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МУЌАДДИМА 

 

 Зарурати интихоби мавзўъ. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллї, Пешвои 

миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар 

хусуси шукўҳу шаҳомати Шайхурраис Абӯалӣ ибни Сино (980-1037) дар 

асари безаволаш «Чеҳраҳои мондагор» ҳарф зада, онро чунин ҷамъбаст 

мекунад: «Ибни Сино парчамбардори бедории афкори миллӣ ва бунёдгузори 

пойдевори илми ҳазорсолаи мост. Аз ин рӯ, ба марказҳои илмии мо зарур 

аст, ки осори ин алломаи бузургро пурра ба забони тоҷикӣ ба табъ расонанд 

ва ба забонҳои дигар тарҷума кунанд» [53, 238]. Аз ин ҳидояти Пешвои 

миллат маълум аст, ки ҳам сурат, ҳам сират ва ҳам осори камназири ин 

нобиғаи ҷаҳонӣ барои мардуми мо ва мардуми олам то ба ҳол ба таври пурра 

муаррифӣ нашудааст.   

Дар миёни миллатҳои гуногуни олам афроди алоҳидае дар давраҳои 

гуногуни таърих ба арсаи ҳаёт омадаанд, ки тавассути афкори бикр, 

андешаҳои амиқ ва маҳсули илмию фарҳангиашон номбардори миллати хеш 

дар тамоми дунё гардидаанд. Миллати куҳанбунёди тоҷик ифтихори онро 

дорад, ки дар масири ҳазорсолаҳо барои фарҳангу тамаддуни ҷаҳонӣ 

нобиғаҳои зиёдеро тарбия намуда, ба воя расонд, ки аз маҳсули афкору 

андешаҳои онҳо дар тамоми олам истифода мекунанд. Абӯалӣ ибни Сино аз 

ҷумлаи он чеҳраҳои бузурги таърихии дунё аст, ки хизматаш барои илмҳои 

мухталиф, махсусан илми тибби ҷаҳонӣ бидуни муқоиса боқӣ мемонад. Бо 

дарназардошти мақоми Ибни Сино дар улуми мухталифи дунё соли 1980 бо 

ќарори ЮНЕСКО љашни зодрўзи 1000-солагии Абўалї ибни Сино дар 

миќёси љањон таҷлил гардида буд.  

Мусаллам аст, ки манзалат ва мақоми Ибни Сино дар илм ва тамаддуни 

ҷаҳонӣ беназир аст ва ин мақоми шоёнро барои вай табъи фавқулода ва илми 

беназираш таъмин кардааст. Синоро ба ҳайси як олими мумтоз, як њакими 

суханвар ва як табиби шифобахшанда ба ҳар дард пазируфтаанд. Аммо ин 
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олимӣ, ҳакимӣ ва табибиро танҳо дар партави маҳсули илмӣ ва адабии худи 

Сино ба таври умумӣ шинохта ва пазируфтаанд. Симо, хулқу атвор, тарзи 

муносибат, муҷассама, хислату хисолашро на ҳама кас метавонад тасаввур 

кунад.    

 Дар маљмуъ Ибни Сино дар сањифаи таърихи илму адаби асри Х-и тољик 

ба сифати чењраи фарњангї, њамчун табиб, файласуф, мантиќшинос, 

нуљумдон, табиатшинос, адабиётшинос, забондон, шоир, омўзгор ва 

равоншинос шинохта шудааст. Падидаи шинохт аз шахсияти Ибни Сино 

њанўз ваќти њаёт буданаш оѓоз гардидааст. Минбаъд фаъолияти илмї ва 

зиндагии ў дар баробари аз љониби донишмандону њаводоронаш омўхта 

шудан, дар наќлу ривоятњои мардумї низ ба таври назаррас бозгў шудааст.  

Наќлу ривоятњое, ки дар бораи Ибни Сино интишору паҳн мегардиданд, 

кайњо боз диќќати ањли илму адаб ва њаводорони осори адабиёти дањанакиро 

ба худ љалб карда омадаанд. Маводи гирдомада собит менамояд, ки наќлу 

ривоятњои марбута ба Ибни Сино аз нигоњи мавзўъ рўзгор ва осори Ибни 

Синоро фаро мегиранд: дар ин асарњо гоњ чун олим ва мутафаккири 

забардаст, гоњ чун табиби муъљизакор, гоњ чун кимёгари мумтоз ва гоње њам 

ба сифати табиатшиноси моњир ва мутахассиси бењамтои соњаи олами коинот 

ва шоири тавоно ба тасвир омадани Ибни Сино ба мушоњида мерасад, яъне 

дар аксарияти наќлу ривоятњо халќ Ибни Синоро, чї хеле ки дар њаёт буд, 

њамон тавр ба тасвир додааст. Новобаста аз афкори олимони алоҳида, 

нисбати ў ин баҳои халқ ва ин муҳаббати мардум ба қаҳрамони худ аз 

баррасии амиқи илмӣ дар канор мондааст. 

Чунон ки маълум аст, нақлу ривоятҳо, шеъру ҳикояҳо, ёддоштҳо ва 

андешаҳою қайдҳои ҷудогонаи ҳамасрон ва баъдомадагон дар бораи Сино 

маҳз аз зумраи манбаъҳое маҳсуб мешаванд, ки образи Абӯалӣ ибни Синоро 

ба таври пурра ва дар ҳар сурат барои хонанда мушаххас менамоянд. Аммо 

то кунун, агарчи ин нақлу ривоятҳо, қайдҳо ва ёддоштҳо, шеъру осори дигари 

бадеӣ дар бораи Шайхурраис мавҷуданд ва дастраси аҳли илм шуда, афкори 

алоҳида ҳам дар ин замина иброз гардидаанд, таҳлили хулқу атвор, тарзи 
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муносибат, муҷассама, хўю атвору хислати ӯ дар заминаи онҳо ба таври 

бояду шояд баррасї нагаштааст. Аз ин рӯ, мушаххас намудани шахсияти 

Абӯалӣ ибни Сино ба таври куллӣ ва муайян намудани сувар, симо, хулқу 

атвор, сиголу муносибати ӯ ба таври ҷузъӣ дар заминаи ривояту нақлҳои 

мардумӣ ва осори китобӣ зарурат ва аҳамияти интихоби мавзӯи 

диссертатсияро дар миён мегузорад. 

 Дараљаи омўзиш ва тањќиќи мавзўъ. Дар асоси таснифи маводи 

ҷамъшуда дар бораи Ибни Сино маълум гардид, ки он дар чор шакли асосӣ 

эҷод шуда интишор ёфтааст: 

- мавод дар шакли нақлу ривоятҳои мардумӣ; 

- мавод дар шакли ёддоштҳои мустақим; 

- мавод дар шакли бозгӯйии муаррихон, адибон ва ҳаводорони 

фарҳангу ҳунар; 

- мавод дар шакли осори адабӣ (роман, ҳикоя, шеър, достон ва 

ғайра). 

Бояд ќайд намуд, ки ба ҷуз аз ёддошт, ки асосан ба қалами шогирдони 

Ибни Сино мутааллиқ буданд, се шакли дигари мавод бар нақлу ривоятҳо ва 

боварҳову шунидаҳои мардумӣ асос ёфтаанд. Албатта, дар осори адабӣ, 

хосса дар шаклҳои ашъори ғиної тахайюли бадеӣ дар эҷоди образи Сино 

мавқеи махсус дорад, аммо ҳамон ҳам дар замина ва бо такя ба ривоятҳои 

мавҷуда пайдо шудааст. 

 Мавриди зикр аст, ки ҳанӯз аз замони зиндагии худи Сино нақлу 

ривоятҳо дар бораи ӯ бофта ва паҳн шуда, дар ҳар аср аз забон ба забон ва аз 

асаре ба асари дигар мунтақил мегардиданд. Чунончи, «Сафарнома»-и 

Носири Хусрав, асри XI [86, 8-9], «Чањор маќола»-и Низомии Арўзии 

Самарќандї асри XII [38, 108-112], «Њадоиќ-ус-сењр»-и Рашиддидуни Ватвот 

асри XI [2,37], «Асрор-ут-тавњид»-и Муњаммад ибни Мунаввар асри XI [2,38], 

«Татимаи сивон-ул-њикмат»-и Абулњасани Байњаќї асри XII [2, 39], «Таърихи 

гузида»-и Њамдуллоњи Муставфї асри XIII [2,42], «Фавоид-ул-фавод»-и 

Њасани Дењлавї асри XIII [2, 43], «Равзат-ул-љаннот фї авсофи мадинат-ул-
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њирот»-и Мўинуддин Замчии Исфизорї асри XV [2, 43], «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и 

Зайнуддин Мањмуди Восифї асри XVI [2, 44] аз ҷумлаи он осори 

гуногунмазмун ва мухталифҳадаф маҳсуб мешаванд, ки дар онҳо доир ба 

Ибни Сино сухан рафтааст.   

