эътибори онҳо ба насс ҳамагӣ эътибори ба зоҳири 
он аст. Имоми ин мазҳаб Абӯсулаймон Довуд ибни Халаф Исфаҳонӣ 
мебошад, ки соли 270-уми ҳиҷрӣ вафот кардааст. Ӯ дар мазҳаби 
Шофеӣ буда, фиқҳро аз шогирдони Шофеӣ омӯхтааст. Сипас 
мазҳаби Шофеиро тарк намуда, барои худ мазҳаби хосеро интихоб 
кардааст, ки фақат ба насс такя мекунад ва ин мазҳаб мазҳаби 
зоҳирӣ номида шудааст. Боз яке аз имомони мазҳаби зоҳирӣ имом 
Ибни Ҳазм мебошад. Баъзе мардум Ибни Ҳазмро ташвиқ карда, дар 
бораи ӯ таассуроти хубро пайдо карданд ва мардум ба китоби ӯ 
шавқ пайдо карданд. Бо вуҷуди ин, китобҳои Ибни Ҳазм дар бораи 
баҳс ва далели фиқҳӣ аз китобҳои дигари усул ва фиқҳ мавқеи 
пастро ишғол мекунад. Шиаҳо ба усули Шофеӣ сахт мухолифат 
карданд. Чунки онҳо сухани имомҳои худро мисли Китоб ва суннат 
далели шаръӣ карданд. Сухани имомонашон дар назди онҳо камаш 
ҳуҷҷате ба ҳисоб меравад, ки ба Китоб ва суннат наздик аст. Онҳо 
сухани имомони худро хоскунандаи суннат медонанд. "Ҳикмати 
қонунгузорӣ тақозо мекунад, ки баъзе ҳукмҳоро равшан ва баъзе 

ҳукмҳоро пинҳон созем. Лекин Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص ин ҳикматро ба 

васиҳои худ гузоштаанд. Ҳар як васӣ ҳукмҳои пинҳоншударо ба каси 
дигар месупорад, то ки дар вақти муносиб ва мувофиқи ҳикмат 
омми хосгардида, мутлақи муқайядшуда, муҷмали муфассалшударо 

баён кунанд. Гоҳо Набӣ ملسو هيلع هللا ىلص оммро зикр карда, хоскунандаи онро баъд 

аз якчанд вақт мегуфтанд, гоҳо хоскунандаро нагуфта, балки ин 
корро васиҳои он кас иҷро мекарданд". Шиаҳо имомони худро ба 
суннат баробар медонистанд. Иҷтиҳод дар онҳо ба мазҳаб вобаста 
буда, ба раъйи мазҳаб зид баромадани муҷтаҳид ҷоиз нест, яъне бар 
хилофи сухани имом иҷтиҳод кардани муҷтаҳид дуруст нест. Онҳо 
ҳадисҳоро, агар ба роҳи имомони худ мувофиқ ояд, фақат ҳамон 
вақт мегирифтанд. Онҳо қиёсро намегиранд. Сухани имомон "агар 
шариат қиёс карда шавад, дин аз байн меравад" ба дараҷаи 
мутавотир расидааст, инро онҳо дар китобҳои худ баён кардаанд.  
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Ин ҳолати уламои мусулмон дар илми усули фиқҳ баъд аз 
Шофеӣ аст, чи ба ӯ зид бошад ва чи ба ӯ мувофиқ. Аммо баъд аз 
Шофеӣ илми усули фиқҳ густариш ёфта, шореҳон зиёд шуданд. 
Тааҷҷубовар ин аст, ки дар асрҳои ба Шофеӣ наздик муҷтаҳидон кам 
шуданд. Дар асрҳои баъд аз асри Шофеӣ дари иҷтиҳод баста шуд. 
Лекин илми усули фиқҳ инкишоф ёфт, тафтиши қоидаҳои он зиёд 
шуд, масъалаҳои фиқҳӣ ба шохаҳо тақсим шуд. Лекин ҳамаи ин 
инкишофҳо на аз ҷиҳати амалӣ, балки аз ҷиҳати назарӣ буд. Илми 
усул, азбаски аз ҷиҳати назарӣ инкишоф ёфт, ба пайдо кардани 
муҷтаҳидон ва аз байн бурдани фикри "дар иҷтиҳод баста шуд" 
таъсир расонида натавонист. Эҳтимол сабаби ин бошад, ки дар 
асрҳои минбаъда усули фиқҳ самти соф назариро пеш гирифтааст 
ва дар он баҳси назарӣ зиёд шуда, баҳсҳое, ки ба усули фиқҳ алоқа 
надошт, дароварда шудааст. Эътибори баҳскунандагон ба тафтиш 
ва ислоҳи қоидаҳо, бо далелҳо қувватнок кардани онҳо ва интихоби 
далели пурқувваттарин нигаронида шуда буд. Дар омӯзандагони 
илми усул тахминҳои назарӣ афзуд. Онҳо далолатҳоро тафтиш 
карда, онро мисли уламои мантиқ тафсим намдуданд ва баҳсҳоеро, 
ки ба усули фиқҳ ягон натиҷа намедиҳад, бардоштанд. Масалан, оё 
баҳси зишту зебо ақлист ё шаръӣ? Шукр ба неъматдиҳанда бо нақл 
воҷиб аст ё бо ақл? Онҳо дар бораи илми усули фиқҳ, балки дар 
бораи илми калом баҳс карданд. Масалан, дар бораи маъсумияти 
пайғамбарон ва ҷоизии фаромӯшсозӣ ва хатокунии пайғамбарон 
дар корҳои рисолат баҳс карданд. Онҳо на дар бораи усули фиқҳ, 
балки дар бораи забони арабӣ, асли забонҳо, ҳарф ва исмҳо баҳс 
карданд. Онҳо илми усули фиқҳро аз фаъолият боздошта, аз ҷиҳати 
қонунгузорӣ, ки муҷтаҳидонро ба вуҷуд оварда, фиқҳро пурсамар 
мегардонад, ба баҳси назарӣ табдил доданд, ки олимон ҳатто 
ҳукмҳои соддаро низ истинбот карда наметавонанд. Оқибат фоидаи 
усули фиқҳ аз байн рафта, дар қонунгузорӣ ва истинбот таъсири он 
нопадид гашт. Барои он ки илми усули фиқҳ ҳукмҳоро истинбот 
карда, ҷиҳати қонунгузориро инкишоф диҳад, чунон ки барои 
забони арабӣ илми наҳв ва балоғат зарур аст, бояд аҳамият дод, ки 
ин илм на аз ҷиҳати назарӣ балки аз ҷиҳати воқеӣ азхуд карда 
шавад. Дар ин бора бо баҳсҳои ба истинбот тааллуқдор маҳдуд 
шуда, далелҳои ба усули фиқҳ тааллуқдор ва воқеаҳои ба мазмуни 
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он мувофиқ якҷоя омӯхта шавад, то ки барои муҷтаҳидони усули 
фиқҳ ва муолиҷаи муаммоҳое, ки дар Олами Ислом ва дигар ҷабҳаҳо 
ҳар рӯз пайдо мешаванд, қонунҳоро кашф намояд.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   389 

 

ФИҚҲ 

Маънои луғавии фиқҳ фаҳмидан аст. Масалан, Аллоҳ Таоло 
мегӯяд: 
   
 

" бисёре аз чизҳоеро ки мегӯӣ намефаҳмем  " [11:91].  

 

Фиқҳ илмест, ки ба донистани ҳукмҳои шаръӣ бо роҳи тафаккур 
ва далеловарӣ хос мебошад. Дар ҳақиқат донистани ҳукмҳои шаръӣ 
баробари нозил шудани онҳо оғоз ёфта, баъд аз ҳиҷрат ба Мадина 

аз Макка инкишоф ёфта буд. Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص пайғамбар фиристода 

шуда, дар Макка 13 сол истоданд. Сипас дар Мадина тахминан 10 
сол умр ба сар бурданд. Қуръон карим дар ин муддат нозил шуд. 
Оятҳои ҳукм дар Мадина нозил шудаанд. Дар ин муддат Расулуллоҳ 

 ҳукмҳоеро мегуфтанд, ки ба воқеаҳои дарбаргирифтаи Қуръон ва ملسو هيلع هللا ىلص

муолиҷаи муаммоҳои содиршуда тааллуқдор буд.  

Қисми Қуръон, ки дар Макка нозил шудааст, аз се ду ҳиссаи 
Қуръонро ташкил кард ва ин оятҳо маккӣ номида шуд. Оятҳои 
маккӣ ба ҳукм тааллуқдор нест, балки асли динро баён карда, ба он 
даъват мекард. Масалан, ба Аллоҳ, пайғамбараш, рӯзи охират имон 
овардан, ба намоз фармудан, муҷассам кардани сифатҳои хулқӣ, чун 
ростгӯӣ ва амонат, аз амалҳои ношоиста боздоштан, чун зино, 
одамкушӣ, зинда ба зинда гӯр кардани духтарон, аз тарозу задан ва 
ҳоказо. Қисми дигари Қуръон да Мадина нозил шудааст, ки онҳоро 
оятҳои маданӣ мегӯянд. Онҳо оятҳои ҳукм буданд, ки аз муомилаҳо, 
чун хариду фурӯш, иҷора ва рибо, аз ҷиноятҳо, чун ҳадҳои зино ва 
дуздӣ, куштани касе, ки барқасд қатл кардааст, ҷазодиҳии ғоратгар 
ва аз далелҳои ошкоро, чун гувоҳии зино ва чизҳои дигар 
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иборатанд. Ҳамчунин ҳукмҳои ибодат, чун рӯза, закот, ҳаҷ ва ҷиҳод, 
нозил шуданд. Аз ин ҳама аён мегардад, ки гарчи дар Макка ҳукмҳои 
намоз омада бошад ҳам, он донистани аксари ҳукмҳоро ташаккул 
дода наметавонист, балки ҳамагӣ донистани навъи онҳо буд. Аммо 
дар оятҳое, ки дар Мадина нозил шуданд, ҳамаи ҳукмҳо баён карда 
шуд, ки донистани онҳо фиқҳ гуфта мешавад. Барои ҳамин гуфтан 
мумкин аст, ки фиқҳ дар Мадина оғоз ёфтааст. Азбаски фиқҳ 
ҳукмҳои амалӣ мебошад, барои муолиҷаи воқеаҳои рӯйдиҳанда 
нозил мешуд. Оятҳои ҳукм нисбат ба ҳодисаҳои рухдиҳанда зиёд 
буда, касоне, ки дар ягон масъала ихтилоф мекарданд, ба 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص барои пурсидани фатво муроҷиат мекарданд ва 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص бо ҳукми Аллоҳ ҳукм мекарданд ё нисбат ба 

муаммоҳои мӯҳтоҷи муолиҷа (ҳалталаб) оятҳоро қироат 
мекарданд. Ин ба нузули Қуръон дар ҳоли қисм ба қисм вобаста буд. 
Барои ҳамин қонунгузорӣ дар нузули оятҳо акси худро меёфт. 
Оятҳои Қуръон тахминҳое, ки эҳтимоли пайдо шудан дорад, 
муолиҷа намекард, балки масъалаҳо ва муаммоҳои миёни 
мардумро, ки дар амал рух додааст муолиҷа мекард. Қуръон то 

вафот кардани Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص нозил шуд. Аллоҳ Таоло динро комил 

кард ва онро бо воситаи ояти сураи "Моида" ба Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص хабар 

дод:  

 

 

 

" Имрӯз дини шуморо ба камол расонидам ва неъмати Худ бар
шумо тамом кардам ва Исломро дини шумо баргузидам " [5:3].  

 

Ҳамин тавр, ҳукмҳо ба пуррагӣ комил шуданд. Қуръон ва сухан, 

амал ва сукутҳои Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص тамоми навъи амалеро, ки аз тарафи 

инсон содир мегардад, дар бар мегирад. Баъзеи ин ҳукмҳо аз ибодат, 
чун намоз ва закот, баъзеи дигар аз хулқ, чун ростгӯӣ ва амонат, 
баъзе аз муомилот, чун хариду фурӯш ва иҷора, баъзе аз уқубот, чун 
одамкушӣ ва дуздӣ, баъзе аз баййинот, чун шаҳодат ва ҳуҷҷати 
хаттӣ, баъзе аз корҳои сиёсӣ, чун сиёсати дохилӣ: ҳукмҳои Халифа 
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ва қазо ва чун сиёсати хориҷӣ: ҳукмҳои ҷанговарон ва созишномаҳо 
иборат буд. Бинобар ин баробари ба вуҷуд омадани ҳукмҳои шаръӣ 
фиқҳи исломӣ ба вуҷуд омад. Зеро фиқҳ донистани ҳукмҳои Шореъ 
мебошад. 

