
~1~ 

АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО 

 

 

 

 

МАЉМЎАИ 

АСАРЊОИ 

АДАБЇ 
 

 

 

 

 

 

 

Душанбе - 2016 



~2~ 

ББК 83 тољик 2. 
И - 14 
 
 
 
 
 

Абўалї ибни Сино. Маљмўаи асарњои адабї. – 
Душанбе: Маориф-2016, 108 сањифа. 

 
 
 
 

Тањияи доктори илмњои филология, профессор 
Худої Шариф 

 
Муњаррир: доктори илмњои фалсафа, профессор  

Саид Нуриддин Саид 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Маљмўаи асарњои адабї 
© Душанбе 2016 



~3~ 

МУНДАРИЉА 
 

Муќаддима……………………………………………………. 
Ќисми якум  

«Фанни шеър» аз китоби мантиќи «Шифо» 
Фасли якум. Дар мутлаќи шеър ва анвои њунарњои 
шеърї ва ќисмњои ашъори юнонї ....................................... 
Фасли дувум. Дар аќсоми ѓаразњо ва муњокотњои 

куллии шуаро .................................................................... 
Фасли севум. Дар гузориши чигунагии пайдоиши  
шеър ва анвои он ................................................................. 

4 
 
 
 
9 
 
15 
 
19 

  
Ќисми дуюм 

 Ќиссањои адабї  
Саргузашт…………………………………………………….......... 25 
Рисолат-ут-тайр (Рисолаи парандагон)…………………….......... 41 
Ќиссаи «Њай ибни Яќзон» (Зинда писари Бедор)……………… 47 
Саломон ва Абсол………………………………………………….. 58 
Пирўзинома………………………………………………………… 63 
  

Ќисми сеюм 
Шеърњои Ибни Сино  

1. Шеърњои тољикї……………………........................................ 71 
2. Ашъори тарљумашуда аз арабї………………………………… 80 
Тавзењот………………………………………................................. 87 
Маъхазњо………………………………………………………….. 107 

 



~4~ 

МУЌАДДИМА 
 

Абўалї ибни Сино файласуф ва донишманди бузурги 
асрњои миёнаи тољик аст, ки дар саросари љањон шуњрат 
дорад. Ибни Сино дар моњи сафари (16 август–14 сентябр) 
соли 980 дар дењаи Афшанаи (Хурмайсани) Бухоро дар 
хонадони Абдуллоњ ва Ситорабону ба дунё омадааст. 
Баъдан хонаводаи онњо ба Бухоро кўчид. Дар Бухоро аз 
Абўабдуллоњи Нотилї илми мантиќро омўхт ва тибу 
риёзиётро њам фаро гирифт. Дар њафдањсолагиаш амири 
Бухороро муолиља кард ва ба ин восита ба китобхонаи 
машњури Сомониён роњ ёфт ва аз ганљинаи пурбањои он 
истифода кард. Баъди инќирози давлати Сомониён њамроњи 
бародараш ба шањри Гурганљи Хоразм рафт. Аз соли 1002 то 
соли 1012 дар он шањр буд ва ба табобати мардум ва тањќиќи 
илмї машѓул шуд. 

Пас аз барќарор шудани њокимияти султон Мањмуд дар 
Хоразм Ибни Сино бо њамроњии бародараш ва Абўсањли 
Масењї пинњонї аз он љо берун рафт. Дар биёбони регзори 
Туркманистони имрўза Абўсањли Масењї, ки донишманди 
илми нуљум буд, вафот кард. Ибни Сино аввал ба шањри 
Нисо, пас ба Абевард ва Тус рафт. Дар соли 1013 ба Гургон, 
баъд Дењистон, пас аз як сол ба шањри Рай ва сипас ба 
Ќазвин рафт. Дар соли 1015 ба дарбори Шамсуддавлаи 
Дайламї рафта, ба маќоми вазирї расид. Дар замони 
Самоъуддавлаи Дайламї чор моњ зиндонї буд. Пас аз озод 
шудан ба Исфањон ба назди Алоуддавлаи Кокуя рафт. Дар 
он љо ўро зиёд эњтиром мекарданд ва њамвора ба навиштани 
китобњо ва дарс додан машѓул шуд. Дар як сафари 
Алоуддавла ба Њамадон бо ў њамроњ буд, дар он љо бемор 
шуд ва дар соли 1037 вафот кард. 

Ибни Сино бештар дар илмњои фалсафа ва тиб шуњрат 
дорад. Дар соњаи фалсафа китобњои бузурги «Китоб-уш-
шифо», «Ишорот ва танбењот», «Китоб-ун-наљот», 
«Донишнома», «Њикмат-ул-машриќия» ва дигар асару 
рисолањоро таълиф кардааст. Дар соњаи тиб «Ал-ќонун фї –
т-тиб» асари бузурги ўст, ки дар тўли асрњои миёна дар 
Шарќу Ѓарб донишмандону табибон аз он истифода 
мекарданд. Китобњои «Донишнома» ва «Меърољнома»-и ў 
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ќадимтарин асарњои фалсафї ба забони форсии тољикї 
мебошанд. 

Омўзиши илму дониш дар он замон аз таълими адаб 
оѓоз меёфт. Ибни Сино дар рисолаи «Саргузашт» менависад, 
ки дар дањсолагї Ќуръон ва бисёре аз адабиётро ёд гирифта 
будам. Дар он замон адабиёт ё илмњои адабї аз дониши 
ќироат, луѓат, сарфу нањв, маонї, баёну бадеъ, арўзу ќофия 
ва ѓайра иборат буд. Камолоти ў дар ин соња ба дараљае буд, 
ки дар 21 - солагї бо хоњиши њамсояаш Абулњасани Арўзї 
маљмўаеро бо номи «Ал-арўзия» навишт. Боре луѓатшинос 
Абўмансури Љабон ба Шайх таъна зад, ки ту марди њакимї, 
дар соњаи луѓат чизе нахондаї. Шайх биранљид, ду сол ба 
мутолиаи китобњои луѓат машѓул шуд ва ба дараљае расид, 
ки камтар касе ба он маќом расидааст. 

Дар ин маљмўа асарњои адабии Ибни Сино љамъ оварда 
шудаанд. Ибни Сино донишманди илмњои шеър ва хитоба 
њам буд. Асарњои Арасту «Фанни шеър» ва илми «Хитоба» 
ба забони арабї тарљума ва ба онњо Абўнасри Форобї, 
Ибни Сино, Ибни Рушди Кордовї, Насируддини Тўсї ва 
баъзе дигарон аз љумлаи донишмандони мантиќу балоѓат 
шарњњо навиштаанд. Барои ошноии хонандаи љавон бо 
аќидањои шеършиносии Ибни Сино ба ин маљмўаи «Фанни 
шеър» аз китоби «Шифо» ворид карда шуд (ќисми якум). 

Ќисми дуюми ин маљмўа аз рисолањои адабии Шайх 
фароњам оварда шуд, ки аз панљ рисола иборат мебошад. 
Ибни Сино барои баёни андешањои фалсафї ва илмї тарзи 
наќли ќиссањоро интихоб намудааст. Файласуфон ва 
донишмандони асрњои миёна ба гузориши андешањо дар 
ќолаби њикоёту тамсилот майлу раѓбати зиёде доштанд. 
Шайхурраис Абўалї ибни Сино аз љумлаи саромадони ин 
равия дар адабиёти тољик мебошад. Панљ рисолаи ин 
маљмўа бори аввал бо унвони «Пирўзинома» бо саъйи Ш. 
Њусейнзода ва мусаввиди ин сатрњо соли 1980 дар нашриёти 
«Маориф» чоп шудаанд. 

1. Рисолаи «Саргузашт» бо ќалами Ибни Сино ва 
шогирдаш Абўубайди Љузљонї (вафоташ соли 1047) таълиф 
шудааст. Љузљонї аз солњои 1013-1014 њамроњи Шайх буд, 
тафсилоти зиндагонии ўро медонист ва рисолаи 
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«Саргузашт»-ро аз забони Ибни Сино такмил кард ва ба 
поён расонд. 

2. «Рисолат-ут-тайр» (Рисола дар бораи парандагон) 
њангоми мањбусии муаллиф дар зиндони Фардљон навишта 
шудааст. Ќисми аввали рисола аз панду њикмат иборат аст. 
Ќисми дуюм тафсили тамсилии ќиссаи парандагон буда, дар 
он саргузашти нависанда ба тариќи тамсил баён мешавад. 
Дар асоси ин њикоят парвариши баданро ба шуѓли илмию 
аќлї, ки ба аќидаи ў асоси камолоти инсон аст, муќобил 
мегузорад. Донишмандон ба ин рисола шарњу тафсирњо 
навиштаанд. Ин рисоларо Ањмад ибни Муњаммад ибни 
Ќосим ибни Хидеви Ахсикатї аз арабї ба форсї – тољикї 
тарљума кард. Марде адибу фозил буд ва дар илми адаб аз 
бузургони замони худ ба њисоб мерафт. Вай соли 1029 
таваллуд ёфта, соли 1132 дар синни 103 - солагї вафот кард. 

Пас аз Ибни Сино дар ин мавзўъ ду асар навиштаанд. 
Абўњомид Муњаммади Ѓаззолї (1058-1111) ба унвони «Ат-
тайр» рисола навишта, Шайх Фаридуддини Аттор (1148-
1221) маснавии «Мантиќ-ут-тайр»-ро ба ин равия анљом 
додааст. Маќсади Ибни Сино талќини илму дониш ва рањої 
аз тобеъ будан ба талаби љисмонї буда, њадафи Аттор рањої 
аз гирифтории муњит ва хоњишњои љисмонї ба хотири 
расидан ба вањдати кул мебошад. Ибни Сино камолотро дар 
маърифати њастї ва сайру такомули аќлонї дониста, ба 
назари Аттор камолот рањої аз ин чизњо ва дарёфти вањдат 
аст. 

3. Ќиссаи «Њай ибни Яќзон», маънии тољикии он «Зинда 
писари Бедор» аст. Ин рисоларо ба монанди «Рисолат-ут-
тайр» солњои 1024-1025 њангоми дар ќалъаи Фардљон мањбус 
буданаш навиштааст. Ќиссаи «Њай ибни Яќзон» маънои 
мураккаби рамзї дорад. Ибни Сино дар ин асар такомули 
хиради одамиро пайваста бо таркиби њастї тасвир 
менамояд. Баъдан ин ќиссаро Абўбакр Муњаммад ибни 
Туфайли Андалусї (1110-1186) аз нав навишт ва ба он 
достони «Саломон ва Абсол»-ро илова кард. Дар ин мавзўъ 
ориф ва донишманди маъруф Шањобуддини Сўњравардї 
(соли ќатл 1183-84) низ асар навиштааст. Дар замони 
зиндагии Шайх шогирдаш Абўмансур ибни Тоњир ибни Зила 
онро ба форсии тољикї бо шарње мукаммал таълиф кард. 
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Тарљума ва шарње, ки мо имрўз дар даст дорем, матни сарењи 
таълифи шогирди Ибни Сино буданаш маълум нест. 

4. Ќиссаи «Саломон ва Абсол» аз ду рисолаи болої 
тафовут дорад. Онњо ба тарзи њикоят аз забони шахси якум 
(гўянда) наќл карда мешаванд. «Саломон ва Абсол» бошад, 
хусусияти достонї дошта, муаллиф мазмунро аз забони 
шахси сеюми ѓоиб баён мекунад ва мољарои хулќу атвору 
кирдори ќањрамононро баён менамояд. Маънои он њам 
асоси рамзї дорад. Саломон асли шахс – одам, Абсол – 
ќуввати хаёл ва илмии инсон, ки ба маърифати њастї равона 
шудааст, мебошад. Зани Саломон – майлњои (ќувватњои) 
љисмонию ѓайриаќлии одам мебошанд. Ибни Сино мегўяд, 
ки агар майли одам ба танпарварї вусъат ёбад, ќобилияти 
идроку фањмиш ва дониш мемирад. 

Ин ќисса дар адабиёти асрњои миёнаи тољик ва араб хеле 
пањн шудааст. Манбаи асосии пайдоиш ва интишори он 
адабиёти Юнони ќадим аст. Аввалин бор ин ќиссаро 
тарљумони машњури осори илмию адабии Юнон Абўубайд 
Њунайн ибни Исњоќ (810-873) ба забони арабї тарљума кард. 
Дар тарљумаи Њунайн ибни Исњоќ ин ќисса шакли достонро 
дорад. Саломон ва Абсол на ба монанди ќиссаи Ибни Сино 
бародарон, балки писару духтар мебошанд. Ин ќисса дар 
китоби Ибн-ал-Арабї (757-846) «ал-Наводир» сабт аст. Онро 
Абўбакр Муњаммад ибни Туфайли Андалусї якљоя бо «Њай 
ибни Яќзон» таълиф кардааст. 

5. Рисолаи «Пирўзинома»-ро гўё Ибни Сино аз забони 
пањлавї ба порсии дарї тарљума кардааст. Дар китоби 
«Кашф-уз-зунун» Њољї Халифа овардааст, ки ин асарро 
Бузургмењр барои Анўшервон навишта ва онро Абўалї ибни 
Сино бо амри Нўњ ибни Мансур ба порсии дарї дар соли 997 
мелодї тарљума кард. Матни ин асарро Козими Раљавї бо 
тањќиќи манобеъ омода ва чоп кардааст. Шакли суолу љавоб 
ва муколамавии асар ба анъанањои ањди пањлавї мувофиќ 
будани онро тасдиќ менамояд. 

Ќисми сеюми ин маљмўа ашъори форсї-тољикии Ибни 
Синоро дар бар мегирад. Бори аввал ашъори тољикии Ибни 
Синоро Михаил Занд дар китоби «Маљмўаи шеърњо» љамъ 
овард ва онро соли 1953 Нашриёти давлатии Тољикистон 
чоп кард. Дар ин маљмўа ду ѓазал, як ќитъа, њаждањ рубої ва 
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як байт чоп шудааст. Дар ќисми дуюм дувоздањ пора ва 
ќитъаи шеър ва шаш байт чоп шудаанд, ки онњоро Михаил 
Занд аз забони арабї тарљумаи тањтуллафзї намуда, шоир 
Суњайлї Љавњаризода ба назми тољикї даровардааст. 

Соли 1980 ба муносибати љашни њазораи Ибни Сино 
маљмўаи шеърњои ў ба унвони «Ављи Зуњал» чоп шуд. Дар ин 
маљмўа ашъори арабии Ибни Сино ба забон ва њуруфи 
арабї, ашъори форсї-тољикї бо њуруфи форсї ва алифбои 
имрўзаи тољикї чоп шудаанд. Дар бахши аввали маљмўаи 
мазкур 4 ѓазал, 5 ќитъа, 38 рубої ва 2 фардбайти ашъори 
форсї-тољикии мансуб ба Ибни Сино бо иловаи тарљумаи 
форсии «Ќасидаи айния» дарљ гардидаанд. Тарљумаи 
ашъори форсї-тољикї ва ашъори арабии ин маљмўа ба 
забони русї аз љониби Яков Козловский анљом дода 
шудааст. 

Дар китоби «Ашъори њакимон ва орифон», ки дар 
силсилаи ахтарони адаб соли 2010 чоп шудааст, ашъори 
форсї-тољикии Ибни Сино бо иловаи тарљумаи «Ќасидаи 
айния» ва ќитъаю абёти арабї шомил гардидаанд. 

Дар «Маљмўаи асарњои адабї» бори аввал ќиссањои 
адабї ва шеърњои мансуб ба Ибни Сино љамъ оварда 
шудаанд. Барои шиносоии хонанда бо назари Шайхурраис 
ба таълимот дар бораи шеър фасли «Фанни шеър» аз китоби 
мантиќи «Шифо» ба он њамроњ карда шуд. 
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Данте - шоири машњури Итолиё, муалли- 
фи асари љовидонии «Мазњакаи илоњї» 
мартабаи бузургони илму маърифати ќа- 
димро муайян карда, Арастуро «устоди 
доноён» шинохт, ки дар гирди ў Суќрот, 
Афлотун, Зимќиротис, Толис, Њироќли- 
дис, Зенун, Уќлидус, Батлимус, Буќрот, 
Љолинус, Ибни Сино ва Ибни Рушд гирд 
омада буданд. Барои илму маданияти 
тољик Ибни Сино маќоми «устоди доно- 
ён» - ро дорад. 

 

ЌИСМИ ЯКУМ 
«ФАННИ ШЕЪР»  

АЗ КИТОБИ МАНТИЌИ «ШИФО»  
 

ФАСЛИ ЯКУМ 
ДАР МУТЛАЌИ ШЕЪР ВА АНВОИ ЊУНАРЊОИ ШЕЪРЇ 

ВА ЌИСМЊОИ АШЪОРИ ЮНОНЇ 
 
Аввал мегўем: 
-Шеър суханест хаёлангез1, ки аз суханоне мавзуну 

баробар2 сохта шуда ва назди арабњо дорои ќофия њам 
бошад.3 

Мавзунии суханон он аст, ки оњанги шумурда дошта 
бошад ва баробарии онњо иборат аст, аз ин ки њар сухане аз 
як даста суханони оњангдоре таркиб шавад ва шумораи 
замони он бо шумораи замони сухани дигар баробар бошад4 

ва ќофия доштани суханон ба ин маънї аст, ки њарфњои 
охири њар ќавл якхела бошанд. 

Вале мантиќиро ба њељ як вазну баробарї ва ќофия 
назар нест, магар бубинад, ки чї гуна сухан хаёлангезу 
шўронанда мешавад, зеро бањси тањќиќї ва куллї дар вазн 
(вазифаи) мусиќидон аст ва бањси таљрибї, он тавре ки њар 
яке аз миллатњо ба кор мебаранд, аз они арўзшинос ва назар 
дар ќофия махсуси ќофиясанљ мебошад. 
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Аммо мантиќї ба шеър аз он рўй менигарад, ки хаёлро 
барангезад ва бишўронад. Ва мухайялу шўрангез сухане аст, 
ки нафс ба он мутеъ шавад ва бе њељ гуна тааммулу андеша 
ва ихтиёр аз умуре (амрњое) шоду хурсанд шавад ва аз умуре 
дигар гирифта ва андўњгин гардад.5  

Хулоса, инфиол ва таъсири нафсонї ва на аз рўйи фикр 
дар ў њосил шавад, хоњ онро бовар кунад ё накунад. Сабаб 
ин аст, ки тасдиќу бовар кардан гуфтори љуз он аст, ки 
хаёлро барангезад, ё барнаангезад,6 зеро гоње суханеро бовар 
мекунанд ва аз он мутаассир намешаванд. Агар дар мавриди 
дигар ва ба шакле дигар гуфта шавад, иттифоќан сабаби 
инфиол гашта, вале сабаби тасдиќ нашавад ва гоње дурўѓи 
ошкоро њам мухайялу шўрангез мешавад.7 

Чун намоиши дурўѓи чизе ва њикоят аз он, чї хеле ки 
њаст, сабаби љунбиши нафс ва шўронидани он мегардад, бо 
ин ки ба дурўѓ вонамуд шудааст, тааљљубовар нест, ки 
тавсифи он дар шакле ки воќеан њаст ё ин ки ба ростї 
намоиш дода шудааст, боз њаракате дар нафс эљод кунад. 
Балки намоиши рост мебоист бештар њаяљоновар бошад, 
магар ин ки мардум ба ангезиши хаёл нисбат ба тасдиќу 
бовар кардан мутеътаранд. Ва аксари онњо, агар (чизњои) 
шоистаи бовариро бишнаванд, (онро) инкор кунанд ва аз 
онњо бигрезанд. 

Намоишу муњокот8 аљобати дигаре дорад, ки ростгўї 
надорад, чунки рости машњур гўё дастраси њама аст ва 
тозагї надорад ва ростеро, ки надонандаш ба он таваљљуње 
нахоњанд кард. Агар гуфтори ростиро аз шакли маъмулї дур 
кунанд ва ба он чизе бияфзоянд, ки нафс бо он унс гирад, он 
гоњ њам (маънии) муфид тасдиќ мегардад ва њам хаёлро 
бармеангезад. Бисёр ваќт мешавад, ки љанбаи хаёлї ва 
шўронандагии он аз бовар карданаш боздорад ва нагузорад, 
ки таваљљуње бад-он шавад. 

Тахайюлу шўрангезї ва тасдиќу бовар њар ду изъон 
њастанд, магар ин ки тахайюл изъоне њаст барои 
њайратангезї ва шод шудан аз худи гуфтор, вале тасдиќ 
изъоне аст, барои пазируфтани ин ки гуфтор бо воќеъ 
баробар мебошад. Пас, тахайюл ва шўрангезї натиљаи худи 
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гуфтор аст, вале тасдиќу боварро гуфтор аз он лињоз эљоб 
(ќабул) мекунад, ки бо воќеъ мутобиќ бошад, яъне бо њоли 
гуфта таваљљуњ мешавад. 

Шеърро гоње барои тааљљуби танњо месароянд ва гоње 
барои ѓаразњои иљтимої шеър мегўянд, чунонки ашъори 
юнониён њамин тавр будааст. 

Ѓаразњои иљтимої яке аз љинсњои сегона хоњанд буд, 
яъне умури сиёсї ё мушовириёт (муњокимањои сиёсї) ва 
ќазої ё мушољириёт (мунозирањо) ва ситоишњову накўњишњо 
ё мунофириёт. Хитоба ва шеър дар ин умур шариканд, магар 
ин ки хитобаро9 барои бовар кардан ба кор мебаранд ва 
шеърро барои тахайюл ва шўрангезї. 

Тасдиќњои фикрї шумурда ва поёнёбанда мебошанд ва 
мебояд навъи мавзеъњое барои онњо муќаррар дошт. Лекин 
умури хаёлї намоиши њадду њудуде надорад. Чї тавр 
мумкин аст, ки онњо мањдуд бошанд, дар сурате ки дар њудуд 
ва доираи њамон умуре њастанд, ки машњур ё наздик ба зењн 
бошанд ва ба ѓайр аз он чизњое, ки дар шеър накўст. Балки 
дар шеър он чизе мезебад, ки аз нав бисозанд ва тоза бошад. 

Ќисме аз амрњое, ки гуфторро шўрангез ва мухайял 
месозад,10 ба замони гуфтор ва шумораи он ки њамон вазн 
бошад, вобастагї доранд, ќисме дигар ба гуфторе, ки 
шунида мешавад ва чанде аз онњо ба маънї ва мафњуми 
сухан ва баъзе ба шунида ва дарёфта ё лафзу маънї – њар ду 
вобастаанд. Ва њар яке аз ин лафзу маъно гуворо ва 
њайратангез ба ду ваљњ хоњанд буд: ё суханбозие ба кор 
нарафта ва худи сухан, бо он ки санъате дар он ба кор 
баранд, шевост. Ё ин ки маънї худ ба худ, бидуни санъат 
ѓаробате дорад, сарфи назар аз ѓаробате, ки намоишу 
муњокот ва тахайюл эљоб мекунад ва ё ин ки санъате дар 
лафз ё маънї – хоњ басит ва хоњ мураккаб ба кор бурдаанд ва 
сабаби њайратангезї шудааст.11  

Санъати таркиби лафз,12 монанди саљъу мушокилат дар 
вазн ва тарсеъ ва ќалб ба шарње, ки дар фанни хитоба 
(балоѓат) дода шудааст. Ва њар санъате аз нисбати миёни 
љузъњо њосил мешавад. Ва нисбат низ ё ба мушокилат аст ё 
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ба мухолифат.13 Ва мушокилат њам ё том аст ва ё ноќис. Ва 
њамчунин, мухолифат ё том аст ё ноќис. 

Ва њамаи инњо ё лафзї њастанд ё маънавї. Ва нисбати 
лафзї ё дар алфозе аст, ки далолати ноќис доранд ва ё њељ 
далолат надоранд, монанди адавот ва њарфњое, ки дар охири 
калимот воќеъ мешаванд ва ё дар алфозе, ки далолат 
мекунанд; хоњ басит (сода) бошанд, хоњ мураккаб. Санъати 
маънавї њам ё дар маонии сода аст ва ё дар маонии 
мураккаб. 

Пас, аз исми нахустин оѓоз кунем ва гўем, санъатњои 
ќисми аввал монанди маќотее (ќатъњо-истњое) аст, ки дар 
љузъиёти калом муќаррар шаванд, ё адавоте, ки пайињам 
биёянд. 

Ва яке аз саноеи ќисми аввал он аст, ки оѓоз ва анљоми 
маќотеъ монанди њам бошанд. Ва њамчунин аст ќисме 
махсус, ки мурассаъ14 меноманд, чун… . 

 
*** 

 
Аз ин ќабил аст адавот ва мушокилат ё мухолифати 

онњо,15 монанди мин (аз) ва ило (то), ки мухолиф њастанд ва 
«мин» ва «ил» (аз), ки муташокил мебошанд. 

Аммо санъатњои ќисми дувум, он ки мушокилати 
(њамшаклии) комил аст, он аст, ки лафзњои њамреша ва 
якнавохт дар байте муќаррар шаванд ва он ки танњо дар 
реша яксон бошанд, вале дар тасриф мухталиф.16  

Ва он ки аз рўйи мушокилат ноќис аст, он аст, ки алфоз 
дар решаи танњо ва ё дар реша ва сохт њар ду наздик 
бошанд.17 Мисоли аввалї «айн» ва «ѓайн» ва дувумї 
«шамал» (дар бар гирифтан) ва «шимол» (номи ќутб). 

Ин аст шаклњое, ки ба худи лафз марбут аст. Ва гоње дар 
он мушокилати маънавї пайдо мешавад, ки ду лафз аз рўйи 
монандї, таносуб ё њамљинсї маъмул мегарданд, лекин 
онњоро ба маънии дигар истеъмол мекунанд, монанди 
«кавкаб» ва «наљм», ки аз (калимаи) дувум гиёњ ирода 
мешавад.18 Ё «сањм» ва «ќавс», ки аз он асари осмонї ирода 
кунанд.19 
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Аммо он санъате, ки аз мухолифати лафзї пайдо 
мешавад: чун њељ лафзе мухолифи лафзи дигар, ба љуз ин ки 
маонии онњо, яъне маънои маъмулии лафз мухолиф бошанд, 
нахоњанд буд, бинобар ин калимањое њамчу санъат 
(истифода мешаванд), ки маънии онњо зид бошад ва ё гумон 
равад, ки бо њам (муносибати) тазод ва таноќуз доранд ва 
яке аз он маонї зидди маънии дигар мутаносиб ва мушобењ 
бошад, вале ба нањви дигар истеъмол кунанд. Монанди 
«савод» – ба маънои дењ, ё ниёз, ё рањмат, ё љањаннам ва 
монанди онњо.20  

Аммо санъати ќисми севум. Як навъи он ки аз рўйи 
мушокилат аст, он аст, ки калима аз љузъњои дорои сохт ва 
њарфи махсус мураккаб бошад ва онњо бо тартибе хос љумлае 
бисозанд ва монанди онњо њам наёваранд. Ё љумлаеро аз 
калимањое, ки дорои санъатњои лафзии сода аст, бисозанд ва 
монанди онњо њам биёваранд. Навъи дигар он ки аз рўйи 
мухолифот аст, он аст, ки миёни љузъњои ду љумла мураккаб 
ва умури љузъњои муштараки онњо, ё љузъњое ки муштарак 
нест, ихтилофи тартиб бошад. 

Аммо санъатњои ќисми чањорум, он (аст), ки аз лињози 
мушокилат том аст, аз такрори як маънї бо шаклњои 
гуногун дар байт. Ва он ки аз лињози мушокилат ноќис аст, 
он аст, ки дар байт маонии муфради мутазод ё мутаносибе 
бошад. Монанди маънии «сањм» (тир) ва «ќавс» (камон), ки 
ба маънии љирми осмонї њам истифода мешаванд. 

Ва таносуб њам гоње аз монандї дар нисбат аст ва гоње аз 
љињати истеъмол ва гоње аз иштирок дар њимл (гаронї) ва 
гоње аз иштирок дар исм. Мисоли аввалї –«мулк»ва «аќл» ва 
дувумї – «ќавс» ва «сањм». Мисоли севумї «тўл» ва «арз». 
Мисоли чањорумї «шамс» ва «матар». 

Аксаран љињати мушокилатро сарењан бигўянд ва гоње 
сарењ намекунанд ва агар тасрењ кунанд, гоње мушокилат 
воќеї аст ва гоње вазъї. 

Мухолифат њам ё том аст, чунонки дар зидњо ва монанди 
онњо, ва ё ноќис, чунонки миёни як чиз ва монанд, ё 
мутаносиби зиддаш ва миёни ду монандї ё ду таносиби ду 
зид, чунин мухолифате вуљуд дорад. Ва мухолифат њам гоње 
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љињате дорад, ки бештар ёд мекунанд ва гоње љињати воќеї 
дорад ва зикре аз он намешавад. 

Аммо (аз) санъатњои ќисми панљум онњое, ки аз рўйи 
мушокилат аст, аз ин ки як маънї аз маонии дигаре 
мураккаб бошад ва маонии дигар ѓайри он, вале дар таркиб 
монанд бошад, иборат хоњад буд. Ё ин ки ду љузъ шарик 
бошанд. Ва он ки аз рўйи мухолифат аст, он аст, ки ду маънї 
дар љузъиёт шарик бошанд ё набошанд, њар як ба тавре 
махсус мураккаб шаванд. Аз ин ќабил аст, чунонки мегўянд: 
ё чунин чунон аст, ё чунон чунин. 

Ва низ љамъу тафриќ, чунонки мегўянд: туву фалон 
дарёед, вале ту барои ободию ў барои шўре. 

Ва њамчунин љамъи љумла барои баёни муфассал, 
чунонки гўянд: аз вай њам умедворанду њам метарсанд. Аз 
њаёти ў умедворанду аз сахтгирињои ў метарсанд. 