Дар замони муосир низ чунин таваҷҷуҳ ба манзалати Сино паст 

нашуда, асарҳои олимоне амсоли С. Айнї «Шайхурраис Абўали Сино» 

(Сталинобод-Ленинград, 1941. 82 сањ.), А. Мирзоев «Њикоятњо оид ба Ибни 

Сино ва шахсияти ў» (Сталинобод, 1953, 140 сањ.), А. Алимардонов, 

Ҷ.Додалишоев “Ибни Сино аз назари мардум” / Ахбороти Академияи фанњои 

РСС Тољикистон №3 (101) июли сентябр. 1980. сањ. 66-75. 107 сањ.), 

А.Алимардонов, Љ. Додалишоев “Сурат ва сирати Ибни Сино” («Ирфон», 

Душанбе, 1980. -118 сањ.), С.С. Гавњарин “Њуљљатулњаќ Абўалї Сино” 

(Тењрон, 1952. 327 с.), Д.Обидов “Њафт пири сухансаро дар наќлу ривоятњо” 

(Душанбе, 2010. с. 103-104. 238 сањ.), Д. Обидов “Пирони сухан дар ќиссањои 

куњан” (Душанбе,  2009  с. 59-60), Д. Обидов “Њакими мумтоз дар ќиссањои 

дилнавоз” (Душанбе,  2005, с. 27- 28), Д.Обидов, Љ.Рабиев “Њакими мумтоз. 

Наклу ривоятњо дар бораи Абўалї ибни Сино” (Душанбе, Маориф, 1981), 

А.В.Сагадеев “Ибн- Сина (Авиценна)”, М. «Мысль» 1980. 238 сањ), Саид 

Нафисї “Зиндагонї ва кор ва андеша ва рўзгори пури Сино” (Тењрон.с.1333 

(1956), Семенов А.А.  “Абу-али Ибн- Сина (Авиценна)” (Сталинабад, 

«Таджикгосиздат» 1953. 62 сањ.), А.А. Семенов «Абў Алї Ибни Сино» 

(Сталинобад, 1945), М.Субњӣ “Афсонањои Бўалї Сино”, Китоби аввал. 

с.1954, ба нашр расиданд.  

Дар баробари ин дар бораи Ибни Сино боз асарњое арзӣ ҳастӣ 

намуданд, ки повести “Пири њакимони машриќзамин”-и  Сотим Улуѓзода 

(Душанбе 1980, 138 сањ.), романи “Њакими бузург”-и В.Воскобойников 

(«Ирфон», Душанбе, 1980. 245 сањ.) аз љумлаи онњост.  

Дар осори ба Сино бахшидашуда кам-кам аз хулқу атвор ва рафтору 

муносибат, тарҳи чеҳра ва хисолу ахлоқаш тасвир гардидааст. Аммо асаре ё 

рисолае, ки сирф ба таҳлилу таҳқиқи образи Сино дар ривоёту ашъори 
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барҷомонда бахшидашуда бошад, то ба имрӯз рӯи кор наомадааст ва 

диссертатсияи мавриди назар нахустин қадам дар таҳлили ин мавзўъ маҳсуб 

мешавад. 

Бо вуҷуди ин, осори дар боло зикршударо чун сарчашмаи асосӣ ва 

манбаъњои илмию назарӣ барои ин пажӯҳиш истифода намудем. Аз ҷумла, 

китобњои «Њакими мумтоз дар ќиссањои дилнавоз» (Душанбе 2005) ва 

«Њакими мумтоз. Нақлу ривоятњо дар бораи Абўалї ибни Сино» (Душанбе, 

Маориф, 1981), ки аз тарафи муҳаққиқони тоҷик Д.Обидов ва Љ.Рабиев 

мунташир гардиданд, ҳамчун мавод барои таҳлил ва асари илмии академик 

Абдулѓанї Мирзоев «Њикояњо оид ба Ибни Сино ва шахсияти ў» (1953) ва 

маќолањои А. Алимардонову Љ.Додалишоев «Ибни Сино аз назари мардум» 

(Ахбороти АИ Тољикистон, шуъбаи фанњои љамъиятї, 1980, ш.3), «Машњури 

асрњо ва мањбуби наслњо» дар маљмўаи «Сурат ва сирати Ибни Сино» ба 

ҳайси маводи назарӣ дар пажӯҳиши мавзӯи асосии диссертатсия истифода 

шудаанд.  

Боз як асари дигар, ки барои таҳлили сират ва сурати ибни Сино дар 

ривоятҳои мардумӣ аз он истифода гардид, асари адиби рус Валерий 

Воскобойников бо номи “Њакими бузург”[16, 245] мебошад. Ин китоб аз 

саргузашти аљибу рўзгори наљиби њакими бузург Абўалї ибни Сино њикоят 

мекунад. Нависанда маълумоти сарчашмањои таърихиву адабї ва таълифоти 

худи нобиѓаро даќиќназарона омўхта ва муњити сиёсиву иљтимоии даврро 

заминаи тасвири бадеї ќарор дода, симои Ибни Синоро офаридааст. 

Инчунин дар китоби мазкур ривоятњое, ки нисбат ба Ибни Сино эљод 

гардидаанд, вобаста ба мавќеъи худ дар давраҳои гуногуни ҳаёти 

Шайхурраис љой дода шудаанд. 

 Маќсад ва вазифањои тањќиќ. Маќсади асосии тањќиќ ошкор намудани 

чигунагии тасвири чењраи Абўалї ибни Сино дар адабиёти бадеии шифоњї 

ва хаттї дар заминаи нақлу ривоятњо мебошад. Бо такя бар натиҷаҳои чунин 

таҳлил шахсият, симо, хулқу атвор ва муносибати Абӯалӣ ибни Сино то 

андозае мушаххас мегардад. 
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Барои њаллу фасли пурраи мавзўъ масъалањои зайл мавриди пажўњиш 

ќарор дода шудаанд: 

- муайян намудани заминаҳои таърихии пайдоиши образи ривоятии 

Абӯалӣ ибни Сино; 

- мушаххас намудани симои таърихии Ибни Сино дар асоси ёддоштҳо ва 

ҳодисаҳои воқеии ҳаёти ӯ; 

- нишон додани нақши ривоятҳо дар муайян намудани шахсият ва 

мусаввара (образ)-и Ибни  Сино;  

- таҳлили ҳунар ва истеъдоди тиббӣ, омӯзгорӣ, равоншиносӣ, 

кайҳоншиносӣ ва шоирии Ибни Сино дар асоси нақлу ривоятҳои 

мардумӣ; 

- барқарор намудани  симо (портрет), муайян намудани  сиришту хисол 

(характер)-и Ибни Сино дар асоси маълумоти тазкираҳо, сарчашмаҳои 

илмию таърихӣ ва ашъори бадеӣ; 

- таҳлили образи Абӯалӣ Сино дар тасаввур ва осори руҳониёни 

мутаассиб. 

 Бозёфтњои илмии диссертатсия. Дар бораи Шайхурраис Абўалї ибни 

Сино ва фаъолиятњои чашмгири њамаљонибаи ў дар байни мардум наќлу 

ривоятњо ва дар миёни аҳли таҳқиқу адаб осори фаровоне густариш ёфтаанд. 

Ин мавод, агарчи  муътамадтарин сарчашма ва манбаъ барои таҳлили 

ҳаматарафаи мусаввара (образ)-и Абӯалӣ ибни Сино ба шумор равад ҳам, то 

ба имрӯз мавриди таҳлили илмӣ қарор дода нашудааст. 

Дар диссертатсияи пешниҳодшуда бори аввал дар илмҳои 

фолклоршиносӣ ва адабиётшиносии тољик тањќиќи ривоятњои мардумї ва 

осори таърихӣ, илмӣ ва бадеӣ оид ба Абўалї ибни Сино, бо мақсади муайян 

намудани истеъдоди фитрї, тасвири портрет ва характери Сино, кору 

фаъолият ва мањорату истеъдоди волои ў мавриди пажўњиш ќарор 

гирифтааст. Дар диссертатсия, пеш аз њама, љанбањои мањорати табибї, 

ситорашиносї, омўзгорї, шоирї ва ҳатто соњирии Ибни Сино дар ривоятњои 

мардумї, характеру рафтору муносибати ӯ аз назари муаррихон ва адибон 
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мавриди таҳлил ќарор дода шудааст. Бо дарназардошти чунин таҳлил 

арзиши илмии диссертатсия ба тариқи зайл муаррифӣ мешавад: 

Пеш аз ҳама, нахустин маротиба заминаҳои таърихии пайдоиши образи 

ривоятии Абӯалӣ ибни Сино муайян гардида, симои таърихии Ибни Сино 

дар асоси ёддоштҳо ва ҳодисаҳои воқеии ҳаёти ӯ то дараҷае мушаххас карда 

шуд. 

Дувум, бори нахуст нақши ривоятҳо дар муайян намудани шахсият ва 

мусаввараи (образ)-и Ибни  Сино таҳлил ва муайян гардид.   

Севум, дар асоси маълумоти тазкираҳо, сарчашмаҳои илмию таърихӣ 

ва осори бадеӣ симо (портрет) ва сиришту хисол (характер)-и Ибни Сино 

таҳлил гардида, то андозае бо портрети ӯ дар ривоятҳои мардумӣ муқоиса 

карда шуд.  