ИНКИШОФИ ФИҚҲ 

Фиқҳ қуллаи баландтарини маърифати исломист, он ба ҷомеа 
таъсири калон мерасонад. Фиқҳ қисми муҳимтарини сақофати 
исломист. Зеро сақофати исломӣ аз Китобу суннат ва илме иборат 
аст, ки аз ҳарду гирифта шудаасту ба фаҳмидани ҳарду хос 
гардонида шудааст. Сақофати исломӣ, гарчи илмҳои забони арабӣ, 
ҳадис ва тафсирро дар бар гирад ҳам, муолиҷаи фикрҳои вобаста ба 
ҷаҳонбинӣ ва муаммоҳои ҳаётӣ мебошад. Ба таври дигар гӯем, 
сақофат дар ақида ва ҳукмҳои шаръӣ ба назар мерасад. Чунки 
сақофат ба омӯзиши (ёндашиш) муаммоҳои ҳаёт татбиқи амалӣ 
мебошад, илова бар ин, бештар фикрҳои ақидавӣ ва муолиҷаҳо, 
яъне ҳукмҳоро дар бар мегирад. Фиқҳ фақат донистани ҳамин 
ҳукмҳост.  

Сақофати исломӣ ва донистани ҳукмҳои шаръӣ аз фиристода 

шудани Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص оғоз ёфтааст ва он кас манбаи ин ҳукмҳо 

буданд. Чунки он кас барои таълим додани дини Аллоҳ ба инсонҳо 
фиристода шудаанд. Аллоҳ Таоло марҳамат мекунад:  

 

 

" Эй паёмбар он чиро аз Парвардигорат бар ту нозил шудааст ба

мардум бирасон Агар чунин накунӣ амри рисолати ӯро адо

накардаӣ  " [5:67],   

 
 

 

" ҳамроҳ бо далелҳои равшан (мӯъҷизаҳо) ва китобҳо ва бар ту
низ Қуръонро нозил кардем то он чиро барои мардум нозил

шудааст барояшон баён кунӣ ва бошад ки бияндешанд "[16:44].  



   392 

 

Ғайр аз Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ягон мусулмон дар ҷаҳонбинӣ ё ягон ҳукм 

мустақилона фикри худро дода наметавонист. Чунки миёни онҳо 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص вуҷуд доштанд, онҳо дар муаммои пешомада имкон 

доштанд, ки ба Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص муроҷиат намоянд ва ҳеҷ кас дар ягон 

ҳодиса ба хоҳиши худ амал намекард. Барои ҳамин агар ба 
саҳобагон ягон ҳодиса пеш меомад ё дар байнашон ягон ихтилоф 

сар мезад ё ба сарашон ягон фикр меомад, ба Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

муроҷиат мекарданд. Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص дар миёни онҳо ҳукм мекарданд, 

ба саволҳо гоҳ бо оят ва гоҳ бо ҳадис ҷавоб мегардониданд. Гуфта 

мешавад, ки баъзе саҳобагон дар асри Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص иҷтиҳод карда, 

бо иҷтиҳоди худ дар баъзе масъалаҳо ҳукм баровардаанд. Агар ба 
ин гуфта таваққуф кунем, иҷтиҳоди саҳобагон манбаи ҳукмҳои 
шаръӣ нест, балки ҳамагӣ фаҳмидани шариат бо фармони 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص буд. Ҳолате, ки ин иҷтиҳодҳо ба вуҷуд омадаанд, ба 

ҳамин далолат мекунад. Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص Алӣ ибни Абӯтолиб  -ро ба 

Яман қозӣ таъин карданд ва ба ӯ гуфтанд: 

 

"Албатта Аллоҳ қалбатро ҳидоят карда, забонатро бурро 
кунад. Агар дар наздат ду хусуматгар нишинад, чунон ки 
аввалини онҳоро мешунавӣ, дуюмашро низ бишнав, бе ин ҳукм 

накун. Ин ба ту ёрӣ медиҳад, ки ҳукмро равшан намоӣ". Набӣ ملسو هيلع هللا ىلص 

ҳангоми ба Яман фиристодани Муоз ибни ҷабал гуфтанд:  
 

"Агар дар Китоби Аллоҳ ва суннати расулаш чизи 
ҳукмкунандаро наёбӣ, чӣ кор мекунӣ?" Муоз гуфт: "Бо раъйи худ 

иҷтиҳод мекунам". Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд: "Ҳамд он Худоеро, ки 

фиристодаи Расулуллоҳро ба чизи розишавандаи Аллоҳ ва 

расулаш муваффақ кардааст". Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص Ҳузайфа ибни 

Ямонро фиристоданд, то миёни ду ҳамсоя, ки дар хусуси девори 

миёнашон ҷанҷол бардошта буданд, ҳукм кунад. Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

ба Амр ибни Ос гуфтанд: "Дар ин масъала ҳукм кун". Амр гуфт: 

"Оё ман итиҳод кунам, ҳол он ки шумо ҳастед?" Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص 

гуфтанд:   
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"Бале, агар дуруст иҷтиҳод кунӣ, бароят ду савоб ва агар 
хато кунӣ, як савоб".  

Ин воқеаҳо нишон медиҳад, ки иҷтиҳоди мусулмонон дар даври 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص бо фармони Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص буд. Барои ҳамин 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص манбаи ин иҷтиҳодҳо ба шумор мераванд. Аз ин рӯ, 

дар замони Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص манбаи тамоми сақофатҳои исломӣ 

мавҷуд аст. Ин муддат аз фиристода шудани Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ҳамчун 

расул то вафоти он кас 22 сол ва якчанд моҳро ташкил мекунад. Дар 
ин муддат Қуръон ва суннат пурра (комилан) нозил шуд. Қуръон ва 
суннат насси ягонаанд, ки манбаи фикрат, ҳукм ва сақофати исломӣ 
ба ҳисоб меравад.  

Баробари он ки соли 11-уми ҳиҷрат Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص вафот 

карданд, замони саҳобагон оғоз шуд. Ин замони тафсир буд ва дар 
воқеаҳое, ки насс вуҷуд надошт, дарҳои истинбот кушода шуд. 
Саҳобагон диданд, ки нусусҳои Қуръон ва суннат дар байни 
мусулмонон оммавӣ гаштааст. Чунки нусусҳои Қуръон дар 

саҳифаҳои хос, ки дар хонаи Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ва баъзе саҳобагон нигоҳ 

дошта мешуд, китобат шуда буд. Нусусҳои Китоб ва суннат фақат ба 
ҳодиса ва масъалаҳое, ки ҳамон вақт рух доданд, ҳукмҳои шаръӣ 
баровард, ба воқеаҳои тахминӣ, ки эҳтимоли рух додан доштанд, 
ҳукми шаръӣ нест. Дар ҳаёти мусулмонон воқеа, масъала ва 

эҳтиёҷҳое пайдо шуданд, ки дар замони Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص вуҷуд 

надошт, дар нусусҳои гузоштаи Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص оид ба ҳукми онҳо 

ягон насс ёфт намешуд. Ҳамчунин ҳар як мусулмон қодир набуд, ки 
ба нассҳои Китоб ва суннат муроҷиат карда, ҳукмҳоро бифаҳмад. 
Чунки зарурати ҳаётӣ касонеро тақозо мекард, ки ба омма ҳукмҳои 
Исломро мефаҳмонанд. Барои ҳамин саҳобагон ҳис карданд, ки 

интишори Қуръони Карим ва ҳадисҳои Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص дар дӯши 

онҳост. Сипас Қуръон ҷамъоварӣ карданд ва бо теъдоди зиёд 
нусхабардорӣ карда, ба мусулмонон интишор доданд (паҳн 
намуданд). Онҳо эътимодро ба ривояти суннат кафолат дода, 
чораҳои эҳтиётӣ андешиданд, ки ровиёнро тафтиш мекунад, яъне 
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дарк карданд, ки тафсир ва равшан кардани нусусҳои суннат дар 
дӯши онҳост ва ба мардум динро омӯхтанд. Сипас дар бораи 
фатводиҳӣ дар воқеа ва ҳодисаҳое, ки дар Китоб ва суннат насс 
надошт, андешида, ҳукмҳоеро, ки ба масъалаҳои пешомада лозим 
буд, истинбот карданд. Ҳамин тавр, вазифаи диниро ба дараҷаи 
аъло адо намуданд.  

Тариқати саҳобагон дар ҳукмҳои шаръӣ ин буд, ки онҳо агар аз 
Қуръон ва суннат ягон нассро ёбанд, ки ба ҳукми воқеаи пешомада 
далолат мекунад, ба фаҳмидани он ва дарки мақсади он тамоми 
қувваи худро сарф мекарданд. Агар онҳо ба ҳукми воқеа дар Китоб 
ва суннат ягон насс ёфта натавонанд, барои истинботи ҳукми он ба 
иҷтиҳод шурӯъ мекарданд. Онҳо дар иҷтиҳоди худ ба фаҳмидани 

нусусҳои шаръӣ, ки бо воситаи нузули оятҳо ба Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ва 

татбиқи онҳо ба воқеа ба даст дароварда буданд, такя мекарданд. 
Аз тафтиши воқеаҳое, ки онҳо иҷтиҳод кардаанд, ҳамин чиз маълум 
мешавад, ки онҳо ҳукми бенассро ба ҳукми бонасс қиёс карда, ҷалб 
кардани манфиат ва дафъ кардани зарарро иллати ҳукмҳо 
медонистанд. Онҳо манфиатеро, ки шариат нишон додааст, дуруст 
дониста, манфиатҳои бенассро ба манфиатҳои бонасс қиёс 
мекарданд. Онҳо дар бораи манфиат фикри худро намегуфтанд. 
Чунки изҳори фикр дар бораи манфиат манъ шуда буд. Муаррихон, 
муҳаддисон ва фиқҳшиносон иҷтиҳодҳои зиёди саҳобагонро 
овардаанд. Аз иҷтиҳоди он дараҷаи вобастагии онҳо ба шариат ва 
андозаи кӯшишҳояшон дар фаҳмидани шариат аён мегардад. Дар 
замони Умар  воқеаи зани падар ва қотили хушдори (ҷазмани) 
ҳамон зан рух дод. Умар бо дудилагӣ гуфт: "Оё барои як нафар ҳамин 
қадар одам кушта мешавад?" Он гоҳ Алӣ  гуфт: "Агар дар 
дуздидани шутур якчанд нафар иштирок карда, онро миёни худ 
тақсим мекарданд, магар дасти ҳамаашонро мебуридед?" Умар 
гуфт: "Бале". Алӣ гуфт: "Ин низ монанди ҳамон аст". Сипас Умар  
ба раъйи Алӣ  амал намуда, ба омилаш мактуб навишт: "Ҳар дуро 
бикуш" ва гуфтанд: "Агар дар куштани он тамоми аҳли Санъо 
иштирок мекарданд, ҳамаашонро қатл мекардам". Онҳо дар 
масъалаҳои муштарак баҳс мекарданд. Масалан, чун зане, ки 
шавҳар, модар, бародарони аз як модар ва бародарони аз як падару 
модар дошт, вафот кард, Умар ба шавҳар нисф, ба модар шашяк 
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ҳисса ва ба бародарони аз як модар сеяк ҳиссаи меросро дод, аммо 
ба бародарони аз як падару модар ҳеҷ чиз намонд. Он гоҳ ба ӯ 
гуфтанд:  

"Оё фикр кардӣ, ки падари мо хар буд? Магар мо аз як модар 
нестем?" Умар аз раъйи худ баргашт ва ҳукмро тағйир дод. Агар 
манфиат аз насс фаҳмида шавад, манфиатеро, ки барои он омадааст, 
хуб медонистанд. Ин қавли Аллоҳ Таоло мисол шуда метавонад:   

 

 

" Садақот (закот) барои фақирон асту мискинон ва коргузорони

ҷамъоварии он Ва низ барои ба даст овардани дили 

мухолифон" [9:60].  

 

Дар ин оят Аллоҳ гуфт, ки ба касоне, ки қалбашон ба Ислом моил 
аст, яъне ба Ислом нав даромадаанд, закот дода шавад. Аз 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص собит шудааст, ки ба баъзе касоне, ки қалбашон ба 

Ислом моил шуда буд, закот додаанд. Ривоят ҳаст, ки Умар баъд аз 

вафоти Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ба ин гуна касон закот доданро манъ кард ва 

ба онҳо гуфт: "Аллоҳ Исломро иззат дод, Аллоҳ аз шумо беҳоҷат 
шуд, агар шумо ба Ислом баргардед, бигардед, дар акси ҳол миёни 
мову шумо фақат шамшер ҳаст". Ба фикр Умар, улфаткунонии 
қалбҳо бо сабаби заифии давлат буд. Фақат аз рӯи мӯҳтоҷӣ қалбҳо 
моил карда мешаванд. Умар, баъд аз он ки ба моил кардани қалбҳо 
эҳтиёҷ намонд, ҳисоб кард, ки ба ин зарурат нест.  