Ин аст шумораи саноеи шеър, ки ба ихтисор ёд гардид. 
 

ЃАРАЗЊОИ АШЪОРИ ЮНОНЇ 
 

Юнониёнро дар шеър ѓаразњои мањдуд буд, ки дар онњо 
шеър месуруданд. Ва њар ѓаразеро ба вазне људогона ихтисос 
медоданд ва ба њар вазне номе махсус мегузориданд.21  

Навъе аз он троѓўзиё 22 ном дошт ва онро вазне зебо ва 
дилписанд буд ва дар он аз некї ва некўкорон ва маноќиби 
инсоният ёд мекарданд. Сипас, њамаи онњоро ба пањлавоне, 
ки мехостанд биситоянд, нисбат медоданд. 23 Ва бо ин вазн 
назди подшоњон таѓаннї мекарданд ва басо мешуд, ки дар 
марги шоњон барои мўя ва марсияи онњо наѓмањое ба ин вазн 
меафзуданд.  

Навъи дигар дисуромбус24 номида мешуд, ки мисли 
троѓўзиё аст, магар ин ки ба ситоиши як тан ё як гурўњ 
мардуми муайян ихтисос надорад, балки њама неконро дар 
он меситоянд. 

Навъи дигаре аз шеър ќумудиё25 ном дорад ва дар ин 
навъ аз бадињо ва хислатњои паст ва њаљвњо ёд мекарданд. Ва 
њатто зикри ќабоњатњои муштараки миёни инсон ва 
њайвоноти дигар, наѓамоте ба он меафзуданд. 
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Дигар аз навъњои шеър ёмбус 26 номида мешуд, ки он аз 
ќазоёи машњур ва масалњои мутаориф дар њар фанне ёд 
мегардад ва онро њам барои људої ва ёдоварии љангњо ва 
барангехтан ба он ва њам дар мавзўи хашму гирифтагї 
месуруданд. 

Яке аз анвои шеър дромото 27 ном дорад ва он навъест 
монанди ёмбус, магар ин ки дар он назар ба инсони муайяне 
ва мардумони маъмуле доранд. 

Навъи дигаре аз шеър диќро (њаруюќус)28 ном дорад, ки 
коњинон ва асњоби навомис онро ба кор мебаранд, то 
бадкоронро аз охират битарсонанд. 

Дигар аз навъњои шеър афуфиё 29 номида мешавад ва он 
назми фарањангезе мебошад, ки суханони тарабовар дорад, 
њам барои шакли хуб ва ё барои ин ки ѓаробат дорад. 

Яке аз анвои шеър афафї 30 ва битуриќї ном дорад, ки 
онро дар сиёсат ва корњои дин ва ахбори подшоњон ба кор 
мебурданд. 

Ва навъи дигари он сотуриќо31 номида мешавад ва онро 
мусиќидонњо ва хунёгарон махсус барои оњангу навое, ки 
дорад, ба гумони ин ки њаракате бар хилофи одат дар њайвон 
эљод мекунад, сохтаанд. 

Навъе аз он ќумуё 32 номида мешавад, ки норасої ва 
зебоии шеър дар он ёд шуда ва њар як шабењ ба њамљинси худ 
будаанд. 

Навъе дигар аз шеър алсањомодус, Импедеклус 33 онро 
оварда ва дар он аз илми табиї ва ѓайри он бањс намудааст. 

Ва навъе дигар аз анвои шеър афулиќї34 аст ва ба он 
фанни мусиќї меомўзанд ва дар ѓайри он судманд нест.  

 

ФАСЛИ ДУВУМ 
 

ДАР АЌСОМИ ЃАРАЗЊО ВА МУЊОКОТЊОИ  
КУЛЛИИ ШУАРО 

 
Акнун мо он миќдоре аз таълими аввалро, ки 

тавонистем бифањмем, тафсир ва таъбир мекунем, ки бештар 
мундариљањои он бањс дар ашъор ва фусуле аст, ки ба 
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юнониён ихтисос дошта ва миёни онњо роиљ будааст. Ва 
њамин ошноии онњо ба ин гуна ашъору русум сабаб шуд, ки 
шарњу басте дода нашавад ва аз он бениёз бошанд. 

Чунонки гуфтем, юнониёнро навъњои муайяне аз шеър 
буд, ки барои маќсадњои муайян ба кор бурда мешуд. Ва њар 
ѓаразеро ба вазне махсус ихтисос медоданд ва дар њар навъе 
равишњои ба худ махсус доштаанд, чунонки арабњоро васфи 
манозилу таѓаззул ва ёд кардани биёбонњо расм будааст. 
Пас, ин масъаларо боистї ба таври асл мусаллам ва маълум 
пазируфт. 

Пас, мегўем, муаллими аввал чунин гуфтааст: 
«Сухан дар (бораи) шеър аст ва анвои он ва хавоси њар 

яке аз онњо ва чї гуна достонњо ва афсонањо (амсол ва 
хурофот)-и шеъриро, ки суханоне аст шўрангез (мухайял) ба 
хубї метавон сохт. Ва њамчунин (аст) баёни камият ва 
кайфияти љузъњои њар навъе. 35 

Пас, мегўем њар достоне ё афсонаест, ё муњокоти чизест 
ба чизи дигар ва ё намоиши чизе, на он тавре ки њаст, балки 
бо роњи табдил ва ба  љойи чизи дигар (овардан) ва ин њамон 
истиора ё маљоз аст ва ё бо омехтани мушобењу табдил 
(истиора ва маљоз), зеро чун муњокоту намоиш барои инсон 
амри табиист ва аз овардани масал ва монанди он, барои 
чизе ки худи он вуљуд надорад, иборат аст, монанди (ин ки) 
њайвоне њаќиќиро бо сурате аз љињати зоњир монанди он 
намоиш медињанд. Аз ин љост, ки баъзе одамон њолати 
дигаронро таќлид карда ва якдигарро намоиш медињанд ва 
инчунин суратњои ѓайри худ (инсони)-ро низ муњокот 
мекунанд. Ин гуна намоишњо баъзан аз рўйи њунар аст ва 
гоње (бо) пайравии одат, ќисме аз онњо ба (воситаи тасвири) 
кирдор аст ва баъзе ба гуфтор. 

Ва шеър аз он њунарњоест, ки шўрангез ва мухайял 
мебошанд ва бо се чиз намоиш медињад: 

Яке лањн ва оњанге, ки бо он менавозанд, зеро лањн дар 
нафс таъсире дорад, ки дар он шубњае нест. Ва њар ѓаразеро 
лањнест, ки аз љињати дуруштї ва нармї ва бо воситаи худ 
созгор мебошад. Ва сабаби њамин таъсир аст, ки нафс худ ба 
худ нишондињандаи андуњу хашм ва амсоли он мегардад. 
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Дигаре, агар худи гуфтор шўрангез бошад ва муњокоти 
он чизе кунад. 

Дигар вазн, чунки ќисме аз вазнњо мављиби нишот шуда 
ва ќисме дигар тамкину виќор меорад. 

Ва аксар (чунин шавад), ки њарсеи онњо дар шеър якљоя 
биёянд ва гоњо фаќат вазну сухани мухайял якљоя меоянд, 
зеро онњо гоњо аз якдигар људо мешаванд, монанди он ки 
гоње оњанге аз навоњои якнавохт ва иќоъ дар танбўру 
барбатњо омехта шуда ва оњанги содае, ки дорои иќоъ 
набошад, дар ной ва мизморњои мурсале, ки бо ангушт бар 
онњо назананд ва басо таносуб бисозанд. Аз ин љост, ки агар 
раќс бо оњанг ќарин шавад, некў ва дилпазир мегардад, то ин 
ки дар нафс таъсир мекунад. 

Ва гоње суханони мансур мухайял аст, вале вазни шўре 
надорад, зеро ки сода ва бидуни гуфтор аст. Ва шеър 
њангоме дилпазир аст, ки оњанге хаёлангез ва вазн дошта 
бошад. Ва суханони манзуме, ки чанде файласуфон, аз љумла 
Суќрот сохтаанд, ё бо вазни мураккаб аз чањордањ поя ва ё 
вазни мураккаб аз понздањ поя ва ѓайри онњо мувофиќат 
мекунад. Њамчунинанд суханоне, ки воќеан шеър набуда, 
балки суханоне шабењ ба шеър аст ва инчунин суханони ба 
вазн дароварда ва дар табииёт сурудаи Эмпедоклис ва 
Њўмирус ба ѓайр аз вазн умумияте нест. Манзумањои ў 
бањсњое дар илмњои табиї мебошад. Вале аз они Њўмирус 
суханоне аст шеърї. Аз ин рў, гуфтаи Эмпедоклис шеър 
намебошад.36  

Њамчунин касоне, ки суханон ба (риштаи) назм 
кашидаанд, на бо як вазн, балки (њар) љузъе бо як вазн шеър 
насурудаанд. 

Мардумоне њам њастанд, ки шеър мегўянд ва бо навое 
мавзун гуфтаи хешро менавозанд. Ва навъе аз шеъри 
юнонињо, ки дисуромбус ном дорад, чунин будааст ва гумон 
мекунам шеъре буда, ки дар он на фард, ё дастаи муайяне, 
балки њамаи неконро месутуданд. Ва аз бисту чањор поя, ки 
њамон маќотеъ бошанд, сохта мешуд. 

Ва њамчунин буд навъе аз шеъри юнонї, ки коњинон ба 
кор мебурдаанд, то табањкоронро аз њавли рўзи растохез 
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битарсонанд ва ба гумони ман њамон аст, ки њаруюќус 
номида мешудааст. Ва дар троѓўзиё низ њамин корро 
мекардаанд ва он мадењ ва ситоишест, ки инсони зинда ё 
мурдаеро дар он сутуда ва бо навое мардона бихонанд ва 
нахуст аз фазоил ва хубињо ёд карда, сипас онњоро ба як тан 
нисбат дињанд. Ва агар мурда бошад, бар тўли байт ва ё 
лањни он наѓамоте биафзоянд, то бирасонанд, ки расое 
суруда ва сўгворї кардаанд. 

Аммо ќўмўдиё шеърест, ки дар он касеро бо тамасхур ва 
киноя њаљв кунанд ва ба инсоне ќасд намоянд ва он љуз 
троѓўзиёст, зеро дар ин овардани њама васоили намоиш ва 
муњокот аз лањну назм некўст, вале дар ќўмўдиё лањни хуб 
нест, зеро лањн бо танз намесозад. 

Дар њар муњокот манзур ситоиш аст, ё накўњиш, чи зебої 
ё зиштии чизеро метавон намоиш доду бас. Ва дар шеъри 
юнонї бештар аз рафтору кирдор ва њолот танњо намоиш 
медоданд ва њељ гоњ ба муњокоти худи ашё намепардохтанд, 
бар хилофи арабњо, ки чунин муњокотро доштанд, чи онњо 
ба ду манзур шеър месуруданд. Яке он ки нафсро аз чизе 
мутаассир созанд ва онро барои феъл ва инфиоле омода 
кунанд. Дувум, барои тааљљуб ва шигифтии танњо, ки њар 
чизеро ташбењ мекарданд, то бар асари њамон ташбењ дар 
шигифт шаванд. Вале юнониён мехостанд ба гуфтор 
мардумро ба сўйи кирдоре барангезанд, ё аз он боздоранд.37  

Ва ин корро гоње бо равиши хитобї ва гоње бо равиши 
шеърї мекарданд. Аз ин љост, ки муњокоти шеърии онњо дар 
рафтору кирдор ва ањволу ашхосе, ки инњоро доро бошанд, 
мањдуд будааст ва њар кирдоре ё зишт аст ва ё зебо.38 Ва чун 
ба намоиши кирдор одат карда буданд, бархе танњо барои 
ташбењи сирф, на барои ситоиш ё накўњиш аз онњо муњокот 
мекарданд. Вале њар ташбењ ва муњокоте назди онон омода 
буд, ки ба ситоиш ва тањсин, ё накўњиш ва таќбењ баргардад. 
Ва монанди суратгарон, ки фариштаро бо пайкаре зебо ва 
Ањриманро бо пайкаре зишт наќш мекунанд, чунонки 
пайравони Монї њолати хашму мењрубониро муљассам 
месозанд, ки онњо хашмро бо сурате зишт ва мењрубониро бо 
сурате накў дар меоваранд, дастае аз шуарои юнонї дар 
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тавсифи кирдор ташбењ мекарданд.39 Аммо зишт ва зебої аз 
он дар зењн хутур намекард, балки мутобиќа ва 
табиатпардозии танњо манзури онњо буд. 

Пас, ошкор шуд, ки фаслњои фарќкунандаи неку бад 
ташбењ ин ситоиш ва накўњиш ва табиатпардозї мебошанд. 
Ва ин маонї дар оњангњо ва вазнњо ва иќооти сода нахоњанд 
буд, балки дар гуфтор бояд онњоро љуст. 

Мутобиќа ва табиатпардозї савумин фасли мумайизи 
ташбењ буд ва онро ба тарафи зиштї ё зебої баргардондан 
мумкин аст.40 Ва гўё муњокот ва намоише омода барои 
ситоиш ё накўњиш аст, чунонки љунбиши инсони хашмнокро 
ба љунбиши шер ташбењ мекунанд ва ин як навъ воќеъгўї ва 
табиатпардозї аст, ки метавон њар ду љанбаро ба он дод ва 
гуфт, шере ситамгар ё шере далер љастан кард. Ва аввалї 
омодаи накўњиш ва дувумї омодаи ситоиш мебошад. Пас, 
дар табиатпардозї агар чизи дигареро танзим кунанд, ба 
ситоиш ё накўњиш бархоњад гашт ва равиши Њўмирус41 
њамин будааст. Вале агар онро ба њол ва вазъи худ 
вогузоранд, њамон табиатпардозии сирф хоњад буд. 

Њар як аз ин муњокотњо ва намоишњои сегона ба њамон 
се тариќе, ки пеш ёд шуд, мебошад. Чунонки бархе аз 
шуарои юнонї ба ташбењ мепардохтанд ва дастае монанди 
Њўмирус бештар аз фазоили танњо намоиш медоданд ва 
бархе дигар фазоил ва ќабоењи њар дуро муњокот мекарданд 
ва сипас, аз русуме, ки дар ин боб дар баъзе аз билод буд, ёд 
менамуданд. Ин аст мумайизоти худи муњокот ва маќсуде, ки 
аз он доштаанд. 

Аммо муњокот се навъ аст: ташбењ ва истиора ва таркиб. 
Ва ѓаразњо низ се ќисманд: тањсин ва таќбењ (ќабењ гуфтан) 
ва мутобиќа ё ситоишу накўњиш ва табиатпардозї. 
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ФАСЛИ СЕВУМ 
 

ДАР ГУЗОРИШИ ЧИГУНАГИИ ПАЙДОИШИ  
ШЕЪР ВА АНВОИ ОН 

 
Ба ду сабаб инсон ќодир ба сурудани шеър мегардад: яке 

лаззат бурдан аз муњокот ва ба кор бурдани он аз њангоми 
кўдакї, ки њамин ўро аз љонварони безабон људо месозад. Чи 
инсон бештар аз љонварони дигар мустаиди муњокот ва 
намоиш аст, зеро дастае аз љонварон њељ тавоноии таќлид ва 
муњокот надоранд ва бархе андаке метавонанд муњокот 
кунанд, хоњ бо овоз, монанди тўтї, ё таќлид аз шаклу 
шамоили дигарон, монанди бўзина.42  

Муњокоте, ки мардум доранд,43 фоидае њам дорад ва он 
дар воситаест, ки маониро бо он мерасонанд ва кори омўзиш 
ва таълимро мекунад ва  љойи умури дигарро, ки пеш аз 
таълим бояд воќеъ гардад, мегирад. То њадде ки агар ишора 
ба таъбири ќарин шавад, маънои ошкоро дар зењн ворид 
месозад, зеро нафс аз муњокот нишоте мегирад ва шод 
мешавад ва њамин боис мегардад, ки маънї ба бењтарин 
ваљње дар зењн љойгир шавад. 

 Ва далел бар ин ки мардум аз муњокот хуш ва хуррам 
мешаванд, ин аст, ки онњо аз нигаристани пайкарњои 
љонварони зишт ва нафратовар, ки наќл кунанд, масрур 
мегарданд, то ин ки агар худи онњоро бубинанд, рў дар њам 
кашида мегурезанд. Пас, пайкар ва наќше, ки шуда мояи 
хушї нест, балки њамон муњокоте, ки аз чизе дигар кардаанд, 
агар хуб анљом дода бошанд, фарањангез хоњад буд. Аз ин 
љост, ки илм танњо барои файласуфон лаззатбахш нест, 
балки тўдаи мардум низ аз он хуш ва хуррам мешаванд, 
чунки дар худи таълим навъе аз муњокот вуљуд дорад, зеро 
таълими чизе тасвири он аст дар лавњи зењн. Аз ин љост, ки 
мардум аз сувари манќуш шод мегарданд, агар асли ин 
нуќушро дида бошанд. Вале агар онњоро аз пеш надида 
бошанд, чунин шодї њосил нахоњад шуд, балки дар ин 
њангом лаззате мебаранд, наздик ба суруре, ки аз дидани 
чигунагї ва вазъи худи наќш ва монанди онњо даст медињад. 
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Сабаби дувум он аст, ки мардум сохтани навоњои њамоњанг 
ва алњонро ба табъ доранд. Ва чун авзонро бо оњангњо 
созгор ёфтанд, хоњони онњо шуда ва назмњо сохтанд.44  

Пас, бо ин ду сабаб аст, ки шеър пайдо шуда ва андак-
андак ба табъи мизољњо роњи тараќќиро паймуд. Ва шеърро 
бештар касоне, ки дорои завќ њастанд ва бадењагўї табиии 
онњост, сурудаанд ва њар як тибќи ѓариза ба ќарењаи махсуси 
хеш ва бар њасби хўю одати худ шеър гуфтаанд. Ва њар 
кадом покдомантар бувад, ба намоиши кирдорњои 
писандида ва монанди онњо ва њарки фурўмоятар буд, ба 
њаљв пардохт, яъне бадињоро њаљв мекард ва њангоме, ки 
танњо бадкирдоронро њаљв мекарданд, ба ёди хўйњои некў 
сутуда меафтоданд, то бадињоро дар баробари онњо зишттар 
вонамуд кунанд, зеро касе ки гуфт: - Фуљур ва олудагї пастї 
аст ва ба њамин бас мекунад, он таъсиреро, ки дар гуфтани 
вай чунонки покдоманї барљастагї ва накўхўй аст, њаст, 
нахоњад дошт. 

Арасту гуфт: 
- Магар ин ки мо наметавонем бипазирем, ки пеш аз 

Њўмирус ва пеш аз ин ки вай дар баёни фазилатњо доди сухан 
дињад, касе дар шеър аз фазилатњо ёд карда бошад. 

Намегўем, ки дигарон дар бораи фазоил назме 
насохтаанд, балки ў нахустин бор чунин шеъре сурудааст. 
Мисоли атвори њаљвии пешиниён гуфтаи бархе аз онњост, ки 
ин тавр метавон тарљума кард: «Шањвату фисќу парешонї 
њолаш бошад». Ва монанди он аз таъбироте, ки дар шеърњои 
маъруф ба ёмбус меоварданд ва он вазнест, ки ба ситеза ва 
танзу ранљишу густохї, бе он ки шахси муайянеро ќасд 
кунанд, ихтисос дорад. Ва ин вазнро дувоздањ поя аст ва 
шуарои билоди Магоро ва Осной ва Пелупунис онро ба кор 
мебурдаанд. 

Аммо Њўмирус, агарчи нахустин бор ба назми троѓўзиё 
пардохт45 ва ашъоре накў суруд ва дар фазоил суханро 
вусъат дод, вале Секї46 сурудани дромоњоеро низ пеш 
гирифта буд. Ва дромото дар маънї њамон ёмбус аст, магар 
ин ки шахс ё иддаи муайянеро аз он мехоњанд ва нисбати ин 
навъ ба кўмўд ё нисбати Илиёд ва Азусийё47 аст ба троѓўзиё, 
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яъне њар як аз инњо аз назири хеш омтар ва муќаддамтар ва 
дутои дигар дорои тафсили бештар ва замони дарозтаре 
њастанд ва пас аз онњо пайдо мешаванд. 

Пас аз ин дар тойиди матлаби гузашта муаллим шарњ 
дод, ки чї гуна шеър аз навъе ба навъи дигар бар њасби 
таворихи маљбут назди юнонињо тањаввул пайдо кард, то ин 
ки троѓўзиё ва ќўмўдиё аз њам људо шуда ва равнаќи комил 
ёфтанд. Чи ќўмўдиё аз дисуромбуси бостонї пайдо шуда ва 
ќўмўдиё аз ашъори њаљвї ва пасте, ки бузургон тарк 
гуфтаанд ва ба гуфтаи Арасту њанўз дар дењањои бетамаддун 
ба љо мондааст, сарчашма гирифт ва чун (троѓўзиё) пайдо 
шуд, таркаш накарданд, то ин ки бо таѓйирот ва изофоте, ки 
дархури он буд, ба њадди камол расид. Сипас, сохтагї ё аз ба 
вуљуд ба он изофа шудааст. Ва шуарое, ки гуфтори хешро бо 
тасаннўъ меомехтанд, бад-он пардохтанд, то ин ки як чиз аз 
ду роњ дар мешуд, яке бар њасби лафз, дигаре аз њайати 
хонанда. Сипас Исахўлиси48 бостонї омад ва онро бо оњанг 
биомехт ва алњоне барои троѓўзиё овард, ки назди хунёгарон 
ва раќќосон маъмул аст. Ва Ўгсист, ки гуфтугўро дар шеър 
марсум сохт, яъне пурсишу посух ва муноќиза, чунонки дар 
фанни хитоба гуфта шудааст. 

Сўфўќлис49 оњангњоеро, ки бо онњо дар мањфилњо аз роњи 
шўхї ва танз бозї мекардаанд, бисохт ва он дар пеши каму 
андак будааст ва чунин троѓўзиё баъдњо аз амали сотуриќус 
ё њаљв пайдо шудааст. Ва сотуриќо аз рубоиёти ёмбусї аст ва 
сипас, дар ѓайри њазл ба кор бурда ба љад ва ёди покдоманї 
наќл доданд ва гумон мекунам, ки рубоиёт (tetrametre) њамон 
вазнњои кўтоње бошад, ки њар байти он аз чањор асос ва њар 
мисрае аз ду ќоида таркиб мешавад ва набояд ба тарљума, ки 
мегўяд, эътино намуд, балки тарљумаи дуруст бар хилофи он 
аст, чи ин наќл мерасонад, ки чунин рубої ќадим аст ва аз 
раќсе аст, ки сотуриќо ном дорад. Ва куњнатарин шеър 
њамон кўтоњтару костатарин ашъор мебошад ва шеъре, ки 
дар раќс ба кор мебаранд, сабуктарини онњост. Гуфтааст, ки: 

-Ин гуна шеърро сотуриќо номиданд, чунки завќ ва 
ќариња онро ба раќсе, ки сотуриќо ном дорад, созгор ёфт ва 
табоъ њам хоњони ин гуфтор ва ин гуна вазн мебошад, 
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махсусан, њангоме ки љузъњои шеър вазне дошта бошад, бо 
ин ки бо оњанг хонда шавад ва дар њар љузъе аз аљзои байти 
мавзун вазне бо оњанг бошад. 

Муаллим гуфтааст: 
- Далел бар ин ки чунин вазне табиї аст, он аст, ки 

мардум њангоми љидолу низоъ басо мешавад, ки ба бадења 
чизе аз онро ба андозаи як мисраъ, ки шаш поя бошад, 
биёваранд. Аммо тамоми вазнро, агар ќарења бихоњад, шояд 
ба камол адо кунанд. Ва чун гўяндагон дар гуфтугўњо аз 
равиши муносиб бо муфориза баргарданд, ба ин кор хоњанд 
пардохт, ё ин ки барои бузург сохтан ва оростани гуфтор аз 
он вазн ба ин вазн баргаштанд, чи баргаштан аз суханони 
паст ба гуфтори барљаста ва баланд ва дорои аљзое, ки њар 
як нукоте нодир бошад, бештар барои ороиш аст, на ошкор 
сохтани матлаб. Ва, бешак, мардум ранљи фаровон 
бурдаанд, то ин ки дар њар яке аз анвои сухан ба ороишњое 
арљманд расидаанд. 

Дар ќўмўдиё муњокот ва намоишеро, мехоњанд, ки сахт 
вањмовар аст, на ин ки њар гуна бадиро аз он бихоњанд, 
балки шаре, ки зишт бошад ва аз он ќасди истењзо ва 
истихфоф кунанд. Ва ќўмўдиё навъе аз истењзо ва сухрия 
буда, ки аз пастї ва истеъдоди ќабоњат њикоят менамуд, бо 
он ки хашме бо он ќарин бошад ва ё озоре иљтимої ба шахси 
манзур бирасад. Ва инро дар њайате, ки дар њангоми истењзо 
ба худ мегиранд ва ќиёфаро дигаргун месозанд, мебинї. Ва 
ин гуна таѓйирро барои ин медињанд, ки бо фароњам 
омадани се сифати зишт мардум бад-онњо бингаранд, чи 
ниёзманданд, ки аз њайати табиї баргашта, ба сурате зишт 
ва ноњинљор дар оянд, зеро мехоњанд дар ин љо чизеро 
ошкор созанд, ки андуњовар бошад ва бирасонанд, ки 
камтар мебоист бад-он пардохт ва низ асроре дар ин маврид 
иброз кунанд. Аз ин љост, ки истењзокунанда ба чунин 
ќиёфае, ки дар сурати зишт њаст, ниёзманд мебошад. Севум 
ин ки аз расондани андуњ ёрї бошад, бар хилофи хашм, ки 
вазъу рехте дорад ранљонанда ва њам ѓамангез. Вале 
истењзокунанда њайате дорад мављиби хуррамию шодї, на 
чунонки гирифтагию андуњ ва ранљ ёд оварад. 
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Муаллим гуфтааст, ки оѓози кори пайдоиши троѓўзиё ва 
анљоми он амрест ошкоро ва ниёзе ба гуфтан надорад. Аммо 
ќўмўдиё, чун аз чизњое набувад, ки кунљковон ва ањли фазлу 
ривоят мебоистї бад-он бипарњезанд, тарзи пайдоиши он 
надониста монд ва решаю чигунагии зуњури он фаромўш 
шудааст, ки хунёгарон ва раќќосон чун аз шоњ Осинус иљоза 
ёфтанд, ки ќўмўдиёро ба кор баранд, он њам пас аз ин ки 
њукм ба њурмат дода буд, шеърњое сохтанд, ки худ бар њасби 
орои хеш ихтироъ мекарданд, аз он чизњое ки ќонуни 
шеърии дурусте надошт. Ва дар наздику перомуни онон касе 
набуд, ки тарзњои суханони шеъриро аз ў фаро бигиранд, то 
андозае ки ба њар гуна шеъре бармехўрданд ва навову оњанге 
бад-он медоданд ва ба њамон суханони мавзуни бостонї 
мепардохтанд, ё ин ки аз фанни тасаннуъ кўмак мељустанд. 
Пас ин сарояндагон дар асри худ сазовори шинохтани 
ќўмўдиё набуданд, чи бирасад бо ин ки бихоњем нисбати 
ќўмўдиёро ба касоне, ки пеш аз онњо будаанд, муњаќќаќ 
бидорем.  
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ЌИСМИ ДУЮМ 
ЌИССАЊОИ АДАБЇ 

 
1. САРГУЗАШТ 

 
Эй бародарони њаќиќат… 
коњилтарини халќ он аст, 
ки аз камоли худ бозмонад! 
Бадтарини суханњо он аст,ки  
зоеъ шавад ва беасар монад! 

Ибни Сино 
 

Падарам аз мардуми Балх буд ва дар замони Нуњ ибни 
Мансур1 аз он љо ба Бухоро кўчида омад. Дар замони вай 
дар дењаи Хармайсан, ки аз дењњои бузурги Бухоро2 аст, 
корманди идораи давлат буд. Дар наздикии он дењае буд, ки 
онро Афшана мегўянд. Падарам дар он љо бо модарам 
хонадор шуд ва дар њамон љо монд. Ман дар он дења ба 
љањон омадам ва пас аз ман бародарам ба дунё омад. 

Сипас, аз он љо ба Бухоро кўчидем, падарам маро ба 
омўзгори «Ќуръон» ва омўзгори адабиёт супурд. Ваќте ки ба 
дањсолагї расидам, «Ќуръон» ва миќдори зиёде аз илми 
адабиётро ёд гирифта будам. Мардум аз њолати ман дар 
тааљљуб буданд. 

Падари ман аз касоне буд, ки бо исмоилињо3 њамаќидагї 
дошт. Ў бо бародарам, ки ў њам исмоилимазњаб буд, ончиро 
исмоилињо рољеъ ба аќлу рўњ мегуфтанд, ќабул карда 
буданд… . Онњо њар ду дар бораи масъалањои ин мазњаб бањс 
мекарданд. Ман ки ба бањси онњо гўш медодам, тамоми 
маќсад (маром)-и онњоро дарк мекардам, аммо тарзи далел 
овардани онњо маро ќонеъ намекард ва дар ин маврид онњо 
оѓоз карданд, ки маро низ ба фањми љињати маъруфи 
исмоилия даъват кунанд. Гоње бо обутобе дар атрофи 
фалсафа, њандаса, њисоб низ бањс мекарданд. 

Сипас, падарам маро барои ёд гирифтан назди марде, ки 
сабзї мефурўхт4 ва њисобро некў медонист, рањнамої кард, 
то аз вай таълим гирам ва ин илмро аз вай омўхтам. Каме 
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баъд аз ин Абўабдуллоњи Нотилї5 ба Бухоро омад. Ин шахс 
даъвоии он буд, ки фалсафаро хуб медонад. Падарам ба 
умеди ин ки ман аз ин шахс фалсафаро бояд омўзам, хоњиш 
намуд, ки дар хонаи мо маскан бигирад. Лекин пеш аз 
омадани вай ман дар назди Исмоили6 Зоњид машѓули 
омўхтани фиќњ (дониши њуќуќ) будам ва аз бењтарин 
љўяндагони ин роњ будам… . 