Ҳамаи ин масъалаҳо боиси ошкор гардидани сабабҳои шуҳрати Сино 

дар таърихи тамаддуни мардуми тоҷик ба таври алоҳида ва дар тамаддуни 

ҷаҳонӣ ба таври умумӣ муайян шуда, ҳатто замина ва сабабҳои пайдо 

шудани образи соҳирии Сино, ки махсус аз тарафи рўҳониёни мутаассиб эљод 

шуда буд, мушаххас гардиданд. Дар ҳамин замина, натиҷаҳои таҳлили 

диссертатсия барои илми филологияи тоҷик маводи навро дар масъалаи 

синошиносӣ пешниҳод мекунад ва барои таҳлили дигар тарафҳои ҳаёт ва 

эҷодиёти Шайхурраис роҳ мекушояд. Бар замми ин, асли таҳлили образу 

портрет дар асоси нақлу ривоятҳо, ки нахустин маротиба ба таври густурда 

истифода шуд, метавонад минбаъд барои мушаххас намудани симо ва 

сиришту сиголи дигар намояндагони машҳури фарҳанги тоҷик истифода 

шавад.  

Мавод ва усул (методология)-и тањќиќ. Сарчашмањои омўзишу 

пажўњиши диссертатсияи мазкурро маъхазњои илмии марбут ба рўзгору 

осори Абўалї ибни Сино дар Ганљинаи фолклори тољик воќеъ дар Институти 

забон ва адабиёти ба номи Абўабдуллои Рӯдакии Академияи илмҳои 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ва осори илмии мављудаи фолклоршиносон ва 

адабиётшиносон ташкил медиҳанд. Манбаъњои дигари пажўњишро китобу 



10 

 

маљмўањо, аз љумла «Сафарнома»-и Носири Хусрав (Душанбе, 1980), «Чањор 

маќола»-и Низомии Арўзии Самарќандї (Душанбе, 1986), «Шайхурраис 

Абўалї Сино» (Сталинобод-Ленинград, 1941)-и С. Айнї, «Њикоятњо оид ба 

Ибни Сино ва шахсияти ў»-и (Сталинобод, 1953) А.Мирзоев, «Пири 

њакимони машриќзамин»-и С.Улуѓзода (Душанбе, 1980), «Ибни Сино»-и 

Рањим Њошим (Душанбе, 1977), «Пирони сухан дар ќиссањои куњан» 

(Душанбе, 2009) ва «Њафт пири сухансаро дар наќлу ривоятњо» (Душанбе, 

2010)-и тартибдодаи Д. Обидов, «Ибни Сино аз назари мардум» (1980)-и А. 

Алимардонов ва Љ. Додалишоев, «Гањвораи Сино»-и М.Ќаноат (Душанбе 

1983) фароҳам овардаанд. Вобаста ба талабот ва вазифаҳои таҳқиқ маводи 

адабӣ бадеие, ки дар он пањлўҳои гуногуни ҳаёт ва фаъолият, рафтору 

муносибат, ҳунару истеъдоди Ибни Сино ба тасвир гирифта шудааст, низ 

мавриди тањқиқ ва таҳлил қарор дода шудаанд.  

Дар таҳлили маводи диссертатсия аз адабиёти назарӣ ба таври васеъ 

истифода гардид ва масъалаҳои назарии илмҳои фолклоршиносӣ ва 

адабиётшиносӣ, ки истифодаи онҳо аз тарафи олимони машҳури рус ва 

тоҷик, амсоли Э.Е. Бертелс, И.Брагинский, С.Айнӣ, Р. Амонов, Х. 

Мирзозода,  В.Асрорї, Р.Мусулмониён, Х.Шарифов, А. Сатторзода 

Б.Шермуњамедов, Р.Рањмонї, М.Субњї, А.Мирзоев, А.Алимардонов, Д. 

Обидов, Д. Рањимов ва чанд тани дигар  ба субут расонда шуда буданд,  

раванди асосии пажӯҳишро фароҳам оварданд. 

Бинобар доштани ҷанбаҳои илмҳои фолклоршиносӣ ва адабиётшиносӣ, 

дар пажӯҳиши масъалаи марказии диссертатсия аз усул (методҳо)-и  

марбутаи ҳар дуи ин илм ба таври пурра истифода гардид.  

Муҳимтарин усули таҳқиқ дар диссертатсия асли таҳлили муқоисавӣ 

таърихӣ буд, ки дар асоси он на танҳо ривоятҳои мардумӣ ва афкори аҳли 

маънӣ дар бораи Ибни Сино мавриди муқоиса қарор дода шуданд, балки он 

имкон дод, то баъзе андешаҳо дар мавриди таърих, заминаҳо, сабабҳо ва 

раванди рушду интишори онҳо низ гуфта шаванд.  
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Дар мавридҳои алоҳида ва махсусан дар таҳлили масъалаҳои ғоя, 

мазмуну мундариҷа ва шаклу услуби нигориши баъзе аз ривоятҳо ва осори  

адабӣ-бадеӣ дар бораи Шайхурраис бошад, аз усули тањлилњои матнї, 

назариявї муќоисавї-таърихии адабиётшиносї ва таҳлили поэтикӣ истифода 

шуд. 

Предмет ва объекти диссертатсия. Предмети омўзиш ва тањќиќи 

диссертатсияро тасвири симо ва сигол, муносибату рафтор, ҳунару истеъдоди 

Абӯалӣ ибни Сино ҳамчун табиб, омӯзгор, шоир, кайҳоншинос, мураббӣ ва 

муҳақќиқи нотакрор дар нақлу ривоятҳои мардумӣ ва осори илмию бадеӣ 

ташкил додааст.  

Объекти омӯзиши диссертатсияро нақлу ривоятҳои мардумӣ, 

ёддоштҳои шогирдону ҳамзамонон, асару рисолаҳои илмӣ, таърихӣ ва осори 

адабӣ бадеии дар бораи Ибни Сино эҷод ва дастрасшуда фароҳам овардааст. 

Арзиши назарии пажўњиш. Диссертатсия ба пажўњиши масъалањои 

камтањќиќшудаи адабиётшиносии тоҷик бахшида шудааст ва қимати назарии 

он дар таҳлили системавии ривоятҳои халқӣ ва осори таърихию тазкиравӣ, 

дар муайян намудани образ, шахсият, портрет ва характери Абӯалӣ ибни 

Сино зоҳир мегардад. Дар диссертатсия силсилаи ривоятҳо ва ёддоштҳову 

қайдҳои ҷудогона дар осори гуногуни таърихию фарҳангӣ ба доираи таҳлил 

кашида мешаванд ва онҳо дар асоси хислату муносибат, симо ва ҳунари Сино 

гурӯҳбандӣ шудаанд. Бар замми ин, таҳлили ривоятҳову ёддоштҳои дастрас 

тамоми давраҳои ҳаёти Синоро, аз даврони туфулият то ба дами марг, 

дарбар гирифтааст. Арзиши дигари назарии диссертатсияи пешниҳодшуда 

дар он зоҳир мегардад, ки он заминаи илмии таҳлили ривоятҳоро барои 

шахсиятҳои машҳури фарҳанг, илм ва ҳунар фароҳам меорад. 

Арзиши амалии пажӯҳиш. Диссертатсияи пешниҳодшуда ҳам барои 

илми фолклоршиносӣ ва ҳам барои илми адабиётшиносии тоҷик арзиши 

махсуси амалӣ дорад. Он, пеш аз ҳама, барои ҳар ду илм маводи хуби 

таълимиро фароҳам меорад, ки дар таълиму тадриси хонандагони мактабҳои 
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миёна ва донишгоњњои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон метавонад истифода 

бурда шавад. Яъне, маводи пешниҳодшуда барои таҳияи китобҳои дарсӣ 

мувофиқ аст ва инчунин метавонад дар курсҳои махсуси омӯзишии 

фолклоршиносӣ ва адабиётшиносӣ мавриди истифода қарор гирад. 

Яке аз муҳимтарин арзишҳои дигари пажӯҳиш дар он аст, ки вай 

билкул ба таҳлили ҳаёт, рафтор, муносибат, симову сурат ва хулқу атвори 

Абӯалӣ ибни Сино дар заминаи маводи фолклорӣ ва таърихию бадеӣ 

бахшида шудааст. Аз ин рӯ, натиҷаҳои тадќиќи маводи мазкур метавонад, 

пеш аз ҳама, барои таълими ҳаёт ва фаъолияти Шайхурраис ибни Сино дар 

тамоми сатҳҳои таълим ва дар курсҳои махсуси омӯзишӣ мавриди истифода 

қарор гирад. Диссертатсия инчунин барои илмҳои таърих, санъатшиносӣ, 

рассомӣ ва мардумшиносӣ маводи хуби илмиро дар омӯхтани шахсияти 

Ибни Сино пешкаш менамояд.     

Мазмуни диссертатсия инчунин дар мавриди навиштани китобњои 

таълимї ва илмии фолклори тољик барои мактабиён ва донишљўён ањамияти 

хоса дорад. Дар баробари ин, диссертатсия дар тањќиќи бевоситаи 

мукаммалтари ривоятњо дар бораи Абўалї ибни Сино, омўзиши пањлўњои 

дигари њаёт ва кору фаъолияти ин нобиѓа, таълифи корњои курсї ва дипломї, 

таълиму тадриси адабиёти шифоњї ва курсњои махсуси омўзиши жанрњои 

фолклорї метавонад хизмат кунад. 