Саҳобагон нусусҳои шаръиро, ки намедонистанд, бо воситаи 
пурсидан меомӯхтанд. Саҳобагон ҳамон вақт ҷамъ омада, Қуръон ва 
суннатро меомӯхтанд. Агар онҳо ҳукми масъалаи баҳсшавандаро 
(баҳсталаб)-ро аз Китоб ва суннат ёфта наметавонистанд, агар ягон 

кас донад, ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص дар ин бора ҳукм баровардаанд, аз ӯ 

мепурсиданд. Барои ҳамин онҳо ба якдигар муроҷиат мекарданд. 
Барои баҳси ягон масъала ва изҳори раъй дар бораи он ҷамъ 
меомаданд. Абӯбакр ва Умар ҳукм бароварда ба мардум муроҷиат 
мекарданд. Бағавӣ дар китоби "Масобиҳуссуннат" ("Чароғи 
суннат") ривоят мекунад: "Агар ба назди Абӯбакр бо ягон ҷанҷол 
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меомаданд, ба Китоби Аллоҳ менигарист. Агар аз он барои ҳукм насс 
ёбад, бо он ҳукм мебаровард. Дар акси ҳол, агар дар ин бора вуҷуд 

доштани суннати Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص-ро медонист, бо он ҳукм 

мебаровард. Дар акси ҳол ба мусулмонон муроҷиат мекард. Аксар 

вақт якчанд нафар омада ҳукмҳои Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص-ро мегуфтанд. Он 

гоҳ Абӯбакр мегуфт: "Ҳамд Аллоҳро, ки дар байни шумо 
ҳифзкунандагони хабари Набиро офаридааст". Агар Абӯбакр дар 

ягон кор суннати Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص-ро намеёфт, аз мардум бузургон ва 

солеҳонро ҷамъ оварда, аз онҳо маслиҳат мепурсид. Агар онҳо ба 
ягон кор иҷмоъ кунанд, бо ҳамон чиз ҳукм мебаровард. Мегӯянд, ки 
Умар гарчи худаш фақеҳ бошад ҳам аз саҳобагон маслиҳат 
мепурсид. Ҳатто аз ӯ ягон чизро пурсанд, мегуфт: "Алӣ ва Зайдро ба 
назди ман хонед". Бо маслиҳати онҳо ҳукм мебаровард. Бо сабаби ба 
ин тариқ ба якдигар муроҷиат кардани саҳобагон дар раъйҳо 
ихтилоф кам буд. Чунки ба якдигар нигоҳ ва ҳуҷҷатеро, ки далел 
меовард, нишон медод. Саҳобагон, гарчи дар баъзе ҳукмҳо раъйи 
ихтилоф дошта бошанд ҳам, ин фақат дар фаҳмидан буд.  

Вақте ки футуҳотҳо вусъат ёфта, саҳобагон ба шаҳрҳои гуногун 
пароканда шуданд, ҷамъшавии онҳо душвор гашт, барои он ки 
ҳамаашон аз рӯи раъйи худ ҳодисаи пешомадаро омӯхтанашон  
зарур буд, ба маҷлис кардан имконият ёфта наметавонистанд. Дар 
тамоми шаҳрҳо мусулмонон як ё якчанд саҳоба буд ва онҳо манбаи 
асосии ҳукмҳо ба ҳисоб мерафтанд. Онҳо ҳукмҳоеро, ки дар бораи 
онҳо насс вуҷуд надошт, истинбот карда, нусусҳоро шарҳ медоданд. 
Ҳамчунин онҳо ба инсонҳо аз Китоб ва суннат таълим медоданд. 
Суннат ҷамъоварӣ ва китобат нашуда буд. Барои ҳамин дар воқеаи 
ягона раъйи саҳобагон гуногун буд. Ҳар яки онҳо ба раъйе, ки худаш 
истинбот карда, фатво додааст, далел доштанд. Лекин ҳамаи ин 
раъйҳо дар назари онҳо ҳукмҳои шаръии мақбул буд. Чунки 
ихтилофи онҳо фақат дар фаҳмидан буд, вале дар иҷтиҳод тариқати 
ягона доштанд. Аз рӯи ин тариқат, Қуръон ва ҳадисро, ки нассро 
овардаанд, ба эътибор гирифта, нусусҳоро сахт тафтиш кардан ва 
фақат манфиати фармудаи шариатро ба инобат гирифтан лозим 
буд. Дар иҷтиҳод тариқати ягона доштани онҳо ба ихтилофи онҳо 
дар фаҳмидан таъсир нарасонид, баръакс ин ихтилоф ба рушду 
густариши фиқҳ сабаб шудааст. Ихтилоф дар фатвоҳои саҳобагон, 
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ки ба миқдори ҳодиса ва масъалаҳои пешомада буд, байни онҳоро 
вайрон накард ва аз фуруот берун набаромад. Сабаби ихтилоф дар 
байни саҳобагон ду навъ буд:  

Якум: На далолати қатъӣ, балки далолати зоннӣ доштани 
аксари нусусҳои Қуръон ва суннат нисбат ба мақсаде, ки аз онҳо сар 
мезанад. Нусусҳо мумкин аст як маъноро диҳанд, зеро дар насс аз 
ҷиҳати луғавӣ лафзҳои муштарак дар байни ду ё бештар маъно ё 
лафзи умумӣ, ки эҳтимол хос шудан дорад, мавҷуданд. Ҳамчунин 
нусусҳо метавонанд маънои дигарро диҳанд. Ҳар як саҳобии 
муҷтаҳид ин масъалаҳоро мувофиқи қаринаҳое, ки дар эътибори ӯ 
қавӣ буд, мефаҳмид.  

Дуюм: Суннат барои манбаи баробар шудан ба тамоми 
муслумонон дар як китоб таълиф нашуда буд ва ба ҷамъоварии он 
ҳамчун маҷмӯъе, ки дар байни мусулмонон паҳн карда мешавад, 
иҷмоъ карда нашуда буд, балки он бо воситаи ривоят ва ҳифзкунӣ 
сайр мекард (кӯчида мегашт). Аксар вақт муҷтаҳиди мисрӣ 
суннатре медонист, ки муҷтаҳиди димишқӣ намедонист. Агар 
саҳобии муҷтаҳид, агар аз дигарон суннатеро, ки худаш намедонад, 
медонист, фатвоашро тағйир медод. Ин чиз сабаби ихтилоф дар 
фуруот буд. Лекин онҳо дар далел ва усулҳо ихтилоф накардаанд. 
Барои ҳамин тариқати онҳо дар иҷтиҳод мухталиф набуд.  

Хуллас, саҳобагон олимони шариат буданд. Онҳо аз Қуръон 
таълим гирифта, ҳадис омӯхтаанд. Бо сабаби он ки ба сайидамон 

Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص ҳамроҳӣ мекарданд, иҷрои ҳукмҳои Исломро дида 

буданд. Онҳо дар байни мардум ҳукм мекарданд, динро таълим 
медоданд. Ба аҳолии шаҳре, ки дар он истиқомат доштанд, машъал, 
амонатдори шариат, мӯъмини ба даъвати исломӣ содиқ буданд, ба 
мардум Қуръон тиловат мекарданд, шариат ва ҳукмҳоро таълим 
медоданд. Онҳо вақте ки ба мардум аз Ислом таълим медоданд, 
роҳи амалиро пеш мегирифтанд. Ба мардум Ислом ва ҳукмҳои онро 
таълим медоданд, илова бар ин ҳукмҳо тариқатеро, ки дар 
муолиҷакунии муаммоҳои ҳаёт истифода бурда мешавад, таълим 
медоданд. Онҳо дар як вақт ҳам ҳоким ва ҳам муаллим буданд. 
Мардум аз саҳобагон сақофат, Ислом ва ҳукмҳоро мепурсиданд, 
медонистанд. Раъйҳое, ки саҳобагон дар ҳукмҳо равшан карданд, 

фатво номида шуд. Аз саҳобагон Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص беш аз як саду сӣ 
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мард ва зан фатво азёд кардаанд. Аз саҳобагон касоне, ки дар фатво 
олимтар ва бештар фикр додааст, ҳафт кас аст. Онҳо номи шахси 
фатвои фаровон диҳандаро гирифтаанд: Умар, Алӣ, Ибни Масъуд, 
Оиша, Зайд ибни Собит, Ибни Аббос, Ибни Умар. Халифаҳо, волиён 
ва дигар ҳокимон дар бораи ҳукм фиқҳшинос ва олими соҳаи 
шариат буданд ва бо фатво шуғл меварзиданд. Барои ҳамин Ислом 
дар он таҷассум ёфта, зеҳнҳоро бо сақофати Ислом обод кард. Онҳо 
фармон, боздошт ва ҳукмҳоро иҷро мекарданд. Халифа ва волӣ бо 
мулоҳизакорӣ амал мекард ва ҳукмҳоро ба ҷо меовард. Барои ҳамин 
амалҳои онҳо дуруст, корҳояшон мустақим, панду насиҳаташон 
қаноатбахш, забонашон ростгӯ, ҳукмҳояшон одилона буд. Як 
ҷамоат аз тобеинҳо аз саҳобагон Қуръонро гирифта, суннатро 
омӯхтанд. Фатвоҳоро азёд карданд, аз онҳо роҳҳои истинботи 
ҳукмро омӯхтанд. Барои ҳамин онҳо баъд аз саҳобагон дар фиқҳ ва 
истинбот ҷои онҳоро ишғол карданд. Баъзе тобеинҳо: Саид ибни 
Мусайяб дар Мадина фатво медоданд ва баъзе: Саид ибни ҷубайр 
дар Кӯфа ва дар асоси иҷтиҳоди худ ҳукмҳоро истинбот мекарданд. 
Онҳо пеш аз ҳама ба Китоби Аллоҳ ва суннати расулаш 
менигаристанд. Агар аз онҳо наёбанд, фатвоҳои саҳобагонро 
меомӯхтанд. Тобеинҳо дар бораи фатвои саҳобагон аз ҷиҳати фиқҳӣ 
раъйи гуногун доштанд, онҳо як фатворо аз фатвои дигар 
пурқувваттар дониста, фатвои баъзе саҳобагонро мегирифтанд ва 
ба фатвои баъзеи дигар зид мебаромаданд. Тариқати тобеинҳо дар 
истинботи ҳукм айнан монанди тариқати саҳобагон буд. Барои 
ҳамин фатвоҳои онҳо нисбат ба воқеа ва масъалаҳо бетахмин амалӣ 
буд. Сабабҳои ихтилофи тобеинҳо низ мисли сабабҳои ихтилофи 
саҳобагон на дар далелҳои шаръӣ, балки оид ба фаҳмидани насс буд. 
Барои ҳамин ягон ихтилофе рух надод, ки ҳаётро тағйир диҳад.   
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АСАРИ МУНОЗИОТ ВА МУНОЗИРОТ ДАР ФИҚҲИ ИСЛОМӢ 

Дар замони саҳобагон ва тобеинҳо ду воқеа содир шуд. Яке: қатл 
карда шудани Усмон ва дигаре: мунозираҳое, ки миёни уламо сар 
зад. Дар натиҷа дар бораи навъи далелҳои шаръӣ ихтилоф сар зад 
ва ин чиз ҳизбҳои сиёсӣ ва якчанд мазҳабҳои фиқҳии навро ба вуҷуд 
овард. Воқеаи якум: Ба Алӣ ибни Абӯтолиб зид баромадани Муовия 
ибни Абӯсуфён баъд аз кушташавии Усмон ибни Аффон ва байати 
хилофат ба Алӣ ибни Абӯтолиб. Ин ҷанг дар байни ду фирқа буд ва 
бо ҳукми ду ҳакам ба охир расид. Дар натиҷа ҳизбҳои сиёсӣ пайдо 
шуданд, ки раъйи худро доштанд. Раъйи онҳо аз ҷиҳати сиёсӣ дар 
бораи Халифа ва хилофат буд ва баъдтар ҳукмҳои зиёдро дар бар 
гирифт. Аз мусулмонон ҷамоае пайдо шуд, ки ҳам ба сиёсати 
хилофати Усмон, ҳам ба ҳакам кардани ду каси тарафайн розӣ 
шудани Алӣ ва ҳам ба ғасби хилофат (бо зӯри қувва гирифтани 
ҳокимият) аз тарафи Муовия зид баромаданд. Онҳо раъй доштанд, 
ки мусулмонон бояд ба Халифаи мусулмонон бе ягон маҷбурият ва 
ихтиёран байат диҳанд. Ҳар як инсоне, ки ба хилофат муносиб 
дониста мешавад, метавонад Халифа шавад, модом ки мард, 
мусулмон, одил бошад, агарчи ҳабаш ва ғулом бошад ҳам, 
мусулмонон бояд ба ӯ байат кунанд ва бо ин байат ба ӯ хилофат дода 
шавад. Агар фармони Халифа ба Китобу суннат мувофиқ бошад, 
фақат ҳамон вақт итоати ӯ воҷиб аст. Онҳо ҳукмҳои ҳадисеро, ки 
Усмон, Алӣ, Муовия ривоят кардаанд ё саҳобаи ба онҳо ёридода 
гуфтааст, намегирифтанд ва ҳадисҳо, раъйҳо ва фатвоҳои онҳоро 
рад менамуданд. Ба ривояти касоне, ки худашон меписандиданд, 
эътибор дода, фақат раъйи худ ва уламои худро эътироф 
мекарданд. Онҳо фиқҳи хоса доранд. Онҳо хавориҷон мебошанд. Дар 
байни мусулмонон боз як ҷамоат пайдо шуд, ки Алӣ ибни Абӯтолиб 
ва зурриёти ӯро дӯст медоштанд. Ба фикри онҳо, Алӣ ва зурриёти ӯ 