Сипас, назди Нотилї ба хондани китоби «Исоѓўљї»7 

шурўъ кардам. Ваќте ки ман ќонунњои илми мантиќро аз ў 
меомўхтам ва масъалањои мушкил ва печдарпечи онро бо 
далелу бурњон бо шитоб љавоб медодам, ки њаргиз ў 
нашунида буд ва бенињоят устод дар њайрат мемонд… ва 
масъалаеро, ки ба ман мегуфт, аз вай бењтар тасаввур 
мекардам. Ин шахс падари маро огоњ намуд, ки ман ба ѓайр 
аз омўхтани дониш ба њељ кори дигар набояд машѓул 
бошам… . 

Сипас, ман пеши худ ба хондани китобњои мантиќ 
шуруъ намудам ва гуфтор – сухани шарњдињандагонро 
мутолиа намудам, то ин ки дар илми мантиќ пухта шудам. 
Њамчунин аз китоби Уќлидус8 панљ то шаш назди ў хондам 
ва аз он баъд бо худ ањд бастам, ки баќияи масъалањои 
китобро худам њал намоям. Баъд аз он ба омўхтани 
«Маљастї»9 майл намудам. Ваќте ки аз муќаддимоти он огоњ 
шудам ва ба шаклњои њандасї расидам, устоди ман Нотилї 
гуфт: 

- Акнун худат ба хондан машѓул бош ва масъалањоро 
низ худат мустаќил њал намо. Агар ягон мушкилї пеш ояд, 
пеши ман биё ва бар ман арз кун, то дуруст ва нодурустии 
онро ба ту баён кунам. 

Њаќиќат ин аст, ки Нотилї воќеаи ин китобро барои ман 
ёд надод; ман худ ба њалли он иќдом нињодам. Шаклњои 
мушкил ва печдарпеч, ки Нотилї аз онњо хабар надошт, 
бисёр буд, ман онњоро ба ў шинос намуда, фањмонидам. 

Баъд аз ин Нотилї аз ман људо шуд ва ба сўи Гурганљ10 

рафт, ман бе муаллим мондам. Пас аз ин ман ба хондани 
китобњо ва шарњњои табииёт ва илоњиёт шурўъ намудам ва 
дарњои дониш бар ман кушода мешуд. 
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Пас аз он ба ёд гирифтани илми тиб раѓбат намудам. Аз 
ин рў, љамеи китобњое, ки дар ин илм навиштаанд, хондам. 
Илми тиб аз донишњои душвор нест. Аз ин љињат дар 
камтарин фурсат сирри онро донистам ва табибони 
донишманд дар назди ман ба омўхтани илми тиб машѓул 
шуданд ва беморонро парасторї мекардам. Дарњои 
муолиљањо, ки аз таљрибањои табибї ба даст овардам, он 
чунонки васфаш њайратангез аст, бар ман кушода мешуд. Бо 
вуљуди њамаи ин бо мутолиа ва мубоњисаи илми фиќњ (њуќуќ) 
машѓул будам. Дар он њангом шонздањсола будам. 

Сипас, як солу ними дигар дар дониш омўхтан ва китоб 
хондан кўшидам, хондани мантиќ ва тамоми ќисматњои 
фалсафаро аз нав мутолиа кардам. Дар тамоми ин муддат 
ягон шаб то субњ нахобидам ва дар рўз њам ба ѓайр аз 
хондани илм ба чизи дигар майл надоштам. Фењристе омода 
карда будам. Њар масъалаеро, ки бо њар далел мутолиа 
мекардам, натиљаи муњокимањои онро дар он фењрист, 
мураттабан менавиштам, сипас ба натиља баровардан 
машѓул мешудам. Њар гоњ ягон масъаларо устувор ва 
мањкам медидам, ки шояд далели дигаре ёбам, ба низому 
тартиби њолатњо ва муњокимањо диќќат мекардам ва ба 
њамин тартиб пеш мерафтам, то њаќиќати њар масъала 
махсус барои ман ошкор мешуд… . Шаб ба хонаам 
бозмегаштам ва чароѓро дар пеши худ менињодам, ба хондан 
ва навиштан саргарм мешудам… . 

Баъд аз он ки ман ба хондан машѓул мешудам ва агар 
хоб бар ман ѓалаба мекард… њамон масъалањои илмиеро, ки 
мутолиа мекардам, дар хоб медидам. 

Ба њамин тариќа, њангоми хоб бисёре аз масъалањои 
илмї барои ман ошкор мешуданд, то он ки дар њамаи илмњо 
устод шудам. Ба њамин гуна ба тањсил машѓул будам. 

Акнун ман он илмњоро то ба андозае, ки ќувваи инсонї 
тавоної дорад, воќиф шудам ва он чи дар он замон омўхтам, 
акнун њамаро ба тамом медонам ва ба дониш то имрўз чизе 
изофа нашудааст. 

Ваќте ки ман дар донишњои мантиќ, табииёт, сипас, 
риёзиёт мустањкам шудам, ба илмњои аќлї таваљљуњ пайдо 
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карда, ба хондани њикмат (фалсафа) машѓул шудам ва 
китоби «Мобаъд-ут-табиат»11-ро хондам. Вале он чи дар он 
китоб буд, чизе нафањмидам. Андешаи муаллифи он бар ман 
пўшида монд, то чињил бор ин китобро хондам ва матни 
онро аз бар кардам ва бо вуљуди ин њам онро нафањмидам ва 
маќсади муаллифро фарќ накардам. Аз худам маъюс шуда 
мегуфтам: 

- Ин китобест, ки маро барои фањмидани он роњ нест! 
Дар њамон рўзњо, рўзе чоштгоњ ба бозори китобфурўшон 

рафтам. Даллоле дар дасташ китобе дошт ва бо овози 
баланд мардумро ба харидани он даъват мекард. Даллол 
китобро ба ман таклиф намуд, ман онро сахт рад кардам, 
чунки ба ин аќида будам, ки дар ин дониш аз он фоидае нест. 
Вале он даллол аз нав маро ба харидани китоб даъват кард 
ва изњор намуд, ки: 

- Китоб арзон аст, онро ба чањор дирњам12 мефурўшам, 
соњиби китоб ба он пул муњтољ аст. 

Нињоят он китобро ба њамин маблаѓ харидам. Ваќте ки 
диќќат кардам, дидам, ки «Мобаъд-ут-табиат»-и Арасту13 
аст, ки Абунасри Форобї14 онро ба унвони «Аѓрози 
(маќсадњои) «Мобаъд-ут-табиат»-и Арасту навиштааст. 

Шитобон ба хона баргашта, ба хондани он машѓул 
шудам. Азбаски онро аз ёд карда будам, дар њамон њангом 
маќсадњои он барои ман ошкор шуд. Пас, ман аз ин пешомад 
шод шудам. Рўзи дигар ба шукронаи он ба бечорагон чизи 
бисёре садаќа додам. 

Дар он миён подшоњи Бухоро Нўњ бинни Мансур ба 
беморие дучор шуд, ки куллияти табибон аз сињати он 
касалї ољиз монданд. Ман ки дар миёни онон ба воситаи 
фузунии дониш ва бисёрии китоб хондан машњур шуда 
будам, аз ман ном бурда хостанд, ки маро ба њузураш талаб 
намоянд. Пас, ман ба иљозати подшоњ ба хонаи бемор 
даромадам ва дар муолиља кардани бемор бо табибон 
њамкорї намудам. Ба њамин тариќ ба хидмати подшоњ ёр 
шудам. 

Рўзе аз ў барои дидани китобхонаи шоњї, ба муроди он 
ки аз китобњои тиббии он истифода кунам, иљозат 
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талабидам. Нўњ бинни Мансур хоњиши маро ќонеъ гардонд. 
Ман ба ќасре дохил шудам, ки чандин хона дошт ва дар њар 
хонае сандуќњои китоб буд, ки бо як тартибу низом 
сандуќњоро пур карда буданд. Дар як хона китобњои луѓату 
шеър, дар дигаре китобњои фиќњ (ќонуни шариат). Ба њамин 
тартиб њар хона барои як соњаи илм махсус људо шуда буд. 

Пас, ба фењристи китобњои юнонињои ќадим назар 
намуда ва он китобњое, ки мавриди эњтиёљам буд, талаб 
намудам ва ба мутолиаи онњо шурўъ намудам. 

Дар он китобхона китобњои бисёре дидам, ки њатто 
номашон ба бисёр касон номаълум буд ва ман њам пеш аз он 
надида будам ва то кунун њам надидаам. Он китобњо ба 
масъалањое пайвастагї дошт, ки њанўз њам номаълум аст. 
Ман он китобњоро мутолиа намуда, аз онњо ёддоштњо 
бардоштам. Ман дар ин китобхона маќом ва мартабаи њар 
як муаллиферо нисбат ба илмаш шинохтам. 

Пас, ваќте ки ба њаждањсолагї расидам, тамоми ин 
илмњоро љавњаркашї намуда будам. Њофизаи ман дар он 
рўзњо барои дарки илмњо (донишњо) бењтар буд, аммо акнун 
комилтар њастам. Сарфи назар аз инњо огоњї ва маърифати 
ман айнан њамон аст, ки пеш аз ин буд, ба захираи илмии 
ман то ба њол чизе изофа нашудааст. 

Дар айёме, ки ман 21 - сола будам, Абулњасани Арўзї 
ном шахсе бо ман њамсоягї дошт. Вай аз ман навиштани 
китобе оид ба илми арўз, ки ќобили фањм бошад, талаб кард. 
Ман барои вай китоби маљмўеро навиштам ва онро ба номи 
вай «Ал-арўзия» нињодам. Дар он китоб ба ѓайр аз илми 
риёзиёт њама донишеро љамъ намудам. Боз дар њамсоягии мо 
марди дигаре буд, ки ўро Абубакри Бараќї мегуфтанд. Вай 
аз ањли Хоразм ва марди поксиришт буд. Ў ба илми фиќњ, 
тафсир ва порсої майли тамом дошт. Вай аз ман хоњиш 
намуд, ки ба китобњояш шарње бинависам. Ман барои ў 
китоби «Ал-њосил вал-мањсул»-ро, ки таќрибан аз 21 љилд 
иборат буд, навиштам. Боз барои вай китоби дигаре њам дар 
мавзўи ахлоќ навиштам, ки онро «Китоб-ул-бар вал-асм» 
ном гузоштам. Ин ду китоб танњо дар китобхонаи шахсии ў 
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мављуд буда ва њељ касро нагузоштааст, ки аз онњо нусха 
бардорад. 

Дар ин айём падарам вафот кард, вазъияти њоли ман 
дигаргун шуд. Пас, корњои давлатиро ба гардан гирифтам ва 
зарурат маро водор кард, ки аз Бухоро баромада, ба љониби 
Гурганљ њаракат намоям.15Дар он љо Абулњусайни 
Суњайлї16, ки дўстдори донишњо буд, вазир буд. Ў маро ба 
назди Амир Алї17 бурда, шинос намуд ва ман дар он замон 
дар бар љомаи фаќењон доштам18… Барои ман моњиёнаи 
мувофиќ муќаррар-таъйин карданд, ки ба зиндагї кифоят 
мекард19. 

Сипас, ман маљбур шудам, ки20 ба Нисо21 ва аз он љо ба 
Овард22 (Абевард) ва аз он љо ба њамин тартиб ба Тўс23, 
Шаќќон24, Самангон25, Љољарм26 (дар сарњади Хуросон) ва 
Љурљон27 њаракат кунам. Маќсадам ин буд, ки ба назди амир 
Ќобус28 биравам. Лекин иттифоќан дар ин мобайн Ќобусро 
дастгир карда, дар ќалъае њабс намуданд ва дар њамон љо 
вафот кард. Сипас, ман ба Дењистон рафтам ва дар он љо 
бемори сахт шудам ва баъд аз он боз ба Љурљон (Гургон) 
бозгаштам, дар он љо ба Абуубайди Љузљонї29 ошно ва дўст 
шудам. Дар бораи ањволи худ ќасидае сурудам, ки дар он 
байти зеринро гуфтам: 

 
Бузург гаштаму майдон васеъ нест маро, 
Фузуд ќимати ман, муштарист нопайдо! 

 
Дар њамин љо њикояти Ибни Сино, ки аз саргузашти худ 

баён кардааст, тамом шуд. Бозмондаи онро то дами охири ў 
шогирдаш Абўубайдуллоњ Абдулвоњиди Гургонї давом 
додааст. Абуубайдуллоњ гуфт: 

Ин буд, он чи Шайх (Ибни Сино) ба забони худ барои 
ман њикоят кард. Аз ин пас ман он чизе, ки дар борааш 
шунидаам ё дидаам, гувоњї медињам: 

Мегўянд, ки вай дар овони кўдакї аз зеботарин мардуми 
рўзгор буд. Мардум рўзи љумъа дар роњњо ва гузарњо дар 
паноњгоњ меистоданд, то њангоме ки аз хона ба масљиди 
љомеъ мерафт, зебоии љамолашро тамошо кунанд. 
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Дар Гургон марде буд, ки ўро Абумуњаммади Шерозї30 
мегуфтанд. Вай дўстдори њамаи ин донишњо буд. Ў дар 
њамсоягии худ барои Шайх хонае харида, ба он љо фуруд 
овард. Ман њар рўз бо вай њамнишинї доштам. Ман ба вай 
китоби «Маљастї»-ро мехондам, ў бошад, мантиќро аз рўи 
китоби «Мухтасар-ул-васат»31, ки оид дар мантиќ аст, 
мегуфт, ман менавиштам. Бинобар хоњиши Абумуњаммади 
Шерозї китоби «Ал-мабдаъ-вал-миод» ва «Китоб-ал-ирсод-
ал-кулия»-ро навишт. Инчунин, вай дар он љо боз дигар 
китобњои бисёре, монанди китоби аввали «Ќонун»32, 
«Мухтасари маљастї» ва дигар рисолањои бисёре навишт. 
Дигар бозмондањои китобњои худро дар сарзамини Љабал 
навишт. 

Сипас, вай аз Рай33 рафт ва ба хидмати Саида34 ва 
писараш Маљдуддавла пайваст. Эшон шуњрат ва овозаи 
дониши Абўалї Синоро ба воситаи китобњояш, ки ба вай 
расида буд, дониста буданд. Дар ин њангом Маљдуддавла ба 
бемории молихулиё (савдої) гирифтор шуда буд, ўро дар 
муддати кўтоњ муолиља кард. Дар он љо китоби «Ал-миод-
ал-асѓар»-ро навишт. Вале Шайх то ѓалабаи Шамсуддавла 
бар Њилол бинни Бадриддини Њаснавия ва шикасти лашкари 
Баѓдод ва њаракати ў ба љониби Рай монд. 

Сипас, барои вай пешомаде ногувор ба амал омад35, 
лозим шуд, ки шањри Райро тарк намуда, ба Ќазвин36 
биравад. Ваќте ки ба Ќазвин расид, дар ин љо њам истоданро 
ба худ мувофиќ надонист, аз Ќазвин ба тарафи Њамадон37 
њаракат намуд… (Њокими Њамадон Шамсуддавла38 буд), ў 
бо Шайх ошно шуд ва ба љињати касалии ќулинљ (дарди хала 
ва рўдањо), ки ўро озор дода буд, Шайхро ба њузураш даъват 
кард. Абўалї ибни Сино ўро дармон кард ва нињоят шифо 
ёфт. Баъд аз ин чињил шабонарўз дар ќасри Шамсуддавла 
монд ва либосњои ќимматбањо ба вай доданд. Пас аз он 
Абўалї ба манзили худ баргашт ва бо ин кайфият вай яке аз 
наздикони подшоњ гардид. 

Дар ин миён Шамсуддавла барои несту нобуд кардани 
хонадони Анноз39 ба тарафи Кирмоншоњ њаракат намуд ва 
Шайх низ њамроњи ў буд. Аммо Шамсуддавла дар ин љанг 



~32~ 

шикаст хўрда, ба Њамадон бозгашт40. Пас аз мурољиат ба 
Њамадон ў аз Шайх хостор шуд, ки вазоратро ќабул намояд. 
Ў низ онро ќабул кард41. 

Дар ин замон лашкариёни подшоњ аз муваффаќияти ў 
тарсида, бо иѓвои њасадхўрон бар зидди Шайх шўриш 
бардошта, хонаашро муњосира намуданд. То кор ба он љо 
расид, ки хонааш торољ шуд ва њар чї дошт, њамаро 
гирифтанд ва аз амир (подшоњ) талаб карданд, ки ўро ќатл 
намояд. Лекин подшоњ аз куштани вай худдорї кард. Фаќат 
барои ором кардани онњо Шайхро аз кори вазорат озод 
кард. Шайх дар хонаи Абу Саъди Дехдук то љињил рўз 
пинњон шуд… . 

Сипас, иттифоќан подшоњ аз нав ба дарди ќулинљ 
гирифтор шуд. Шайхро талаб кард ва Шайх ба дарбори 
подшоњ њозир шуд. Подшоњ аз вай узрхоњї кард. Шайх низ 
ба муолиљаи ў машѓул шуд. Амир ба вай иззату икром 
нишон дод ва бори дигар вазифаи вазоратро ба вай супорид. 

Сипас, ман аз ў хостам, ки ба китобњои Арасту шарњ 
бинависад. Вале Шайх гуфт: 

- Ман дар ин њангом фароѓат барои ин кор надорам (?) 
Аммо агар бихоњї барои ту китобе менависам, ки дар он он 
чи аз ин донишњо дар назди ман дуруст аст, биёварам. Ин 
корро бе мунозира бо мухолифон хоњам кард. 

Пас, ман бад-ин кор розї шудам. Вай барои мо 
ќисматњои табииёти китоберо, ки онро «Китоб-уш-шифо» 
ном гузошт, оѓоз кард. Пеш аз он вай китоби аввали 
«Ќонун»-ро низ навишта буд ва онро гирд овард. 

Њар шаб донишљўён дар хонаи ў љамъ мешуданд, ман 
ќисмате аз «Шифо» мехондам ва дигаре42 аз китоби «Ќонун» 
мехонд. Ваќте ки мо вазифаи худро адо мекардем, 
навозандагон талаб мекард ва маљлиси базм меоростанд. Мо 
ба ин кайфият машѓул мешудем. Ба њамин дарсхонї ва 
мутолиаи мо дар шабњо мегузашт, чунки Шайх, бинобар он 
ки рўзона дар хидмати амир буд, фурсате боќї надошт. Мо 
муддатеро бо њамин тартиб гузарондем. 

 Сипас, Шамсуддавла ба љониби Торам барои љанг 
кардан ба амири он љо њаракат кард. Дар ин замон дар 
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наздикии Торам43 касалии ќулинљ аз нав шиддат гирифт. Ин 
дафъа бемории ў хеле сахт буд ва аз сабаби парњез накардан 
ва эътибор надодан ба суханони Шайх дардњои дигар низ 
афзуд. Лашкариён аз ањволаш тарсиданд, ўро ба Њамадон 
баргардониданд. Вайро бо тахти равон мебурданд, дар роњ 
вафот кард. 

Баъд аз вафоти Шамсуддавла писараш Самоъуддавларо 
љойнишини ў интихоб карданд ва ба вай ањду паймон 
доданд. Сипоњиён хостор шуданд, ки Шайх вазоратро ќабул 
намояд. Аммо ў ин таклифро рад кард44. Лекин Шайх 
пинњонї аз Алоуддавла45 мактубе навишта ва аз вай хостор 
шуд, ки ба хидматаш ба назди ў шавад. Шайх аз тарси 
душманон пинњон шуда, дар хонаи Абуѓолиби Аттор46 
мезист. 

 Ваќте ки Шайх дар хонаи Ѓолиби Аттор пинњон буд, 
ман аз вай хоњиш кардам, ки китоби «Шифо»-ро навишта ба 
поён расонад. Вай Абуѓолибро бихонд (фарёд кард), аз ў 
коѓазу давот талабид. Вай онњоро овард. Шайх масъалањои 
асосиро, ки пешнињоди онњоро рехта буд ва таќрибан бист 
љузъ, ки њар кадом њашт вараќ аст, ба дасти худ навишт. Ў 
дар зарфи ду рўз тамоми масъаларо ба ягон маъхазе 
мурољиат накарда, ба таври мукаммал аз ёд ва аз дили худ 
менавишт. Сипас, ин љузъњоро рў ба рў гузошта, њар кадоми 
онро аз нав мутолиа менамуд ва онро шарњ медод. Ба њамин 
тариќ, ў њар рўз панљоњ вараќ менавишт. 

Шайх дар ин муддат ба ѓайр аз китоби «Њайвонот ва 
наботот» тамоми табииёт ва илоњиёти китоби «Шифо»-ро 
такмил дод. Баъд аз он ба навиштани «Мантиќ» шурўъ 
карда, як ќисмати ин китобро њам навишта буд, ки 
Тољулмалик47 вайро ба номанависии пинњонї бо Алоуддавла 
айбдор кард. Самоъуддавла фармуд, ки Шайхро дастгир 
карда, зиндонаш бикунанд. Пас аз љустуљўи бисёре, ба 
далолати яке аз душманони Шайх, ўро аз хонаи Абуѓолиби 
Аттор дастгир намуда, ба ќалъае, ки онро Фардљон 
(Нардвон) мегўянд, бурданд. 

Шайх дар зиндони ќалъаи Фардљон дар хусуси шарњи 
њоли худ ќасидае навишт, ки як байти он чунин аст: 
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Духули фил-яќину камо туроњ, 
Ва кул-уш-шак фї амр ул-хуруљ. 
 

(Яъне: вуљудам, чунонки мебинї яќине аст, вале хуруљам 
комилан мавриди шакку тардид аст). Шайх дар муддати 
чањор моњ дар он љо монд48. 

Сипас, Алоуддавла ба маќсади танбењ додан ба 
Тољулмалик (вазири Самоъуддавла) ба сўи Њамадон лашкар 
кашида, он љоро гирифт. Тољулмалик дар ин љанг шикаст 
хўрд… . 

Сипас, Алоуддавла аз Њамадон бозгашт. Баъд аз 
мурољиати Алоуддавла Тољулмалик ва Самоъуддавла аз 
Шайх узр хостанд ва ба Њамадон баргаштанд ва Шайхро 
низ бо худ бурданд ва дар хонаи яке аз бузургзодагон, ки аз 
дўстони ќадими ў буд, фуруд омад ва ба навиштани 
ќисматњои «Мантиќ»-и «Шифо» саргарм шуд. 

Шайх дар он ќалъаи Фардљон китоби «Ал-њидоя» ва 
рисолаи «Њай ибни Яќзон» ва китоби «Ќулинљ»-ро навишта 
буд. Муддате ба њамин тариќ мегузашт. 

Бо вуљуди ин ки Тољулмалик дар ин миён ба Шайх 
ваъдањои некў медод, лекин вай ба ягон ваъдае боварї ва 
њавсала надошт, зеро ў аз тарафи одамони кинаљў ва њатто 
фозилнамои Њамадон бисёр озорњо дида буд, нисбат ба онњо 
ва дастгоњи њукумати он љо нафрати зиёде дошт. 

Сипас, Шайх мавќеъро муносиб дида, худро ношинос 
карда, ман, Шайх, бародараш ва ду ѓулом љомаи сўфиён 
пўшида, берун шудем ва баъд аз ранљу сахтињои бисёр, ки 
дар роњ кашидем, ба Табарон49, ба дарвозаи Исфањон 
расидем. Дўстони Шайх ва надимони амир Алоуддавла50 ва 
гурўње аз шахсони муътабари ў моро пешвоз гирифтанд ва 
барои Шайх љомањои зебо ва аспњои хосаи подшоњї 
оварданд ва бо камоли иззату эњтиром ба Исфањон оварда, 
дар мањаллаи Кавигунбаз дар хонаи Убайдуллоњ бини Бибї 
манзил гирифт. Хонаи ин шахс ба њадди мувофиќат зебо ва 
ороста гардида буд. Онњо ба нињояти эъзозу икром барои 
Шайх њар чї лозим буд, ба љо оварданд. 
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Сипас, рўзи дигар Алоуддавла50 Шайхро ба ќасри худ 
даъват кард, ўро ба таваљљуњ ва эњтироми комил ќабул кард. 

Алоуддавла ќарор дод, ки њар шаби љумъа дар њузури ў 
барои гуфтугўи илмї маљлисе тартиб дињанд ва дар он 
маљлис љамеи табаќањои гуногуни донишмандон даъват 
карда шавад ва Шайх дар миёни онњо ба он андозае буд, ки 
њељ кас дар дониш бо вай баробар шудан љуръате надошт. 

Шайх дар он асно ба тамом кардани китоби «Шифо» 
саргарм шуд; чунончи, аз «мантиќ» ва «маљастї» фориѓ шуд. 
Уќлидус ва арисмотиќию мусиќиро мухтасар карда, хубтар 
намуд ва дар њар ќисмате аз китобњои риёзї, масъалањоеро, 
ки њосили фикри ў буданд ва бад-он бештар эњтиёљ доранд, 
афзуд. Њамчунин, дар охири «маљастї» дар илми њайат 
чизњое навишт, ки собиќ њељ кас бар онњо мисол наёварда 
буд. Дар Уќдус чанде шубњае эрод кард ва дар арисмотиќї 
хосиятњои некў њосил намуд ва дар мусиќї масъалањое 
афзуд, ки пешгузаштагон аз он ѓофил монда буданд. 

Ба њамин тариќ, «Китоб-уш-шифо» ба як тартиби 

муайян ба охир расид. «Њайвонот ва наботот»-ро дар соле, 
ки Алоуддавла ба сўи Шопур њаракат мекард, дар роњ ба 
поён расонд. Ва њам дар он роњ китоби «Наљот»-ро51 таълиф 
кард. 

Хуллас, Шайх шахси хоси Алоуддавла ва аз наздикони ў 
шуд. Ваќте ки Алоуддавла барои хомўш кардани фитнаву 
фасод ба сўи Њамадон њаракат кард, Шайх низ њамроњи ў 
рафт. 

Як шаб дар пеши Алоуддавла сухан дар бобати 
нуќсонњои таќвими љория, ки ба воситаи расадњои ќадим 
сохта шуда буд, ба миён омад ва амир ба Шайх фармон дод, 

ки ба расади ситорагон машѓул шавад. Амир њар чизе 
барои ин кор лозим буд, ба вай дод. Шайх ба ин кор сар 
кард ва маро талаб кард ва анљоми ин корро ба ман супорид, 
то ин ки њама асбоб ва олоти лозимаро омода намоям. Вале 
ба сабаби машѓулияти зиёди Шайх ва сафарњои бисёри ў ва 

                                                             
 Дар ин айём Шайх ба синни 40 расида буд. 
 Роњ ва тариќи назар кардан, усули тартиби таќвим дар замони гузашта. 
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дигар мамониатњо ба такмил (анљом)-и кори расад халал 
расид… . 

Шайх дар Исфањон китоби «Улої» («Донишномаи 
Улої»)-ро навишт52. 

Ман дар муддати бисту панљ сол дар суњбат ва хидмати ў 
будам; њар гоњ вай дар ин муддат ягон китоби наве, ки ба 
дасташ бидињанд, њаргиз надидам, ки бо тартиб аз сар то 
охир бихонад. Балки љоњои душвор ва масъалањои мушкили 
он китобро медид ва аз мутолиаи он масъалањои мушкил пай 
мебурд, ки нависандааш чї мегўяд ва андозаву дараљаи онро 
дар дониш мефањмид. 

Рўзе Шайх назди амир нишаста буд ва Абумансури 
Љабон53 низ дар он маврид њозир буд. Дар он маљлис дар 
масъалањои илми забоншиносї (луѓат) низ сухан пеш омад. 
Шайх дар ин масъала, он чи медонист, баён кард. Абумансур 
рў ба Шайх намуда гуфт: 

- Ту файласуф ва марди њаким њастї, аммо дар соњаи 
луѓат чизе нахондаї. Бинобар ин, мо аз гуфтањои ту розї ва 
хурсанд шуда наметавонем. 

Шайх аз ин гуна таъна озурда шуд. Баъд, ду сол ба 
хондани китобњо оид ба луѓат машѓул шуда ва китоби 
«Тањзиб-ул-луѓат»-ро, ки аз китобњои Абумансури Азњарї54 
мебошад, аз Хуросон талабид ва боз дигар китобњои оид ба 
луѓатро ба даст овард ва тамоми онњоро омўхт.  

Пас, дар ин илм њам ба дараљае расид, ки камтар касе ба 
он дараља расидааст. 

Шайх се ќасида суруд ва дар онњо истилоњоти ѓариб 
(душворфањм)-ро кор фармуд ва пас аз он се китоб навишт, 
ки њар китоб аз чанд фасл иборат буд. Яке ба равиши китоби 
Ибн-ал-Амид55, дигаре ба тараи Собї56 ва китоби сеюм ба 
тариќи Соњиб бинни Ибод57. Фармуд, ки онњоро ба љилдњои 
куњна љилд кунанд. Сипас, он љилдњоро назди Алоуддавла 
бурд, ки онњоро бо ин љилдњо дар биёбон дар њангоми 
шикор ёфтам. Бигў, ки ин китобњоро бо диќќат назар кун ва 
мазмуни онро ба мо маълум кун, ки чист? 



~37~ 

Сипас, Абумансури Љабон он китобњоро гирифт ва бо 
диќќат мутолиа кард, бисёр ибора ва масъалањои он китоб 
бар вай мушкил намуд, дар њайрат монд. 