Бо дарназардошти мақсади асосии пажӯҳиш ва дар заминаи ҳалли 

вазифаҳои диссертатсия масъалањои асосии зерин барои њимоя пешнињод 

мешаванд:  

- Образи ривоятии Абӯалӣ ибни Сино заминаҳои воқеӣ дошта, 

муҳимтарин хислату ҳунарҳои ӯро муаррифӣ мекунад. 

- Ёддоштҳои шогирдону ҳамзамонон ва ҳодисаҳои воқеии ҳаёти Ибни 

Сино муътамадтарин мавод барои мушаххас намудани симои таърихии 

ӯ ба ҳисоб мераванд. 
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- Дар муайян намудани шахсият ва мусаввара (образ), сиришту хисол 

(характер)-и Ибни Сино маълумоти тазкираҳо, сарчашмаҳои илмию 

таърихӣ ва ашъори бадеӣ нақши махсус доранд. 

- Ривоятҳои халқӣ њамчун муҳимтарин воситаи интиќолдињандаи 

иттилоот дар бораи Сино маҳсуб шуда, чун асоси образофаринӣ барои 

ашъори бадеӣ дар бораи ӯ хидмат кардаанд.   

- Ривоятҳои бофтаи мутаассибону диндорон шаҳомату бузургии Синоро  

дар тафаккури мардум коста карда натавонистанд.  

Тасвиби кор. Диссертатсия дар шуъбаи таърихи адабиёти  Институти 

забон ва адабиёти ба номи Абўабдулло Рўдакии АИ ЉТ баррасї ва барои 

њимоя пешнињод шуда буд (протоколи № 2 аз 18.06.2018).  

Натиљањои илмї ва андешањои тањлилии диссертатсия дар њаљми 8 

маќолаи илмї ба нашр расидаанд, ки аз онњо 4 маќола дар нашрияњои илмии 

тањти ќайди ВАК-и Федератсияи Россия буда чоп шудаанд. 

Сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муќаддима, се боб, хулоса ва  

китобнома  иборат мебошад. 
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БОБИ I: 

ШАХСИЯТИ ТАЪРИХИИ АБӮАЛӢ ИБНИ СИНО ВА ЗАМИНАҲОИ 

ПАЙДОИШИ ОБРАЗИ РИВОЯТИЮ БАДЕИИ Ӯ 
 

Фасли 1: ЗАМИНАҲОИ ТАЪРИХИИ ПАЙДОИШИ ОБРАЗИ  

                         РИВОЯТИИ АБӮАЛӢ ИБНИ СИНО 
 

Шайхурраис Абӯалӣ ибни Сино аз зумраи он чеҳраҳои тамаддуни 

миллати тоҷик мебошад, ки дар бисёре аз маворид симои ривоятии онҳо аз 

симои таърихиашон дида зиёдтар мавриди таваҷҷуҳи мардум қарор 

доштааст. Ҳадафи таҳлили мавзӯи марказии диссертатсия маҳз нишон 

додани симо ва хулқу атвори ин нобиға дар заминаи ривоятҳо ва нақлҳои 

шифоҳию китобӣ мебошад ва чунин таҳлил бидуни омӯхтани заминаҳои 

воқеию таърихии он ривоёт ѓайриимкон аст. Аз ин рӯ, зарур аст то 

муҳимтарин санаҳои таърихии ҳаёти ибни Сино, ки боиси пайдоиши 

силсилаи ривояту нақлҳои шифоҳиву китобӣ гардидаанд, мавриди таҳлили 

илмӣ қарор гиранд.   

Дар бораи љараёни зиндагї ва санањои њаётии Абўалї ибни Сино, 

хушбахтона, бењтарин маъхаз ва муътабартарин њуљљат барои мо мављуд 

мебошад, ки ба дурустии он дар таърихи шарќшиносї заррае шубња мавҷуд 

нест. Ин њуљљат он рисолаи оид ба шарњи њоли Ибни Сино тартибдодаи 

шогирди наздики ў Абўубайди Абдулвоњиди Љузљонист, ки ќисми аввали он 

аз тарафи Ибни Сино тањрир ёфта, ќисми дувуми вай бо ќалами худди 

Абдулвоњид навишта шудааст. Ибни Сино дар ќисми якум њаёти оилавї, 

машѓулияти падараш, айёми кўдакї, тањсили илм, аз ватан њиљрат намудан 

аввал ба Хоразм ва пас чигуна ба Гургон (Љурљон) омадани худро менависад. 

Абўубайд Абдулвоњид аз ваќти дар Љурљон бо Ибни Сино њамроњ шуданаш 

сар карда, то рўзи вафоти устоди худ дар бораи зиндагонии сиёсї, мусофират 

ва оворагардињо, машѓулияти илмї, шумораи асарњои вай ва ѓайра хеле 

муфассал маълумот медињад [31, 55]. 

Муњимтарин санањои њаётии Ибни Синоро метавонем танњо аз 

тарљумаи њоли ў дарёфт намоем. Дар мавриди тарљумаи њоли Ибни Сино 
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омўзишњои муњаќќиќонаи назаррасе анљом шудаанд. Инчунин вобаста ба ин 

мавзўъ метавон китобњои нашргардидаи олимони тољику рус: Низомии 

Арўзии Самарќандї «Чањор маќола», С.Айнї «Шайхурраис Абўали Сино», 

А.Алимардонов, Љ.Додалишоев «Сурат ва сирати Ибни Сино», 

В.Воскобойников «Њакими бузург», А.В. Сагадеев «Ибн- Сина» (Авиценна), 

Саид Нафисї «Зиндагонї ва кор ва андеша ва рўзгори пури Сино», А.А. 

Семенов «Абў Алї Ибни Сино», Субњї «Афсонањои Бўалї Сино», 

С.Улуѓзода «Пири њакимони машриќзамин» Муъмин Ќаноат достони 

«Гањвораи Сино», Д.Обидов «Њафт пири сухансаро дар наќлу ривоятњо» ва 

«Пирони сухан дар ќиссањои куњан», ва ѓайрањоро номбар намуд. 

Маълумоти манбаъњои муътамади таърихї ва китобњои мављударо 

мавриди омўзиш ќарор дода, ба хулосае омадем, то тарљумаи њолеро, ки 

устод А.Мирзоев тањти унвони «Тарљумаи њоли асосии Абўалї ибни Сино» 

пешнињод намудааст, њамчун сарчашмаи таърихии асосї ќарор дињем. 

Ногуфта намонад, ќисмате аз маълумотњоеро, ки устод Абдулѓанї Мирзоев 

дар китоби «Њикоятњо оид ба Ибни Сино ва шахсияти ў» (Сталинобод, 1953), 

дохил намуда, пешкаши хонандагон гардонидааст, дар дигар сарчашмањо во 

нахўрдем. Дар ҳамин замина, муҳимтарин санаҳои ҳаёт ва фаъолияти ибни 

Синоро, ки боиси пайдоиши симои ривоятӣ ва адабии ў дар таърих ва 

адабиёт гардидаанд, ба эътибор мегирем. 

Аз даврони туфуллият ва наврасии ибни Сино ба чанд сана ва саҳнаи 

зиндагии ӯ мутаваҷҷеҳ шудан зарур аст, ки ба ҳадафи мавзўи мо робита 

доранд. Пеш аз ҳама, Сино дар оилаи равшанфикр ва мансабдор ба дунё 

омадааст, зеро ба қавли худаш, падари ӯ дар замони салтанати Нўњ бинни 

Мансури Сомонї аз ватани худ Балх ба Бухоро меояд ва дар ин љо ба кори 

девон мепардозад. Њукмронии ќарияи Њурметан (Рометан) аз навоњии 

Бухоро ба вай супорида мешавад. Бояд зикр кард, ки Балху Бухоро, 

муҳимтарин шаҳрҳои мутамаддини миллати тоҷик буданд ва онҳо аз ҷиҳати 

иқтисод, илму фарҳанг якдигарро пурра месохтанд. Ҳаёти ибни Сино ба 

набзи ҳар ду марказ ҳам пайвастагии бевосита дошт.  
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Маҳз дар Бухоро Сино ба ҳифзи улуми қуръонї ва аз ҷумла худи 

Қуръон мепардозад ва то 10-солагї Қуръон ва улуми адабро хонда аз худ 

менамояд [31, 54]. Дар касби илмњо ба андозае тезу тунд ва хуб пешрафт 

кардааст, ки њама дар њайрат афтода буданд. Ин ҷанбаи дигари муҳим аз 

ҳаёти Сино аст, ки баъдтар мавриди эљоди ривоёт ва ҳикоёт шуд ва ба 

адабиёт ҳам таъсир расонд. 

Ба қавли худи Сино, падараш ба исмоилиён гаравида буд ва аз 

пайравони Исмоилия ба шумор мерафт. Падар ва бародар аз нафс ва аќл бо 

кеши исмоилиён сухан ба миён меоварданд ва Сино мешунид, меандешид, 

вале ќабул намекард. Њарчанд онњо ӯро ба ойини худ даъват мекарданд, вале 

манфиате надошт, ва онњо бештар навмед мешуданд. Масъалаи гароиш ё 

нагароидани Сино ба мазҳаби Исмоилия, ки бо таваҷҷуҳи хеле амиқ ба улуми 

ақлӣ ва афкори хирадгароёнаи худ аз мазоҳиби дигарандеш маҳсуб мешуд, 

заминаи дигаре буд барои пайдоиши гаҳ симои мусбат ва аксар симои 

манфӣ, ки аслан аз ҷониби рақибони исмоилиён бофта мешуд. 