ба хилофат аз ҳама ҳақдортаранд, Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص баъд аз он кас ӯро 

ба хилофат тавсия кардаанд. Онҳо ҳадисҳои басо зиёдро, ки 
саҳобагон гуфтаанд, рад карданд ва ба раъй ва фатвоҳои саҳобагон 
эътибор надоданд. Онҳо фақат ба ҳадисҳое, ки аз оли байт (авлоди 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص) ривоят шудааст ва ба фатвоҳое, ки аз худашон содир 

шуд, эътибор нигарониданд. Онҳо низ фиқҳи хоса доранд. Онҳо 
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шиаҳо мебошанд. Аммо мусулмонони ҷумҳур аз роҳи ин гурӯҳҳо 
пайравӣ накарданд. Ба фикри онҳо, Халифа, агар аз Қурайш бошад, 
ба ӯ байат дода мешавад. Онҳо тамоми саҳобагонро бе истисно 
ҳурмату эҳтиром мекарданд. Онҳо мепиндоштанд, ки хусуматҳои 
миёни онҳо ба масъалаи иҷтиҳодии ҳукмҳои зоннии шаръӣ вобаста 
аст ва ба куфру имон алоқа надорад. Онҳо бе ҷудо кардани 
саҳобагон ҳар як ҳадиси саҳеҳро, ки саҳобӣ ривоят кардааст, ҳуҷҷат 
медонистанд. Чунки тамоми саҳобагонро одил ҳисобида, фатво ва 
раъйҳои онҳоро қабул мекарданд. Барои ҳамин ҳукмҳои онҳо дар 
якчанд масъалаҳо бо ҳукмҳои дигар ҳизбҳои сиёсӣ мувофиқат 
намекард. Онҳо дар ҳукм, дар роҳҳои истинбот (тариқати истинбот) 
ва навъҳои далел аз ҳам тафовут доштанд.  

Аз ин аён мегардад, ки фитна ҳолати сиёсӣ ва фиқҳиро ба вуҷуд 
овардааст ва таъсири он боиси ихтилофот гардидааст. Лекин ин 
ихтилоф дар бораи шариат нест, балки ихтилоф дар бораи 
фаҳмидани шариат аст. Барои ҳамин ихтилофоти онҳо, гарчи аз 
фуру ва ҳукмҳо, ба усул, далелҳо ва тариқати истинбот гузашта 
бошад ҳам, аздусар ҳамаашон мусулмонанд.  

Воқеаи дуюм: мунозираҳое, ки дар байни улама ба миён 
омадааст. Ин чиз на ба ихтилофи сиёсӣ, балки ба баҳси фиқҳӣ сабаб 
шуд. Чунки ин ихтилоф дар бораи Халифа, хилофат ё низоми ҳукм 
нест, балки ихтилоф дар бораи ҳукмҳо ва тариқати истинботи онҳо 
буд. Сабаб ин аст, ки дар байни баъзе муҷтаҳидон мунозира ва 
ихтилофот рух дода, дар тариқати иҷтиҳоди онҳо ихтилофро пайдо 
кард. Масалан, дар Мадина миёни Рабиа ибни Абӯабдураҳмон ва 
Муҳаммад ибни Шиҳоб Зуҳрӣ дар бораи истинботи ҳукмҳо баҳсҳо 
ба вуҷуд омад. Дар натиҷа аксари фуқаҳои Мадина маҷлиси Рабиаро 
тарк карданд ва ба ӯ лақаби "Рабиатурраъй"ро гузоштанд. Айнан 
воқеаи монанди ҳамин дар Кӯфа миёни Иброҳим Нахаӣ ва Шаъбӣ 
рух дод. Дар натиҷаи ин мунозираҳо дар бораи тариқати истинботи 
ҳукмҳо якчанд раъйҳо пайдо шуд ва муҷтаҳидон бо якчанд роҳ ба 
иҷтиҳод пардохтанд. Дар нимаҳои асри дуюми ҳиҷрат ин тариқатҳо 
ва ихтилофоти иҷтиҳод кушоду равшан ба назар расид ва якчанд 
раъйҳо пайдо шуд. Ба тобеин касоне пайравӣ карданд, ки аз уламо 
ва муҷтаҳидон иборат буданд. Аммо дар байни касоне, ки баъд аз 
онҳо омаданд, ихтилоф тақвият гирифт. Ихтилофоти оно дар 
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сарҳадди фаҳмидани насс бознаистод, балки ба далели шаръӣ ва 
маъноҳои луғавӣ кӯчид (таҷовуз кард, гузашт). Барои ҳамин онҳо 
ҳам дар усул ва ҳам дар фуру созиш карда натавонистанд. Онҳо ба 
якчанд фирқаҳо тақсим шуданд ва ҳар як фирқа мазҳаби худро ба 
вуҷуд овард. Дар натиҷа мазҳабҳо пайдо шуда, шумораи онҳо аз 
панҷ-шаш адад афзуд. Ихтилоф дар тариқати иҷтиҳод ба се масъала 
тааллуқ дорад: якум, ихтилоф дар манбаъҳое, ки ҳукмҳои шаръӣ аз 
онҳо истинбот мешаванд, дуюм, ихтилоф дар нигоҳ ба насси шаръӣ, 
сеюм, ихтилоф дар баъзе маъноҳои луғавӣ, ки дар фаҳмидани насс 
татбиқ карда мешаванд.  

Масъалаи якум дар чор ҳолат инъикос меёбад:  

1.  
Тариқати (роҳи) ба суннат бовар кардан ва мизони пурзӯркунии як 
ривоят аз ривояти дигар. Ба суннат бовар кардан ба ривоят ва 
кайфияти он асос меёбад. Муҷтаҳидон дар ҳамин тариқати 
боваркунӣ ихтилоф карданд. Баъзеи онҳо бо суннати мутавотир ва 
машҳур ҳуҷҷат меоварданд ва чиЗеро ки фуқаҳои сиқот 
(боэътимод) гуфтаанд, пурзӯр мекарданд. Дар натиҷа машҳурро ба 
мутавотир ҳукм карданд. Ҳамин тавр, оммеро, ки дар Қуръон 
омадаст, хос гардониданд. Баъзеи онҳо бе ягон ихтилоф сухани аҳли 
Мадинаро қабул карданд ва хабарҳои оҳодеро, ки ба он хилоф 
меомад, рад карданд. Баъзеи дигар чи фуқаҳо бошад, чи 
ғайрифуқаҳо, чи аз оли байт бошад, чи на, чи ба сухани аҳли Мадина 
мувофиқ меояд, чи на фақат чизҳоеро, ки касони сиқот ва адул 
ривоят кардаанд, ҳуҷҷат медонистанд. Баъзеи онҳо ғайр аз ҳадиси 
имомони худ ровиёни дигарро ба ҳисоб нагирифтанд. Онҳо дар 
ривоят кардани ҳадис, ба инобат гирифтани он ва ҳукм баровардан 
тариқати хоса доранд. Онҳо ровиёне муайян доранд, ки такя 
мекунанд. Баъзе муҷтаҳидон дар бораи ҳадиси мурсал ихтилоф 
карданд. Он ҳадисест, ки тобеин бо фуругузор кардани саҳобӣ аз 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ривоят кардааст. Баъзе муҷтаҳидон ҳадиси мурсалро 

ҳуҷҷат карданд, баъзеи дигар онро ба инобат нагирифтанд.  

Ин ихтилоф дар боварӣ ба суннат аст. Суннатеро, ки баъзеҳо 
ҳуҷҷат меоварданд, баъзеи дигар ҳуҷҷат намедонист. Ин чиз боиси 
он гашт, ки суннатеро, ки дар назди баъзеҳо заиф буд, баъзеи дигар 
пурқувват донистанд. Ин ба ихтилоф дар кайфияти гирифтани 
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суннат ҳамчун далели шаръӣ такон дод, дар натиҷа дар далелҳои 
шаръӣ ихтилоф сар зад.  

2.  
Ихтилоф дар бораи фатвоҳои саҳобагон ва эътибори онҳо ба 
фатвоҳо. Муҷтаҳид ва имомон дар бораи фатвоҳои иҷтиҳодӣ, ки аз 
тарафи саҳобагон содир шудааст, ихтилоф карданд. Баъзеи онҳо 
пешниҳод карданд, ки ҳамаи ин фатвоҳоро гиранд, ба ягон адади 
онҳо муқайяд нашаванд, лекин аз ҳамаашон берун набароянд. 
Баъзе мепиндоранд, ки ин фатвоҳо иҷтиҳоди шахсиянд ва аз 
шахсони гуноҳкор содир шудаанд, ҳар кас метавонад аз онҳо 
фатвои дилхоҳро бигирад ё бар хилофи онҳо фатво диҳад, онҳо 
далелҳои шаръӣ нестанд, балки ҳукмҳои шаръиянд, ки истинбот 
карда шудааст. Баъзеи дигар баъзе саҳобагонро маъсум ва раъйи 
онҳоро далели шаръӣ донистанд. Пиндоштанд, ки сухани онҳо 

мисли сухани Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص, амалҳояшон мисли амалҳои 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص, суннатҳояшон мисли суннати Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص, аммо 

ғайр аз саҳобагон дигарон маъсум нестанд, раъйи онҳо далели 
шаръӣ ё ҳукми шаръӣ номида намешавад. Баъзеи дигар раъйҳои 
баъзе саҳобагонро, агар дар фитна иштирок карда бошанд, 
намегирифтанд ва агар дар фитна иштирок накарда бошанд, 
мегирифтанд. Аз ин ҷо ихтилофот дар далелҳо сар зад.  

3.  
Ихтилоф дар бораи қиёс. Баъзе муҷтаҳидон ҳуҷҷатовариро бо қиёс 
инкор карда, онро аз далели шаръӣ наҳисобиданд. Баъзеи дигар 
ҳуҷҷатовариро бо қиёс далели шаръӣ баъд аз Қуръон, суннат ва 
иҷмоъ медонистанд. Гарчи ба ҳуҷҷат будани онҳо иттифоқ кунанд 
ҳам, дар ҳукм дар бораи чизҳое, ки ба қиёс асос мешавад, созиш 
карда натавонистанд. Аз ин ҷо ихтилофот дар бораи далелҳо сар 
зад.  

4.  
Ихтилоф дар бораи иҷмоъ. Мусулмонон ба ҳуҷҷат эътибор кардани 
иҷмоъ созиш карданд (иттифоқ карданд). Баъзеи онҳо иҷмои 
саҳобагонро ҳуҷҷат медонанд. Баъзеи дигар иҷмои оли байтро 
мӯътабар меҳисобанд. Баъзе иҷмои аҳли Мадинаро ҳуҷҷат 
медонанд, баъзе иҷмои аҳли ҳал ва ақд (пешқадамон)-ро ҳуҷҷат 
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меномиданд. Баъзе иҷмои мусулмононро ҳуҷҷат медонанд. Баъзе 
мепиндоштанд, ки иҷмоъ ҳуҷҷат аст, чунки он ҷамъшавии раъй, 
барои ҳамин агар уммат ҷамъ омада ягон раъй диҳад (иттифоқ 
кунад), он иҷмоъест, ки ҳуҷҷат мешавад. Баъзе мегӯянд, ки иҷмои 
мӯътабар фақат барои ҷамъ шудани раъй нест, балки барои аз 
далел сарчашма гирифтан ҳуҷҷат мебошад. Масалан, саҳобагон ё 

оли байт ё аҳли Мадина ҳамроҳи Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص буданд ва ҳамаи 

онҳо адуланд. Агар ягон раъйи шаръӣ гӯянд, лекин далелашро 
ривоят накунанд, ин сухани онҳо сухан ё амал ё сукути Расулуллоҳ 

 мебошад, вақте ки онҳо ҳукмро мебиёранд, барои машҳур будани ملسو هيلع هللا ىلص

далели он зикр накардаанд. Барои ҳамин ҳуҷҷатшавии иҷмоъ дар 
назди онҳо аз далел сарчашма гирифтан аст. Барои ҳамин дар ягон 
кор ҷамъшавӣ, сипас ягон раъй додан иҷмоъ нест, балки гуфтани 
ягон бе созиш бо ҳам иҷмоъ аст. Аз ин ҷо ихтилофоти гуногун дар 
бораи далелҳо сар зад.  