Пас Шайх ба ў гуфт: 
- Он чи ту аз ин китоб намедонї, барои њалли 

мушкилоти худ дар фалон китоби луѓат, ки дар фалон 
мавзўъ омадааст, ёфта метавонї. Баъд китобњои маъруфе, ки 
дар илми луѓат навиштаанд, ба вай гуфта дод, чунки Шайх 
он иборањоро аз он китобњо ба хотир гирифта буд. 
Абўмансур он луѓатњоро, ки Шайх ба онњо ишора карда буд, 
бе њељ гуфтугў ќабул намуд ва баъд донист, ки ин китобњоро 
худи Шайх навишта будааст ва њар чї имрўз пеши ў 
овардааст, натиљаи он чиз аст, ки ду сол пеш Шайхро 
сарзаниш (таъна) карда буд. 

Баъд, Абумансур аз гуфтањояш хиљолат кашида, аз 
Шайх узр хост. 

Сипас, Шайх он чизе ки дар ин бора навишта буд, ба 
шакли китоби луѓат дароварда, онро «Лисон-ул-араб» 
(«Забони арабї») ном гузошт. Дар луѓат монанди он њаргиз 
китобе нанавиштаанд. Лекин он китоб то замони вафоти 
Шайх покнавис нашуд58 ва баъд аз он касе роње пайдо 
накард, ки онро ба тартиб оварад. 

Шайх дар њоли беморї бисёр доруњоро озмуда, онњоро 
љамъ карда буд ва нияте дошт, ки њамаи онњоро дар китоби 
«Ќонун» илова кунад. Лекин гум шуданд… . 

Шайх китоби «Ал-Мухтасар»-ро дар илми мантиќ дар 
Гургон навишта буд. Ин њамон китобест, ки сипас онро дар 
оѓози китоби «Наљот» љой додааст. Яки он китобро ба 
Шероз бурданд. Гурўње аз олимону донишмандони он шањр 
дар бораи чанде аз мавзўъњои он китоб дар шубњањо 
афтоданд ва он шубњаю эродњои худро ба дафтаре 
навиштанд. Ќозии Шероз, ки худ аз он гурўњ буд, он 
дафтарро бо мактубе назди Абулќосими Кирмонї… 
фиристод ва бо ќосиди махсус ин матлабро равона карда, 
хоњиш намуда буд, ки он љузвро ба Шайх арз намояд ва аз ў 
љавоб биталабад. Сипас, Шайх Абулќосим дар рўзи 
тобистон наздикии ѓурубфурўшинии Офтоб назди Шайх 
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омад. Номаи хусусии ќозии Шероз ва он дафтарро ба вай 
таќдим намуд. Шайх номаро бихонд, баъд ба вай баргашта 
дод ва дафтарро рў ба рўи худ гузошт. Дар њоле ки ањли 
маљлис то беваќтї бо њам дар гуфтугў буданд. Шайх бар рўи 
дафтар менигарист. Сипас, Абулќосим берун рафт. 

Шайхурраис маро фармуд, ки коѓази сафед биёварам. 
Ман панљ љузва (дафтар), ки њар кадоми онњо аз дањ вараќ 
иборат буд… барояш бурдам. Баъд аз адои намози хуфтан 
Шайх шамъро пеш кашид ва фармуд, ки бода биёваранд. 
Маро ва бародарашро нишонд ва фармуд, ки май бихўрем 
ва худ то ними шаб ба навиштани љавобњо ба он масъалањо 
машѓул шуд… . То он ки маро ва бародарашро хоб ѓалаба 
кард. Баъд, ба мо иљозат дод, биравем ва хоб кунем. Ќариби 
бомдод касе дарро мекўфт. Ў фиристодаи Шайх буд, ки маро 
мехост. Ман бошитоб назди Шайх рафтам. Ў рўйи љойнамоз 
нишаста буд ва дар баробараш панљ дафтар истода буд. 

Пас ба ман гуфт: 
- Ин дафтарњоро гирифта ба назди Шайх Абулќосими 

Кирмонї бибар ва ба ў бигў, ки дар навиштани љавоби онњо 
шитоб кардам, ки то рикобдор маътал нашавад. 

Ваќте ки љавоби он иштибоњот ва эродњоро ба Шайх 
Абулќосим бурда додам, онњоро бодиќќат мутолиа кард, 
бенињоят дар тааљљуб монд. Пас, ќосиди шерозиро талаб 
кард ва ўро аз ин њол огоњ намуд ва дафтарњоро ба ў дод, то 
ба Шероз бозгардад. Ин воќеаи таърихї дар миёни мардум 
машњур гардид. 

Дар боби расадхона афзорњое сохта буд, ки пеш аз ў 
набуд ва дар он бобат рисолае низ навишт. Ман њашт сол 
дар сохтмони расадхона ваќт сарф кардам… . 

Шайх «Китоб-ул-инсоф»-ро навишт59. Он рўзе ки 
Султон Масъуд60 (писари Мањмуди Ѓазнавї) шањри 
Исфањонро гирифт, лашкариёни вай хонаи Шайхро торољ 
карданд ва аз он љумла «Китоб-ул-инсоф» низ ба ѓорат рафт 
ва аз он касе огоњ нашуд. 

Шайх неру (ќудрат)-и бисёр солим дошт… . Дар 
сиришти ў сустї ва мондашавї роњ надошт. Дар ин бора ба 
вай гуфтанд… . 
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Пас вай гуфт: 
- Ба ман неруњои берунї ва дарунї бисёр додааст ва ман 

ба њаќќи њар ќудрате вафо мекунам… . 
Вай ба ќудрати сиришти худ (мизољи худ) бисёр бовар 

дошт, то ин ки Алоуддавла бо Тоши фаррош дар 
даромадгоњи шањри Караљ (Карх) љанг мекард, кораш ба љое 
расид, ки ба дарди ќулинљ (дарди рўда) гирифтор шуд61. Ў 
барои доруву дармони худ шитоб кард, зеро метарсид, ки 
дар ин маврид (њолати љанг) онро дафъ карда натавониста, 
ба дасти душман наафтад. Дар як рўз худро њашт бор њуќна 
(клизма) кард. Сипас, яке аз рўдањои ў захмдор шуд… . Бо ин 
њол вай маљбур буд, ки бо Алоуддавла шитобон ба Эзаљ62 
биравад ва дар он љо дарди саръ, ки дунболаи бемории 
ќулинљ аст, дар вай пайдо шуд. Бо ин њама вай танњо ба 
худаш тадбир мељуст… ва худро њуќна мекард, ки бозмондаи 
ќулинљро аз байн бибарад. 

Сипас, рўзе фармуд, ки ду донг (0,2 грамм) тухми карафс 
(селдерей-гиёње) гирифта ба њуќна бирезанд, то боди 
ќулинљро бартараф намояд. Сипас, яке аз табибон барои 
даво рафс ба оби њуќна рехта ба кор бурд. Намедонам, ки 
корро ў ќасдан кард ё ин ки сањван карда буд, зеро ки ман бо 
вай набудам. Сипас, ба воситаи зиёдии ин тухми карафс ба 
шиддат исњол (хунравї) афзуд. Дар ин њангом митрудитус 
(mithradatus) барои дафъи саръ истеъмол мекард. Вале яке аз 
ѓуломонаш, ки ба мол ва ашёи ў хиёнат карда ва аз оќибати 
кораш метарсид, ба он даво афъюни бисёре омехта ба Шайх 
бурд ва вай хўрд. Баъд, Шайхро бо њамон њол ба Исфањон 
бурданд ва ў аз пайи тадбири худ шуд. Ў ба куллї аз ќувват 
рафта буд, њатто наметавонист аз љояш бархезад. Бо вуљуди 
ин худро муолиља мекард, то тавонист андак бењбудие њосил 
кард ва бо њамин њол гоње ба њузури Алоуддавла мерафт. 
Аммо, бо ин њама беморї, парњез намекард. Њар ваќт ки 
беморї аз нав шиддат мегирифт, парњез ба кор мебурд. 

Сипас, Алоуддавла ба Њамадон сафар кардан хост. 
Шайх низ бо ў њамроњ рафт. Дар роњ бемории ў шиддат 
гирифт ва муолиља намуданњо суде набахшиданд. Ваќте ки 
ба Њамадон расиданд, Шайх донист, ки ќувваи ў аз байн 
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рафтааст ва наметавонад бемориро дафъ кунад. Пас аз 
доруву дармон кардани худ маъюс шуд ва гуфт: 

- Чорасозе, ки бар бадани ман тадбир мекард, акнун аз 
чора дидан бозмонда ва ба ољизии худ эътироф кардааст, 
пас, муолиља кардан суде нахоњад бахшид. 

Сипас, чанд рўз бо њамин њол монд. Нињоят чашм аз 
дунё пўшид. Вай ба љањон дар соли 380 (980 м) омад, 57 сол 
зиндагї кард, дар соли 428 (1037м) дар Њамадон ба хокаш 
супориданд… 

Ёдоварї: 
Дар хулосаи китоб номи 70 асари мукаммали устоди 

худашро сабт намудааст. 
Ба гуфтаи баъзе муаллифон65 Абўалї ибни Сино, 

њангоме ки дар бистари беморї мехобид, ин байтро 
такроран бар забон меронд (Мазмунан аз арабї): 

 
Мурдему он чиро ки бо худ бурдем, 
Ин аст, ки донистем, ки њељ надонистем. 
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2. РИСОЛАТ-УТ-ТАЙР 
(РИСОЛАИ ПАРАНДАГОН) 

 
Эй бародарон, њаќиќати хеш фароњам 
оваред (бишиносед) ва бояд, ки барои 
якдигар парда аз рўйи дил бардоред, то 
бепарда асрори дарунии якдигар донед 
ва сабаби камоли њамдигар гардед. 

Ибни Сино 
 

Њељ кас њаст аз бародарони ман, ки чанде ба ман гўш 
дињад, то бар ў аз ќиссаи андуњи хеш бигўям. Магар баъзе аз 
ин андуњњои ман ба ширкати бародаронаи вай камтар 
шавад.1 Дўстии њељ кас пок нагардад, то дўстиро аз ошўби 
ѓам (кудурат) нигоњ надорад. Чунин дўсти холис аз куљо 
ёбам, ки дўстињои ин рўзгор мисли бозаргонї (савдогарї) 
шудааст, ки он ваќт бари дўсте шаванд, ки њољате падид ояд. 
Мурооти ин дўст гузоранд, агар бениёзї (беэњтиёљї) падид 
ояд. Истисно бародарии дўстонест, ки пайванди эшон аз 
ќаробати осмонї буда… дилњои якдигарро бо чашм 
нигаранд ва зангори шакку пиндор (гумон) аз асрори худ 
бардоранд… . 

Эй бародарон, њаќиќати хеш фароњам оваред 
(бишиносед) ва бояд, ки барои якдигар парда аз рўи дил 
бардоред, то бепарда асрори дарунии якдигар донед ва 
сабаби камоли њамдигар гардед. 

Эй бародарон, њаќиќати хеш фароњам оред (бишиносед) 
ва ботинњои хеш ошкор кунед, чунонки хорпушт ботинњои 
худро ба зуњур оранд ва зоњирњои худ пинњон кунанд… 

Эй бародарони њаќиќат њамчунон аз пўст берун оед, ки 
мор берун ояд2 ва њамчунон равед, ки мўр меравад, то овози 
пои вай кас нашнавад… . Пайваста дар парвоз бошед3 ва дар 
њељ маскан нагиред, ки њамаи мурѓонро аз ошёнњо гиранд. 
Агар боли парвоз надошта бошед, дар замин биљањед, то 
ваќте ки  љойи худро иваз кунед. Њамчу шутурмурѓ бошед, 
ки сангњоеро гарм карда фурў баред ва аз њељ гуна душворї 
нањаросед4 ва њамчун мурѓи афсонавии Самандар дар миёни 
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оташ бошед, то фардо оташ ба шумо газанд (таъсир) 
накунад ва њамчу шабпарак бошед, ки ба рўз берун наёяд, ки 
бењтарини мурѓон он шабпарак аст, то аз дасти душманон 
эмин бошед. 

Эй бародарони њаќиќат, аблањтарини халќ он аст, ки … 
тамаъ дорад ва коњилтарин он аст, ки аз камоли худ 
бозмонад! 

Эй бародарони њаќиќат, њељ њайратангез набувад, агар 
фаришта рафтори хилофи ахлоќ накунад ва ё њайвон ё 
чорпои саворие коре бад кунад, чунки фаришта воситаи 
фасод надорад ва њайвон олати аќл надорад. Аммо 
њайратовар кори одамест, ки фармонбари худхоњї нашавад 
ва худро ба нури аќл ѓолиби ишратпарастї кунад ва ба 
иззати Худой одаме, ки дар ваќти майли ишрат худро 
устувор нигоњ медорад, аз фаришта болотар меистад. Боз 
касе, ки гирифтори ишрат бувад, аз њайвон њам пасттар аст. 

Акнун ба сари ќисса биёем ва андуњи хеш шарњ дињем: 
Бидонед, эй бародарони њаќиќат, ки љамоате (гурўње) 

сайёдон ба сањро омаданд ва домњо бигустурданд ва донњо 
бипошиданд ва дому нигањдорандањои дом ба пой карданд 
ва дар каппањои хошокї пинњон шуданд ва ман дар миёни 
галаи мурѓон меомадам.6 Чун моро бидиданд, сафири (овози 
таќлидии парандагон) хуш мезаданд, ба дараљае, ки моро ба 
гумон афканданд. 

Бингаристем, љойи форам ва хуш дидем ва сањрои 
покиза ва туъмаи (хўрдании) бисёр дидем. Њељ гуна шакку 
шубња дар роњи мо пеш наёмад ва њељ гуна туњмат моро аз он 
ќасд боз надошт. 

Рўй бад-он домгоњ нињодем ва дар миёни дом афтодем. 
Чун нигоњ кардем, њалќањои дом дар њалќаи (гулўи) мо буд 
ва бандњои домњо бар пои мо буд ва нидои њаросу матарсњо 
дар дида.7 Мо њама ќасди њаракат кардем, то магар аз ин 
бало наљот ёбем, њарчанд бештар љунбидем, бандњо сахттар 
буд.8 Пас, дил бар њалоки тан бинињодем ва бад-он ранљ тан 
додем ва њар яке ба ранљи хеш машѓул шудем, парвои 
якдигар надоштем.9 
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Пас, рўй ба љустани њиллае овардем, то ба чї илољ 
хештанро аз дом бирањонем. Чанде бо њамин њол будем, то 
бар он хў (одат) кардем. Аввал расму одати хеш фаромўш 
кардем ва бо ин бандњо биёрамидем (ором гирифтем) ва ба 
тангии ќафас тан дардодем. 

Пас, рўзе аз миёни ин бандњо берун нигаристем, 
љамоатеро (гурўњеро) дидем аз ёрони худ сарњо ва болњо аз 
дом берун карда ва аз ин ќафасњои танг берун баромада ва 
оњанги (ќасди) паридан мекарданд10 ва њар якеро порае аз он 
поя ва домњо бар пой монда буд,11 ки онњо эшонро аз 
паридан бозмедоштанд. Эшонро бо он банд ваќт хуш буд.12 

Чун он бидидам, ибтидои кори хеш ва саломатии худ 
дар њаво ёдам омад13 ва он чи бо рўзгори худ сохта будам ва 
бо ў улфат гирифта, бар ман мунаѓѓас (ѓамолуд) шуд. 
Хостам, то аз андуњ бимирам ё аз он ёдкарди дидори эшон 
љон аз ман људо шавад.14 

Пас, овоз додам эшонро ва зорї кардам, ки ба наздики 
ман оед ва маро дар њолати љустан нишондењи далел бошед. 
Бо ман дар ранљ кашидан шарик бошед, ки душвории кори 
ман баробари љон кандан аст. Эшонро (ононро) фиреби 
сайёдон ёд омад, тарсиданд ва аз ман бирамиданд.15 

Савгандњошон ба дўстии ќадим ва суњбате, ки њељ кудурат 
бад-ў роњ наёфта буд, бидодам.16 Ба он савганд шакку шубња 
аз дил нарафт ва њељ устуворї аз тањи дил барои мувофиќату 
њамроњї наёфтанд. 

Ман дигарбора ањдњои ќадим ёд кардам ва бечорагї 
арза кардам. Пас, пеши ман омаданд ва эшонро аз њолати 
худашон пурсидам, ки ба чї ваљњ халос ёфтанд ва бо он 
баќияи бандњо чї тавр ором ёфтаанд? 

Пас, бо њамон тариќе ки онњо њиллаи худ карда буданд,17 
маро роњнамої карданд, то гардану боли худ аз дом берун 
кардам ва дари ќафас боз карданд. Чун берун омадам, 
гуфтам: 

- Ин банд аз пои ман бардоред. 
Гуфтанд: 
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- Агар ин дар ќудрати мо мебуд, аввал аз пои худ 
мебардоштем. Аз табиби бемор касе доруву дармон 
наталабад ва агар ситонад њам, аз ў суде њосил нагардад. 

Пас, ман бо эшон бипаридем. Эшон бо ман гуфтанд, ки 
моро дар пеш роњњои дароз аст ва манзилњои сањмнок 
(душвор) ва махуф (хавфнок), ки аз онњо эмин будан мумкин 
нест. Ба мисли ин њолат бори дигар кор аз дасти мо биравад 
ва мо дигарбора ба он њолати аввал мубтало шавем. Пас, 
ранљи тамомтарро бояд бардошт, то ки якбора аз љойњои 
пурхавф берун гузарем ва баъд ба роњи рост афтем.18 

Он гоњ миёни ду роњ бигирифтем: водие буд бо обу гиёњи 
хуш.19 Мепаридем, то аз он домгоњњо даргузаштем ва ба 
сафири (садои шабењи овози мурѓ) њељ сайёд боз 
нангаристем. 

Ба сари кўње расидем, бингаристем, дар пеши мо њашт 
кўњи дигар буд, ки чашми њељ бинанда аз баландї ба сари он 
кўњњо намерасид.20 Пас, бо якдигар гуфтем, ки фуруд омадан 
шарт нест ва њељ амни тадбири он нест, ки ба саломат аз ин 
кўњњо бигзарем, ки дар њар кўње љамоатеанд, ки ќасди мо 
доранд. Агар мо бад-эшон машѓул шудем (шавем) ва ба 
хушии он неъматњо ва нузњати (покизагии) он љойњо 
бимонем, ба сари аќба нарасем. 

Пас, ранљи бисёр бардоштем, то бар шаш кўњ 
бигузаштем ва ба њафтум расидем. 

Пас, баъзе гуфтанд, ваќти осоиш аст, ки моро тоќати 
паридан нест ва аз душманон ва сайёдон дур афтодем ва низ 
масофате дароз омадем ва осоиши яксоата моро ба маќсад 
расонад ва агар бар ин бияфзоем, њалок шавем. 

Пас, ба ин кўњ фуруд омадем21, бўстонњо ороста дидем ва 
биноњои некў ва кўшкњо (ќасрњо) ва дарахтони мевадор ва 
обњои равон, чунонки наими (неъмати) ў дида меситад 
(чашмро мебурд) ва зебоии ў аќл аз тан људо мекард.22 
Алњони (хониши) мурѓоне, ки мисли ин нашунида будем ва 
бўйњое, ки њаргиз ба машоми мо аз хушї (зебої) нарасида 
буд. 

Пас, аз он мевањо ва обњо бихўрдем ва чандон маќом 
кардем, ки мондагї бияфкандем. 
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Пас, овоз баромад, ки ќасди рафтан бояд кард, ки њељ 
амну тадбири эњтиёт нест ва њељ њусн устувортар аз 
бадгумонї нест. Мондани мо бад-ин љой умр зоеъ кардан аст 
ва душманон бар асари (пайи) мо њамеоянд ва хабарњо 
мепурсанд. 

Пас, то ба њаштум кўњ рафтем, ки аз баландї сараш ба 
осмон расида буд. Чун ба вай наздик расидем, алњони 
(хониши) мурѓоне шунидем, ки аз хушии он болњои мо суст 
шуд ва меафтодем. Неъматњои алвон (ранг ба ранг) дидем ва 
алњони (хониши) гуногун, ки дидањо аз он мутањайир (дар 
њайрат) шуд. Суратњо дидем, ки чашм аз ў бар натавонистем 
доштан. Фуруд омадем, бо мо лутфњо карданд ба неъматњо, 
ки забони њељ кас шарњу васфи он натавонад кард. Волии 
(њокими) он вилоят моро бо хештан густох гардонид ва 
инбисоте (хушие) падид омад. Ўро бар ранљи худ воќиф 
гардонидем ва шарњи он чи бар мо гузашта буд, пеши вай 
бигуфтем, ранљур шуд ва чунон вонамуд кард, ки ман бо 
шумо ба дил шарикам. 

Пас гуфт: 
- Дар паси ин кўњ шањрест, ки Њазрат малики (шоњи) он 

љост ва њар мазлуме, ки ба њазрати (назди) ў расид ва бар вай 
кори худро њавола кард, он зулму ранљ аз вай бардорад. Ва 
аз сифати ў њар чи гуфтам, хато (кам) буд, ки вай афзун аз он 
бувад. 

Пас, моро бад-ин сухан, ки аз вай шунидем, осоише ба 
дил падид омад ва бар ишорати ў ќасди Њазрат кардем ва 
омадем, то бад-ин шањри ба фазо ва њазрати малик (шоњ) 
нузул кардем. Худ пеш аз мо дидбони маликро хабар дода 
буд. Фармон берун омад, ки воридонро (дохилшудагонро) 
пеши хидмат оред! 

Пас, моро бурданд, кўшке (ќасре) ва сањне дидем, ки 
фарохии он дар дидаи мо наёмада буд. Чун бигузаштем, 
њиљобе (пардае) бардоштанд, сањне дигар падид омад аз он 
хуштар ва фарохтар, чунонки сањни аввал борик пиндоштем, 
ба изофагї ба ин сањн. 

Пас, ба њуљра расидем, чун ќадам дар њуљра нињодем, аз 
дур нури љамоли малик падид омад. Дар он нур дидањо 
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мутањайир шуд ва аќлњо рамида (парешон) шуд ва бењуш 
шудем. 

Пас, ба лутфу марњамат аќлњои мо боз дод ва моро бар 
сухан гуфтан густох кард. Гилањо ва ранљњои худ пеши он 
малик бозгуфтем ва ќисса шарњ додем ва дархостем, то он 
баќияи банд аз пой боздорад, то дар он њазрат ба хидмат 
бошем. 

Пас, љавоб дод, ки банди пои шумо њамон кушояд, ки 
бастааст ва ман расуле (ќосиде) бо шумо бифиристам, то 
эшонро маљбур созад, то бандњо аз пои шумо бардорад. 

Њољибон бонг бароварданд, ки боз бояд гашт. Аз пеши 
малик бозгаштем ва акнун дар роњем, бо расули малик 
њамеоем. 

Баъзе дўстони ман аз ман дархостанд, ки сифати њазрати 
малик бигўй ва сифати зебої ва шукўњи ў. Агарчи бад-он 
натавонем расид, баъзе муъљаз бигўем. 

Бидонед, ки њар гоњ, ки дар хотири худ љамоле тасаввур 
кунед, ки њељ зиштї – безебї бо ў наёмезад ва камоле, ки њељ 
нуќс перомуни ў нагардад, ўро он љо ёбед. Њама љамолњо ба 
њаќиќат ўрост, гоњи некўї њама рўяст ва гоњи људ (саховат) 
њама даст аст. Њар кї хидмати ў кард, саодати абад ёфт ва 
њар кї аз ў њазар карда бошад, гунањкор шавад… . 

Басо дўстон, ки чун ин ќиссаи ман бишнавад, гўяд: 
Пиндорам туро парї ранља медорад, ё дев дар ту тасарруф 
кардааст. Ба Худой, ки ту напаридї, балки аќли ту парид ва 
туро сайд накарданд, балки хиради туро сайд карданд. 
Одамї кай барини мурѓ сухан гуфт? Гўї, ки сафро (норасої) 
бар мизољи ту ѓолиб шудааст, ё хушкї ба димоѓи ту роњ 
ёфтааст. Бояд, ки табихи афтимун23 хўрї ва ба гармоба равї 
ва оби хуш бар сар резї ва пайваста нилуфар (савсани обї) 
дар таомњо афканї ва аз бедорї дур бошї ва андешањо кам 
кунї, ки пеш аз ин туро оќилу бохирад дидем ва Худой бар 
мо гувоњ аст, ки мо ранљурем аз љињати ту ва аз халале, ки ба 
ту роњ ёфтааст. 

Чун бисёр гуфтанд ва чун андак пазируфтем ва 
бадтарини суханњо он аст, ки зоеъ шавад ва бе асар монад…. 
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3. ЌИССАИ «ЊАЙ ИБНИ ЯЌЗОН» 
(ЗИНДА ПИСАРИ БЕДОР) 

 
Номи ман Зинда аст ва писари 
Бедорам ва пешаи ман саёњат 
кардан ва гирди љањон гардидан 
аст, то њамаи њолатњои љањонро 
бидонам. 

Ибни Сино 
 

Он гоњ, ки дар шањри худ будам, маро иттифоќ афтод 
рўзе бо ёрони хеш ба сайргоње, ки гирди он шањр буд, берун 
шудам. Пас, њангоме ки мо дар он љо мегардидем ва гирд 
мегаштем, пире аз дур падид омад, зебо, нокиза (нуронї) ва 
солхўрда ва рўзгори дароз бар ў баромада, ки устухонаш њељ 
суст нашуда ва андомаш низ њељ табоњ нашуда буд. Дар вай 
ба љуз шукўњи пирї дигар њељ нишони пирї дида намешуд. 

Ваќте ки ин пирро дидам, орзуманд гаштам бо вай 
њамсуњбат бошам, дар дилам майле бархост, ки бо вай 
наздик шавам ва ба назди вай омаду шуд кунам. Пас, бо 
рафиќони хеш ба сўйи ў шудам. Ваќте ки наздики вай 
расидам, ў пеш аз мо ибтидои салом додан кард ва суханњои 
дилпазир гуфт. Бисёр суханњо бо якдигар њамгуфтем ва 
сухани мо бад-он љо расид, ки аз ў њолу ањвол пурсидам ва 
дархостам, ки то ба ман аз пеша ва ному насаб, шањру 
маъвои худ бигўяд. 

Вай гуфт, ки: 
- Номи ман Зинда аст ва писари Бедорам ва шањри ман 

Байтулмуќаддас аст ва пешаи ман саёњат кардан ва гирди 
љањон гардидан аст, то њамаи њолатњои љањонро бидонам. 
Дар њангоми ин сайру саёњат рўйи ман ба сўйи падар аст ва 
вай зинда аст ва ман њамаи илмњоро аз ў омўхтам ва калиди 
њамаи илмњоро вай ба ман додааст. Ва роњњое, ки дар гирди 
љањон рафтанї њаст, маро вай нишон додааст, то аз гардиши 
ман ба гирди љањон он чи дар пеши ман нињон аст, ошкор 
гардад. 
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Дере бо он пир аз њама масъалањо гуфтугў мекардам ва 
аз вай илмњои душвор њамепурсидам ва аз вай хостам, ки ба 
ман роњи донишњо нишон дињад. Нињоят, аз он љо ба илми 
фаросат1 расидем. Пас, андар он илм ростфаросатии вай ва 
тездидории вайро дида дар тааљљуб бимондам, зеро ваќте ки 
ба илми фаросат расидем ва сухане аз он оѓоз намуд, гуфт 
ки: 

-Илми фаросат аз он илмњост, ки ќоидаи он ба наќд аст 
ва манфиати вай дар он аст, ки ин илми њар касе он чи аз 
феълу атвор пинњон дорад, туро падидор кунад, аз барои он 
ки ту ё бар вай бипайвандї ва ё аз вай дур шавї. Ва чун туро 
бар роњи рост бидоранд ва бад-он рањонанд, некўкор гардї 
ва пок шавї. Ва агар фиребгар туро фиреб дињад, фирефта 
шавї. Ва ин ёроне, ки гирдогирди туро гирифта, аз ту људо 
нестанд, ёрони2 баданд. Ва бим аст, ки туро гумроњ кунанд 
ва ба банди онњо андар монї. Аз бадии онњо туро њалолї ва 
покї нигоњ хоњад дошт. 

Аммо ин ёр, ки пешрави туст ва андар пеши ту 
истодааст, дурўѓзан ва бадењагў аст ва ботилњо ба њам 
оранда аст. Ў, офарандаи ботилњо, туро хабарњое, ки ту аз ў 
нахоста бошї ва аз ў напурсида ва хабари ростро бо дурўѓ 
баромезад ва њаќро ба ботил палид кунад; пас, вай љосус ва 
дидбон аст. Хабари он чизњое, ки ба ту пинњон аст, ба сабаби 
вай бидонї ва ба василаи вай њолњои он чизњо ба ту хоњад 
расид. Ту танњо ба роњи људо кардани њаќро аз ботил ва 
баргузидани росташро аз миёни дурўѓаш ва ошкор кардани 
дурусташро аз хато санљида метавонї, туро дигар чорае 
нест. Гоњ бахт туро даст гирад ва аз роњи гумроњон туро дур 
кунад ва гоњ аз хабарњои ў њайрон ва саргашта бимонї ва 
гоњ бувад, ки гувоњон бо макру њила туро фирефта ва маѓрур 
кунанд. 

Аммо ин ёр, ки3 бар дасти рости туст, аблањест ва 
нопокдор. Њар ёр, ки биёшўбад, насињат напазирад ва панд 
доданаш суд надорад ва бо вай бо нармї рафтор кардан 
ошуфтагияшро кам накунад. Гўё ки оташ андар њезуми хушк 
афтодааст ё оби бисёр аст аз болои баланд фуруд ояд ва ё 
уштури маст аст ва ё шери бачакуш. 
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Аммо мана ин ёр4, ки бар дасти чапи туст, чиркину залил 
ва бисёр шањватпараст аст. Њеч чиз ба љуз хок шиками вайро 
пур накунад, гуруснагиашро ба ѓайр аз гили кулўх бартараф 
нахоњад кард; ў беандоза њарис, чашанда ва лесанда аст. Гўё 
хук аст, ки гурусна кунонда ва баъд андар миёни палидї 
гузошта шудааст. 