Синоро падараш  аз фалсафа ва њандаса  ва аз њисоби њиндї чизе 

меомӯхт ва инчунин ӯро ба назди сабзифурўше фиристод, ки аз ў њисоб ва 

раќамњои њандасаро омўзад. Инчунин аз Абўабдуллои Нотилї, ки дар 

донистани фалсафа маъруф буд, ба тадрис нишаст. Барои омўхтани фиќњ ба 

назди Исмоили Зоњид мерафт ва мегӯяд, ки “дар бањс ва истидлол (далел 

овардан) ва тариќаи рад кардан ва эрод гирифтани масъалањои фиќњ 

забардаст шуда будам” [31, 59]. 

Масъалае, ки дар омӯхтан ва ҷаҳди дониш андӯхтани Сино барои 

таҳлили мо муҳим аст, ин аст, ки зиракї ва ҳунари тез омӯхтани ӯ баъдтар 

боиси пайдоиши ривоятҳо гардида буд. Барои тақвияти ин андеша ба чанд 

гуфтаи худи Сино марбут ба даврони омӯзиш ва парваришаш таваҷҷуҳ 

намудан зарур аст: 

1) Омўхтани китоби «Исоѓуљї»-ро (оид ба мантиќ) дар пеши Нотилї 

оѓоз намудам. Дар масъалаи таърифи љинс тањќиќоте кардам, ки устодам 

њаргиз аз касе нашунида буд. Диќќат ва тањќиќро ба љое расонидам, ки 
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Нотилї ба њамаи фазлу донишам њайрон монд. Ў њама ваќт дар хавфи он буд, 

ки падарам маро аз паи тањсили илм боз дошта, кори дигар насупорад. Аз ин 

љињат њамеша ба падарам мегуфт, ки ў маро аз тањсил боз надорад. 

Њар масъалае, ки устодам тарњ мекард, бењтар аз худаш ба њаќиќати он 

пай мебурдам. То он ки зоњири мантиќро аз ў омўхтам, њоло он ки ў њаќоиќи 

онро намедонист. Баъд аз он ба мутолиаи китобњои оид ба мантиќ машѓул 

гардидам ва даќоиќи ин фанро аз пеши худ омўхта дар ин (ќисмати) фан низ 

пурќувват ва забрдаст шудам. 5-6 шакл њам аз њандасаи Уќледис (Эвклид)-ро 

дар назди вай хондам, боќимондаро ба худи худ дарёфтам ва ба њалли 

мушкилоти он комёб гардидам. Онгоњ ба мутолиаи китоби Маљастї 

гузаштем. Чун аз муќаддимоти он фориѓ шуда ба шаклњои њандасї расидем, 

Нотилї аз омўхтанам фурў монд. Гуфт: «Худат мутолиа кун ва мушкилотро 

њал намо, он гоњ пеши ман ой ва натиљаро маълум кун, то дурустро аз 

нодуруст (бароят) ошкор созам» [31, 60]. Пас ман аз пеши худ ба њал кардани 

масъалањои китоб шурўъ намудам ва матлабро ба устод арз намудам, вале 

натиљаи ин кор мушкилоти худи устодро бартараф мекард. Њар мушкилиеро, 

ки то он ваќт намедонист, аз ман ёд мегирифт.  

2) Дар ин пораи ёддошти тарҷумаиҳолӣ зеҳни тез ва истеъдоди воқеъан 

фавқулодаи Сино зикр гардидааст, ки устодаш аз ӯ дар ҳайрат ва ҳатто бисёр 

вақт малул мемонд. Маҳз чунин рафти омӯзиш ва паҳн гардидани нақлҳо дар 

хусуси он баъдтар боис шуд, то чеҳра ва сирату сурати Синои наврас барои 

мардуми қаторӣ ва сонитар барои адибону ҳаводорон ҳамчун як чеҳраи 

баъзан ривоятӣ ва ҳамчунон афсонавӣ муаррифї гардад. Ҳар касе бар ин 

симо чизе меафзуд ва ҳар яке бар ин рафтор чизеро зам мекард, то образи 

ҷавони мутафаккир, ки хостаҳои мардуми қаториро бароварда мекард, рӯи 

кор омад. Пас Нотилї аз Бухоро ба Гурганљ (Урганљ) рафт. Ман машѓули 

мутолиа ва љамъ намудани китоб шуда, оид ба табиї ва илоњї, фусус ва 

шуруњи дигар ба даст даровардам, рўз ба рўз дарњои дониш ба рўям боз 

мешуд. Онгоњ рўй ба илми тиб овардам ва ба мутолиаи китобњои тиббї 

машѓул гардидам. Азбаски тиб чандон душвор набуд, дар андак замоне дар 
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ин фан пояи мањоратам ба андозае боло рафт, ки бисёрии табибони ваќт 

барои омўхтани тиб дар назди ман зону мезаданд. Ба тарзи амалї низ ба 

муолиљаи беморон машѓул шудам. Дарњои илољи беморон ва озмоиш чунон 

ба рўям боз шуд, ки ба васф рост намеояд. Дар айни њол аз мутолиаи фиќњ 

даст накашидам. Дар ин ваќт 16-сола [31, 61] будам. Муддати якуним сол беш 

аз пеш ба мутолиа машѓул гардидам. Мантиќ ва дигар фанњои фалсафаро 

бори дигар мутолиа карда баромадам. Дар тамоми ин муддат шаб то рўз хоб 

намекардам ва рўз то шаб намеосудам ѓайр аз ба даст даровардани илм ба 

кори дигар машѓул намешудам. Њама ваќт саргарми хондан ва навиштан 

будам. 

 Чунин хондану навиштан, мутолиаву омӯзиши пайваста, ки на ҳар кас 

метавонад онро бо ҳамин шева анҷом диҳад, боиси офариниши образи як 

сарсупурдаи илм дар фолклор ва адабиёти тоҷик гардид. 

3) Ду ҳодисаи дигаре, ки ба фикри мо, боиси таваҷҷуҳи аҳли ҳунар ва 

ҳам мардум ба симои Сино гардида буданд, аз кушоиши баъзе муаммоҳо дар 

хоб ва ҳам тасодуфї дарёфти асаре барои ҳалли муаммоҳои пешомада 

буданд. Аз ҷумла, олим менависад, ки  агар гоње андаке ба хоб мерафтам, 

айнан њамон масъалањои илмиро ба хоб медидам ва баъзе ваќтњо мешуд, ки 

дар хоб парда аз рўи масъалањои душвор бардошта шуда, ба њал кардани 

онњо моил мегардидам. Њамчунон будам то он ваќте, ки пояам дар илмњо 

устувор шуда, розњои нињонї бар ман ошкор гардиданд. Яъне, барои Сино як 

навъе ваҳйи кушоиши масъалаҳои њалношуданї ё душворҳал дар хоб меомад. 

Тасаввур кардан душвор нест, ки дар ҷомеаи мусалмоние, ки Сино дар он 

зиндагӣ мекард ва баъд низ чунин ҳодиса ва чунин гуфтор барои як қисмати 

мардум нақши ӯро чун як одами дорои алоқа бо олами боло муаррифӣ 

мекард ва онҳо ба қувваи фавқулодаи зеҳну ботинаш боварӣ пайдо 

менамуданд ва қисмати дигар бошад, ӯро ба шаккокиву сењру ҷодугарӣ 

айбдор менамуданд. Бо вуҷуди ин, муносибати ҳар ду тараф ҳам ба Сино 

боиси пайдоиши нақлу ривоят, шеъру достонҳо ва сарзанишу таънҳои зиёд 

дар таърих гардиданд.  
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Ҳодисаи дувум марбут ба тасодуфи дарёфти китобе дар шарҳи китоби 

метафизика будааст, ки аз тарафи худи олим чунин нақл шудааст: Китоби 

«Мобаъд-ут-табиа» (метафизика)-ро хондам, вале чизе нафањмидам ва 

маќсадњои вазъ кардаи он илм бар ман пўшида монд. Ин китобро гашта 

баргашта аз аввал то охир 40 маротиба хонда баромадам, ба дараљае, ки 

иборањои он китоб ба ман њифз шуд, бо вуљуди ин нафањмидам ва аз 

фањмидани он навмед гардидам ва ба худ гуфтам: ин китоб фањмиданї нест. 

Дар ин њангом рўзе аз бозори сањњофон мегузаштам, даллоле як љилд 

китобро ба даст гирифта, харидор садо мекард. Ў онро ба ман нишон дода, 

таклиф кард, ки бихарам. Ман аз рўи дилсардї онро рад кардам ва бо худ 

гуфтам: барои фањмидани ин илм манфиате намебахшад. Даллол таъкид 

намуд, ки ин китобро бихар, арзон аст ва соњибаш муњтољ. Он (китоб)-ро ба 3 

танга харидам, дидам, ки «Иѓрози мобаъд-ут-табиа» ном асари Абўнасри 

Форобї будааст. Ба хона омадам ва онро хондам. Дари маќсади он китоб ба 

рўи ман боз шуд ва тамоми мушкилот њал гардид. Аз ин пешомад бисёр 

шодмон шудам. Рўзи дигар ба шукронаи ин пешомади бузург ба фаќирон ва 

бенавоён садаќаи бисёре бахшидам.  