Ин чор кор ихтилофи миёни муҷтаҳидонро тақвият бахшид. Он 
нафақат ихтилоф дар фаҳмидани насс, мисли ҳолати асри саҳобагон 
ва тобеинҳо буд, балки ба ихтилоф дар тариқати фаҳмидан табдил 
ёфт. Ба таври дигар гӯем, он нафақат ихтилоф дар ҳукм буд, балки 
ба ихтилоф дар тариқати истинботи ҳукм табдил ёфт. Аз ин ҷост, ки 
муҷтаҳидон Китоб, суннат, суханони ҳазрати Алӣ, иҷмои оли байт 
ва ақлро далелҳои шаръӣ медонанд. Баъзеҳо мепиндоранд, ки 
Китоб, суннат, иҷмоъ, қиёс, истиҳсон, мазҳаби саҳобӣ, шариати 
пешиниёни мо далелҳои шаръӣ мебошад. Баъзеи дигар мегӯянд, ки 
Китоб, суннат, иҷмоъ, қиёс ва истидлол далелҳои шаръӣ мебошад. 
Баъзе Китоб, суннат, иҷмоъро далелҳои шаръӣ гӯянд, баъзеи дигар 
Китоб, суннат, қиёс, масолиҳулмурсала ва дигарро далелҳои шаръӣ 
медонанд. Барои ҳамин онҳо дар бораи далелҳои шаръӣ иттифоқ 
карда натавонистанд (созиш карда натавонистанд, муттафиқ шуда 
натавонистанд, ба як фикр омада натавонистанд) ва ин чиз дар 
тариқати иҷтиҳод ихтилофро ба вуҷуд овард.  

Аммо дуюм коре, ки ба ихтилофи онҳо дар тариқати иҷтиҳод 
вобаста аст, муносибат ба насси шаръӣ мебошад. Баъзе муҷтаҳидон 
ба фаҳмидани иборае, ки дар насси шаръӣ омадааст, муқайяд 
буданд ва дар ҳудуди маъноҳои ифодакардаи ин ибора бозистода, 
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ба он муқайяд шуданд. Инонро аҳли ҳадис гуфтанд. Баъзеи дигар ба 
берун аз маънои ифодакардаи ибораи насс, ба маъноҳои иловагие, 
ки ақл дарк мекунад, менигаристанд. Инонро аҳли раъй номиданд. 
Аз ин ҷо муҷтаҳидон ба ду тақсим шудаанд: алҳи ҳадис ва аҳли раъй. 
Албатта ин тақсим маъно онро надорад, ки аҳли раъй дар 
қонунгузории худ ба ҳадис такя намекунанд ва аҳли ҳадис 
қонунгузориро ба раъй мувофиқ намекунанд, балки ҳамаи онҳо ҳам 
ҳадис ва ҳам раъйро мегиранд, чунки ҳамаи онҳо муттафиқанд, ки 
ҳадис ҳуҷҷати шаръӣ аст, иҷтиҳоде, ки насс ақлан фаҳмида ва бо 
раъй ба амал омадааст, ҳуҷҷати шаръӣ мебошад. Гап дар аҳли ҳадис 
ё аҳли раъй будани онҳо нест, балки гап дар баҳс дар бораи 
далелест, ки ҳукми шаръӣ такя мекунад. Сабаб ин аст, ки 
мусулмонон ба Китоби Аллоҳ ва суннати расулаш такя мекунанд. 
Агар ҳукми ошкорро аз ин ду наёбанд, барои аз ин ду истинбот 
кардани ҳукм раъйи худро ба кор мебаранд. Масалан, ҳукме, ки дар 
Китоби Аллоҳ омадааст:  

 

 

"Дар ҳоле ки Худо хариду фурӯшро ҳалол ва риборо ҳаром

кардааст " [2:275]. 
 

 Далели он Китоби Аллоҳ ба ҳисоб меравад. Ҳукме, ки дар ҳадис 
ошкоро омадааст:  
 

"Ягон кас аз шумо дар болои савдои бародари худ савдо 
накунад". Далели он ҳадис ба ҳисоб меравад. Аммо чизҳои дигар, 
масалан, ҳукмҳои ҳаром будани иҷора дар вақти намози ҷумъа, 
соҳиби заминҳои фатҳшуда будани байтулмол ва барои мардум 
будани манфиати ин заминҳо, гарчи ба Китобу суннат асос ёбанд 
ҳам, раъй ба ҳисоб мераванд. Барои ҳамин ҳар як чизе, ки насси 
ошкор вуҷуд надорад, гарчи бо воситаи ҳукми куллӣ ё аз Китобу 
суннат истинбот шуда бошад ҳам, раъй номида мешавад. Аслан 
чизе, ки дар асоси қоидаи умумӣ ё аз фаҳмиши насси Китобу суннат 
истинбот карда мешавад, раъй номида намешавад, балки он ҳукми 
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шаръист. Чунки он ба далел ва сухане, ки ба далел такя мекунад, 
асос меёбад.  

Сабаби аслии ба аҳли ҳадис ва аҳли раъй тақсим шудани 
муҷтаҳидон ин аст, ки баъзе фуқаҳо ба асоси истинбот чуқур такя 
мекунанд (ёндашиш). Аз ин аён гардид, ки маънои ҳукмҳои шаръӣ 
ба ақл тааллуқ дорад. Он барои муолиҷаи мушкилоти инсон, 
амалигардонии манфиатҳои ӯ ва рафъи фасодиҳо нозил шудааст. 
Барои ҳамин нусусҳоро бо тамоми маъноҳояш васеъ фаҳмидан 
лозим аст. Онҳо нусусҳоро аз рӯи ҳамин асос фаҳмида, як нассро аз 
дигаре авло донистанд, он чӣ насс надошт, истинбот карданд. Баъзе 
фуқаҳо ба гирифтани хабарҳои оҳод ва фатвоҳои саҳобагон сахт 
аҳамият доданд. Дар истинботҳои худ кӯшиш карданд, ки ин 
хабарҳои оҳод ва асарҳо (фатвоҳои саҳобагон)-ро дар доираи 
нусусҳо бифаҳманд. Онҳоро ба воқеаҳо татбиқ карданд. Аз ин ҷо дар 
бораи далели шаръӣ ҳисоб кардани нусусҳо ва ба сабаб эътибор 
додан ё надодан ихтилоф пайдо шуд.  

Ҳақиқат дар бораи раъй ин аст, ки якчанд далелҳо омадаанд, ки 
аз он бозмедоранд. Масалан, дар "Саҳеҳи Бухорӣ" аз Урва ибни 
Зубайр ривоят карда мешавад, ӯ мегӯяд: "Абдуллоҳ ибни Амр ибни 
Ос ба тарафи мо барои ҳаҷ омад. Ман ин сухани ӯро шунидам: 

"Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд:   

 

"Аллоҳ Таоло илмро, баъд аз он ки ба шумо медиҳад, баргашта 
намегирад (бозпас намегирад), лекин бо ҳалок кардани уламо 
бо илмашон мегирад, дар натиҷа мардум ҷоҳил мешаванд, 
вақте ки фатво пурсида мешавад, бо раъйи худ фатво 
медиҳанд, дар натиҷа худашон гумроҳ мешаванд ва дигаронро 
низ гумроҳ мекунанд". Авф ибни Молик Ашҷаӣ мегӯяд: 

"Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд:  
 

"Умматам ба 73 фирқа тақсим мешавад, аз байни онҳо 
қавме, ки динро ба раъйи худ қиёс карда, ҳалолкардаи Аллоҳро 
ба ҳаром ва ҳаромкардаи Аллоҳро ба ҳалол мебароранд, ба 
фитнаи бузургтарин даст мезанад". Аз Ибни Аббос ривоят 

карда мешавад: "Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص гуфтанд:   
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"Ҳар кӣ аз Қуръон бо раъйи худ ягон сухан гӯяд, барои худ дар 
ҷаҳаннам ҷой омода созад". Ин ҳадисҳо раъйро мазаммат 
мекунанд. Лекин ин раъйе нест, ки ба таъбири фуқаҳои мазҳаби 
Ҳанафия асос ёфтааст, балки раъйе, ки мазаммат карда шудааст, 
суханест, ки дар бораи шариат бе ягон санад гуфта мешавад. Аммо 
раъйҳоеро, ки ба асоси шариат такя мекунанд, ҳадисҳо ва асарҳо 
мазаммат накардааст, балки ба ҳукми шаръӣ будани онҳо далолат 

мекунад. Дар ҳақиқат Набӣ ملسو هيلع هللا ىلص ба ҳоким рухсат доданд, ки бо раъйи 

худ иҷтиҳод кунад. Агар нияти ӯ донистани ҳақ ва пайравии он 
бошад, ба хатои ӯ дар иҷтиҳод бо раъй як аҷрро ваъда карданд. Боз 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص дар рӯзи ғазоти Аҳзоб ба саҳобагон фармуданд, ки 

намози асрро дар Банӣ-Қурайза бихонанд. Баъзеи онҳо иҷтиҳод 

карда, дар роҳ хонданд ва гуфтанд, ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص аз мо таъхири 

намозро ирода накарданд, балки тезтар ҳаракат карданро хостанд. 
Онҳо ба маъно нигаристанд. Дигарон то ба БанӣҚурайза рафтан 
сабр карданд ва шабона хонданд. Онҳо ба лафз нигаристанд. 

Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص раъйи ҳар як фирқаро дуруст донистанд (аниқ 

карданд). Аз Муоз ривоят карда мешавад:   

 

"Вақте ки Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ӯро ба Яман фиристоданд, 

гуфтанд: "Агар ба ту ягон ҳукм ояд, чӣ кор мекунӣ?" Ӯ гуфт: "Бо 
Китоби Аллоҳ ҳукм мекунам". Гуфтанд: "Агар дар Китоби 

Аллоҳ мавҷуд набошад?" Гуфт: "Бо суннати Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص". 

Гуфтанд: "Агар дар суннати Расулуллоҳ мавҷуд набошад?" 
Гуфт: "Тамоми қувваамро сарф карда, бо раъйи худ иҷтиҳод 

мекунам". Муоз гуфт: "Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص ба синаи ман заданд, сипас 

гуфтанд: "Ҳамд Аллоҳро, ки фиристодаи Расулуллоҳро ба чизи 
розишавандаи Аллоҳ муваффақ кардааст". Фуқаҳо ва 
муҷтаҳидони аҳли раъй дар ҳоли ба суннат амал кардан ҳамин 
раъйро пеш гирифтанд. Ин раъйест, ки ба насс такя мекунад. Илова 
бар ин, онҳо, гарчи аҳли раъй номида шаванд ҳам, ҳамзамон аҳли 
ҳадис мебошанд. Ҳатто Ҳанафиён, ки бо номи аҳли раъй машҳур 
гаштаанд, дар мазҳаби Абӯҳанифа иттифоқ кардаанд, ки ҳадиси 
ҳасан, ки аз саҳеҳ пасттар аст, аз қиёс ва раъй авло аст. Масалан, 
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ҳадис дар бораи қаҳқаҳа (хандаи баланд), гарчи ҳасан бошад ҳам, аз 
қиёс ва раъй пурқувват аст. Буридани дасти дузде, ки камтар аз даҳ 
дирҳам дуздидааст, манъ карда шуд, чунки ҳадис дар бораи он 
ҳадиси ҳасан аст, ки ба дараҷаи саҳеҳ нарасидааст. Аз ин ҳама аён 
мегардад, ки раъй дар назди онҳо фаҳмидани насс ва қиёс аст. 
Мартабаи он ҳадиси саҳеҳ он сӯ истад, ҳатто аз ҳадиси ҳасан низ 
пасттар аст. Аз ин ҷо маълум мегардад, ки мурод аз раъй фаҳмидани 
насс ва такя бар он аст. Аҳли раъй аҳли ҳадис ҳастанд.  

Ва ниҳоят, кори сеюм, ки боиси ихтилоф дар тариқати истинбот 
гардид, баъзе маъноҳои луғавӣ мебошад, ки дар фаҳмидани нусусҳо 
татбиқ карда мешаванд. Дар натиҷаи омӯзиши услубҳои луғарти 
арабӣ ва далолатҳои он миёни муҷтаҳидон ихтилофот пайдо шуд. 
Баъзеи онҳо гуфтанд, ки албатта насс ҳам дар суботи ҳукм дар 
мантуқи худ (маънои лафзи худ) ва ҳам дар суботи хилофи ҳамон 
ҳукм дар фаҳми мухолифи он ҳуҷҷат аст. Баъзеи дигар гуфтанд, ки 
ғайрихос (омм) бешубҳа тамоми фардҳоро дар бар мегирад. Баъзе 
онро зоннӣ донистанд. Баъзе гуфтанд, ки амри мутлақ воҷибро 
ифода мекунад, фақат бо қарина аз он сарфи назар кардан мумкин 
аст, пас феъли амр воҷиб будани ҳамин феълро ифода мекунад. 
Баъзе гуфтанд, ки амр фақат талаби феъл аст. Қарина баён мекунад, 
ки воҷиб аст ё дигар. Аз ин ҷо дар фаҳмидани нусусҳо сар зада, боиси 
ихтилоф дар тариқати иҷтиҳод гардид.  