Эй мискин, туро бад-ин ёрон чунон бастанд, ки аз онон 
људо натавонї шуд, магар ки ба шањри дур аз ватан равї, ки 
онон он љо омада натавонанд, валекин акнун ваќти аз ватан 
дур шудан нест ва бад-он шањр натавонї рафт ва аз онон 
натавонї гусастан ва аз дасти онон натавонї халос шудан. 
Бояд чунон кунї, ки дасти ту аз онњо тавонотар ва ќудрати 
ту баландтар аз ќудрати онон бошад; мањори худро ба дасти 
онњо мадењ ва ба онњо гардан манењ, бо тадбири некў андар 
кори онон машѓул шав, то ононро ба роњи рост бадар орї, 
зеро ки ту зўр бошї ононро фармонбардори хеш кунї ва 
онон туро водорї натавонанд кардан… . Дар кори ин ёрон 
ва рафиќони ту чора ва тадбири некў он аст, ки бар сари ин 
хушомадгўи дамзан хуб боз занї ва бадхўи гарданкашро 
биёромї. 

Аммо, нигар ин дурўѓзани ёвагўй то ба ту тавба ва ќавли 
дурусти ќавї наёрад, бад-ў раѓбати мудом ва сухани вайро 
устувор машумор… . Пас, то паймони устувор надињад, 
суханонашро напазир, аммо чунон макун, ки ба сухани вай 
њеч гўш макунї ва он чи вай хабарњои рост ба дурўѓ омехта 
орад, нашнавї, зеро чизе андар миён гум накунї, бояд 
њаќиќати онро пазируфт ва нигањ дошт. 

Пас, ваќте ки он пирамард аз њоли ин ёрон бигуфт ва 
васфи онон кард, суханони ў маро бисёр дилпазир омад ва 
бидонистам, ки ў рост мегўяд, чунки ваќте дигарбора ба 
озмоиши онон машѓул шудам ва андар кори онон назар 
кардам, он чи вай аз њолњои ин рафиќон ба ман гуфт, њама 
дуруст буд. Чун аз дасти онон бисёр душворињо кашидам, 
дар ин кашмакашї гоњ дасти ман боло буд бар онон ва гоњ 
дасти онон бар ман; то он гоњ, ки аз онњо људо шавам… 
њамехоњам бо ин ёрони накў њамсоягї кардан ва омехтан. 
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Аз он пирамард хостам, ки ба ман роњнамої намояд ба 
саёњат кардан ва сафар намудан; ончунон саёњат, ки вай 
кунад… . 

Он пир гуфт: 
- Ту ва он ки ба ту монанд, инчунин саёњат, ки ман 

мекунам, натавонед кардан, зеро то некбахтиат ёфт шуда, аз 
ин ёрон људо нагардї. Шуморо аз чунин саёњат кардан 
боздоштаанд ва он роњ ба шумо баста. Њоло ваќти он људо 
шудан нест, вайро ваќтест маълум, ки ту пеш аз он ваќт аз 
онњо људо натавонї шудан. Пас, акнун ноилољ гоње саёњат 
кунї ва гоњ бо ин ёрон омезиш кунї. Њар боре ки орзуи 
саёњат кардан кунї, ман бо ту њамроњї кунам ва ту аз онњо 
људо шавї. Њар бор ту онњоро орзу кунї ва назди онон 
шавї, бояд аз ман људо шавї, то он ваќте ки ба тамом аз 
онњо баргардї. 

Сухани ман бо вай он љо анљомид, ки аз ў њоли иќлиме, 
ки вай он љо расидааст ва онро бо илм дарёфтааст ва хабари 
он шунидааст, пурсидам. Вай гуфт: 

- Њадду њудуди замин сето5 аст: яке он аст, ки андар 
миёни машриќу маѓриб6 аст. Њаќиќати ин њад маълум ва аз 
вай батамом бохабаранд ва аз љойњои а љойиб ва ѓароиб дар 
ин иќлим њаст, ба шумо расидааст. Ду чизи дигар бисёр 
аљойиб аст. Яке сипаси маѓриб аст ва дигаре аз он сўйи 
машриќ.7 Дар њар яке аз ин ду њад (њудуд) љойгоње аст. 
Миёни ин олам ва он њар банде аст боздоранда, ки њар ки 
бад-он љой натавон расидан ва аз он љо натавон гузаштан. 
Аз он њад њамон мардумон мегузаранд, ки ќувват ва 
тавоноии бартар аз он љо дошта бошанд. Ба даст овардани 
ин ќувват он чи суд дорад, он аст, ки дар оби равони чашмаи 
зиндагонї сару тан бишўяд. Њар ёри саёњаткунандаро8 бад-
он чашма роњ намояд, ба оби он чашма тањорат карда ва аз 
оби хушу ширини он бихўрад9, дар андоми вай ќуввате 
падид ояд, ки бад-он ќувват биёбонњои дароз бигзарад, дар 
зери оби дарёи Муњит10 фурў нашавад, бе ранљ ба кўњи Ќоф11 
пайваст гардад ва забонияи12 ўро ба муѓокњои дўзах натавон 
афкандан. 

Ўро гуфтам: 
- Маро шарњи ин чашма бештар бикунад. 
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Гуфт: 
- Ту шунидаї ва ба ту маълум аст њоли торикињо13, ки ба 

наздики ќутб аст. Офтоб њар соле ба ў дар ваќти маълум 
бошад: њар кї ба миёни он торикї дарояд ва аз душворињои 
ба дарун шудан сар натобад, ба фарохии беканор расад, ки 
оганда аз рўшної аст. Нахустин чизе, ки бад-ў падид ояд, 
чашмаи равон15 бувад. Обаш дар љўе шавад, ки бар баландї 
њаме равад. Њар кї бад-он сару тан бишўяд, сабук гардад, то 
бар сари об биравад, ѓарќа нашавад ва бар сари кўњњои 
баланд бе ранљиш боло шавад, нињоят аз он љо пайке аз он 
ду њудуд расад, ки аз ин олам људо шудаанд 

Гуфтам: 
-Аз њадди маѓриб ба ман огоњї бидењ, ки маѓриб ба 

шањрњои мо наздиктар аст. 
Гуфт: 
-Дар љое аз маѓриб дуртар дарёест бузург ва гарм. Ўро 

андар номаи худой16 «чашмаи гарм»17 номидааст. Офтоб ба 
наздики вай фурў ояд18 ва рўдњое, ки бад-ин дарё меоянд, аз 
замине бисёр вайрон хезанд, ки канораш нопадид аст ва 
фарохие њаст, ки њељ кас онро натавон донистан. 
Ободкунандагони замини он мусофирон19 (ѓарибонанд ки) аз 
дигар мамлакатњо оянд, бар рўи он замин торикї пўшидааст. 
Он гоњ, ки Офтоб фурў шуд, касони бад-он заминшуда порае 
рўшної ба даст оранд.20 Замини он љо шўристон аст. Њар бор 
ки гурўње бад-он замин љой гиранд, обод кунанд. Аммо 
ононро нахоњад ва ононро аз он љо дур кунад, ба  љойи онон 
дигарон биёянд. Ваќте ки онон ободонї кунанд, нобуд 
шаванд, ваќте биноњо созанд, биафтад21. Дар миёни одамони 
он доим љангу ситеза аст. Њар гурўње, ки бар дигаре ѓалаба 
намояд, хонумони ононро бигиранд ва ононро аз он љо 
берун кунанд. Онон хоњанд, ки он љо ором бимонанд, вале 
натавонанд. Чунин аст одати онон, ки аз ин наёсоянд. 

Бад-ин замин њар гуна љонварон ва рўяндагон оянд, 
валекин ваќте ки дар он ором ёбанд ва дар гиёњаш бичаранд 
ва обаш бинўшанд, бар онњо чизњое падид ояд, ки ба сурати 
онњо монанд надоранд. Мардумоне бинї, ки пўсти чорпоён 
бипўшанд ва бар сари вай гиёњ рўяд. Ва њоли дигар чизњо ва 
гунањо њамин зайл бувад. Ин пораи замин љойи бисёр хароб 
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ва шўристон аст ва ин замин ба фитнаву ѓавѓоњо, хусумат ва 
корзор оганда аст, агар некўиро бихоњад, ба орият аз љойњои 
дур ба даст орад. 

Боз мегўяд: 
- Миёни замин ва замини шумо дигар заминњое22 њаст, 

валекин аз он сўи ин иќлим, ки бунёди осмон аст, замин низ 
њаст, ки бо чанд чизе бад-ин замин монанд аст: 

Яке он ки вай дашт аст ва дар он љо ба љуз мусофирон 
(ѓарибон), ки аз љойњои дур омадаанд, дигар касе нест. 

Дигар он ки агарчи он љойгоњ ба равзани рўшної, ки 
гуфта будем, наздиктар аст, лекин рўшної ба ин љо аз  љойи 
бисёр а љойибе омадааст. 

Дигар ин ки ин љой бунёди осмонњост23, чунон ки он  
љойи пешин бунёди замин ва ќароргоњи вай аст, лекин 
ободонї андар ин замин пойдор аст ва дар миёни он ѓарибон 
(мусофироне, ки) ба он љо омадаанд ва љой гирифтаанд, 
љангу низоъ нест ва хонумони якдигариро ба ситам 
нагиранд, њар яке аз гурўњи мардуми он љо љое бунёд 
кардаанд, ки дигаре бар ў болодастї накунад24. 

Боз гўяд ки: 
-Ба наздиктарин ободии ин замин љойгоње аст, ки 

мардумони он љо нишаста хурдтани чобук буда, нўњ шањр 
доранд. 

Дар паси ин љойгоњ подшоњиест, ки мардумони он 
подшоњї хурдтантаранд25, онњо аз дигарон пештар ва 
гаронравтаранд ва дабирї (нависандагї), мунаљљимї ва 
тилисмоту найрангљот (найранггарї) дўст доранд, дар пеша 
ва њунарњои нафис моњиранд ва дањ шањр доранд. 

Паси он боз подшоњиест, ки мардумони вай нињоят 
дараља некўрўянд ва нишоту тараб (шодї) кардан дўст 
доранд, аз андуњ дуранд, рудњои хушнаво доранд ва 
сурудњои бисёр донанд. Зане бар эшон подшоњ26 аст ва бар 
некї кардан одат кардаанд, њар бор ки бадї бишнаванд, аз 
он бигрезанд, шањрњошон нуњ аст. 

Сипаси ин подшоњиест, ки мардумонаш ба тан 
бузурганд ва рўйи некў доранд. Ошної бо онон аз дур хуш 
аст27, наздик шудан ба онњо душвор ва ранљнок аст. 
Шањрашон панљ аст. 
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Сипаси ин подшоњиест, ки андар он замин гурўњњое 
нишинанд, ки забунї кунанд, хун рехтан ва куштан ва дасту 
пой буридан дўст доранд28, шодию бозї писанди онњост. 
Подшоњи онон бар бадї кардан ва куштан шефта аст. Гўянд, 
ки ба он маликаи накўрўй, ки пеш аз ин гуфтем, ошиќ аст. 
Шањрњои онон њашт аст. 

Сипаси ин подшоњиест29 бузург, мардумони он 
нињоятдараља парњезкору порсо, дорои адлу њикмат њастанд. 
Ба њар канори љањон некї фиристода ва ба њар касе хоњ 
дуранд, хоњ наздик, хоњ шиносанд ва хоњ нашиносанд, 
мењрубон ва некўкор буда, њамаи онон некўрўянд. Шањрњои 
онон њашт аст. 

Сипаси ин подшоњиест30 љойгоњи касони дурандеш буда 
ва ба њељ кас бадї кардан майлу раѓбат надоранд. Агар ба 
некї раѓбат намоянд, баѓоятдараља некї кунанд, агар бадї 
кунанд, сабуккорї накунанд, балки чун зиракони ботадбир 
чорасозї кунанд ва шитоб накунанд ва аз диранг даст 
бознадоранд. Шањрњои онон њашт аст. 

Паси ин подшоњиест бузург ва беканора ва ободкунонаш 
бисёранд, лекин мардумони он дар шањрњо нанишинанд, 
биёбонгарданд. Замини онон њамин аст ва дар ў афзуданї 
нест ва ўро ба дувоздањ31 пора људо кардаанд. Дар ў бисту 
њашт манзилгоњ аст ва њељ гурўње ба хонумони дигар 
нанишинанд, лекин баногоњ ягон аз гурўњ аз  љойи хеш берун 
тавонад, пас ба  љойи он дигарон ба шитоб оянд. Мардумони 
дигар подшоњї бад-ин замин ба мусофирї оянд ва андар ин 
замин бигарданд. 

Сипаси ин љой подшоњиест, ки то бад-ин ваќт канорањои 
онро касе надида ва бад-ў нарасидааст. Дар он љо њељ шањру 
дењ нест, ба он љо касе ки ба чашми сар бишояд дидан, маъво 
надорад. Ободикунандагонаш фариштагон32 – рўњониёнанд. 
Дар он љой њељ мардум љой нагирад ва он љо нарасад, аз он 
љо танњо бар он касњо, ки зери ононанд (тобеи ононанд), 
фармон фурў ояд (фармон бирасад). Паси он љой ободонї 
нест. Пас, ба онњо олами аз дасти чап, ки вай маѓриб аст, 
замину осмони ин ду иќлим пайваста аст. 

Ваќте ки аз ин љой ба сўи машриќ рўй нињї, нахуст 
иќлиме падид ояд, ки андар ў ободикун – на одам, на дарахт 
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ва на санг нест. Балки сањрост фарох ва дарёе пуроб ва 
бодњое истода ва оташ пароканда33. Ваќте ки аз ин љо 
мегузарї ба љое расї, ки дар он љо кўњњои баланд, љўйњои 
равон, бодњои љунбон ва абрњои боронбор мављуд аст. Дар 
ин љо зару сим ва аз њамаи гавњарњои ќиматбањо ва камбањо 
хоњї ёфт, валекин андар ў њељ рўянда наёбї. Ваќте аз ин љо 
бигзарї, ба љое расї, ки бад-он чизњо, ки ёд кардем, пур аст. 
Ба ѓайри он дар он љо њар гуна гиёњњо ва дарахтњои боровар 
ва бебор, донадору тухмдор ёбї, валекин андар ў њељ гуна аз 
љонварони овозхон наёбї. Аз он љо гузашта ба љое расї, ки 
андар ў он чи гуфтем, њама њаст ва низ љонварони гуногун: 
шинокунанда ва хазандагони ногўё, парандагони 
парвозкунанда ва њама гуна аз зояндагон ва 
наслофарандагон ёбї. Валекин дар он љо мардум набувад34. 
Пас аз он он чї дар ин љоњо дидї, шунидї ва њолњои онњо 
донистї бад-ин олами худ расї (баргардї). 

Ваќте сўйи машриќ шавї, офтобро ёбї (бинї), ки аз 
миёни ду деве бар њамеояд, зеро ки девро ду шох аст: яке 
парон ва дигаре равон (раванда)35 ва ин гурўњ, ки равонанд, 
ду ќабилаанд. Яке ќабилае ба дарандагон монанд ва дигар 
ќабилае ба чорпоён36 ва миёни онон њамеша корзор аст. Ин 
њар ду ќабила бар дасти чап- маѓрибанд ва он девон, ки 
паронанд, бар дасти рост- машриќанд37. Њамаи онњо бар як 
офариниш наянд, балки гўё ки њар кадоми онњо офаринише 
нодир ва људогонааст. Баъзе аз онон аз ду офариниш, дигаре 
аз се ва баъзе аз эшон аз чањор офариниш иборат 
мебошанд38. Чунон ки мардуме парон ва море, ки сараш ба 
сари хук монанд ва ё яке нимаи офаринише ва дигаре порае 
аз офаринише чун инсон; ё ин ки кафи дасте ба инсон ва 
дигаре љузъи андомаш аз љузъи дигар љонварон иборат аст39. 
Ин суратњои дарњамшударо, ки нигоргарон (суратгарон) 
бингоранд, шояд аз он љо оварда бошанд. Он ки бар ин 
иќлим ѓалаба кардааст, панљ кўйи соњибхабарон сохтааст40 
ва ин кўйњоро салоњгоњи подшоњии хеш кардааст ва дар он 
љо салоњдорон ба пой кардааст, то ин ки њар кї аз ин олам 
ба он љо расад, даст гирандаш ва он чизњо, ки бо эшон бувад, 
нигоњ доранд ва асиронро ба мењтари ин панљ соњибхабарон, 
ки бар дарвозаи иќлим истодааст, супоранд ва ин чизњо ки 
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бо эшон бувад, дар номае печида ва муњр барнињода бувад, 
ки бибояд расонидан, аммо онро дарбонон надонанд, ки дар 
он нома чї чиз аст41, балки вай- он номаро ба хазинадоре 
супорад, то вай ба малик – подшоњ арза кунад. Аммо асирро 
хазинадор42 нигоњ дорад. Ва аммо чизњоро хазинадори дигар 
нигоњ дорад43. Њар бор, ки ѓайр аз онњо гурўњи дигар аз 
мардумон ва љонварон аз олами шумо асир кунанд, аз миёни 
онон чизњое дигар, ки ё бо онњо омехта ва ё порае аз онњо 
мебошанд, падид оранд. 

Мумкин аст гурўње мардумон аз ин ду шохи девон сафар 
кунанд ва ба иќлими шумо оянд ва аз роњи нафис мардумон 
то ба миёни дили эшон расанд. 

Аммо яке аз он шох, ки ба дарандагон монанд буда, 
гўши он ба мардум аст, то андак аз мардум озоре ояд, пас 
онро биљунбонад ва корњои бад: куштану андомро буридан 
ва озурдаву ранљ намуданро ба вай биёрояд ва дар дилаш 
кина, ситаму забунї – пастї карданро бипарваронад. 

Аммо шохи дигар аз он шохи дугона аст, њамеша 
мехоњад, ки зиштињо намудан ва корњои ношоистаро ба дили 
мардум ба некў нишон дињад ва ба он орзуманд гардонад ва 
њатто бар китфаш савор шудааст, то ўро бад-он сў кашад. 
Аммо ин шохи парон њар чї набинад, ба дурўѓї мардумро 
фиреб медињад ва назди вай он чи офарида бувад, некў 
гардонад барои пурсидан ва андар дили мардум афканад, ки 
паси ин љањон љањоне дигар нест ва подшоњи некў ва бадї 
њам нест ва ин љањонро офаридагор низ нест. 

Аз ин ду шох девон гурўњеанд сипаси иќлиме – наздик ва 
њудудњои иќлими шумоянд, ки он иќлимро фариштагон 
ободон кунанд ва мардумро аз бероњии девон људо кардани 
роњи рост ёфтаанд (сохтаанд)… . 

Њар кї аз ин љой бигзарад ва ба иќлиме, ки сипаси ин 
мебошад, ояд, ба иќлимњои фариштагон дарун (дохил) 
шавад. Аз он иќлимњо он чи ба замин пайвастааст, иќлиме 
аст, ки дар он љо фариштагони заминї нишинанд. Эшон 
(онњо) ду гурўњанд: гурўње ба дасти рост нишастаанд ва эшон 
доноёнанд ва фармояндагон (фармондињандагон) ва 
баробари эшон фармонбардорон ва коркунон. Ин њар ду 
гурўњ гоње ба зер, ба иќлими мардумон ва париён фурў оянд 
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ва гоњ ба осмон њамоѓўш шаванд. Гўянд ин ду фаришта, ки 
бар одамон муваккаланд (касе уњдадори анљоми амре 
бошад), яке бар дасти рост ва дигаре бар дасти чап бошанд, 
«њифзат ва киром-ал-котибайт»44 гўянд. Он ки бар дасти рост 
аст, аз фармояндагон буда ва тариќи навиштани аъмоли 
инсонро мефармояд ва он ки бар дасти чап аст, аз коркунон 
буда, навиштани аъмоли инсонро уњда дорад.45 

Њар кї ўро роњ дињад, то аз ин иќлим даргузарад ва ба 
гузаштани он ёрї кунад, сипаси осмонњо рањ ёбад ва дар он 
љо офаридањои пешинро бинад. Эшонро подшоњиест ягона 
ва њама фармонбардори ў мебошанд. Нахустин њаде аз 
њадњои он љо ободон аст ва ходимоне аз ходимони он 
подшоњ бузургтар дорад, ки њамеша ба кори хайр 
машѓуланд. Онњо мардумони порсо (парњезкор) буда, ба 
бисёр хўрдан нагироянд ва инчунин шањватпарастї, 
ситамгарї ва ба њасаду танбалї (коњилї) кардан майл 
накунанд. Онњоро дар он љо муваккал кардаанд, ки кишваре 
аз ин подшоњиро ободон кунанд, дар оѓушта кардани гили 
он љойњо ранги бисёр бурдаанд. Аз ин рў, гили он љо чунон 
оѓушта шудааст, ки бад-ин гили иќлимњои шумо монанд 
нест. Биноњои онњо аз булўр, аз ёќут ва аз њама чизњо, нобуд 
шудани он дертар бувад, пояндатар аст. Мардумони он љо 
умри дароз доранд ва маргро аз эшон дур кардаанд, то 
рўзгори дароз намиранд. Кори онњо ободон кардани 
ќаламрави подшоњї аст ва фармонбардорї. 

Сипас эшон гурўњеанд, ки ба подшоњ омехтатаранд ва 
онњоро ба подшоњ хидмат кардан бидоштаанд, онњоро ба 
кор фармудан хор накардаанд ва аз ин њолашон нигоњ 
доштаанд ва писандида ба худ наздик намудаанд, ки њатто 
дар иштирок кардан ба маљлисњои олии подшоњї роњ 
додаанд ва бањраманд намудаанд… . 

Онњо дар нињод бо тезњушї, ростї, чобукї ва накўии 
том ба дидор ороста мебошанд. Њар кадоми онњо дар њудуди 
људогона љойгоњи маълум сохтаанд ва мартабае пайдо 
карда, ки дар он љой њамбозї накунанд (љафо накунанд)… . 

Њар кї љузъи ўст ё бартар аз ўст, дилаш ба фурўтар хуш 
аст. Яке аз эшон наздиктарини подшоњ аст, ки ў падари 
онњо46 мебошад. 
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Дигарон њама фарзандон ва наберагони ваянд. Ба 
тавассути вай фармони подшоњ ба онњо мерасад. Аз 
хусусиятњои а љойиби онњо он аст, ки пиру фартут нашаванд 
(намешаванд) ва падарашон њарчанд аз љињати сол бештар 
аст, вале ќавитар ва љавонрўйтар аст. Њамаи эшон 
сањронишинанд ва аз љою пўшиш бениёзанд (эњтиёљ 
надоранд). Малик (подшоњ) аз онњо њам биёбонитар аст. Њар 
кї ўро ба ягон асле мансуб донад, фиреб хўрдааст. Њар кї 
ўро «ба сазо биситоям» гўядї, хато кунад. Њељ кас дар васфи 
ў тавоно нест ва ўро ба њељ чизе монанд натавон кардан. Њељ 
кас тамаъ надорад, ки ўро ба чизе монанд тавонад кардан. 
Ўро андомњои пора-пора нест, балки њамаи некўї (зебої)-ро 
рўи ваянд, бахшиш карами дасти вай мебошад. Накўии вай 
бар њама накўињо афзунтар аст. Карами ў хор-кўчак кунад 
њамаи карамњоро. Агар касе, ки дар гирди ўст, хоњад ки ўро 
хуб андеша кунад, аз интизорї чашми эшон фароз шавад ва 
нињояти њайронї аз он љо бозгардонад… . Пиндорї, ки 
некўии вай пардаи некўии вай аст ва падид омадани вай 
сабаби нопадидии вай аст ва ошкор шудани вай сабаби 
пинњон шудани вай аст; чунонки офтоб, агарчанд андаке 
пинњон шавад, бисёр шавад. Ва ваќте ки тамом пайдо шуд, 
дар парда шавад. Пас, равшании вай пардаи равшании 
(нури) вай аст. Ин подшоњ ба касњои (одамони) хеш падид 
ояд ва бар онон ба дидани худ бахилї накунад. Онњое, ки 
ўро натавон дидан (дидан наметавонанд), аз камќувватии 
фањмиши худи онњост. Вай некўикунанда ва атодињанда аст. 
Њар кї аз ў нишонаи некўиро бинад, њамеша бад-ў 
њаменигарад ва њаргиз чашм аз ў нагардонад. 

Агар яке аз мардумон ба њузури вай шавад, чандон некї 
ба вай кунад, ки аз фазилатњояш тавонгар гардад… . 

Дар охир ин пир гуфт, ки: 
- Агар ман ба он подшоњ наздикї њамедоштам, ба бедор 

кардан туро ин њикояро (суханро) њамегуфтам ва ило маро 
бад-ў шуѓлњое аст, ки ба ту напардозам, агар хоњї, ки бо ман 
биёї, аз паси ман биё. 
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4. САЛОМОН ВА АБСОЛ 
 

Абсол марди зебо, ростбоз, хирадманд, 
олим ва шуљоъ буд. Покии сурат ва тинат 
ўро дар воќеъ намиранда гардонда,фаќат 
хиёнат – душмани њаќиќии покию садоќат 
ўро нобуд кардан метавонист. Марги Аб- 
сол фољиаи бегуноњии ўст. 

Ибни Сино 
 

Саломон ва Абсол1 ду бародар буданд. Онњо, чунон ки 
бояд, зиёда аз њад бо якдигар шафиќу мењрубон буданд.2 
Бародари калон- Саломон Абсолро, ки аз вай хурдтар буд, 
чун фарзанд дар паноњи тарбияи худ гирифт. Аз хурдї ўро 
муњофизат намуда, равиш ва ойини зоњириро ёд дод ва аз 
њар илму донишњо ба вай биёмўхт, то он гоњ, ки вай соњиби 
камолоти маънавї гардид, хирадманду доно, покдоману 
далеру машњур шуд, њаргиз аз вай дида набаст. 

Абсол бо ин гуна њусни њол саромади рўзгор ва некўии 
рафтор бе мислу монанд гашт. Ваќте ки вай ба њадди 
балоѓат расид, зани Саломон3 шефтаи вай шуд4. То замоне 
ки хўрду хоб, ќарору ором аз ў барнамегашт, ишќи Абсолро 
дар дил љой дод, соате аз хаёлу лањзае аз ёди вай ѓофил 
намешуд. 

Сипас, аз шўру бетоќатї ба њилае даст нињод ва ба 
шавњари худ – Саломон гуфт: 

- Абсол љавони ороста аст. Аломатњои некўї ва 
росткорї дар љабини ў њувайдост. Мехоњам, ки ўро бо 
фарзандони худ биёмезї, то аз ў одоб ва донише фаро 
гиранд. 

Саломон таманнои зани худро ќабул карда, Абсолро 
фармуд, ки: 

- Рўзњои панљшанбе ва љумъа ба ќасри мо омада, ба кори 
таълиму одоби фарзандони ман бипардоз! 

Ваќте ки Саломон ўро ба ин кор даъват кард, бо њусни 
карењати худ донист, ки дар замири ин тадбир шояд ягон 
норавоие бошад ва баъд ба бародари худ рў оварда гуфт: 
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-Эй бародар, ман њанўз сазовори чунин кор- омўзиш ва 
парвариши фарзандони ту нестам… . Бењтар ин ки ту худ 
бояд ба фарзандонат сарварї намуда, назорат бикунї, - 
гуфта узр хост… . 

Пас, Саломон гуфт: 
-Суханонат дуруст, маъќул аст, вале зани ман туро 

бубинад, беандоза хурсанд мешавад. Њар гоњ ту бо 
кушодарўї ба ќасри мо рафтуомад кунї, албатта, ў њамаи 
наѓзињо ва хубињоро ба љо хоњад овард…зеро зани ман ба ту 
ба манзалати (ба љойи) модар аст, ўро гиромї дор, њар ёрї, 
ки аз дасти ту меояд, дареѓ мадор! 

Сипас, Абсол ноилољ ба амри бародари худ итоат кард. 
Ваќте ў пеши зани бародараш омад, эњтиромашро ба љой 

овард, вале зан баъд аз муддате дар хилват ишќи худро ба 
вай эълон кард. Аммо Абсол аз вай рўй битофту напазируфт. 

Сипас, зани Саломон аз ин њол малўл ва дилтанг шуда, 
барои ба висоли Абсол расидан њилаи дигар андешид. Ў 
хоњаре5 дошт дар љамол некў. Ба хаёли он афтод, ки 
хоњарашро ба Абсол ба занї дода, бо ин висоли Абсолро 
дарёбад. Ў ба шавњари худ гуфт: 

- Ман бародаратро хеле хуб санљидам. Ў љавони бисёр 
баномус аст. Агар ту розї шавї, хоњарамро ба бародарат ба 
занї дињам, ту онњоро ба њам бирасон, шояд ин кори мо ба 
парвардигор низ хуш ояд. 

Саломон Абсолро ба назди худ љеѓ зад, ўро ба никоњи 
хоњарзани худ амр намуд. Абсол ба амри бародари калони 
худ итоат карда, ќабул намуд. 

Зани Саломон ба хоњари худ дар хилват гуфт: 
- Ин корро ман ба ин маќсад хаёл кардам, ки аз висоли 

Абсол бањрае њосил кунам. Бояд ту ќабул кунї, зеро маро 
дар ин кор сањме њаст… . 