Воқеаи мавриди қайд бидуни ягон муболиға иброз гардидааст ва дар 

зиндагонии ҳар нафаре рух додани чунин ҳол мумкин аст. Аммо дар ҳаёти 

Сино барин нобиға рух додани чунин ҳолро танҳо ба хости Худо вобаста 

донистан мумкин аст ва худи Сино ҳам инро то андозае эътироф намудааст 

ва ҳамчун шукргузорӣ ба фақирону бенавоён садақаи зиёде кардааст. Чунин 

ҳолатҳо низ боиси бофтани ривоятҳову қиссаҳои нав дар хусуси Сино 

гардидаанд. Бузургтарин ҳодисаи ҳаёти мутафаккир, ки боиси машҳур 

гардидани ҳунар ва истеъдоди табибии Сино гардида буд, муолиҷаи подшоҳи 

вақти Сомонӣ Нӯҳ ибни Мансур ба ҳисоб меравад. Бояд эътироф кард, ки 

маҳз ҳамин ҳодиса меҳвари тамоми ҳикояҳо, ривоятҳо, қиссаҳо ва ашъор дар 

бораи ҳунари пизишкии ибни Сино қарор гирифт.  Воқеаро Сино ба ин тарз 

тасвир намудаст:  
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Дар ин байн Нўњ бинни Мансур ба касалии сахте мубтало гардид. 

Табибон дар муолиљаи ў дар монданд, касалии ў кўњна шудан мегирифт. Дар 

байни табибон ман дар бисёр мутолиакунї шуњрат пайдо карда будам. Дар 

пеши Султон аз ман ном бурда, њозир шудани маро хостанд. Њозир шудам ва 

дар муолиљаи Султон бо онњо иштирок намудам, то он ки бењбудї њосил шуд. 

Дар назди Султон мартабаи баланд ёфтам. 

Муолиҷаи Султон боз як фаъолияти дигареро дар пай дошт, ки ба 

ҳиммату зеҳни Сино шуҳрате бештарро зам намуд. Ин хоҳиши аз китобхонаи 

султон дидан кардани ӯ мебошад, чунончи: 

Рўзе аз Султон хоњиш намудам, ки ба ман иљозат дињад, то ба 

китобхонаи подшоњї рафта аз мутолиаи китобњои тиббї бањраманд гардам. 

Султон хоњиши маро ќабул кард. Ваќто ки ба китобхона дохил шудам, 

њавлие дидам ки дорои хонањои зиёде буд. Дар њар хона сандуќњои пур аз 

китоб меистоданд. Яке аз хонањо махсуси китобњои арабї ва шеър, дигаре 

оид ба фиќњ ва њамчунин њар як хона ба китобњои илмњои људогона хос буд. 

Фењристи китобњои гузаштагонро мутолиа мекардам ва њар якро, ки 

мехостам, мегирифтам. Китобњои гуногуне ки ман дар ин љо дидам ва 

хондам, касе њатто номи онњоро њам нашунида буд, ман низ то он ваќт 

надида будам ва баъд аз он њам дигар надидам. 

Пас он китобњоро хондам ва аз онњо бањраманд шудам, дараља ва 

мартабаи донишмандонро дар дониш дарёфтам. Ваќто ки ба синни 18-солагї 

расида будам, аз тамоми ин илмњо фориѓ гардидам. Аз он ваќт инљониб чизе 

барои ман кашф нашудааст, тафовуте, ки њаст, он аст ки он рузњо дар илмњо 

бештара њозируззењн будам, имрўз илмам бештар расида ва онњоро пухтатар 

ва равшантар медонам ва њоло ин ки илм якест. 

Дар тарҷумаи ҳоли ибни Сино омадааст, ки ӯ бо як дидан аз ин ё он 

китоб, матни онро чун аккос дар зеҳн сабт мекард ва ба бисёре аз маонии он 

китобҳо бо хондани як-ду саҳифа сарфаҳм мерафт. Ҳамаи ин ба шуҳрат ва 

ҳунару илми ӯ равнақи бештарро мебахшид, ки барои мардум дар шакли 

афсонаву ривоят оид ба як шахси фавқунеру ҷилвагар гардида буд. Боиси 
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зикри махсус аст, ки Сино санаҳо ва воқеаҳои дигареро низ аз сар гузаронида 

буд, ки ба шуҳрати табибии ӯ боис шуданд. Аз ҷумла, дар дарбори Саида ва 

писари вай Маљдуддавла дар Рай иттифоқи табобати дуюмӣ ба Сино даст 

дода буд. Маљдуддавла ба касалии молихулиё ва ѓалабаи савдо гирифтор 

шуда буд ва Шайх ба муолиља кардани вай машѓул гашт. Аз ин сабаб ўро 

бештар иззат ва њурмат менамуданд.   

 Инчунин, Шайх Шамсуддавла, писари дигари Саидаро аз бемории 

қулунљ дар давоми 40 рӯз табобат намудааст. Шамсуддавла, пас аз оне ки 

устодї ва маќоми илмии шайхро пай бурд, ба ў либосњои хуб ва њадяњо 

бахшида, ўро аз надимони наздики худ гардонид.  

 Абӯалӣ Сино на танҳо ба муолиҷаи ашхоси боломақом, балки ба 

табобати қишрҳои гуногуни аҳолӣ низ мепардохт ва маҳз мардумони одӣ 

ҷидду ҷаҳд ва ҳунари пизишкии ӯро дида, қаҳрамони худро бо беҳтарин 

сифот васф мекарданд. Ба ҳайси мисол, табобати зане дар Хоразм аз бемории 

сил. Ба нақл аз шогирдаш Ҷузҷонӣ, Шайх фармуд, ки ѓайр аз гулангубини 

шакарї чизе нахўрад. Он зан ба ин тартиб сад ман гулќанд хўрд (ва якљо бо 

гулангубин) ќурси кофур ба кор бурда истод ва аз чанголи дард халосї ёфт. 

Шайх дар бораи муолиља низ таљрибањои зиёде дошт, натиљањои 

муолиља ва таљрибањои худро људогона навишта буд ва мехост онро ба 

китоби «Ал-Ќонун» илова кунад. Вале пеш аз тамом шудани «Ал-Ќонун» аз 

байн рафт. Аз он љумла рўзе шайх ба дарди сар гирифтор шуд ва гумон бурд 

моддае даркор аст, ки ба пардаи сараш бирезад. Пас ях талаб намуда онро 

майда кард ва дар лифофе печида онро бар сараш гузошт. Ин корро якчанд 

маротиба такрор намуд, то мањалли ќувватро пайдо кард ва аз ќабул кардани 

модда даст кашид ва офият ёфт. 

Дар хусуси муолиҷаи худӣ низ суханҳо дар таърих бисёранд ва аз ҷумла 

Ҷузҷонии шогирд тасвироте воқеӣ аз ин хусус овардааст. Ба фикри инҷониб, 

худро табобат карданҳои Ибни Сино низ боис шудаанд, то дар хусуси вай 

ривоятҳои зиёде паҳн гарданд. 
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Заминаи дигаре, ки боиси интишори гуфтаҳо дар бораи Абӯалӣ ибни 

Сино гардид, муносибати ӯ ба илм, ба намояндагони илми дарбор ва 

инчунин ба таълифи осори илмии ҷавобгӯй ба ин ё он аҳвол мебошад. 

Лаҳзаҳое аз ҳаёти ибни Сино нақл мешаванд, ки дар он Шайхурраис аз хеш 

ҳунари фавқулодаро барои собит намудани ин ё он амал зоҳир сохтааст. 

Барои таќвияти ин андеша ба як ҳодисаи ҳаёти Сино муроҷиат мекунем, ки 

ҳамоно аз гуфтаҳои шогирдаш бар меояд. 

Рўзе шайх дар маљлиси Алоудавла буд, Абўмансури Ҷабої низ дар он 

љо њузур дошт, яке аз масъалањое, ки ба миён омад илми луѓат буд. Шайх низ 

аќидаи худро дар ин бора иброз намуд. Абўмансур ба шайх гуфт: «Файласуф 

ва њакимї, вале дар илми луѓат ихтисос надорї, бинобар он суханат 

писандида нест». Ин сухан ба Шайх бисёр гарон омад. Ў ба омўхтани 

китобњои луѓат машѓул гардид, дар ин роњ се сол мењнат сарф кард. «Тањзиб-

ул-луѓот» ном китоби Абўмансури Азњариро аз Хуросон дархост кард ва дар 

луѓат чунон забардаст шуд, ки њељ кас дар ин соња ба дараљаи дониши вай 

нарасида буд. Пас се ќасида навишта, дар онњо алфози ѓарибаро кор фармуд 

ва се китоб таълиф кард, ки яке аз онњо бо услуби Ибн Ал-Амид, яке ба 

тариќи Собї ва дигаре ба сабки Соњиб буд. Фармуд, ки онњоро дар љилдњои 

кўњнаи ќадиманамо муќова кунанд. 