Ҳамин тавр, баъд аз табақаи тобеинҳо дар тариқати истинботи 
ҳукм ихтилофот пайдо шуд. Ҳар як муҷтаҳид тариқати хосаро ба 
вуҷуд оварданд. Дар натиҷаи ин ихтилофот якчанд мазҳабҳои 
фиқҳӣ пайдо шуд. Ин боиси гулгулшукуфии фиқҳ гардид. Сабаб ин 
аст, ки ихтилоф дар фаҳмидан табиист, он ба болоравии фикр 
мусоидат мекунад. Саҳобагон низ ба якдигар зид мебаромаданд. 
Масалан, Абдуллоҳ ибни Аббос бар хилофи Алӣ, Умар ва Зайд ибни 
Собит амал мекард, лекин аз онҳо низ фикр мегирифт. Аксари 
тобеинҳо, гарчи аз баъзе саҳобагон илм гирифта бошанд ҳам, бар 
хилофи онҳо амал мекарданд. Молик ба аксари шайхҳои худ зид 
баромадааст. Абӯҳанифа дар баъзе масъалаҳо бар хилофи ҷаъфари 
Содиқ амал мекард, ҳол он ки аз ӯ чизҳои зиёдро омӯхтааст. Ҳамин 
тавр, уламо бар хилофи якдигар, шогирдон бар хилофи шайхҳо ва 
устодони худ амал мекарданд. Онҳо инро беадабӣ ё мухолифати 
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устод намеҳисобиданд. Чунки Ислом ба иҷтиҳод такон медиҳад. Ҳар 
як олим на ин ки ба раъйи ягон саҳобӣ ё тобеин ё ягон шайх ё устод 
муқайяд бошад, балки бояд аз рӯи фаҳмиши худ иҷтиҳод намояд.  
 

 

 

 

ГУЛГУЛШУКУФИИ ФИҚҲИ ИСЛОМ 

Мусулмонон, гарчи ба таври гуногун ихтилоф карда бошанд 
ҳам, ба муҷтаҳидон пайравӣ карданд. Чунки асоси ихтилофот 
далели шаръӣ буд. Он чӣ, ки муҷтаҳид аз хитоби Шореъ мефаҳмад, 
барои ӯ ва ба ӯ тақлидкунанда ҳукми шаръӣ мебошад. Чунки хитоби 
Шореъ ҳукми шаръист. Роҳи ягонаи донистани хитоби Шореъ 
фаҳмидани хитоб аст. Пас хитоби Шореъ ҳукми шаръиро ифода 
мекунад ва фаҳмидани он низ ҳукми шаръист. Касоне, ки хитоби 
Шореъро мефаҳманд, муҷтаҳидон аст. Аммо касоне, ки ба дараҷаи 
иҷтиҳод нарасидаанд, дар ҳукмҳо аз касоне, ки ба ин дараҷа 
расидаанд, пайравӣ мекунанд (тақлид мекунанд). Ин ҷо на ба 
шахсияти фақеҳ ва на ба ягон мазҳаб тақлид карда мешавад, балки 
ба ҳукми шаръӣ, ки фақеҳ истинбот ва амал кардааст, пайравӣ 
карда мешавад. Чунки мусулмонро воҷиб аст, ки фақат ба ҳукми 
шаръӣ пайравӣ ва амал кунад. Ӯ фармуда нашудааст, ки ба ягон 
мазҳаб ё шахс пайравӣ кунад ё фақат ба як мазҳаб амал кунад. Агар 
бо иҷтиҳоди худ ба донистани ҳукми шаръӣ қодир бошад, ҳамин 
роҳро пеш мегирад, дар акси ҳол ҳукми истинботшударо мегирад. 
Дар асрҳои аввал муҷтаҳидон беҳисоб буданд. Барои ҳамин 
муҷтаҳидоне, ки мусулмонон тақлид мекарданд, ба ягон теъдод 
маҳдуд набуд. Балки муҷтаҳидони басо зиёд ва мазҳабҳои басо зиёд 
мавҷуд буданд. Ҳар як ҷамоат хоҳ мазҳаб дошта бошад, хоҳ на ба 
ҳукме, ки ягон муҷтаҳид иҷтиҳод кардааст, пайравӣ мекарданд. 
Масалан, аксари аҳли Кӯфа бо фатвои Абӯҳанифа ва Суфёни Саврӣ 
амал мекарданд. Фақат амали шиаҳо мувофиқи мазҳаби ҷаъфари 
Содиқ буд. Амали аҳли Макка аз рӯи фатвои Ибни ҷурайҷ, амали 
аҳли Мадина аз рӯи фатвои Молик, амали аҳли Басра аз рӯи фатвои 
Усмон, амали аҳли Шом аз рӯи фатвои Авзоӣ, амали аҳли Миср аз 
рӯи фатвои Ибни Саъд, амали аҳли Хуросон аз рӯи фатвои Абдуллоҳ 
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ибни Муборак, амали аҳли Яман аз рӯи фатвои Зайд ибни Ҳусайн 
буд. Аксари мусулмонон аз рӯи фатвои Саид ибни Мусайяб, Ибни 
Абӯлайло, Икрима, Рабиатурраъй, Муҳаммад ибни Шиҳоб Зуҳрӣ, 
Ҳасани Басрӣ, Лайс ибни Саъд, Суфён ибни Уяйна, Исҳоқ ибни 
Раҳавайҳ, Абӯсавр, Довуд Зоҳирӣ, Ибни Шибрима, Ибни ҷарир 
Табарӣ амал мекарданд. Инон муҷтаҳид ва соҳибони мазҳабанд. Ҳар 
яки ин мазҳабҳо дар иҷтиҳод тариқат ва дар ҳукмҳо раъйи муайян 
дорад. Аксари муҷтаҳид ва имомон дар шаҳрҳо қозӣ ва ҳоким 
буданд. Баҳсу муноқишаои ин имом, қозӣ ва ҳокимон боиси 
ихтилоф дар ҳукм гардид. Ҳар яки онҳо бо раъйи худ ё бо раъйи 
фақеҳи дигар ҳукм меронданд. Аз ин ҷо дар як давлат масъалаҳои 
гуногун ба вуҷуд омад, дар натиҷа баъзе уламо хостанд, ки барои 
муштарак кардани ҳукмҳо ва риояи онҳо Халифа фармоиш диҳад. 
Касоне, ки аҳволи ҷомеаи ҳамондавраро медонистанд, барои осону 
сабук кардан ҳам ба қозӣ ва ҳам ба муроҷиаткунанда таълифи 
китоби ягонаро таклиф карданд, ки онҳо муроҷиат мекунанд. Ибни 
Муқаффаъ ба Халифа Мансур дар ин бора мактуб навишт: "Ихтилоф 
дар ҳукмҳои бо ҳам зид дар ин ду шаҳр: Басра ва Кӯфа ва дигар 
шаҳру навоҳӣ, ки аз корҳои эътибордиҳандаи амирулмӯъминин ба 
ҳисоб меравад, боиси зиддиятҳои калон дар бораи молҳо, фарҷҳо ва 
хунҳо гардид. Масалан, дар Басра хун ва фарҷро ҳалол донанд, дар 
Кӯфа онро ҳаром мегӯянд. Ҳамин гуна ихтилоф дар Кӯфа низ ҷой 
дорад. Он чӣ ки дар як ноҳияи он ҳалол аст, дар ноҳияи дигари он 
ҳаром дониста мешавад. Гарчи ихтилофот зиёд бошад ҳам, қозиёне, 
ки ҳукмаш дар байни мусулмонон дар бораи хунҳо ва чизҳои ҳаром 
воҷиб аст, ба раъйи худ ҳукм мекунанд. Хоҳиш мекардем, ки 
амирулмӯъминин дар бораи ин масъалаҳо ва ихтилофот фармон 
диҳанд, то ин ҳама ба як китоб ҷамъоварӣ шуда, суннат ё қиёсҳое, 
ки ҳар як қавм ҳуҷҷат мекунад, ҷамъ оварда шавад, сипас 
амирулмӯъминин онҳоро тафтиш намуда, дар бораи онҳо раъйеро, 
ки худаш мефаҳмад ва азм мекунад, бигӯяд, ҳамчунин аз ҳукмкунӣ 
бар хилофи он манъ намояд. Китобҳои ҷомеъ таълиф шаванд, ки 
ҳукмҳои дурусту нодуруст ҷудо карда шавад ва бо раъй ва забони 
амирулмӯъминин корҳо ҷамъ шаванд. Сипас имомони дигар низ то 
охируззамон ҳамин роҳро пеш гиранд". Мансур, гарчи аз ин мактуб 
мутаассир шуда бошад ҳам, ба он амал накард. Ин таъсиргирии ӯ 
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фуқаҳо ва муҳаддисонро такон дод, ки чизҳои муроҷиаткунандаи 
мардумро ҷамъоварӣ кунанд. Мансур ба раъйи Ибни Муқаффаъ дар 
бораи тартиб додани қонун ва дустури давлат, ки мардумро ба 
ҳукми муайян сар хам мекунад, амал накард, мулоқоти ӯ бо Молик 
сабаби ин буд. Ибни Саъд дар китоби "Табақот" аз Молик ибни Анас 
ривоят мекунад: Молик гуфт: "Мансур дар ҳаҷ ба ман гуфт: 
"Мехоҳам китоби шуморо нусхабардорӣ карда, ба шаҳрҳои 
мусулмонон якнусхагӣ бифиристам ва фармоям, ки ба ҳукмҳои он 
амал карда, аз дигар даст кашанд". Гуфтам: "Эй амирулмӯъминин, 
ин корро накунед, чунки мардум ҳукм, ҳадис ва ривоятҳои зиёдро 
шунидаанд. Ҳар як қавм чиЗеро ки ба худаш дастрас шудааст, 
гирифтааст ва ба ҳамон одат кардааст. Ҳар як шарҳро ба чизи 
ихтиёркардаи худ вогузоред". Дар натиҷа мазҳабҳо ва раъйҳо якҷоя 
карда нашуд ва барои мардум гирифтани ҳукми фаҳмидаи худашон 
ихтиёрӣ гардид, ба қозиён ва ҳокимон низ ихтиёри ҳукмронӣ бо 
раъйҳои худ дода шуд. Дар натиҷа шогирдони ҳар як имоми фиқҳ аз 
раъйи ӯ пайравӣ карда, ба шарҳи мазҳаби ӯ пардохтанд. Муносибат 
ба ихтилофи сарзада тағйир ёфт ва онҳо мисли усулулфиқҳ ба як 
илми хос табдил ёфт, ки "илмулхилоф" номида шудааст. Мегӯянд, 
ки ихтилофи имомон раҳмат аст. Шогирди ҳар як имом дар фуруот 
вусъат меёфт. Ин ҳол сабаб шуд, ки мазҳаби баъзе муҷтаҳидон 
нигоҳ дошта шуд ва мазҳаби баъзеи дигар аз байн рафт. Масалан, 
Авзоӣ, Ҳасани Басрӣ, Саврӣ, Ибни ҷарири Табарӣ пешқадамтарин 
имомонанд, илми зиёд ва иҷтиҳоди васеъ доранд. Лекин онҳо дар 
фуру васеъ нашуданд, балки бо усул кифоя карданд. Шогирдҳое, ки 
мазҳабҳои онҳоро шарҳ медиҳанд, ба воя нарасиданд. Барои ҳамин 
ба мазҳаби онҳо амал карда нашуд ва оммавӣ нагаштанд. Аммо 
шогирдон ва пайравони имомони дигар, мисли Абӯҳанифа, ҷаъфари 
Содиқ, Зайд ибни Ҳусайн, Шофеӣ, Аҳмад ибни Ҳанбал ва Молик ба 
воя расиданд. Дар натиҷа мазҳабҳои онҳо якҷоя шуда, боқӣ монд 
(нигоҳ дошта шуд). Масалан, гарчи Абӯҷаъфар Мансур ба ҷаъфари 
Содиқ ва касони аз авлоди Алӣ тазйиқи зиёд оварда бошад ҳам, ӯ 
ҳукмҳои зиёдро истинбот кард ва аз шиа ва дигарон шогирдони 
зиёди ӯ ба воя расиданд. Раъйи ӯро ҷамъоварӣ карданд ва ба он 
ҳамчун суннат эътибор доданд. Мазҳаби ӯ дар бисёр гӯшаҳои кураи 
замин интишор ёфт. Шогирдони зиёди Абӯҳанифа низ ба воя 
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расиданд. Абӯюсуф, Муҳаммад ибни Ҳасан Шайбонӣ ва Зуфар 
машҳуртарин шогирдони ӯ мебошанд. Онҳо мисли Абӯҳанифа 
муҷтаҳид буданд, лекин мазҳаби худро ба мазҳаби устодашон 
омехтанд. Фазли ҷамъоварии мазҳаби Абӯҳанифа аз они онҳост (ба 
онҳо тааллуқ дорад). Ҳамчунин имоми Мадина Молик шогирдони 
зиёде дошт, ӯ махсусан бо китоби "Муватто", ки дар тадқиқи 
ҳадисҳо ҳамто надорад, машҳур буд. Шогирдони ӯ низ баъд аз ӯ 
фатвоҳояшро ҷамъ оварданд, дар фуруот васеъ шуда, дар бораи 
масъалаҳо фикрҳои худро гуфтанд. Молик гарчи машҳур бошад ҳам, 
фазл дар интишори мазҳаби ӯ ба шогирдонаш тааллуқ дорад. Аммо 
Шофеӣ шӯҳрати худро дар илмулфиқҳ бо меҳнати худ ба даст 
даровард. Китоби калони ӯ бо номи "Умм" ва китобҳои "Рисола" ва 
"Ботилии истиҳсон" дар усулулфиқҳ барои калонтарин бедоршавии 
фикрии ҳамон аср асос шуд. Шогирдони ӯ Рабиъ ва Музанӣ роҳи ӯро 
давом дода, раъйҳои ӯро интишор доданд ва мазҳаби ӯро шарҳ 
карда, номашро оммавӣ гардониданд. Имом дигар Ҳанбал аст. Ба 
мазҳаби ӯ ҳадисҳо асос мебошад. Шогирдони ӯ мазҳабашро шарҳ 
дода, раъйҳояшро оммавӣ гардонид. Фазли ин шогирдон нафақат 
дар интишори мазҳаби устодон ва имомони худ, балки дар шарҳи 
фиқҳ ва гулгулшукуфии он буд, ҳатто асри онҳо аз асри имомон 
пешрафтатар маҳсуб меёбад. Чунки ин аср давраи шарҳдиҳии 
ҳукмҳо ва тафсири далелҳо буд. Уламо дар омӯзиш ва шарҳи фиқҳ, 
хусусан дар илми усули фиқҳ, ки асоси ҳақиқии фиқҳ мебошад, ба 
дастовардҳои бузург ноил гаштанд. Фиқҳ оммавӣ гардид, дар асри 
чоруми ҳиҷрӣ баъд аз пайдо шудани мазҳабҳо гулгул шукуфт.  