Хоњари хурдї ба ин ризої дод. Пас, њама асбоби арўсї 
омода гардид. Он гоњ зани Саломон ба назди Абсол омада 
гуфт: 

-Хоњари ман дўшизаи беандоза шармгин ва боњаёст. 
Бинобар ин, рўз дар макони равшан бо ту њамсўњбат шуда 
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наметавонад. Бењтар ин ки ваќте шаб мерасад, дар макони 
торик бо вай дучор шуда, њамсуњбат гардї. 

Абсол њилаи он маккораро аз сидќ андеша кард. 
Ба њамин тариќа, зани Саломон шаби арўсї ба љойи 

хоњар ба бистар даромад ва бе њељ гуна шарму њаё ба Абсол 
наздик шуд… 

Абсол тааљљуб кард ва бо худ андешида гуфт: 
- Хоњар зани ўро ба њаёву шарм сутуда буд. Дўшизагони 

шармгин дар чунин њол худро мастур нигоњ медоранд… . 
Иттифоќан дар он шаб абрњои сиёњ дар њаво пайдо шуд 

ва баногоњ барќе љањидан гирифт, ба андозае равшан шуд, 
ки Абсол рўйи ўро дид ва бар вай маълум шуд, ки зани 
бародари худи Абсол аст, на зани бо вай аќди никоњшуда. 

Пас, бе њељ гуна субот ва ором бархоста берун омад. Аз 
маломати бењадде, ки аз он воќеа ба вай расида буд, худро 
якчанд ваќт аз њама кас дур нигањ дошт ва ба њељ кас 
њамнишин ва њамроз шудан намехост ва ягона чораи аз он 
дилтангї халос шуданро дар мусофират дид. 

Абсол баъд аз ин аз бародари худ иљоза хост, ки 
лашкаре љамъ намуда, ба дафъи душман ва тобеъ намудани 
кишварњо, шањрњо аз барояш шуруъ намояд6. Бародар ин 
муддаои ўро писандид ва он чизе ки барои ин кор лозим буд, 
муњайё кард ва ба мусофираташ иљоза дод. 

Пас, Абсол лашкари бисёре тањия намуда, 
лашкаркашињо кард. Нахуст ба љониби заминњои ќутб 
лашкар кашид, сипас ба сўйи Шарќ рў нињода, мамлакати 

Кай*, баъд ба кишвари он сўйи Синнинг ва ба Њиндустони 
њамсоя сафар намуд. Пас аз фатњи он кишварњо ба канори 

кишвари бародари худ расида, то Рофидайн забт кард… . 
Ба њамин тариќа, ў шарќу ѓарб ва бањру барро барои 

бародари худ фармонбардор намуд ва нахустин 

зулќарнайн, ки дар љањон соњиб гашт, ў буд. Пас аз ба 

                                                             
* Сарзамини Муѓулистон 
 Чину Хитой 
 Байнаннањрайн. 
 Соњиби ду шох, касе, ки дорои ду шох аст. 
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итоат гардонидани кишвар ва анљом додани љангњо ба 
кишвари аслии хеш баргашт. Ў пиндошт, ки он зан дасту дил 
аз пайвастагї бо вай рањо карда, риштаи дилбастагї аз ў 
канда бошад. Вале ў намедонист, ки дар айёми муњољират 
ўро оташи ишќ афрўхта ва шуълаи шавќ сўзонтар намуда 
буд. 

Пас аз омадан ба манзил изњори ошиќонаи ин занро беш 
аз пеш дида, малўл ва парешонхотир шуд. Њарчанд зан 
нисбат ба Абсол хушомадњо намуд, вале порсоию 
парњезкорї ўро аз суњбати ин зани бадахлоќ нигоњ дошт, рўй 
аз вай битофт. 

Иттифоќан дар њамин айём аз кишвари Бобул душмани 
хеле зўрманд бар ќасди мамлакати Саломон њамла намуда, 
њар канору атрофи мамлакат ўро муњосира намуд. 

Саломон аз бародари худ Абсол шуљоат ва далерињо 
дида буд, ўро бо лашкариёни хеш ба муќобили душман 
фиристод. Ваќте ки Абсол аз суњбати он бадхулќ рў тофта 
буд, ў нисбат ба Абсол камари адоват ба миён баст ва 
сарони лашкари ўро ба сурати махфї љеѓ зада, ба онњо пулу 
мол дод ва фармуд, ки дар майдони љанг њангоми гирудор, 
њарбу зарб ўро танњо гузоранд, то ин ки душманон ўро дар 
маъракаи њарб нобуд гардонанд. 

Пас, сарони лашкар, чунон ки он зан хоста буд, ўро дар 
майдони љанг танњо гузоштанд. 

Душманон бар вай њуљум карданд ва бо тани хунолуд ва 
захми бисёр дар майдони љанг афтод ва љумла гумон 
карданд, ки вай мурдааст ва љуссаи ўро дар биёбон гузошта 
бирафтанд. 

…Дар ин ваќт яке аз њайвоноти вањшї ба назди вай 
расида омад ва пистони пуршири худро ба дањонаш гузошт, 
ки аз он ѓизо гирад. Ваќте ки чанд рўз ба ин тариќ гузашт, аз 
хўрдани шири он њайвон ќуввате дар баданаш падид гашт, 
захмњояш низ бењбудї ёфтанд. Њангоме ќуввати рафтораш 
дар баданаш падид омад, худро ба ватани аслї расонд ва 
пеши бародар даромад. 

Саломон, ваќте ки бародарро саломат дид, ба оѓўш 
кашид ва чунон хурсанд шуд, ки њадду каноре надошт. 
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Лекин аз ѓалабаи душман бар мамлакати вай хеле ѓамгин 
буд. 

Пас, оташи ѓайрат дар дили Абсол афрўхтан гирифт ва 
шуљоате, ки дар вай буд, бар душман маѓлуб шуданро ба худ 
написандид. 

Саломон лашкарони парокандаро љамъ намуд ва онњоро 
бо анљому аслиња ва хўроку пўшок таъмин кард. Лашкариён 
Абсолро дида, рўњбаланд шуда, барои љанг бо душман 
омода шуданд. 

Абсол боз дар муќобили душманон лашкар кашид ва 
онњоро сарнагун кард ва бисёр душманонро асир гирифт ва 
подшоњиро ба бародари худ баргардонд. Овозаи Абсол 
њамаи љањонро фаро гирифт. 

Сипас, Абсол ба кишвари хеш назди бародари худ 
баргашт. Ваќте ки зани Саломон аз ин њол огоњ шуд, аз фош 
шудани асрори худ битарсид ва боз дасиса ангехт. Ў ошпаз 
ва дастурхондорро љеѓ зад ва ба онњо пул дод ва фармуд, ки 
таоми Абсолро зањролуд намоянд. Ошпаз ва дастурхондор 
амри ўро ба љо оварданд. Онњо доруи зањрогинро барзиёд 
хўронданд ва ўро куштанд.7 

Замину замон ба ларза даромад, њама халоиќ бар зани 
Саломон, ки асли гунањкори њалокати Абсол гардидааст, дар 
ѓазаб шуданд, њатто мардумони кишварони бегона низ аз 
марги Абсол афсўс хўрда, нисбат ба зан нафрат мегуфтанд. 

Дар воќеъ, Абсол марди ростбоз, хирадманд, олим ва 
инсони асил буд. Саломон, ваќте ки аз марги бародари худ 
бохабар шуд, хотираш зиёда аз андоза мањзун ва њолаташ 
дигар гашт. Подшоњиро ба дигарон гузошт ва худи вай 
гўшанишинї ихтиёр намуд ва аз он мусибати бузург, ки ба 
вай расида буд, њамеша дар ѓаму андўњ ба сар мебурд ва бо 
њељ кас унс намегирифт… . 

Дар он њол иттифоќан илњоми ѓайбї сурати воќеа ва 
њилањои зани худро ба вай боз намуд; њама кирдукори зан, 
ошпаз ва дастурхондор маълум шуд. 

Сипас, Саломон њамон зањри ќотилро ба зани худ ва ду 
дигар, ки мутасаддии додани зањр гашта, зулм карда буданд, 
њукм кард ва њарсеро ба подоши кирдори худ расонид. 
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5. ПИРЎЗИНОМА 
 
Гуфтам: 
- Аз љавонон чї бењтар ва 
аз пирон чї некўтар? 
Гуфт: 
- Аз љавонон шарму далерї 
ва аз пирон донишу оњистагї. 
Гуфтам: 
-Аз мардумон кї оќилтар? 
Гуфт: 
- Он ки кам гўяду беш шунавад 
ва бисёр донад. 

Ибни Сино 
 

Дар рўзгори Анўшервони одил њељ чиз аз њикмат азизтар 
набуда ва њакимони он аср њама эътиќодманд ва парњезкор 
буданд. 

Як рўз Нўшервон Бузургмењрро талаб карду гуфт: 
-Мехоњам сухане чанд муфид, лафз – гуфтор андак, маънии 

бисёр љамъ созї, чунон ки дар дунё … судманд бошад. 
Бузургмењр як сол муњлат хост ва ин суханонро љамъ кард 

ва «Зафарнома» ном нињод ва ба назди Анўшервон бурд. Ўро 
хуш омад ва шањреро ба мулкњои хусусии ў илова кард ва 
фармуд, ки ин суханонро бо оби зар навиштанд. Доим бо 
худаш онњоро нигоњ медошт ва бисёр ваќт ба мутолиаи ин 
китоб ваќти худро сарф менамуд. 
Бузургмењр забон ба сухан кушоду гуфт: 
-Аз устоди худ мепурсидам ва ў љавоб мегуфт: 
Гуфтам: 
-Эй устод, аз Худо… чї хоњам, ки њамаи некўињо хоста бошам? 
Гуфт: 
- Се чиз: тандурустию эминї ва тавонгарї. 
Гуфтам: 
-Корњо ба кї супорам? 
Гуфт: 
- Ба он кас, ки хештан шоиста бошад. 
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Гуфтам: 
-Аз кї эмин бошам? 
Гуфт: 
- Аз дўсте, ки њасадхўр набошад. 
Гуфтам: 
-Чї чиз аст, ки бињиштро сазовор бошад? 
Гуфт: 
-Илм омўхтану ба љавонї ба кори њаќ машѓул будан. 
Гуфтам: 
-Кадом айб аст, ки наздики мардум муътабар намояд? 
Гуфт: 
-Њунари худ гуфтан. 
Гуфтам: - Чун дўсти ношоиста падид ояд, чї гуна аз вай 
бибояд бурид? 
Гуфт: 
- Ба се чиз: ба зиёраташ – диданаш кам рафтан, аз њолаш 
напурсидан ва аз вай њољат нахостан. 
Гуфтам: 
- Корњо ба кўшиш вобаста аст ё ба ќазо - таќдир? 
Гуфт: 
-Кўшиш ќазоро сабаб аст. 
Гуфтам: 
-Аз љавонон чї бењтар ва аз пирон чї некўтар? 
Гуфт: 
- Аз љавонон шарму далерї ва аз пирон донишу оњистагї. 
Гуфтам: 
-Њазар аз кї бояд кард, то растагор бошам? 
Гуфт:  
-Аз мардуми чоплус – хушомадгўйи фиребанда ва хасис, ки 
тавонгар шуда бошад. 
Гуфтам: 
-Сахї кист? 
Гуфт: 
-Он кас, ки саховат кунаду дилшод шавад. 
Гуфтам: 
-Чї чиз аст, ки мардум љўянду касе онро ба тамомї наёфтааст? 
Гуфт: 
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-Се чиз: тандурустию шодї ва дўсти мухлис. 
Гуфтам: 
-Некўї бењтар ё аз бадї дур будан? 
Гуфт: 
- Аз бадї дур будан сари њамаи некўињост. 
Гуфтам: 
- Њељ њунар бошад, ки айб шавад? 
Гуфт: 
- Саховате, ки бо миннат бувад. 
Гуфтам: 
-Чї чиз аст, ки донишро бияфзояд? 
Гуфт: 
- Ростї! 
Гуфтам: 
- Чї чиз аст, ки бар далерї нишон аст? 
Гуфт: 
-Афв кардан, чун ќодир шавї… . 
Гуфтам: 
-Корњо, ки уќалло кунанд, чї некўтар? 
Гуфт: 
- Он ки бадро аз бадї нигоњ дорад. 
Гуфтам: 
-Аз корњои мардум кадом зиёнкортар аст? 
Гуфт: 
-Он айб, ки аз мардум пўшида набошад. 
Гуфтам: 
- Аз зиндагонї кадом соат зоеътар аст? 
Гуфт: 
-Он соат, ки некўї дар њаќќи касе тавонад кард ва накунад. 
Гуфтам: 
-Аз фармонњо кадом фармонро хор набояд дошт? 
Гуфт: 
-Се: аввал…, дуюм - фармони оќилон, сеюм - фармони падару 
модар. 
Гуфтам: 
- Бењтарини зиндагонї чист? 
Гуфт: 
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- Фароѓат ва эминї. 
Гуфтам: 
- Бадтарини марг чист? 
Гуфт: 
-Муфлисї. 
Гуфтам: 
- Чї бењтар? Гуфт: 
-Хушнудии њаќ… . 
Гуфтам: 
-Чї чиз аст, ки маваддат – дўстиро хароб кунад? 
Гуфт: 
-Чањор чиз: бузургонро бахилї, донишмандонро уљб – 
худписандї, занонро бешармї ва мардонро дурўѓ гуфтан. 
Гуфтам: 
- Чї чиз аст, ки кори мардумро хароб кунад? 
-Гуфт: 
-Сутудан – таърифи ситамкорон. 
Гуфтам: 
-Дунё ба чї дартавон ёфт? 
Гуфт: 
- Ба фарњангсипосдорї – эњтироми дониш. 
Гуфтам: 
-Чї кунам, ки бар табиб њољат набошад? 
Гуфт: 
- Кам хўрдану кам ба хоб рафтану кам гуфтан. 
Гуфтам: 
-Аз мардумон кї оќилтар аст? 
Гуфт: 
-Он ки кам гўяду беш шунавад ва бисёр донад. 
Гуфтам: 
-Хорї аз чист? 
Гуфт: 
Аз коњилї – танбалию фасод – бадахлоќї. 
Гуфтам: 
- Ранљ аз чист? 
Гуфт: 
-Аз танњої. 
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Гуфтам: 
-Чист, ки њамият – номусро барад? 
Гуфт: 
-Тамаъ. 
Гуфтам: 
-Дар љањон чї нектар аст?  
Гуфт: 
-Тавозўъ – хоксории беминнат ва саховат, на аз бањри 
мукофот. 
Гуфтам: 
-Дар љањон чї зишттар аст? 
Гуфт: 
-Ду чиз: тундї аз подшоњон ва бахилї аз тавонгарон. 
Гуфтам: 
-Асли тавозўъ чист? 
Гуфт: 
-Рўй тоза доштан ва ба охир аз худ хуш будан. 
Гуфтам: 
-Тадбир аз кї пурсам? 
Гуфт: 
-Аз он кас, ки се фазилат дар вай бошад: - покию муњаббати 
некон ва дониши тамом. 
Гуфтам: 
-Некўї ба чанд чиз тамом шавад? 
Гуфт: 
-Ба тавозўи – хоксории бетавќеъ – њукм ва саховати беминнат 
ва хидмати бе талаби мукофот. 
Гуфтам: 
-Чист, ки дигарон аз он мустаѓнї (бениёз, бе эњтиёљ) нест? 
Гуфт: 
-Се чиз: хирадмандро мушовират бо доноён ва марди њарб 
(љангї), агарчи нируманд – (баќувват) бувад, аз њилаю бозї ва 
зоњид, агарчи парњезкор бошад, аз ибодат. 
Гуфтам: 
-Чист, ки мардумон ўро бад-он дўст доранд? 
-Гуфт: 
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-Се чиз: дар муомила ситам накардан ва дурўѓ нагуфтан ва бо 
забон касеро наранљондан. 
Гуфтам: 
-Агар илм омўзам, чї ёбам? 
Гуфт: 
-Агар хурд бошї, бузургу номдор гардї, агар муфлис – 
камбаѓал бошї, тавонгар гардї ва агар маъруф бошї, 
маъруфтар гардї. 
Гуфтам: 
-Мол аз бањри чї бошад? 
Гуфт: 
-То њаќњои мардум аз гардани хеш бигзорї ва захира аз барои 
падару модар бифиристї… ва душманро дўст гардонї ва бо 
дўсту душман муросо кунї. 
Гуфтам: 
-Њељ чиз набошад, ки нахўранду танро суд дорад? 
Гуфт: 
-Суњбати некон ва дидори ёру љомаи нарм ва њаммоми 
мўътадил ва бўйи хуш. 

* * * 
 Аз Луќмони Њаким … пурсиданд, ки донотар кист? 
Гуфт: 
-Он ки неъмати дунё ба уќбо – ќиёмат нагузинад. 
Гуфтанд: 
-Тавонгартар кист? 
Гуфт: 
-Он ки аз аќл тавонгартар аст. 
Гуфтанд: 
-Шараф чист? 
Гуфт: 
-Вољиб гардонидани мунтањои хеш дар гардани мардумон (?) 
Гуфтанд: 
-Чист, ки онро љўянд ва касе надонаду нашиносад? 
Гуфт: 
-Оќибати корњо. 
Гуфтанд: 
-Чї ширин аст, ки оќибат чашандаи худро бикушад? 
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Гуфт: 
-Њасад! 
Гуфтанд: 
-Кадом биност, ки њаргиз хароб нашавад? 
Гуфт: 
- Адл. 
Гуфтанд: 
-Кадом талхї бошад, ки охир ширин гардад? 
Гуфт: 
-Сабр. 
Гуфтанд: 
-Кадом ширин бошад, ки охир талх гардад? 
Гуфт: 
-Шитоб. 
Гуфтанд: 
-Кадом пироњан аст, ки њаргиз кўњна нагардад? 
Гуфт: 
-Номи нек. 
Гуфтанд: 
-Кадом душман аст, ки аз њамаи дўстон гиромитар – азизтар 
аст? 
Гуфт: 
-Нафс. 
Гуфтанд: 
-Кадом бемор аст, ки мардум аз илољи он ољил оянд? 
Гуфт: 
-Аблањї. 
Гуфтанд: 
- Кадом балост, ки мардум аз бало нагурезанд? 
Гуфт: 
-Ишќ. 
Гуфтанд: 
-Кадом баландї аст, ки аз њамаи пастињо пасттар аст? 
Гуфт: 
-Кибр - ѓурур. 
Гуфтанд: 
-Кадом пироя аст, ки бар марду зан некўст? 
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Гуфт: 
-Ростию покї. 
Гуфтанд: 
Хоб чист? 
Гуфт: 
-Марги сабук. 
Гуфтанд: 
-Марг чист? 
Гуфт: 
- Хоби гарон. 
Гуфтанд: 
-Чї чиз аст, ки њамаи хуррамї аз ўст? 
Гуфт: 
-Сухани бузургон. 
Гуфтанд: 
-Он чї роњ аст, ки вайро њељ рўйи офият- дурустї нест? 
Гуфт: 
-Зулм бар мазлумон ва бечорагон. 
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ЌИСМИ СЕЮМ 
ШЕЪРЊОИ ИБНИ СИНО 

 
 

1. ШЕЪРЊОИ ТОЉИКЇ 
 

ЃАЗАЛЊО 

Агар дил аз ѓами дунё људо тавонї кард, 
Нишоту айш ба дори баќо тавонї кард. 
В-агар ба оњи риёзат бароварї нафасе, 
Њама ќудурати дилро сафо тавонї кард. 
Зи манзилоти њавас гар бурун нињї гоме, 
Нузул дар њарами кибриё тавонї кард. 
В-агар зи њастии худ бигзарї, яќин медон, 
Ки аршу фарши фалак зери по тавонї кард. 
Валекин ин амали рањравони чолок аст, 
Ту нозанини љањонї, куљо тавонї кард? 
На дасту пойи амалро фурў тавонї баст, 
На рангу бўйи љањонро рањо тавонї кард. 
Чу Бўалї бибур аз халќу гўшае бигрез, 
Магар, ки хўи дил аз халќ во тавонї кард. 

 
***  

Њаром аст дањ чиз бар родмард, 
К-аз он шаш бувад марги озода фард. 
Њасад бурдану сифлагию дурўѓ, 
Намудан ниёзу заъифию дард. 
Чу неъмат бувад, даст бар дўстон, 
Бибояд кушудан ба доду ба х(в) ард. 
Чу шиддат бувад, роз пайдо макун, 
Бињил, то шавад рўят аз дард зард. 
Суоле наярзад саросар љањон, 
Чу фарљом бошад яке оњи сард. 
Аљал нардбоз асту мо муњраем, 
Фалак каъбатайну љањон тахти нард. 
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***  
Рўзаке чанд дар љањон будам, 
Бар сари хоку бод паймудам. 
Соате лутфу лањзае дар ќањр, 
Љони покизаро биёлудам. 
Бохирадро ба табъ кардам њаљв, 
Бехирадро ба тамъ бистудам. 
Оташе барфурўхтам аз дил, 
В-оби дида аз ў биполудам. 
Бо њавоњои њирси шайтонї, 
Соате шодмон бинаѓнудам. 
Охируламр чун баромад кор, 
Рафтаму тухми кишта бидрудам. 
Гавњарам боз шуд ба гавњари хеш, 
Ман аз ин хастагї биёсудам. 
Кас надонад, ки ман куљо рафтам, 
Худ надонам, ки ман куљо будам. 

 
***  

Ѓизои рўњ бувад бодаи раќиќ, алњаќ, 
Ки ранги ў кунад аз дур ранги гулро даќ. 
Ба ранг занг зудояд зи љони андўњгин, 
Њумой гардад, агар љуръае бинўшад баќ. 
Чу дарчакад ба миёни ќадањ зи њалќи сабўњ, 
Ба лањни борбадї хуштар ояд он баќ-баќ. 
Ба таъм талх чу панди падар, валек муфид, 
Ба пеши мубтил ботил, ба назди доно њаќ. 
Май аз љањолати љуњњол шуд ба шаръ њаром, 
Чу мањ, ки аз сабаби мункирони дин шуд шаќ. 
Њалол гашта ба фатвои аќл бар доно, 
Њаром гашта ба ањкоми шаръ бар ањмаќ. 
Шаробро чї гунањ, з-он ки аблање нўшад, 
Забон ба њарза кушояд, дињад зи даст вараќ?! 
Њалол бар уќалову њаром бар љуњњол, 
Ки май мањак буваду хайру шарр аз ў муштаќ. 
Ѓуломи он майи софам, ки аз рухи хубон, 
Ба як-ду љуръа барорад њазор гуна араќ. 
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Чу Бўалї, майи ноб ар хурї њакимона, 
Ба њаќќи њаќ, ки вуљудат ба Њаќ шавад мулњаќ. 

 
*** 

ЌИТЪАЊО 

Донї чї њикмат аст, ки фарзандро падар 
Миннат надорад, ар дињадаш рўзу шаб ато, 
Яъне дар ин љањон, ки мањалли њаводис аст, 
Дар мењнати вуљуд ту овардаї маро. 

 
*** 

Бар њар диёр, ки хашми ту корзор кунад, 
Замона бар сари хунобаи љигар гардад. 
Магар, ки бањр ба хоки дари ту наздик аст, 
Ки рўзгор аз ў даст пургуњар гардад. 

 
*** 

Бигзар аз банди маљозу дур гард аз доми њис, 
Њар кї бо дунон нишинад, њиммати ў дун шавад. 
Чун бувад комил касе дар хиттаи кавну фасод, 
Ки надонад чун даромад, ё аз он љо чун шавад? 

 
*** 

Гумон барам, ки дар ин рўзгори тира чу шаб, 
Бихуфт чашми мурувват, бимурд модари људ. 
Зи сайри њафт ситора дар ин дувоздањ бурљ, 
Ба дањ-дувоздањ сол андар ин диёру њудуд. 
Њазор шахси карим аз вуљуд шуд ба карам, 
Ки як карим намеояд аз адам ба вуљуд. 
 

РУБОИЁТ 
 

Май душмани масту дўст бо њушёр аст, 
Андак тарёку беш зањри мор аст. 
Дар бисёраш мазаррати андак нест, 
Дар андаки ў манфиати бисёр аст. 
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***  
Бо душмани ман чу дўст бисёр нишаст, 
Бо дўст набоядам дигар бор нишаст. 
Парњез аз он шакар, ки бо зањр омехт, 
Бигрез аз он магас, ки бар мор нишаст. 

 
***  

Соќї, ќадањи мои маини ту куљост? 
В-он оинаи худойбини ту куљост? 
Хоњам, ки тањорате дињам ботинро, 
Он лўлашикаста лўлаини ту куљост? 

 
***  

Дил гарчи дар ин бодия бисёр шитофт, 
Як мўй надонист, вале мўй шикофт. 
Андар дили ман њазор хуршед битофт, 
В-охир ба камоли заррае роњ наёфт. 

 
***  

Он оташи оби тан, ки рўњи сонист, 
Хун аст, на хуне, чї сабаб зиндонист? 
Оре, њама солњо бад-ў арзонист, 
То мояи љон чаро бад-ин арзонист. 

 
***  

Гар бода гање хурам, нишони хомист, 
В-ар з-он ки мудом май хурам, бадномист. 
Май шоњу њакиму ринд бояд ки хурад, 
В-ин њар се наї, махўр, ки душманкомист. 

 
***  

Бингар зи љањон чї тарф барбастам? – Њељ. 
В-аз њосили айём чї дар дастам? – Њељ. 
Шамъи тарабам гир, чу биншастам, њељ. 
Худ љоми Љамам гир, чу бишкастам, њељ. 
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***  
Бигсаст фалак чу иќд дурдонаи субњ, 
Пурдурри хушоб кард паймонаи субњ. 
Ў низ чу ман асиру шайдо гашта, 
К-эй ошиќи шомгоњу девонаи субњ. 

 
***  

Он, к-аз лаби ў кони гуњар киса нињод, 
Ќалб аст њар он наќд, ки дар киса нињод. 
Банди сари киса мехаридам, гуфто: 
-Ошиќ дидї, ки банд бар киса нињод? 

 
***  

Зулфи ту чу афъї пайи шар мегардад, 
Донї паси пуштат зи чї бар мегардад? 
Чун дид, ки лаъли ту зумуррад дорад, 
Афъї шуду дар кўњу камар мегардад. 

 
*** 

Чун пир шудї, кори љавон натвон кард, 
Пирит ба кофур нињон натвон кард. 
Дар зулмати шаб њар он чи кардї, кардї, 
Дар равшании рўз њамон натвон кард. 

 
*** 

З-он пеш, ки аз љањон фурў монї фард, 
Он бењ, ки набоядат пушаймонї х (в) ард. 
Имрўз бикун, чу метавонї коре, 
Фардо чї кунї, ки њељ натвонї кард?! 

 
***  

Он љо, ки сухан зи боби маъќул омад, 
Аз бањри яке фоилу мафъул омад. 
Бе ќудрати фоиле, чу як кор нашуд, 
Пас, фоили њар ду кавн маълул омад. 
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***  
То бодаи ишќ дар ќадањ рехтаанд, 
В-андар пайи ишќ ошиќ ангехтаанд. 
Бо љону равони Бўалї мењри Алї, 
Чун ширу шакар ба њам даромехтаанд. 

 
***  

Бо ин ду-се нодон, ки чунон медонанд, 
Аз љањл, ки донои љањон ононанд. 
Хар бош, ки ин љамоа аз фарти харї, 
Њар к-ў на хар аст, кофираш мехонанд. 

 
***  

Куфри чу мане газофу осон набувад, 
Муњкамтар аз имони ман имон набувад. 
Дар дањр чу ман якею он њам кофир, 
Пас, дар њама дањр як мусулмон набувад. 

 
***  

Дар парда сухан нест, ки маълум нашуд, 
Кам монд зи асрор, ки мафњум нашуд. 
Дар маърифатат чу нек фикре кардам, 
Маълумам шуд, ки њељ маълум нашуд. 

 
***  

Рафт он гуњаре, ки буд пирояи умр, 
В-овард замона тоќи сармояи умр. 
Аз мўйи сапедам сари пистони умед, 
Бингар, ки сиёњ мекунад дояи умр. 

 
***  

Эй зоти ту мар вуљудро буда асос, 
Љуз зоти ту нест њељ кас зотшинос. 
Касро ба камолу кунњи зотат рањ нест, 
Бар феъли ту мекунанд зоти ту ќиёс. 
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***  
Самъу басар асту шамму завќ асту масос, 
Маљмўи хавоси зоњир, эй мўъљизи нос. 
Пас муштарака, мухайяла, фикрату вањм, 
Бо њофиза дон ту панљ ботин зи хавос. 

 
***  

Як-як њунарам бину гунањ дањ-дањ бахш, 
Љурми мани хаста њасбатуллилањ бахш. 
Аз боди фано оташи кин бармафурўз, 
Манро ба сари хоки расулуллањ бахш. 

 
*** 

Ку дил, ки бидонад нафасе асрораш? 
Ку гўш, ки бишнавад даме гуфтораш? 
Маъшуќ љамол менамояд шабу рўз, 
Ку дида, ки то бархурад аз дидораш? 

 
***  

Аз ќаъри гили сиёњ то ављи Зуњал, 
Кардам њама мушкилоти гетиро њал. 
Берун љастам зи ќайди њар макру њиял, 
Њар банд кушода шуд, магар банди аљал. 

 
***  

Эй дил, њама љоми ошиќї нўш чу гул, 
Пайваста либоси ошиќї пўш чу гул. 
Чун шамъ забони оташин дорад ишќ, 
Зинњор, мабош пунбадаргўш чу гул. 

 
***  

Ушшоќ баромаданд перомани гул, 
Якбора заданд даст дар домани гул. 
В-азбаски њамекашанд пиромани гул, 
Он гањ ба њазор шох шуд бар тани гул. 
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***  
Оташ чу фиканд бод дар хирмани гул, 
Бар хок чакид оби пироњани гул. 
Эй соќии май, дасти туву домани май, 
В-эй духтари раз, хуни ту дар гардани гул. 