Онгоњ бо амир сухан ба як љо ќарор дод. Амир он китобњоро ба 

Абўмансур дода гуфт: «Њангоми шикор ин китобњоро дар биёбон ёфтам, 

дида баро ва бигў, ки инњо чї навъ китобанд ва аз они кї мебошанд». 

Абўмансур онњоро аз назар гузаронида, дар таъин кардани бисёре аз 

матлабњои он китобњо ољиз монд. Дар њамин ваќт, мувофиќи маслињати 

кардашуда, шайх ба он љо даромад ва монанди одати маъмулї дохили 

гуфтугў шуд. Он чизеро ки Абўмансур намедонист, Шайх аз китобњои луѓат 

далел оварда истода, асли онњоро тавзењ медод. Пас Абумансур, ки дар луѓат 

њарзагўй ва ноустувор буд, шарманда шуда ва донист, ки ин рисолањо аз 

тарафи худи шайх таълиф шудаанд ва љавоби густохии онрўзааш мебошанд. 

Пас аз шайх узр хост [34, 74]. 
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Маҳз чунин лаҳзаҳо боис шуданд, то симо ва чеҳраи Сино барои аксари 

мардум азизу гиромӣ ва барои гурӯҳе аз дарбориёну аҳли дин чун як шахси 

сеҳру ҷодукунанда ҷилвагар шавад. Вале таҳлили аксари ривоят ва осори 

марбут ба сурату сират, чеҳраву намод ва рафтору ҳунари Абӯалӣ ибни Сино 

нишон медиҳад, ки шахсияти ӯ барои ҳам аҳли ҳунар ва ҳам мардуми оддӣ 

азизу гиромӣ будааст. Осору ривоёте, ки ба ғараз дар бораи ибни Сино эҷоду 

паҳн гардида буданд, дар қиёс бо нақлу ривоёт, шеъру достонҳо ва румону 

ҳикояҳои бар воқеияти ҳаёту ҳунари ӯ асосёфта ночиз ба назар мерасанд.    

 

  



24 

 

Фасли 2: ТАҲЛИЛИ СИМОИ ТАЪРИХИИ ИБНИ СИНО 

 

Номи Абўалї ибни Сино дар сањифањои заррини таъриху тамаддун 

њамчун шахсияти таърихї сабт гардида, аз замони зиндагии худи ў сар карда, 

дар њама давру замон симои ў њамчун њакими бузургу фарзона тасвир 

гардидааст. Дар ин бора муҳаққиқи мардумӣ Д.Обидов баъди омўзиши 

зиндагинома ва фаъолияти илмии ў ва муњтавои наќлу ривоятњои дар бораи ў 

эљодгардида ба чунин хулоса омадааст: «Абўалї ибни Сино, ки дар 

Машриќзамин бо лаќаби «Шайхурраис», дар мамолики Араб бо номи 

«Амирултабъ» ва дар кишварњои Аврупо бо унвони «Авитсенна» низ ёд 

шудааст, аз зумраи дурахшонтарин ситорањои фазои тамаддуни умумиљањонї 

ба шумор меравад. Ў на фаќат ба њайси зубдатарин донишманд, азимтарин 

файласуф ва мутафаккири забардаст, мумтозтарин њакиму табиб, балки 

њамчун тавонотарин равоншинос, риёзидон, бењтарин омўзгори мантиќ, 

назарияпардози бењамтои ирфон ва тасаввуф, мусиќидони асил, ситорашинос 

ва нињоят шоир ва ќаламкаши њунарманд шинохта шуда аст» [42, 85]. 

 Ин фарзонаи бузург дар давоми панљоњу њафт соли ҳаёташ зиндагии 

бесукуне, ки аксаран басе ноњамвор, пурвоќеа ва бо зиндонї шудану 

саргардонињо гузаштааст, дар соњањои гуногуни дониш тавонистааст ба 

теъдоди 120 љилд китоб таълиф намояд. Собит шудааст, ки дар тамоми ин 

китобњо андешањояш олимона, њаќиќатљўёна, муассир, нирўманд ва 

љуръатмандона мебошанд. Ў дар китоби худ «Ал-ќонун-фи-тиб» ба нањви 

камол муњтавои тамоми тибби асрњои миёнаи Шарќро матрањ сохта, 

натиљањои рушди ин илми бостониро љамъбаст ва бисёре аз дастовардњои 

пизишкии асрњои баъдиро пешбинї ва муайян намудааст. Бењуда нест, ки 

эљодиёти доманадори ин абармард њанўз њангоми дар ќайди њаёт буданаш 

донишмандони маъруфи Шарќро ба њайрат оварда буд. Асарњои илмии ў 

баъдтар тамоми мамлакатњои Ѓарбро низ тасхир карданд ва «Ал ќонун-фи-

тиб»-и ў шашсад сол китоби рўимизии табибони Осиё ва Аврупо шуда, то 

охири асри 17 ба сифати китоби асосии дарсї дар тиби Урупо њукумат 

меронд. 



25 

 

 Ба замми ин њама, истеъдоду ќобилияти илмии фавќулода ва аќлу 

заковати њайратангез, Абўалї ибни Сино ба маънои пуррааш инсони  комиле 

буд, ки номаш бо раиятпарварї ва адолатпешагї машҳур шуд. Њељ гуна 

такаббурї ва худситоиро намедонист, балки табиатан шахси мутавозеъ, 

хоксор, бо нангу номус, боњаё, муаддаб ва марди саховатманду 

њимматбаланде буд, њарчи бештар мутолиа мекард, ба печидагињои масоили 

илмї ва мањдудиятњои яъсовари аќли одамї зиёдтар пай мебурд. Яќинан, ба 

эътибори ин гуна хислатњои њамида ва ба шарофати аќлу хиради оламгираш 

аст, ки њамватанону њаммилатонаш обрўю эътибори Шайхурраисро арљ 

гузоштаанд, шахсияташро бузург доштаанд ва дар бораи рўзгор ва 

фаъолиятњои чашмгири њамаљонибааш наќлу ривоятњои рангину 

хотирнишин гуфтаанд. 

 Наќлу ривоятњое, ки дар бораи Ибни Сино бањс мекунанд, на фаќат дар 

фолклори мардумони кишварњои њамзабон Тољикистон, Эрон ва 

Афѓонистон, балки дар байни сокинони мамлакатњои туркзабон: Туркия, 

Озорбойљон, Ўзбекистон, Тотористон ва Туркманистон низ маълуму 

машњуранд. Мумкин аст, ки ин асарњо дар мамлакатњои Араб, Њиндустон ва 

Покистон низ густариши зиёде доранд. Роиљ будани наќлу ривоятњои 

мавриди назар дар адабиёти шифоњии бошандагони кишварњои Аврупо низ 

аз эњтимол дур нахоњад буд. Далели ин гуфтањо бо забонњои гуногун тарљума 

шуда ва дар шабакаи Интернет пањн гаштани матни ин ривоятњо низ шуда 

метавонад. 

 Хушбахтона, имрўз дар Ганљинаи шуъбаи фолклори Пажўњишгоњи 

забон ва адабиёти ба номи Рўдакии Академияи илмњои Љумњурии 

Тољикистон теъдоде аз ин ќабил наќлу ривоятњо нигоњдорї мешаванд, ки 

онњоро кормандони илмии шуъба дар давоми солњои тўлонї аз шањру ноњия 

ва дењоти гуногуни Тољикистон ва мањалњои тољикнишини Љумњурии 

Ўзбекистон - шањрњои Тошканд, Самарќанду Бухоро ва вилоятњои 

Сурхандарёву Ќашќадарё, инчунин аз нашрияњои мухталифи Эрону 

Афѓонистон гирд овардаанд. Ва ќобили ёдоварист, ки аксарияти маводи дар 

Ганљинаи фолклори тољик гирдомада ду-се дањсолаи охир тавассути чанд 
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маљмўаи хурду калони фолклорї, аз ќабили «Њакими мумтоз» (1980), «Њафт 

аллома» (1994), «Пирони сухан дар ќиссањои кўњан» (бо алифбои форсї, 

Машњад Эрон,1382 њиљрї), «Њакими мумтоз дар ќиссањои дилнавоз» (2005), 

рўзномањои «Адабиёт ва санъат» ва «Авитсенна» ва ѓайра ба табъ расидаанд. 

Гирдоварї ва нашру табъи миќдоре аз ин асарњо бо саъю кўшиши устод 

Садриддин Айнӣ, М.С.Андреев, Воњид Асрорї, Амрияздон Алимардонов, 

Љобулќо Додалишоев ва дигарон низ анљом дода шудаанд. 

 Вале аз гуфтањои боло набояд чунин хулоса баровард, ки наќлу 

ривоятњои оид ба Ибни Сино эљодшуда дар гузаштањо гирдоварї ва нашр 

нашуда буданд. Аз далелњо пайдост, ки намунаи бисёри ин осор дар давру 

замонњои гузашта низ аз љониби ашхоси алоњида, адибон, муаррихон, 

тазкиранависон, фолклоршиносон ва мухлисони эљодиёти дањанакии халќ 

љамъоварї шуда, ба воситаи тазкирањо, маљмўањои фолклорї ва асарњои 

илмию бадеї чи дар ватани худи Ибни Сино ва чи берун аз њудуди он рўи чоп 

омадаанд. 