 

 

 

ТАНАЗЗУЛИ ФИҚҲИ ИСЛОМ 

Баъд аз шогирдони муҷтаҳидон пайравони мазҳабҳо ва 
муқаллидон пайдо шуданд. Онҳо дар иҷтиҳод ва истинботи ҳукмҳо 
тариқати соҳибони мазҳаб ва имомонро давом надоданд ва ба 
тариқати шогирдони муҷтаҳидон дар пайравии далелҳо ва 
далеловарӣ, тақсими ҳукмҳо ба фуруот ва шарҳи масъалаҳо 
пайравӣ накарданд. Балки тобеини ҳар як имом ё уламои ҳар як 
мазҳаб барои ғолиб кардани мазҳаби худ, қувватноккунии фуруъ ва 



   412 

 

усулҳои он бо воситаҳои гуногун кӯшиш карданд. Гарчи ба 
мазҳабаш хилоф ояд ҳам, ба тафтиши саҳеҳии далелҳо ва 
авлогузории далели пурқувват аз далели камқувват эътибор 
надоданд. Балки ба саҳеҳии натиҷаи худ ва ба ёфтани ҳуҷҷат ба 
ботилии чизи хилофи он кӯшиш карданд. Баъзан эътибори асосӣ ба 
қувватноккунии имомон ва соҳибони мазҳаб бо мадҳу ситоиш 
нигаронида шуда буд. Уламои мазҳаб бо ҳамин корҳо машғул 
гаштанд ва аз Қуръон ва ҳадис дур шуданд. Онҳо ба насси Қуръон ва 
ҳадис фақат барои ҷустуҷӯи чизи қувватдиҳандаи мазҳаби 
имомони худ муроҷиат мекарданд. Баҳсҳои онҳо бо мазҳабҳои худ 
маҳдуд гашт ва ба иҷтиҳоди мутлақ аҳамият надоданд. Онҳо ба 
манбаи асосие, ки ҳукм гирифта мешавад, муроҷиат накарда, 
тамоми эътибори худро ба иҷтиҳод дар мазҳаб ё дар як масъалаи 
мазҳаб ё тақлиди кӯркӯрона нигарониданд. Тақлиди онҳо то 
андозае расид, ки ҳатто баъзеи онҳо гуфтанд: "Ҳар гуна оят ва 
ҳадисе, ки ба мазҳаби мо хилоф аст, ё таъвил шудааст ё мансух". Ба 
мусулмон фарз карданд, ки ба яке аз ҳамин мазҳабҳо пайравӣ кунад. 
Дар маъҳадҳои Ислом мисли Азҳари Шариф сухани соҳиби "ҷавҳари 
тавҳид"-ро дар бораи воҷибии тақлид маҳкам доштанд:  

Онҳо барои мусулмон ба яке аз мазҳабҳо тақлид намуданашро 
фарз донистанд.  

Онҳо ҳатто ба мусулмонон эълон карданд, ки дари иҷтиҳод 
баста шудааст ва иҷтиҳод ҷоиз нест. Аксари касоне, ки ба иҷтиҳод 
шоиста буданд, ба иҷтиҳод кардан ё ба гуфтани муҷтаҳид будани 
худ ҷуръат карда натавонистанд. Ин таназзул дар охирҳои асри 
чоруми ҳиҷрӣ оғоз ёфт. Лекин дар аввали он ҳатто то охирҳои асри 
шашуми ҳиҷрӣ ва аввалҳои асри ҳафтум каме пешравиҳо ҷой 
доштанд. Вақте ки касони амсоли Қаффол дар бораи баста шудани 
иҷтиҳод сухан мегуфтанд, уламо ва муҷтаҳидон мавҷуд буд. Лекин 
аз аввалҳои асри ҳафтуми ҳиҷрӣ то охирҳои асри сездаҳуми ҳиҷрӣ 
таназзули пурра рух дод. Лекин ин таназзул дар ҳудуди Ислом ва 
доираи Ислом буд. Таназзул дар фикрронӣ рух дод, лекин раъйҳои 
фиқҳӣ, раъйҳои исломӣ мавҷуд буд. Аммо аз охирҳои асри сездаҳум, 
яъне аз соли 1274-уми ҳиҷрӣ то ҳол таназзул то ҷое расид, ки ҳатто 
ҳукмҳои шаръӣ бо қонунҳои ғайриисломӣ омехта шуда, ба қаъри 
ақибмондагӣ расид.  
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Дар натиҷаи ҳамин таназзули фиқҳӣ ба эътибордиҳӣ ба 
ҳукмҳои шаръӣ такон додани мардум душвор гашт. Агар аввал 
шариати Ислом ба тамоми олам интишор ёфта бошад, акнун аз он 
аҳли он низ бебаҳра монданд, ҳатто мусулмонон маҷбур шуданд, ки 
қонунҳои дигарро гиранд, ҳол он ки онҳо ҳеҷ гоҳ ба Ислом баробар 
шуда наметавонанд. Аксари мусулмонони тақводор аз қонунҳои 
дигар ғайри шариати Ислом ҳукм пурсиданд. Дар охирҳои Давлати 
Усмониён нафаҳмидани Ислом, ҷоҳилии фуқаҳо, ақибмондагии 
мусулмонон аз замон боиси таназзули давлат гардид. Масалан, 
фуқаҳои ҳамонвақта шах шуда буданд ва омода буданд, ки ҳар як 
чизи навбаромадро ҳаром ҳисобанд, ҳар як муфаккирро кофир 
номанд. Ёдоварии воқеаҳои ин давра гоҳ механдонад ва гоҳ 
мегирёнад. Масалан, қаҳваи ширин пайдо шуд, баъзе уламо ба 
ҳаромии он фатво доданд. Тамоку пайдо шуд, ба ҳаромии он фатво 
доданд, мардум шляпа пӯшиданд, фуқаҳо ба ҳаромии пӯшидани он 
фатво доданд, матбаа пайдо шуд ва давлат ба табъи Қуръони Карим 
қасд кард. Баъзе фуқаҳо аз чопи он боздоштанд. Телефон пайдо шуд, 
баъзе фуқаҳо гуфтугӯро бо он ҳаром бароварданд. Оқибат дар 
фиқҳи Ислом мусулмонон тамоман ба ботлоқи ҷаҳолат фурӯ 
рафтанд. Мардум ба ҷои ҳукмҳои шаръӣ ба омӯзиши қонунҳои ғарб 
пардохтанд. Мактабҳои ҳуқуқ пайдо шуд. Дар кишварҳои 
мусулмонон вуҷуд доштани ин мактабҳо ба онҳо доғ ва нанг маҳсуб 
мешавад. Дар вақтҳои охири Давлати Усмониён, ҳол он ки он 
Давлати Ислом ва раиси он Халифаи мусулмонон буд, дар фиқҳ ва 
қонунгузории Ислом ба фиқҳи ғарб тақлид карданро сар кард. Соли 
1286 ҳамчун қонуни маданӣ "Маҷалла" тартиб дода шуд ва соли 
1293 ба амалкунии он шакли қонунӣ дода шуд. Пештар аз ин соли 
1274-уми ҳиҷрӣ онҳо қонуни ҷазоро тартиб дода, ба ҷои ҳадҳо, 
ҷиноятҳо ва таъзирҳо гузоштанд. Соли 1276-уми ҳиҷрӣ қонуни 
тиҷорат тартиб дода шуд, сипас соли  

1294-уми ҳиҷрӣ барои батамом бекор кардани Низоми Хилофат 
дустур тартиб доданд. Лекин ин дустур рад карда шуд, сипас соли 
1326-уми ҳиҷрӣ, соли 1908-уми ҳиҷрӣ Низоми Хилофат боз 
баргардонда шуд. Лекин онҳо бо ин қонун кӯшиш карданд, ки 
муносибати Исломро мувофиқ гардонанд ва Низоми Хилофатро 
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заиф сохтанд. Ҳамин тавр, фиқҳ ақибмонда гашт ва ҳукмҳои 
ғайриисломӣ дар асоси ҳуҷҷати "ба  

Ислом мувофиқ меояд" гирифта мешуд. Фикри хато: "ҳар чӣ ки 
ба Ислом мувофиқ меомад, аз ҳар як инсон гирифта мешуд" ҳукмрон 
буд. Ҳиммати уламо паст гашта, ба муқаллид табдил ёфтанд. Лекин 
дар ҳамаи ин сояи Ислом ба назар мерасид. Вақте ки Хилофат 
сарнагун карда шуда, кофирон – англисҳо ва франсузҳо ҳукмрон 
гаштанд, баъд аз он ки кишварҳои Исломро чи арабӣ, чи туркӣ, чи 
эронӣ ва чи дигар дар асоси миллатгароӣ ба давлатчаҳо тақсим 
карданд, фиқҳи Ислом аз муносибатҳо гум шуд. Аз таълим 
гирифтан ва таълим додан маҳрум шуд. Фақат дар баъзе шаҳрҳо: 
Азҳари Миср, Наҷафи Ироқ, ҷомеи Зайтунаи Тунис боқӣ монд. 
Лекин дар ин ҷойҳо низ мисли омӯзиши фалсафаи юнон омӯхта 
мешуд. Вақте ки фиқҳи Ислом аз алоқаҳои мардум гум шуд, 
таназзул ба дараҷае расид, ки мислаш дида нашудааст.  