 
***  

Моем нињуфта гиря дар ханда чу гул, 
Мурда ба дамею аз даме зинда чу гул. 
Худро ба њама миён дарафканда чу гул, 
В-андар њама маљмаъе пароканда чу гул. 

 
***  

Њаќ љони љањон асту љањон љумла бадан, 
Аљносу малоика хавоси ин тан. 
Аљром аносиру маволид аъзо, 
Тавњид њамин асту дигарњо њама фан. 

 
***  

Њар њайату њар наќш, ки шуд мањв кунун, 
Дар махзани рўзгор гардад махзун. 
Чун боз њамин вазъ шавад вазъи фалак, 
Аз пардаи ѓайбаш оварад њаќ берун. 

 
***  

Дар субњдаме азми сафар созаму рав, 
З-ин воќеа худро бадар андозаму рав. 
Дар домани абар чанг занам исовор, 
Љома ба канори модар андозаму рав. 

 
*** 

Май њосили умри љовидонист, бидењ, 
Сармояи лаззати љавонист, бидењ. 
Сўзанда чу оташ аст, лекин ѓамро 
Созанда чу оби зиндагонист, бидењ. 



~79~ 

*** 
Моем ба афви ту тавалло карда, 
Дар тоату маъсият табарро карда. 
Он љо, ки инояти ту бошад, бошад 
Нокарда чу карда, карда чун нокарда. 

 
*** 

Эй дар ду нафас умри ту афзоянда, 
Бодест нафас, шавандаву оянда. 
Бар бод нињодаї бинои њама умр, 
Бар бод куљо бувад бино поянда? 

 
*** 

Эй мењр, ки нест чун ту оламгарде, 
З-ин рањравиям бибахш роњоварде. 
Имрўз киро дидї, к-андар рањи ишќ, 
Бар рух бувадаш гардею бар дил дарде. 

 
*** 

Эй нафс, ки бастаи њавову њавасї, 
Биштоб, ки дар њимояти як нафасї. 
Дунё маталаб, љоњ маљў, ишва махар, 
К-аз дўст бароию ба душман бирасї. 

 
*** 

Бар сафњаи чењрањо хати ламязалї, 
Маъкус навиштааст номи ду Алї. 
Як лому ду айн бо ду ёи маъкус 
Аз њољибу анфу айн бо хатти љалї. 

 
*** 

Эй кош, бидонаме, ки ман кистаме, 
Саргашта ба олам аз паи чистаме. 
Гар муќбилам, осудаву хуш зистаме, 
В-арна ба њазор дида бигристаме. 
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*** 
Эй ќодири бетањайюру бесонї, 
Моро ба уќубат ба чї метарсонї? 
Чун нест ба дасти њељ кас, медонї, 
Дар кор ту ољизию саргардонї. 
 

*** 

ФАРДБАЙТЊО 

Ѓизои худ зи ќалоёи наргисе созад, 
Ба шарти он ки зи дигар ѓизо бипарњезад. 

 
*** 

Њар кї хоњад, ки мубтало нашавад, 
Пушт нанњад ба тобаи њаммом. 
 

2. АШЪОРИ ТАРЉУМАШУДА АЗ АРАБЇ* 
ЌАСИДАИ АЙНИЯ 

Фуруд омад аз љойгоњи баланд, 

Туро як кабўтар басе арљманд. 

Бувад он кабўтар туро он равон, 

Ки бошад ба зеру ба боло равон. 

Зи чашми хирадманд пўшидааст, 

Ба пайдоии чењра кўшидааст. 

Зи гавњар бувад пок з-омезњо, 

Вале њаст дар ў њама чизњо. 

Расидаш ба ту назди ў нописанд, 

Зи дурии ту низ зору нажанд. 

Чу дидат ба гавњар, ки бегонаї, 

Валек бањри ў бењтарин хонаї. 

Нахуст ў зи вайронии тан рамид, 

Сипас мењри њамсоягї баргузид. 

Чи ў гавњаре буд пероста, 

                                                             
* Ба истиснои «Ќасидаи айния» ин шеърњоро Суњайлї Љавњаризода аз 
тарљумањои тањтуллафзии М. Занд ба назм овардааст. 



~81~ 

Вале хост, то гардад ороста. 

Гумонам, ки паймонањои нахуст, 

Фаромўш карда ба он хўи суст. 

Басе љойгањњо, ки дода зи даст, 

Насозад аз онњо ба чизе, ки њаст. 

Чу пайваста бо пасттарин пойгоњ, 

Пас аз буд дар номвар љойгоњ. 

Дар ин љо њама нохушию ниёз, 

Дар он љо њама фаррањию фароз. 

Биёмехт бар ў ниёзи манаш, 

Зи андому нерўву банду бунаш. 

Чу худро гирифтори гетї намуд 

Миёни нишонњои буду набуд. 

Бигиряд зи паймонањое, ки баст, 

Ба мењан, пас он гоњ онро шикаст. 

Ба он ашкњое, ки резад ба зер, 

Бурида нагардад ба њар дору гир. 

Бар андоми худ сўгворї кунад, 

Ки шуд кўњна, аз он чи бар он танад. 

Ки мурѓи равон тозагї хоњаде, 

Битарсад аз он чи аз он коњаде. 

Љилавгири ў гашт доми палид, 

Нигањ дошт ўрову вопас кашид. 

Аз ин љойгоњи фарохи баланд, 

Ки андар бањорон будї чун паранд. 

Чу наздик шуд рафтани љони пок, 

Ба пањновар он мењани тобнок. 

Дар он љо равонњо њама равшан аст, 

Дар он љо њама хорњо гулшан аст. 

Бихобиду шуд парда бардошта, 

Бидид, он чи нодида ангошта. 

Гање хоб ангезаи биниш аст, 

Чї биниш, ки ангезаи дониш аст. 
Људо шуд аз онњо, ки дар даст дошт, 
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Чу худ рафту бар  љойи хешаш гузошт. 
Чунин аст ойини гетипараст, 
Ки поён бимонад аз ў, њарчї њаст. 
Ба шодї бихонад зи кўње баланд, 
Ки дониш кунад мардро арљманд. 
Ки он кимиёе бувад пурнаво, 
Равої дињад, њарчї набвад раво. 
Барои чї аз љойгоње баланд 
Биафтод дар пастарин борбанд? 
Мар ин достонест ногуфтанї, 
Ва ё муњрае њаст носуфтанї. 
Агар бањри коре шудастї равон. 
Худо донад онрову равшанравон. 
Ки доно зи дониш басе кўта аст, 
Магар он ки чун сим дар бута аст. 
Агар омадан бошадаш дар љањон, 
Ки то бишнавад розњои нињон, 
Ки он розњо нест  љойи дигар 
В-агар нашнавад, набвад ў бањравар. 
Ва то ў ба њар роз доно шавад, 
Ба њар неку њар бад тавоно шавад. 
Чаро пас нашуд, њарчї ў хоста, 
Ки то гардад аз дониш ороста. 
Њамин рањрав аст, он ки ин рўзгор, 
Рањашро бурида дар ин рањгузор. 
Чунон гашт аз дидањо нопадид, 
Ки њаргиз нагардад ба љое падид. 
Ва ё чун дурахше, ки тобиш кунад, 
Натобида дар нимарањ бишканад. 
Њамоно равоне, ки норас бувад, 
Ба наздики нодон кам аз хас бувад. 
Маро посух аз он чи гуфтам, бигў, 
Ки дониш фурўѓаш бувад тў ба тў. 
Зи њар роз ман парда бардоштам, 
Ман инро барои ту бигзоштам. 
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ТАДБИРИ МАЙНЎШЇ 
(Аз «Урљуза») 

Нўшидани бисёрро одат магиру гўш кун: 
Аз бода ќонеъ шав ба кам, гоњею андар нўш кун. 
Гулрангу рухафрўз май њар рўз хуш бошад ба кас, 
Аммо гурусна гар туї, нўшиданаш манмо њавас. 
Парњез аз соѓаркашї, хўрдї таоми нарм агар, 
Баъди ѓизои гарм њам нўшиданї дорад зарар. 
Пайваста бар каф љомро бигрифтанат набвад раво, 
Сархуш ба моње як карат бошї, кифоят мар туро. 

 
ТАШБИБ 

Ин манозил ёди онњоро намесозї магар? 
Љояшон шуд мањв бар тарзе, ки нашносї дигар. 
Солњо шустанд асарњои манозилро тамом, 
Ончунон ки дида рухро шуст аз хуни љигар. 
Нест гаштанд он асарњо, њам љавонињои ман, 
Ин сафедии гулу мў кард бар њар ду зафар. 
Омад аз пирї нишона ранги байзої ба риш, 
Аз бадї тарсонда мегўяд: Зи бад мекун њазар! 
«Ранг бинмо риши худ» - гуфтанд, гуфтам: «Хуб нест, 
Мўсафеду мўсияњро марг кай созад назар?» 
 

ЌИТЪАЊО 

Шавам девона з-он чизе, ки аксар дорамаш пинњон, 
Њар он чизе, ки мебинам, на љин мебинаду инсон. 
Гирифтори њалокатњо шудам з-ин корњо охир, 
Кадомин як сипар тоќат кунад бар зидди бадгўён! 
Бахилоне муљовирњои ман њастанд, пиндорї, 
Ба сутхони макида њам хасисї мекунанд онон. 
Хирад рад мекунад њар тири њуљљатро, ки меоранд, 
Ба њалли мушкиле гар аз масоил мешавад туѓён. 
Агар коре шавад пайдо, ки душвор аст њалли вай, 
Намебинї яке аз муддаињоро дар он майдон. 
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***  
Чи ќавме, ки њосид ба фазли мананд, 
Зи ѓайбат бихоњанд азоби маро. 
Камолу фану њикматам сарзаниш 
Намоянд аз нуќси худ њар куљо. 
Чу бузњои вањшї ба кўњи баланд, 
Зада шох, љўянд тањќири мо. 
Вале бар љавон то яќин гашт роњ, 
Натарсад зи гуфтори нофањмњо. 

 
*** 

Аё мижгонсияњ, оё на њар як духтару занро 
Зи рўйи хислати хубе ба май ташбењ месозанд? 
Чу май њастанд тиллої, ки душман бохабар з-онњо, 
Ба дасти содиќон афтанд агар, бо лутф бинвозанд. 

 
***  

Зи таќдиру аз гардиши сарнавишт 
Шикоят кунам бар Худованд ман. 
Љавонї гирифту љавон аст худ, 
Ман оњанрабо гаштам, оњан мињан. 

 
***  

Мондам ќадами хеш чу дар сайр ба олам, 
Ваќфи нигањам гашт њама њастии дунё. 
Љуз риш зи њайрат ба кафу судани дандон 
Андар назарам чизи дигар нест њувайдо. 

 
***  

Тарк бинмо љумларо, љон бар њама маъво бувад, 
Пешрафту бењтарї љонро яќин бо илмњост. 
Љон мисоли шиша асту илм монанди чароѓ, 
Њикмати инсониро равѓан њисобидан равост. 
Дар њаќиќат зинда њастї дар дами рахшиданаш, 
Гар шавад торик, он лањза њаётат дар фаност. 
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*** 
Ба дилњо вањм агар аз ман намебудї, намегуфтам, 
Сухан аз бахшиши айбам, намекарданд тањќирам. 
Зи тарси шери ѓуррон чоњ кобанду зананд ав-ав, 
Гирифт овози он сагњо, валекин ман њамон шерам. 
Пагоњї љаста аз љо, каљ назар созанд сўйи ман, 
Зи бас бедораму шабњо зи мењнат дил намегирам. 
Агар чашми адолат буд дар  љойи адоват, пас, 
Намедидї ќабењ он корњои наѓз таъсирам. 

 
*** 

Хаста гардидам зи мижгоне, ки мебошад сињат, 
Њам касал созанд онњо, њам парасторї, яќин. 
Лутф бар ман кун висолатрову хушбахтам намо, 
Медињад табдил љавњарро араз баъзан чунин. 

 
*** 

Ба пурсиши њама кас сирри хеш пинњон кун, 
Касе, ки боњазар аст, ў бувад мулоњизакор. 
Асири туст њама сиррат, ар нињон дорї, 
Асири сир бишавї, гар њамекунї изњор. 

 
*** 

Майли ман бар мунтањои маќсади олї бувад, 
Пояи поён нахоњад њељ гањ хотир маро. 
Хоњам ин ки ворасам то ќуллаи маќсуди худ, 
Ё ки дар ин роњ хобонад аљал охир маро. 

 
 

ФАРДБАЙТЊО 

Пинњон рањи дуруст бувад бањри љоњилон, 
Он сон, ки офтоб ба кўрон аён нашуд. 

 
*** 

Дорои сабр шуд диламу ќалби туст сахт, 
Њастем санги сахт ману ту ба роњи ишќ. 
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*** 
Соњибони мансаби олї љамодон гаштаанд, 
Эй аљаб, чизи љамодї мекунад нашъунамо. 

 
*** 

Хост аз гесўи худ шабро кунад зоњир, вале 
Рахшиши рўяш надод имкон, ки шабро оварад. 

*** 
Бузург гаштаму майдон васеъ нест маро, 
Фузуд ќимати ман, муштарист нопайдо. 

 
*** 

Бипарњезу њазар мекун, мабодо, ки расад бар ту 
Дами гуфтори шамшерам ва ё шамшери гуфторам. 
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ТАВЗЕЊОТ: 
 

«ФАННИ ШЕЪР» АЗ КИТОБИ МАНТИЌИ «ШИФО» 

1. «Шеър сухане аст хаёлангез» - ин таърифи шеър аз 
фањмиши мантиќии калому калима сар задааст. Вай сифати 
асосии шеърро дар њамин хаёлангезї мебинад. 

2. Мавзуну баробар – маќсад ин аст, ки вазни мисраи 
аввал дар дигар мисраъњо такрор шавад. Дар он замон 
нобаробарии вазни мисраъњо хилофи ќонуни эљоди шеър 
буд. 

3. Назди арабњо дорои ќофия њам бошад – эњтимол Ибни 
Сино аќида дорад, ки шеър мумкин дар байни дигар халќњо 
беќофия њам бошад. Лекин шеъри беќофия, ба љуз шеъри 
озоди асарњои драмавї, чунонки таљрибаи адабї нишон дод, 
номумкин аст. Илова бар он Ибни Сино бо ин барои мантиќ 
шарти зарурї набудани ќофияро таъкид мекунад. 

4. Ин мулоњизањои Ибни Сино ба аќидаи Аристотел оид 
ба таносуби аљзоъ (соразмерность) њамоњангї доранд. Ба 
аќидаи Аристотел њадди ченаки њар чиз аз шартњои зарурии 
зебоист ва зуњуроти сифатии он дар њадди муайян маълум 
шуда, берун аз он хосияти сифатиашро гум мекунад 
(Аристотел, Поэтика. – М., 1957, сањ. 23). 

5. Аз ин мулоњизаи мухтасар ва матини Ибни Сино 
маълум мешавад, ки ў бо муњокимаи мантиќї табиати завќи 
эстетикиро дуруст пай бурдааст, яъне завќи эстетикї хоси 
табиати инсон буда, дар протсесси фаъолияти мењнатии 
инсонњо пайдо шудааст. Эњсоси баркамоли инсон, бо ёрии 
узвњои биної ва шунавої, кайфияти амиќе њосил мекунад, ки 
њолати он шакли даркшуда надорад. 

6. Яъне тасдиќу бовар вазифаи илму дониш аст. Ин љо 
моњияти донишњои илмї - тасдиќї њаќиќатро дуруст 
фањмида, Ибни Сино онњоро аз асоси завќии шеър фарќ 
мекунонад. Ин мушоњида нишон медињад, ки Ибни Сино 
фарќи донишу шеърро аз њайси таъсир ба шахс дуруст пай 
бурдааст. 
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7. Дар ин љо ду вазифаи асосии шеър – яъне асоси 
мафкуравї – идеологии он ва эњсосу њаяљонот хуб мушоњида 
шудааст. 

8. Муњокот – таќлид, аз истилоњи юнонии «мимесис» - 
инъикоси эљодкоронаи ашёи тасвир. Барои ибрози ин маънї 
дар шарњњои шарќии «Поэтика» истилоњи муњокот ва 
поэтикаро ба кор бурдаанд. 

9. Хитоба – мурод дониши риторикї аст, ки маљмўаи 
ќонуну ќоидаи суханронии дурустро фаро мегирифт. Дар 
шеършиносии мо ин донишро балоѓат гуфтаанд. 

10. «… амрњое, ки гуфторро шўрангез ва мухайял 
месозад». Таърифе, ки Ибни Сино ба шеър медињад, асосан 
натиљаи њунари шоириро равшан месозад, на сабаби онро. 
Агар шеър сухани мухайял бошад, пас, чунон суоле табиист, 
ки сабаби чунин шакл гирифтани шеър дар чист? Дар ин љо 
ва минбаъд сабабњои хаёлангезии шеърро шарњ медињад. 
Муќоисаи рисолаи Ибни Сино бо дигар асарњои Аристотел 
нишон медињад, ки вай муаллими аввал – Аристотелро бисёр 
кас айнан иќтибос кардааст. Чизи дигаре, ки аз чунин 
муќоиса ба назар мерасад, фарќи маќсад ва вазифаи ин ду 
њаким ва аз ин љо њосили кори онњо дар боби назарияи шеър 
мебошад. Тафовути мазкур ба назари мо чунин аст: 
Аристотел дар асоси материали фаровони адабиёти Юнони 
бостонї ва махсусан дар заминаи драматургияи он, албатта, 
аз мавќеи муайяни фалсафї – мантиќї мулоњиза меронад. 
Мулоњизањои ў ба дараљае аз муњокима ва тањлили 
материали конкретї сар задаанд, ки афкори назариявии ў 
аксар характери нормативї гирифтааст. Ибни Сино бошад, 
пеш аз њама ба эљоди шеър аз мавќеи мантиќи назар 
меафканад ва дар ин кор ба Аристотел ва назарияи ў такя 
мекунад. Материали конкретии адабии ў бештар шеъри 
лирикї будааст. Бинобар ин, аќидаи ў аз назарияи юнонињо 
фарќ дорад, дар мавридњое, ки ба шеъри юнонї мурољиат 
мекунад, ба сабаби носањењињо дар ахбори дар даст дошта, 
ба сањву хатоњо роњ медињад. Дар натиља мулоњизаи Ибни 
Сино оид ба назарияи шеър бештар дар заминаи фалсафаи 
ратсионалї ва амалияи шеъри лирикї рўйидааст. 
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11. Ибни Сино хаёлангезиро на фаќат дар калому 
калима, балки дар маънї њам мебинад. Лекин вай ин 
унсурњоро аз њам људо тасаввур мекунад, ки дуруст нест. 

12. Дар ин љо ва минбаъд, ки сухан дар бораи санъатњои 
бадеї ё шеърї меравад, шарњи Ибни Сино ба Форобї 
ќаробат дорад. 

13. Мурод ин аст, ки санъатњои бадеї бо ду роњи 
мушоќилат-монандї ва мухолифат доштан аз љињати маъно 
ва шакли навишту ифода ба вуљуд меоянд. 

14. Маънои мурассаъ ороиши чизе ба воситаи санги 
ќиматбањо, монанди садаф ва ѓайра мебошад. Шеъре, ки дар 
он санъати фасењ, яъне баробарии оњангии калимањои як 
мисраъ бо мисраи дигар ба кор рафта бошад. 

15. Мурод ихтилоф ё мувофиќати адовот – њиссањои 
номустаќили нутќ мебошад. 

16. Мурод санъати таљнис ва анвои он аст. 
17. Низ санъати таљнисро дар назар дорад. 
18. Дар арабї наљм ду маъно дорад, яъне ситора ва гиёњ. 

Азбаски маънои кавкаб низ ситора аст, ваќте онњо якљоя 
меоянд, дувум њам маънии ситораро ба хотир меорад. Лекин 
мумкин аст, муроди гўянда маънии дувум – гиёњ бошад. 

19. Сањм маънињои вањм, бањра, њисса, насибро дорад ва 
ќавс ба маъноњои ќавси математикї (ќисми доира), носи 
бурљи нуњум аз дувоздањ бурљи фалак меояд. 

20. Њар яке аз ин калимањо чанд маъно дорад, монанди 
ниёз, њољат, эњтиёљ, хоњиш, муњтољї, рањмат, мењрубонї, 
шафќат, бахшоиши гуноњ, љањаннам, дўзах,  љойи бад ва 
ѓайра. 

21. Юнонињо навъњои адабиро аз рўйи вазн муќаррар 
мекарданд. Ибни Сино ѓаразњои шеъри юнонї њамин анвои 
онро аз ќабили эпос, фољиа ва ѓайра мефањмад. 

22. Траѓўзиё – фољиа (трагедия). Сухани Ибни Сино, ки 
фољиаро «вазне зебо ва дилписанд буд», ба њаќиќат наздик 
аст, чунки фољиа бо як вазн – тетраметр навишта мешуд. 
Таърифе, ки дар ин љо Ибни Сино ба фољиа медињад, дар 
асарњои Аристотел ба назар намерасад. Њамаи муњаќќиќони 
«Поэтика»-и Аристотел тасдиќ мекунанд, ки ин асари ў дар 
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шакли тањрифшудае ба мо омада расидааст (ниг.: А.Ф. 
Лосев. История античной эстетики. – Аристотель и поздняя 
классика. – М., 1975, сањ. 239). Шояд дар ин љо Ибни Сино 
таассурот ва мулоњизаи худро аз рўйи Аристотел иброз 
медорад, њарчанд ба матни мављуда мулоњизањои ў пурра 
мувофиќат надоранд. 

23. Дар тамоми давраи мављудияти театри Юнони ќадим 
намоишњо дар рўзњои иди Дионис баргузор мешуданд. Гоњо, 
махсусан дар моњњои феврал, март намоишро ба ёдбуди 
марњумон ва нуќлу шароб сар мекарданд. Маъхази ин 
гуфтањои Ибни Сино шояд њамин расми юнониён бошад. Ба 
аќидаи Аристотел дар фољиа одамони нек тасвир карда 
мешаванд. 

24. Дисуромбус – аз калимаи юнонии дифурамбос, 
дифирамб, сурудњои динї ба шарафи Худои Дионис, ки дар 
шакли хор ва якка иљро карда мешуданд. Ин навъи сурудњо 
њамчун заминае барои пайдоиши фољиа хизмат кардаанд. 
(Ба боби 4 асари Аристотел мурољиат кунед). 

25. Ќўмўдиё – комедия, мазњака (музњика), навъи љинси 
драма аст. Ин таърифи Ибни Сино бо таърифи фасли 
панљуми «Поэтика» оид ба мазњака мувофиќат мекунад. 

26. Ёмбус - навъи шеъри диркии юнонї ва вазни шеърро 
мегуфтанд. Ямб вазни шеърие буд, ки бо он бештар шеърњои 
шўхи њаљвї месуруданд. Аммо бо ин вазн шеърњо дар дигар 
мавзўъњо низ сурудаанд ва масалњо њам мегуфтанд. Таърифе, 
ки Ибни Сино ба ин истилоњ медињад, асосан дуруст аст. 

27. Дромото - калимаи юнонии драма маънои амалу 
кирдорро дорад. Сухани Ибни Сино дар хусуси он ки 
«дромото» монанди «ёмбус» аст, ишора ба вазни муштараки 
онњост. Шояд матлаб аз «мардумони маълум» фарќи ямб 
њамчун асари лирикї ва «драма» чун асаре, ки дар он шахс 
амал мекунад, бошад. 

28. Њаруюќус – аз калимаи њероикус – пањлавонї, 
ќањрамонї, ба шеъри ямбї муќобил гузошта шудааст (Боби 
4 асраи Аристотел). 
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29. Афуфиё – эпопея, маънои наќл карданро дорад. 
Шарње, ки инљо Ибни Сино ба эпос медињад, ба суханони 
Аристотел мувофиќат мекунад (Боби 24). 

30. Аз кадом калимаи юнонї њосил шудани калимаи 
афафї маълум нест. Эњтимол асари эпикї бошад. Матлаб аз 
битуриќї шояд риторика бошад, ки дар ибтидо њамчун 
њунари суханварї шинохта мешуд. 

31. Сотуриќо – њаљвро мегўянд. Дар Юнон мазњака ва 
баъзе шеърњои ямбї характери њаљвї доштанд. Аз баёни 
Ибни Сино тахмин кардан мумкин аст, ки сухан дар бораи 
масал меравад. 

32. Ќумуё – равшан нест, ки чї маъное дорад. 
33. Алсањомодус Импедеклус – Эспедокл, файласуфи 

материалисти Юнони ќадим дар асри V пеш аз мелод 
мезистааст. Аристотел дар «Поэтика» (боби 1) таъкид карда, 
ки њар сухани мавзун шеър нест. Вай асарњои Эмпедокл ва 
Гомерро муќоиса карда, ќайд мекунад, ки байни онњо 
умумияте нест, ба љуз вазн ва дар ин асос њардуи онњоро 
шоир номидан раво нест. Таъбири «Алсањомодус» шояд 
унвони яке аз асарњои Эмпедокл бошад ва онро навъи шеър 
донистан сањв аст. Тафсилоти ин масъала дар боби 
минбаъдаи рисолаи Ибни Сино низ шарњ ёфтааст. 

34. Афулиќї - шояд шакли арабии аулетикаи (навохтани, 
найнавозї) юнонї бошад. 

35. Ба оѓози боби якуми асари Аристотел мутобиќ аст. 
Достон ва афсона тарљумаи истилоњии фабула мебошад. 
Баёни минбаъдаи Ибни Сино низ бо гуфтори Аристотел 
мутобиќ аст. 

36. Ниг.: ба эзоњи 38-уми њамин фасл. 
37. Дар ин љо муќоисаи шеъри юнонї ва арабї аз тарафи 

Ибни Сино љолиби диќќат аст. Сухани ў дар хусуси муњокот 
дар шеъри юнонї-намоиши рафтору кирдор ва њолат 
иќтибос аз «Поэтика» (боби 2) аст. Адабиёти Юнон, 
махсусан драма ва эпос, ки дар «Поэтика» сухан асосан дар 
бораи онњо меравад, асарњои сюжетдор буданд. Аммо шеъри 
арабї бештар характери лирикї дошта, дар он тасвирњои 
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пластикї низ фаровонанд. Аз ин рў, дар шеъри юнонї 
ѓаразњои иљтимої ошкоротар ба назар мерасад. 

38. …њар кирдоре ё зишт аст ва ё зебо. Ин маънї дар 
Аристотел (боби 2) њаст, вале равиши фикри Аристотел 
нишон медињад, ки ў кирдори инсониро фаќат аз ин ду 
тарафи муќобил иборат намедонад. 

39. Ќобили ќайд аст, ки Аристотел барои тасдиќи 
тафовути тарзи таќлид ба рассомони юнонї Полигнот, 
Павсон ва Дионисий ишорат кардааст (боби 2), Ибни Сино 
ба тарзи суратгарии пайравони Монї мурољиат мекунад. 

40. Аз ин љо то оѓози фасли севум Ибни Сино дар 
заминаи гуфтори Аристотел ба мулоњизаи мустаќилона 
мегузарад. 

41. Њўмирус – Гомер, руљўъ кунед ба эзоњи 13-уми 
Аристотел. 

42. Мисоли тўтї ва бўзинаро Ибни Сино аз худ 
афзудааст ва дар Арасту дида намешавад (боби 4). 

43. Муњокоте, ки мардум доранд… . Мулоњизањое, ки 
Ибни Сино дар ин љо оид ба суди муњокот ба миён 
мегузорад, дар Арасту ба назар намерасанд. Ин мулоњизањо 
асли моњияти маќсади тасвири бадеиро мекушоянд. Ба 
аќидаи ў муњокот воситаи расонидани маонї мебошад ва аз 
ин рў, «кори омўзиш ва таълимро мекунад». Ба воситаи 
нишоти нафс маънї дар зењн љойгир мешавад. 

44. Магар ин ки мо наметавонем… . Дар Аристотел ин 
матлаб тамоман маънои дигар дорад. Аристотел мегўяд, ки 
то Гомер мо наметавонем ин ќабил достонњоро (яъне 
достонњои ќањрамониро) ба касе нисбат дињем (боби 4). 

45. Њўмирус, агарчи нахустин бор ба назми троѓўзиё 
пардохт… . Гомер фољиа не, балки достонњо сурудааст. 

46. Секи – равшан нест. 
47. «Илиада» ва «Одиссея» асарњои ќањрамонї, вале 

Ибни Сино онњоро њамчун навъи шеър мешиносад. 
48. Исахўлис – Эсхил, фољианависи машњури Юнони 

ќадим. 
49. Сўфиќлис – Софокл, драматурги машњури Юнони 

ќадим (Эзоњи дуюми боби 3 асари Аристотел). 
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САРГУЗАШТ 

1. Нуњ бинни Мансури Сомонї аз подшоњони сулолаи 
Сомониён буда, дар соли 976, яъне чањор сол пеш аз 
таваллуди Ибни Сино ба тахти подшоњї нишаста буд. 

2. Њурмитан (Урмитани њозира) – яке аз ноњияњои хеле 
ободи наздики Бухоро аст. 

3. Исмоилї – яке аз љараёнњои динї дар ислом аст. 
Тарафдорони ин љараёнро исмоилињо мегўянд. Ин љараён 
дар заминаи њаракати зиддифеодалии дењќонон ташкил ёфт 
ва ќувват гирифт. Ин њаракат дар асрњои IX-XI ба муќобили 
дини расмї, халифаи арабњо ва њукмронии исломї як ќувваи 
хеле хавфоваре гардид. 

4. Номи он шахс Мањмуди Масоњ аст. 
5. Абўабдуллоњи Нотилї – яке аз донишмандони асри Х, 

соњиби асарњои оид ба фалсафа ва илоњиёт аст. Нотил яке аз 
шањрњои ќадими Табаристон (Мозандарон) буд. 