 

 

 

ХУРОФОТИ ДАЪВОИ: "ТАЪСИРИ ФИҚҲИ РУМ БА ФИҚҲИ 

ИСЛОМ" 

Баъзе шарқшиносоне, ки ба Ислом ва мусулмонон кину адоват 
доранд, даъво мекунанд: "Фиқҳи Ислом дар асрҳои аввала дар 
давре, ки мусулмонон ба футуҳот шурӯъ карданд, аз фиқҳ ва 
қонунҳои рум таъсир гирифтааст". Мегӯянд, ки фиқҳи рум аз 
манбаъҳои фиқҳи Ислом будааст ва он дар баъзе ҳукмҳо аз он мадад 
гирифтааст, яъне гӯё ҳукмҳои шаръӣ, ки дар асри тобеинҳо ва 
минбаъда истинбот шудаанд, ҳукмҳои рум мебошанд ва 
мусулмонон онро аз фиқҳи рум гирифтаанд. Шарқшиносон ба 
суханони худ далел карда, даъво мекунанд: "Вақте ки императорӣ 
дар Фаластин ва соҳилҳои Байрут аз тарафи Ислом фатҳ гардид, дар 
шаҳрҳои Шом мадрасаҳои ҳуқуқии рум ва маҳкамаҳое буданд, ки 
дар ҳукм ва низомҳо дар асоси қонуни рум амал мекарданд. Ин 
маҳкамаҳо баъд аз фатҳи Ислом низ муддати тӯлонӣ фаъолият 
бурданд. Пас ин чиз исботи он аст, ки мусулмонон онро эътироф 
карда, қонун ва низомҳои худро мувофиқи он тартиб додаанд". 
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Онҳо ин нигоҳи худро бо тахминҳои бофтаи худ қувватнок карда 
мегӯянд: "Чун қавме монанди мусулмонон, ки ҷаҳонбинии динӣ 
надорад, кишвари бомаданияти монанди Шомро, ки дар зери ҳукми 
империяи рум буд, фатҳ намуд, дар бораи ҳукм рондан дар шигифт 
афтодаанд ва сипас албатта аз ҳукмҳои онҳо гирифтаанд…"  

Сипас боз мегӯянд: "Агар баъзе бобҳои фиқҳи Исломро ба баъзе 
бобҳои фиқҳ ва қонунҳои рум муқоиса кунем, мебинем, ки дар 
байни ҳар ду монандӣ ҳаст ва баъзе ҳукмҳо аз фиқҳи рум айнан 
рӯбардор шудаанд. Масалан:  

 

"Аз даъвогар ҳуҷҷат ва аз инкоркунанда қасам". Ин ҳадисро 
Дориқутнӣ ривоят кардааст. Ё калимаҳои "фиқҳ" ва "фақеҳ"". Ҳатто 
шарқшиносон гуфтанд: "Фиқҳи Ислом аз талмуд (қонунҳои ҳуқуқии 
сунъии яҳудиён) гирифта шудааст ва талмуд аз фиқҳи рум гирифта 
шудааст. Пас аз ин ҷо бармеояд, ки фиқҳи Ислом аз фиқҳи рум бо 
воситаи мадраса ва маҳкамаҳои Шом ва талмуд гирифта шудааст".   

Шарқшиносон ба ин даъвои худ ҷуз тахмини хушку холӣ далели 
дигар оварда натавонистанд. Ин суханони онҳо бинобар якчанд 
сабаб ботил аст:  

Якум: дар бораи мусулмонон ягон кас чи шарқшинос ва чи 
дигар, чи фуқаҳои мусулмон ва чи ғайрифуқаҳо барои танқид 
кардан ё барои қувватнок кардан ё барои аз онҳо гирифтан ягон чиз 
ривоят накардааст, ки ба фиқҳи рум ва қонуни рум ишора кунад. 
Ягон кас дар ин бора ҳеҷ гуна маълумот надодааст. Ин далолат 
медиҳад, ки он мавзӯи баҳс нест, ҳатто мавзӯи сухан шуда 
наметавонад. Баъзе мусулмонон фалсафаи юнонро тарҷума 
карданд, лекин китоби фиқҳи рум он сӯ истад, ҳатто ягон калима 
низ тарҷума карда нашуд. Ин чиз қатъӣ нишон медиҳад, ки фиқҳи 
рум баробари фатҳ карда шудани Шом аз амал бекор карда шуда, аз 
байн рафтааст.  

Дуюм: шарқшиносон даъво мекунанд, ки дар шаҳрҳои Шом 
мадрасаҳои фиқҳи рум ва маҳкамаҳое буданд, ки бо қонунҳои рум 
ҳукм меронданд. Ҳол он ки он вақт шаҳрҳои Шом аз муҷтаҳидон 
саршор гашта буд, ки аз уламо, қозӣ ва ҳокимон иборат буд. Агар 
таъсир расида бошад, табиист, ки дар ҳамин фуқаҳо акси худро 
меёфт. Лекин воқеъ ин аст, ки мо дар фиқҳе, ки аз онҳо нигоҳ дошта 
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шудааст, ягон чизро ёфта наметавонем, ки аз фиқҳи рум таъсир 
гирифта бошад ё дар бораи он сухан ронда бошад. Балки фиқҳ ва 
ҳукмҳои онҳо ба Китоб, суннат ва иҷмои саҳобагон асос ёфта буд. 
Яке аз ҳамон муҷтаҳидон, ки аз ҳама машҳур буд, имом Авзоӣ 
мебошад. Ӯ дар Байрут, ки маркази калони мадрасаҳои рум дар Шом 
гумон карда мешавад, умр ба сар бурдааст ва дар ҳамон ҷой вафот 
кардааст. Раъйҳои зиёди он дар китобҳои зиёди мӯътабар девон 
карда шудааст. Дар ҳафтум ҷузъи китоби "Умм"-и Шофеӣ ҳукмҳои 
зиёди Авзоӣ ривоят карда шудааст. Ба ҳар як хонандаи ин китоб 
маълум мегардад, ки Авзоӣ аз фиқҳи рум дур буд, аз осмон то замин 
фарқ дорад. Чунон ки мазҳаби Авзоӣ аз фиқҳи ӯ ва аз ривоятҳои ӯ 
аён мегардад, он аз мазҳаби аҳли ҳадис буда, назар ба раъй бештар 
ба ҳадис такя мекунад. Фуқаҳои дигар мисли Авзоӣ низ айнан ҳамин 
тавранд. Агар ягон таъсиргирӣ рух диҳад, дар ҳамин фуқаҳо зоҳир 
мегашт.  

Сеюм: Аллоҳ Таоло бо шариати Ислом ба тамоми инсоният 

хитоб кардааст ва сайидамон Муҳаммад ملسو هيلع هللا ىلص-ро ба инсоният 

пайғамбар фиристод.  

 

 

"Эй паёмбар мо туро фиристодем то шоҳиду муждадиҳанда ва

бимдиҳанда бошӣ " [33:45].  

 

Ҳар касе, ки ба шариати Ислом имон намебиёрад, кофир 
дониста мешавад. Дар Ислом ҷуз ҳукми Ислом ҳар гуна ҳукм ҳукми 
куфр ба ҳисоб рафта, гирифтани он ҳаром аст. Ҳар кӣ чунин эътиқод 
дошта бошад ва ба он амал кунад, гирифтани ҳукмҳои ғайриисломӣ 
мумкин нест. Хусусан дар асрҳои аввала, ки асри футуҳот буд, 
мусулмонон ба он ҷойҳо барои расонидани даъвати Ислом 
рисолати Исломро меоварданд ва шаҳрҳоро фатҳ мекарданд. Онҳо 
барои халоскунии аҳли он аз ҳукми куфр меомаданд. Чӣ тавр 
метавонанд ҳукмҳои куфрро, ки худашон барои несту нобуд 
кардани онҳо ва ҷорӣ кардани Ислом ба ҷои онҳо омадаанд, 
бигиранд?  
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Чорум: сухани "вақте ки мусулмонон кишварҳои дигарро фатҳ 
карданд, ҷаҳонбинии онҳо аз халқи фатҳшуда танг буд" мутлақо 
беасос аст. Агар дар ин сухан мантиқ мебуд, онҳо ҷаҳонбинии худро 
вогузошта, ҷаҳонбинии кишварҳои фатҳшударо мегирифтанд. 
Чунки на фикри заиф, балки фақат фикри қавӣ дорои қувваи таъсир 
мебошад. Бо воситаи ҳис мушоҳида карда шудааст, ки мардум дар 
ҳукми румиҳо бо пиндорҳои зидди Ислом дар бораи ҳаёт мезистанд. 
Вақте ки мусулмонон он заминҳоро фатҳ карданд, аҳли он ба қабул 
кардани Ислом маҷбур карда нашуд. Балки бо гирифтани ҷизя аз 
онҳо кифоя карда шуд. Лекин қувваи фикри исломӣ, бузургии 
ҷаҳонбинии Ислом бар фикрҳо ва ҷаҳонбинии рум ғолиб шуд ва 
онро пароканда сохт. Аҳолии ин кишвар мусулмон шуда, ба Ислом 
даромад ва дар асоси он бо ризоияту хотирҷаъӣ умр ба сар бурд. Ин 
далолат мекунад, ки фикрҳои Ислом фиқҳи рум ва фикрҳои румро 
аз байн бурда, ҷои онро ишғол кардааст. Ин нишон медиҳад, ки 
даъвои шарқшиносон:  

"ҷаҳонбинии рум аз ҷаҳонбинии Ислом қавӣ буд ва фиқҳи 
Ислом аз фиқҳи рум таъсир гирифтааст" дурӯғи маҳз аст…  

Панҷум: калимаҳои фиқҳ ва фақеҳ дар Қуръони Карим ва 
ҳадиси шариф омадаанд. Ҳол он ки дар он вақт мусулмонон бо 
қонунҳои рум ягон алоқа надоштанд. Аллоҳ Таоло мегӯяд:   

 

 

"Ва натавонанд мӯъминон ки ҳамагӣ ба сафар раванд (барои

фаро гирифтани улуми исломӣ)  Чаро аз ҳар гурӯҳе дастае ба

сафар нараванд то дониши дини хешро биёмӯзанд " [9:122]. 

Пайғамбар ملسو هيلع هللا ىلص гуфтаанд:   

 

"Ба ҳар кас Аллоҳ некиро хоҳад, ӯро дар дин фақеҳ мекунад". 

Ин ҳадисро Бухорӣ ва Муслим ривоят кардаанд. Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص, 

вақте ки Муозро ба Яман фиристоданд, пурсиданд, ки бо чӣ ҳукм 
мекунад. Ӯ гуфт, ки бо Китоби Аллоҳ, сипас бо суннати расулаш ва 
сипас бо раъйи худ иҷтиҳод мекунад. Ҳамин чиз фиқҳ аст. Пас чӣ 
тавр мумкин аст даъво кунанд, ки калимаи фиқҳ ва фақеҳ аз рум 
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гирифта шудааст? Аммо сухани "аз даъвогар ҳуҷҷат ва аз 

инкоркунанда қасам" ҳадис аст. Расулуллоҳ ملسو هيلع هللا ىلص онро пеш аз он ки бо 

Рум ягон вобастагии ташреӣ (қонунгузорӣ) вуҷуд надошт гуфтаанд 
ва он дар мактубе, ки Умар ба Басра – ба Абӯмӯсо навиштааст, 
омадааст. Маълум аст, ки Умар бо қонунгузории Рум ягон алоқа 
надошт. Пас чӣ тавр мусулмонон калимаҳои фиқҳ ва фақеҳ ва 
сухани "аз даъвогар ҳуҷҷат ва аз инкоркунанда қасам"-ро аз фиқҳи 
рум бигиранд? Ҳол он ки ин сухан дар давраи аввалини Ислом гуфта 
шудааст!?   

Аз ин ҷо аён мегардад, ки асоси хурофоти "фиқҳи Ислом аз 
фиқҳи рум таъсир гирифтааст" пуч аст. Ин чиз фитнаи 
шарқшиносон аст, ки душмани Исломанд ва бар зидди мусулмонон 
дар қалб адоват мепарваранд.  

Акнун ба сухани "фиқҳи Ислом аз талмуд гирифта шудааст" 
биёем, ботил будани ин чиз аз ҳамлаи Қуръон ба яҳудон, 
вайронкунии Таврот ва Инҷил, ки ба Мӯсо  ва Исо  нозил карда 
шудааст, бофтани китоби дасти худ, аз тарафи Аллоҳ набудани 
онҳо, дурӯғҳои бофтаи онҳо дар бораи Таврот ва Инҷил зоҳир 
мегардад. Ин ҳамла ба талмуд низ тааллуқ дорад, чунки он низ аз 
китобҳои онҳост, онро Аллоҳ нозил накардааст. Ин сухан ба 
ҳукмгирӣ аз он тамоман зид аст. Илова бар ин, яҳудон қабилаҳои 
мутлақо бегона буданд, ки бо мусулмонон якҷоя зиндагӣ 
намекунад. Онҳо бо ҳам омехта намешуданд, дар байни онҳо ва 
мусулмонон адовати доимӣ ва ҷангҳои беист ҷой дошт, ки 
мусулмонон ба онҳо ҳуҷум мекарданд ва билохир онҳоро аз 
байнашон берун ронданд. Ин чиз ба фикрати аз онҳо омӯхтан зид 
аст.  

Ҳақиқат ин аст, ки фиқҳи Ислом ҳукмҳоест, ки аз Китобу суннат 
ё далолатҳои Китобу суннат истинбот карда шудаанд. Агар асли 
ҳукм ба далели шаръӣ такя накунад, он аз ҳукмҳои Ислом ва аз 
фиқҳи Ислом маҳсуб намешавад.  