6. Исмоили Зоњид – шогирди Муњаммад бинни Фазли 
Бухорї ва аз фуќањои машњури Бухоро дар асри Х буд. 

7. Исоѓўљї – ба маънии муќаддима (мадхал) аст. Ва 
ќисмате аз илми мантиќи донишманди Юнони ќадим Арасту 
мебошад. 

8. Уќлидус (Эвклид) – донишманди њандасадони Юнони 
ќадим буда (323-283), пеш аз милод зиндагї кардааст. 

9. «Ал-маљастї» - китоби Батлимус (Птолемей) оид ба 
математика, физика ва астрономия. Батлимус файласуф ва 
риёзишиноси машњури Юнони ќадим аст. 

10. Гурганљ (Урганљ) – маркази Хоразм буда, ба гуфтаи 
муаллифони гузашта ин шањр маркази тиљорат (савдо) ва 
рафтуомади корвонњо буд. 

11. «Мобаъд-ут-табиат» - маќсад метафизика аст. 
Метафизика таълимотест, ки дар асоси олам ќувваи 
таѓйирнаёбандае њаст, ки дар вуљуди хориљї ва аќлї (зењнї) 
ба модда муњтољ нест, гуфта даъво мекунад ва њодисањои 
табиату љамъиятро ба њам алоќаманд накарда, ба тараќќї ва 
такомули њодисањо эътибор надода, муњокима меронад. 

12. Дирњам – сиккаи ќадимї, баробари 0,25 пули тиллої, 
сиккаи нуќра. 
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13. Арасту (Аристотел) – бузургтарин файласуф ва 
донишманди љањонї аст, ки дар соли 384 ё 380 пеш аз мелод 
дар шањри Стагиравели Юнони ќадим ба дунё омад ва аз 
овони кўдакї аз падару модар ятим монд ва дар синни 18 –
солагї ба њавзаи илмии Афлотун дохил шуд ва муддати бист 
сол дар њузури Афлотун маълумот касб карда, пас аз он бо 
даъвати Филип – подшоњи Македонї ба таълим додани 
писараш Искандар машѓул шуд. Донишмадони љањон 
Арастуро «муаллими аввал» мегўянд. Дар синни 63-солагї 
дар соли 322 пеш аз мелод вафот кард. 

14. Муњаммад бинни Тархон ё ки Абунасри Форобї аз 
донишмандон буда, дар соли 260 њиљрї дар дењаи Васиљ 
наздикии Фороб, ки дар њудуди Ќазоќистони имрўза воќеъ 
аст, таваллуд ёфт ва дар соли 950 дар синни 80 солагї, яъне 
сї сол пеш аз таваллуди Ибни Сино вафот кард. Ўро баъд аз 
Арасту муаллими сонї лаќаб додаанд. Асарњои бисёр, то 120 
љилд китоб, рисола ва маќолањо дорад. Шарње, ки Форобї 
ба китоби Арасту навиштааст, ќимати ўро дучандон зиёд 
кард. 

15. Сабаби аз Бухоро ба Хоразм рафтани Ибни Сино ин 
буд, ки пас аз марги Нуњ бинни Мансур (замони њукмронї – 
976-997), асоси давлати Сомониён ба ларза омада буд, чунки 
аз чањор гўшаи мамлакати Сомониён фитнаву ошўб бархост, 
дар Хуросон ва Мовароуннањр нооромињо рўй доданд. 
Абўалї ибни Сино он вазъияти номуносибро дида, ба 
Хоразм ва Гурганљ сафар кард. 

16. Абдулњусайни Суњайлї - марди баѓоятдараља 
њунарпарвар ва донишдўст ва худаш низ аз адибон ва 
донишмандони замон ба шумор мерафт. Ба забони арабї 
бисёр шеърњо сурудааст. 

17. Абулаббоси Маъмун аз соли 387 њиљрї (997-98 мелод) 
то соли 390 њиљрї (1000-1001 мелод) ба  љойи падараш 
Маъмун подшоњї кард. Баъд аз њамин сол бародараш Алї 
бинни Маъмун подшоњи Хоразм шуд. Ин силсиларо 
Хоразмшоњони оли Маъмун ё Маъмуния мегўянд. 

18. Дар он замон њар яке аз табаќаи донишмандон 
либоси махсус дар бар доштанд. Фаќењон љомаи остинаш 
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васеъ (тайласон) пўшида, файи дарози (фаши дарози) 
салларо аз зери манањ гузаронида, ба китф мепартофтанд. 

19. Абўалї ибни Сино дар дарбори Алї бинни Маъмун 
якчанд муддат бо осиштагї зиндагї ба сар бурд ва дар 
мањфили илмие, ки бузургтарин донишмандон, адибон ва 
шоиронро дар бар мегирифт, иштирок мекард. Аз љумлаи 
донишмандони он мањфил инњо буданд: 1. Абўсањл Исо 
бинни Љурљонї (дар фалсафа, тиб, адабиёт ва њусни хат 
машњур буда, ваќте ки њамроњи Абўалї ибни Сино аз 
Хоразм сафар карда буд, дар биёбони Хоразм дар соли 401 
њиљрї – 1011 мелод вафот кард); 2. Абулхайри Хаммор (дар 
соли 440 њиљрї – 1049 -50 мелод дар синни 108 солагї вафот 
кард, донишманди тиб); 3. Абўрайњони Берунї (бузургтарин 
донишманди илми нуљум, таърих, фалсафа ва табииёт аст. 
Дар соли 362 њиљрї 973 мелодї таваллуд ёфт ва дар соли 440 
њиљрї – 1049-50 мелодї вафот кард); 4. Абўнасри Аррос - 
муосири Абўрайњони Берунї аст (аз олимони риёзидон буда, 
дар айни замон дар наќќошї ва суратгирї устоди моњир ба 
шумор мерафт ва дигарон. 

20. Сабаби аз Хоразм рафтани Абўалї ибни Сино ин 
буд, ки пас аз барњам хўрдани давлати Сомониён Султон 
Мањмуди Ѓазнавї њокимияти худро барќарор ва васеътар 
намуд. Ў ба бањонаи Хоразмро низ забт кардан ба 
Хоразмшоњ номае навишт, ки донишмандоне, ки дар он љо 
љамъ омадаанд, ба Ѓазнин ба ихтиёри вай бифиристад. Аз ин 
нома њамаи донишмандон огоњ шуданд, Абўалї ибни Сино 
ва Абусањл ба Ѓазнин рафтан розї нашуданд ва аз Хоразм 
баромада рафтанд, чунки он подшоњи хеле мутаассиб ва 
хунрез, махсусан ба файласуфон, хусусан ба тарафдорони 
мазњаби исмоилия душмании бошиддат дошт ва ба 
дараљањои берањмї ба онњо рафтор менамуд ва фармони 
куштани онњо медод. Хонаводаи Ибни Сино, ки 
исмоилимазњаб буданд, намехост ба даргоњи Мањмуд рафта, 
гирифтори шиканљањои Мањмуд гардад. Аз ин рў, вай барои 
љони худро саломат нигоњ доштан аз Хоразм њам баромада 
рафт. 
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21. Нисо - дар Хуросон номи шањр аст. Њоло харобањои 
он дар Туркманистон воќеъ аст. 

22. Бовард (Абевард) – номи шањр дар Хуросон буда, дар 
байни Сарахсу Нишопур воќеъ аст. 

23. Тўс - номи шањр дар Хуросон, таваллудгоњи 
Фирдавсї аст. 

24. Шиќќон – яке аз ноњияњои тобеи Нишопур аст. 
25. Самангон (Саманкон) – номи дења буда, ба Љољарм 

наздик аст. 
26. Љољарм – дар Хуросон ном вилоят аст. 
27. Љурљон (Гургон) - номи шањрест, ки дар гузашта ба 

ду ноњия таќсим шудааст: яке ноњияи Дењистон, ки дар 
шимол воќеъ буда, ба соњили љануби шарќии дарёи Хазар 
(бањри Каспи) пайваста буда, ќисмати зиёди хоки Гургони 
имрўз аст; дигаре ноњияи Варгон ё Љурљон буда, ќисмате аст, 
ки рўди Гургон аз он љо мегузарад. 

28. Ќобус бинни Вушмагир номи подшоњи Гургон, 
Табаристон ва Омул аст. Ў аз нависандагони замони худ буд, 
ба форсї, арабї шеър низ мегуфт. Ќобус ба бузургони 
давлат хеле сахт рафтор менамуд, аксарияти онњоро ба њабс 
мегирифт ё мекушт. Дар соли 402 њиљрї (мутобиќи 1012-13 
мелод) бар зидди вай шўриданд ва аз тахт фароварда, дар 
ќалъае зиндонаш намуданд ва оќибат ќатл карданд. 

29. Абуубайд Абдулвоњид, аз шогирдони бисёр наздики 
Абўалї ибни Сино дар соли 403 њиљрї (1013-14 милод) дар 
Гургон ба хидмати Ибни Сино расида, то дами марг дар 
тамоми корњои устод ёру ёвар будааст. 

30. Абумуњаммади Шерозї-шахси адиб ва донишманд, 
дўстдори фалсафа ва яке аз шогирдони наздики Абўалї ибни 
Сино буд. 

31. «Ал-мухтасар-ул-авсат»-номи рисолаи Абўалї ибни 
Сино. 

32. Ќисмати аввали «Ќонун»-ро Шайх (Абўалї ибни 
Сино) дар Љурљон (Гургон, дар соли 403 њиљрї-1013 мелод), 
ќисмати дигарашро дар Рай (дар соли 405 њиљрї-1015-16 
мелод) навишт. Шайх ин китобро ба шогирдон меомўзонд. 
Китоби «Ќонун» яке аз бењтарин ва машњуртарин китоби 
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Шайх буда, чандин асрњо дар мамлакатњои Шарќ ва 
кишварњои Ѓарб (Европа) маъруф ва аз китобњои дарсї дар 
мадраса ва донишгоњњо буд. Дар соли 1593 дар Рим ин китоб 
ба забони лотинї тарљума шуда, бар вай шарње навишта 
шуд. 

33. Шайх Абўалї ибни Сино аз сабаби номувофиќатии 
вазъияти њол дар Гургон малўл шуд, чунки аз як тараф, 
Манучењр-писари Ќобус ањли илму адабро чунон ки бояд 
иззату икром намедошт ва аз тарафи дигар, мобайни Султон 
Мањмуд ва подшоњи он замон Манучењр муносибатњои 
дўстонае барќарор шуд. Бинобар ин, ин гуна њол барои 
Шайх мувофиќ намебуд ва Гургонро тарк карда ба сўи Рай 
рањсипор шуд. Рай дар љануби шањри Тењрон воќеъ буда, дар 
гузашта бисёр ободу серањолї буд, пойтахти силсилаи 
Дайламиён ба шумор мерафт. 

34. Саида - модари Маљдуддавла зани бисёр оќила, 
ботадбир буда, ба  љойи писараш шахсан мамлакатро идора 
мекард. Аммо Маљдуддавла лаёќат ва тадбири 
мамлакатдорї надошт. 

35. Дар вазъияти дохилї њарљу марљи калон ба вуљуд 
омад. Саида дар соли 419 њиљрї (1023-30 мелод) вафот кард. 
Сардорони лашкар ба корњои идораи мамлакат мудохила 
карданд. Аз ин гуна вазъияти номусоид истифода намуда, 
Султон Мањмуд бо таъљил ба тарафи Рай њаракат намуд 
(соли 1015) ва нињоят ба Рай ворид шуда, мардумро ба 
бањонаи исмоилимазњабї айбдор намуда, ќатли ом кард, ба 
дорњо овехт, молу мулки онњоро торољ кард, китобхонаи 
машњури Райро оташ зад. 

36. Ќазвин - номи шањр дар Эрон. 
37. Њамадон – номи шањр дар Эрон. 
38. Шамсуддавла - бародараш Маљдуддавла аст. 

Маљдуддавла дар Рай, Шамсуддавла дар Њамадон њукмронї 
мекард. 

39. Хонадони Аннозиён - аз хонадони маъруфи Эрон дар 
асри Х ба шумор мерафт. 

40. Ин њодиса дар соли 406 њиљрї (1016-17 мелод) воќеъ 
гардида буд. 
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41. Ду бор вазорати Ибни Сино дар солњои 405 њиљрї 
(1015-16 мелод) ва 411 њиљрї (1021-22 мелод) воќеъ гардида 
будааст. 

42. Шайх чандин шогирдони маъруф дошт: яке аз онњо 
Абўабдуллоњи Маъсумї буд, ки китоби «Ќонун»-ро мехонд. 
Ин шахс аз бузургтарин шогирдони Шайх аст. Шайх дар 
бораи Маъсумї гуфтааст: «Ал-Маъсумї њува манї 
биманзила Арасту анд Афлотун». Султон Мањмуд 
Абўабдуллоњро бо гурўње аз файласуфон дар соли 420 њиљрї 
(1029-30 мелод) ќатл кард. 

Дигар аз шогирдони машњури Шайх Абумансур ибни 
Тоњир, ибни Зила, ки аз Исфањон аст, ки дар риёзї ва мусиќї 
мањорати беназир дошт. Китоби «Шифо»-и Шайхро хулоса 
карда, ба рисолаи «Њай ибни Яќсон» низ шарње навиштааст. 
Соли вафоташ санаи 440 њиљрї (1043-50 мелод) мебошад. 

Дигар аз шогирдони машњури Шайх Бањманёр бинни 
Марзбон буда, озарбойљонї аст. Ў бо зењну заковати худ 
маъруф буд, бо Шайх мубоњисањои бисёр мекард. Дар соли 
457 њиљрї (1065-66 мелод) вафот кардааст. 

43. Торам-сарзамини љазъи ќаламрави Солориён дар 
Эрон аст, ки акнун ба вилояти Занљону Ќазвин тобеъ аст. 

44. Сабаби ќабул накардани вазорат он буд, ки Шайх 
дар замони Шайхуддавла аз лашкариён ва дигар мардумон 
бисёр ранљу кулфатњо дида буд. 

45. Алоуддавла аз амирони машњури охирњои асри Х ва 
аввалњои асри Х1 Эрон аст. Њокими Исфањон, Њамадон ва 
Рай гардид. Дар соли 433 њиљрї (1042-43 мелод) вафот кард. 
Мактуби Шайх ба Алоуддавла дар соли 413 њиљрї (1022 
мелод) воќеъ гардид. 

46. Абуѓолиби Аттор – аз љумлаи шогирдон ва дўстони 
хоси Шайх буд. 

47. Тољулмалики Кўњї – фармондењи лашкари Њамадон 
буда, нисбат ба Шайх кинаи дерина дар дил дошт. Ў ба ин 
сабаб ба подшоњ Самоъуддавла шикоят карда, ўро 
шўронида буд. 

48. Шайх дар ин чањор моњ, ки дар њабс буд, бекор 
нанишаст ва аз навиштани асарњо даст накашид ва якчанд 
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китобњояшро дар њамин зиндон навиштааст. Аз љумла, 
рисолаи «Њай ибни Яќзон» (дар соли 414-1024-25), «Рисолат-
ут-тайр» ва ѓайра. 

49. Табарон – яке аз дењањои наздики шањри Исфањони 
Эрон аст. 

50. Алоуддавла Њисомиддин машњур ба Ибни Кокуя - 
њокими Исфањон, аз соли 338 њиљрї (1008-09 мелод) то 433 
њиљрї (1042-43 мелод). Ин воќеа баъд аз соли 414 њиљрї 
(1024-25 мелод) рўй дода будааст. 

51. Китоби «Наљот» аз китоби «Шифо» мухтасартар 
буда, ќисмати табииёт, мантиќ, риёзиёт ва илоњиётро дар 
бар мегирад. 

52. Ин китоб яке аз китобњои муњимми Абўалї ибни 
Сино буда, ба забони дарї-тољикї аст, ки барои Алоуддавла 
навиштааст. Ќисматњои мантиќ, илоњиёт, табииёт ва 
риёзиётро дар бар мегирад. 

53. Яке аз донишмандони Исфањон ва пешвои 
забоншиносони замон ба шумор мерафт. 

54. Машњуртарин аз донишмандони илми луѓат (забон) 
буда, китоби ў «Тањзиб-ул-луѓат» аз дањ љилд иборат 
будааст. Ў дар соли 481 њиљрї (1089-90 мелод) дар Њирот 
вафот кард. 

55. Абулфазл Муњаммад ибнал-Њамид аз донишмандони 
машњури Хуросон буда, махсусан дар луѓат ва забони арабї 
машњур буд. Ў дар саљъу њусни баён ангуштнамои замони 
худ ба шумор мерафт, дар соли 360 њиљрї (971-72 мелод) 
вафот кардааст. 

56. Марди адиб, шоир, донишманд ва котиб буд. 
Насраш њунармандона аст. Ў дар соли 320 њиљрї (933 -34 
мелод) дар синни 80-солагї вафот кард. 

57. Яке аз бузургтарин адиб ва донишманди замони худ 
буд. Рисолањояш машњур буда, њамаи онњо ба тариќи насри 
саљъ – бо ќофия навишта шудаанд. Дар соли 385-395 њиљрї 
вафот кардааст. 

58. Ин китоб аз дањ љилд иборат будааст. 
59. Ин китоб яке аз бузургтарин ва ќиматбањотарин 

асарњои Шайх буда, 20 љилд аст ва 28 њазор масъаларо дар 
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бар гирифтааст, ки як ќисми он њоло мављуд буда, бо номи 
«Ал-машриќин» машњур аст. 

60. Ин воќеа, яъне њамлаи Масъуд, дар соли 421 – 1030 
воќеъ шудааст. 

61. Дар натиљаи пешомадњои зиндагии ноором – аз 
шањре ба шањре овора гаштанњо, озорњои душманон, ранљњо, 
машаќќатњо ва кашмакашњое, ки дар љараёни зиндагї рўй 
додаанд, дар шабњои бехобї бо навиштанњо ва бо корњои 
давлатї ва мардум машѓул шуданњо рафта-рафта ќувваташ 
суст гардид ва дучори ќулинљи шадиде шуд. 

62. Эзаљ – номи шањре байни Исфањону Хузистон дар 
Эрон буд. 
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РИСОЛАТ-УТ-ТАЙР 
(РИСОЛАИ ПАРАНДАГОН) 

1. Мурод ихтилофи инсонњо дар мизољ, кайфият ва табъ 
мебошад. 

2. Мувофиќи тасаввури он замон чун мор пир шавад, 
чињил рўз гурусна бимонад ва тањаммули ранљи гуруснагї 
кунад. Сипас, ба замин фурў равад ва чун берун ояд, пўст 
афканда ва љавон шуда бошад. Ин љо ишорат ба њамин 
маънист. 

3. Мурод дар паи камолоти доимии маънавї будан ва 
беинтињоии маърифату дониш аст. 

4. Мурод дар илму маърифат соеъ будан ва аз 
душворињо натарсидан аст. 

5. Маќсад равобити чизњои табиї ва рўњонї аст. 
6. Матлаб парвози андеша ва вусъати фикр мебошад. 
7. Мурод алоќаи нафси инсонї ба маишат ва дигар 

талаботњост, ки ба фањмиши он замон инсонро аз камолоти 
маънавї бозмедорад. 

8. Мувофиќи фањмиши он замон тану љон ду таркибанд. 
Дар он љо вобаста ба њамин фањмиш гуфта мешавад, ки 
њарчанд робитаи тану љон бештар буд, алоќаи байни онњо 
камтар мешуд. 

9. Мурод ин аст, ки кас агар тобеи талаботи љисмии худ 
бошад, монанди мурѓи дар ќафас доираи фарогирии маќсуди 
ў мањдуд гардад ва оќибат бо ин њол одат кунад. Ќувватњои 
амалии инсон низ бо ин кор машѓул шаванд. 

10. Мурод аз мурѓоне, ки аз дом рањої ёфтаанд, устодон 
ва њакимонанд. Онњо бо љањду кўшиш тадбири ќувваи 
олима-омўзандаи илм ва ранљи тан ба маќсад мерасанд. 

11. Яъне робитаи нафсу тан канда намешуд. 
12. Яъне дар дарки илм на ба андозае машѓули љисм 

буданд, ки онњоро аз ин роњ нигоњ медошта бошад. 
13. Яъне маро шавќи тањсилу камол ба хотир омад. 
14. Мурод ин аст, ки устодон ба муљарради таманно ва 

шавќ мардро ба илм роњ надињанд, то ваќте ки ахлоќу 
одатњои зоњиру ботини ўро якхела набинанд. 
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15. Яъне нахостанд, ки эшонро аз ман ахлоќи бад њосил 
ояд. 

16. Яъне аз истеъдод ва шавќи хеш эшонро маълум 
гардонидам, то маро ба илм хондан роњ доданд ва ба ин роњ 
баъзе маќсадњои худ аз онњо њосил кардам. Маќсад ин аст, 
ки омўзанда бояд дар зоњиру ботин якхела, ба сират пок 
буда, худситоиро надонад. 

17. Мурод усул ва тариќи тањсили илм аст, ки устодон 
њосил кардаанд. Ибтидои касби илму дониш ахлоќи нек аст. 

18. Ќасд кардан ба кўњњо рамзи шинохтани дониши 
фалакист ва ќадам нињодан дар дониши њайат – илми ќиёфа 
(шакл) аст. Маќсад аз парандагон ва кўњњо љињатњои аќлї ва 
камолоти одам мебошад. 

19. Мурод аз ду роњ ва обу гиёњ унсурњои чоргона – хоку 
обу оташу бод ва кайфияти нашъунамои табиат, ки зуњури 
ин унсурњост, мебошад. 

20. Њикояти кўњњо ва шинохтани он иборат аст аз илми 
риёзї ва табиї, ки дар онњо љузъу таркиби шаклу авзои олам 
тањќиќ мешавад. Мурод аз миќдори кўњњо тасаввури 
нуљумии гузашта дар бораи фалакиёт, яъне фалаки Ќамар, 
Аторуд, Зуњра, Офтоб, Миррих, Муштарї, Зуњал ва савобит 
аст. 

21. Мурод шинохтани илмњои табиї мебошад. 
22. Мурод шинохтани илмњои риёзї-њисоб мебошад. 
23. Табихи афтимун – ќиёми гиёњи афтимун. 
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ЌИССАИ «ЊАЙ ИБНИ ЯЌЗОН» 
(ЗИНДА ПИСАРИ БЕДОР) 

1. Фаросат – маќсад илми мантиќ аст. 
2. Мурод – хулќу атвор ва сиришти бад, ки дар одамї 

дида мешавад. 
3. Мурод аз кайфиятњои ѓазаболуди одамї аст. 
4. Мурод хислати шањватпарастї аст. 
5. Дар ин љо љисму шакл ва чизе, ки аз омезиши њар дуи 

онњо њосил мешавад, дар назар дошта шудааст. 
6. Дар ин љо мурод љањони наботот ва њайвонот аст. 
7. Мурод аз маѓриб њаюло - модда ва мурод аз машриќ 

сурат – шакл аст. 
8. Мурод аз ањли дониш аст. 
9. Яъне илми мантиќро донистан. 
10. Бањри Муњит, дар ин љо ба маънии њамаи донишњо, 

њар гоњ илми мантиќро донад, дигар њама роњи донишњо 
кушода хоњад шуд. 

11. Дар ин љо њалли душворињои омўхтани донишњо дар 
назар дошта шудааст. 

12. Фариштаи дўзах аст. Бероњї, гумроњии нодон – 
бедонишњоро дар назар дорад. 

13. Ибни Сино дар ин љо љоњилї ва нодониро дар назар 
дорад. 

14. Мурод аз ин чашма илми мантиќ аст. 
15. Мушкилињои аз худ намудани илм аст. 
16. Ин љо ба маънии «Ќуръон» аст. 
17. Дар ин љо љисмро дар назар дорад. 
18. Маќсад сурат – шакл гирифтани модда аст. 
19. Унсурњо дар назар дошта шудааст. 
20. Шакл гирифтани содда – љисмро дар назар дорад. 
21. Дар ин љо њаракати унсурњо, аз шакл ба шакли дигар 

гузаштани љисмњо - моддањо мебошад. 
22. Дар ин љо маќсад, ѓайр аз олами њайвонот, ишорае аз 

олами растанї аст. 
23. Љисмњои замину осмон (дигар сайёрањоро) дар назар 

дорад. 
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24. Мурод аз баробарии шабу рўз аст, яъне шаб дароз 
шавад, рўз кўтоњ, рўз дароз шавад, шаб кўтоњ намешавад. 

25. Дар ин љо мурод аз сайёраи Аторуд, наздиктарин 
сайёра ба офтоб аст. 

26. Дар ин љо мурод сайёраи Зуњра аст. Наздиктарин аз 
сайёрањо ба замин буда, баъд аз Аторуд воќеъ аст. 

27. Дар ин маќсад Офтоб аст. 
28. Мурод сайёраи Миррих аст. 
29. Дар ин љо сайёраи Муштарї дар назар дошта 

шудааст. 
30. Мурод аз сайёраи Зуњал аст. 
31. Дар ин љо мурод аз дувоздањ бурљњои осмонї, чун 

њамал, савр, љавзо, саратон, асад, сунбула, мизон, аќраб, 
ќавс, љадї, далв ва њут аст. 

32. Аз рўи нишондоди фалакиёни ќадим гўё дар ин љо 
ситорагон нашоянд буд. Аз ин рў, муаллиф ин љоро холї аз 
њар гуна љисм тавсир кардааст. 

33. Дар ин љо мурод аз чањор унсур – обу хок, боду оташ 
аст. 

34. Дар ин љо сухан аз олами маъданњо, растанињо ва 
њайвонот меравад. 

35. Мурод аз парон хусусияти идроки инсон аст, чунки 
идрок ба як лањза ба масофањои дур парвоз мекунад. Аммо 
дигаре, яъне равон, хусусияти чизњои наздикро ба чашм 
дидан аст. 

36. Дар ин љо мурод эњсосоти ѓазабу шањвонї аст. 
37. Дар ин љо мурод аз ќувваи хаёли инсон аст. 
38. Дар ин љо сухан дар бораи таркиби модда, ки аз чанд 

чизе пайдо мешавад, меравад. 
39. Дар ин љо мурод аз хулќу атвор ва кайфиятњои 

гуногуни инсон аст. 
40. Мурод аз њисњои панљгонаи инсон, чун шунавої, 

биної, бўёї, чашої ва басавої аст. 
41. Дар ин љо он ки донистани он ба эњсосот муяссар 

намешавад, дар назар дошта шудааст. 
42. Дар ин љо маќсад ќувваи њофизаи инсон аст. Вале 

асирон он чиро, ки ба инсон маълум аст, далолат мекунанд. 
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43. Дар ин љо аз љониби инсон чизеро бо аќл маърифат 
карда, сипас ба василаи забон ифода намудани онро дар 
назар дорад. 

44. Номи ду парандаи афсонавї, ки гўё яке бар китфи 
рост ва дигаре бар чап нишаста уњдадор шудаанд, ки аз њар 
амале, ки инсон адо мекунад, хоњ неку хоњ бад, бохабар 
бошанд. 

45. Дар ин маќом сухан дар бораи «аќли назарї» ва 
«аќли амалї» - и фалсафаи ќадим меравад. Ва низ аз раѓбати 
инсон ба росту дурўѓ ва кайфиятњои гуногуни он, ки аз 
оќибати кори ў пайдо мешавад ва инчунин ба воситаи аќл 
ифода шудани он чизе, ки бо эњсосот ќабул шудааст, дар 
назар дорад, зеро он чизе, ки бо ёрии эњсосот маълум 
мешавад, ба аќл мерасад. Дар ин љо мурод аз фариштаи 
заминї худи инсон аст. 

46. Дар ин љо аќли фаъолро, ки дар фалсафаи Шарќ аст, 
дар назар дорад. Он, ба гуфтаи файласуфон- њакимон асос ва 
мабдаи њар чиз шуморида мешавад. 
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САЛОМОН ВА АБСОЛ 

1. Дар ќадимтарин маъхазњое, ки номи Саломон ва 
Абсол ба назар мерасад, яъне «Ан-наводир»-и Ибн ал-Арабї 
(тав.757-ваф. 846) Саломон ба маънии некию хайр аст. Абсол 
бошад, ба бадї-шар машњур будааст. Дар рисолаи Ибни 
Сино мурод аз Саломон нафси нотиќа-шахсияти оќил аст. 
Абсол имконоти идроки одамї, ки ќувватњо буда, муроди 
муаллиф ќуввати хаёл ва олима-донишомўзї мебошад. 

2. Мурод ин аст, ки ќуввати хаёл-воситаи асосии дониш 
омўхтан дар ихтиёри нафс-шахсияти аќлонї буд. 

3. Мурод аз зани Саломон он ќувватњо-майлњо дар 
нињоди одамї мебошад, ки саъю кўшишро барои ќонеъ 
кардани талаботи љисмонї аз ќабили таъмини маишат, 
тарбияи бадан ва амсоли ин фаро мегирад. 

4. Яъне њамин ќувватњои таълиму парвариши љисм бар 
ќувватњои хаёлу олима болодастї карданд. 

5. Хоњари зани Саломон аз ќувваи амалї, ки онро аќли 
амалї мегуфтанд, иборат аст. Ин аќл, аз рўи таълимоти 
гузаштагон, тобеи аќли назарї мебошад. 

6. Мурод аз дафъи душман ва тобеъ кардани кишварњо, 
бартараф намудани майлу раѓбати танпарастї ва бо роњи 
омўзишу тањсил дар паи камолот шудан аст. 

7. Мурод ин аст, ки ќуввањои љисмонї-шањват, маишат 
ва ѓайра имконоти идроку камолотро аз кори худ нигоњ 
медорад. Ба ин тартиб дар асар муносибати аќлу майлу 
имконоти љисмию аќлї дар истикмоли маънавии шахс бањси 
асосї мебошад. 
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