Барои исботи ин гуфтањо дар ин бора аз хотирот ва мушоњидањои сафари 

њафтсолаи шоир ва мутафаккири барљастаи форсу тољик Носири Хусрав, ки 

дар асри XI дар асари худ «Сафарнома» (1063) дар бораи Ибни Сино низ 

маълумот додааст, мисол меоварем: «Ѓурраи зилњиљљаи санаи сабъу саласин ва 

арбаъмоя ба роњи Обхўрї ва Чоштхорон ба Симнон омадам ва он љо муддате 

маќом кардам ва талаби ањли илм кардам. Марде нишон доданд, ки ўро устод 

Алии Нисої мегуфтанд. Наздики вай шудам, марде буд сухан ба забони форсї 

њамегуфт ба забони ањли дайлам ва майкушуда љамъе пеши вай њозир. Дар 

аснои сухан мегуфт, ки бар устод Абўалї Сино рањматуллоњ алайњи чунин 

хондам ва аз вай чунин шунидам. Њамоно ѓарази вай он буд, то ман бидонам, ки 

ў шогирди Абўалї Синост» [2, 27]. 

Ё ин ки якчанд њикояте, ки дар «Чањор маќола»-и Низомии Арўзии 

Самарќандї (асри XII), ки дар мавзўъњои њакимї ва табибии Ибни Сино 

сухан меравад. Инчунин ривояте, ки дар он бартарї доштани «Ќонун»-и 

Ибни Сино аз «Фусул»-и Буќрот, «Масоил»-и Њунайни Исњоќ, «Муршид»-и 

Закариёи Розї ва «Шарњ»-и Нилї, ќайд шудааст ба таври мухтасар ќайд 
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менамоем: «Дар санаи асно ашра ва хамсамия (512 њ - 1118-19 м) дар бозори 

атторони Нишопур бар дўкони Муњаммади Мунаљљими табиб аз Хоља Имом 

Абўбакри Даќќоќ шунидам, ки ў гуфт: «Дар санаи иснатин ва хамсамия (502 њ 

- 1118-19 м) яке аз машоњири Нишопурро кулинљ бигирифт ва моро бихонд ва 

бидидам ва ба муолиљат машѓул шудам ва он чи дар он боб фароз омад, ба љой 

овардам, албатта, шифо рўй нанамуд ва се рўз бар он баромад. Намози шом 

баргаштам ноумед бар он ки ними шаб бемор даргузарад. Дар ин ранљ 

бихуфтам, субњдам бедор гаштам ва шак накардам, ки даргузашта бувад. Ба 

бом шудам ва рўй бад-он љониб овардам, њељ овозе нашунидам, ки бар 

гузаштани ў далел будї… 

Яке дари сарой бизад. Нигоњ кардам каси ў буд, башорат, ки бикшой. 

- Гуфтам: - Чї шуд? 

Гуфт: - Ин соат рањо ёфт. 

Донистам, ки аз баракоти фотињат-ул-китоб будааст… 

Пас табиб бояд, ки некуэътиќод бувад… ва аз илми тиб бояд, ки «Фусул»-и 

Буќрот ва «Масоил»-и Њунайни Исњоќ ва «Муршид»-и Муњаммад Закариёи 

Розї ва «Шарњ»-и Нилї, ки ин муљмалотро кардааст, ба даст орад, мутолиат 

њамекунад… Ва агар хоњад, ки аз ин њама мустаѓнї бошад, ба «Ќонун», 

кифоят кунад…» [2, 29]. 

Њамчунин дар асари мазкур ривояти машњури «Љавони ошиќ» низ љой 

дода шудааст. Дар ин ривоят Сино аз тариќи ба даст гирифтани набзи љавони 

бемор муайян кардааст, ки ў ошиќ аст. Усуле, ки Сино дар табобати ин навъи 

беморї истифода намудааст, хеле сода ба назар мерасад, вале чи тавре ки аз 

сарчашмањо пайдост, ин тарзи табобатро аввалин бор Сино кашф ва барои 

табобати беморон тавсия ва истифода намудааст. Инчунин ривояти дигар, ки 

бо унвони «Шахси говшуда» машњур аст, дар ин асар љой дода шудааст. Дар 

ривояти мазкур низ усули хосе ба кор бурда шудааст, ки ба назари кас хеле 

сода ва осон менамояд, вале чунин усулу тарзи табобатро танњо шахсе 

метавонад истифода намояд, ки дорои илму фазл ва ҳунари ќавии пизишкӣ 

бошад.  
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Чеҳраи таърихии Синои табиб инчунин аз гурӯҳи ривоятҳое пайдост, ки 

дар онҳо ҳаким ба табобати худдии худ пардохтааст. Ин намуди гуфтаҳо 

аксаран бар воқеаҳои зинда ва таърихии ҳаёти Сино асос ёфтаанд.  Он ки 

Абӯалӣ Сино табобати шоҳону маликзодагонро анҷом дода буд, куллан 

воқеъият дошт ва ин амалҳо барои ҷилвагар сохтани симои ҳам таърихӣ ва 

ҳам ривоятии ӯ хизмати калоне намудаанд. Таҳлили мавқеи онҳо дар 

фароҳамоварии симо ва намоди Абӯалӣ ибни Сино дар қисмати дигари 

диссертатсия баррасї хоҳад шуд.  

Ғараз аз овардани ин ривояту ҳикоятҳо он аст, ки ҳанӯз аз замони 

ҳаёташ сар карда, ин марди ҳунар ва илм машҳурияти зиёдеро касб кардааст 

ва ривояту нақлҳои овардашуда заррае муболиға нестанд ва бар воқеъияти 

таърихӣ асос доранд. Таври дигар, гўем ривояту нақлҳои мутазаккира симои 

таърихии ибни Синоро дар назари хонанда ва шунаванда ҷилвагар месозанд. 

Силсилаи ривоятҳое мавҷуданд, ки маҳз симои таърихии Синоро чун табиби 

ҳозиқ муаррифӣ мекунанд. 

Гурӯҳи дигари ривояту нақлҳо симои таърихии Синои ҳакимро дар 

назари хонанда ва шунаванда ҷилвагар месозанд ва дар аксари онҳо гуфта 

мешавад, ки маљлисњое, ки Сино дар онҳо њузур дошт, сухан бар ќонуни 

њикмат мепечид.    

Рашиддидуни Ватвот (асри XI)  дар асари худ «Њадоиќ-ус-сењр» 

њикояњоро дар бораи Ибни Сино љой додааст, ки яке аз онњо чунин аст: 

«Абўалї Сино рўзе дар бозор нишаста буд, рустоие бигузашт, баррабањое бар 

душ гирифта буд. 

Бўалї пурсид, ки: Барра ба чанд? 

Гуфт: - Ба диноре. 

Бўалї гуфт: - Барра инљо бигузор ва соате дигар боз ой, то бањо 

бидињам? 

Рустої ўро мешинохт гуфт: 

- Ту њакими оламї, чаро бояд ин ќадар нодонї, ки барра дар муќобили 

тарозу бошад, то барра насанљї, барра ба хона набарї. 
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Бўалиро аз он аљаб омад ва ўро изъофи бањои барра бидод.» [2, 37]. 

Ҳатто дар ҳамин ҳикоят ҳам, агарчи ҳарфе дурушт аз даҳони рустоӣ 

нисбат ба Сино гуфта шуда бошад (“нодон”), аммо он ба маънои “Ҳакими 

олам” набояд чунин бехабар бошад, омадааст. Яъне эътирофи ҳакими олам 

будани Сино нишонгари чеҳра ва намоди таърихии ӯст.  

Бар ҳакимӣ ва ҳикмати Сино ин гуфтањо аз китоби «Асрор-ут-тавњид»-и 

Муњаммад ибни Мунаввар (асри XI) низ гувоҳанд, ки суханон ва гуфторњои 

шайх Абўсаидро рољеъ ба њолот ва истилоњоти тасаввуф дар бар мегиранд: 

«Баъд аз он ки миёни Бўалї Сино ва Шайх Абўсаид Абулхайр мукотибот ва 

муросилот буда буд, Абўалї Синоро орзу буд, ки мусоњибати Шайхро дарёбад 

ва аз мусофањати ў бањраманд гардад. 

Чун ба Мањина расид, Шайх дар маљлис буд. Бўалї мутаннакирвор 

даромад ва дар кунље бинишаст, чунон ки кас вайро нашинохт. Чун Шайх гарм 

шуд, гуфт: - Магар Абўалї Сино имрўз дар маљлиси мо њозир аст, ки сухани мо 

њама бар ќонуни њикмат меравад? Боре чун осмондон ба маљлиси осмонбин ояд, 

њар оина бар ин тарз бояд гуфт. Чун ин маънї бар лафзи Шайх бирафт, 

Абўалї бар пой хост ва салом гуфт. Шайх бар вай дуо гуфт ва сано. 

Чун аз маљлис фориѓ шуд ќурби як њафта њар ду дар сарои Шайх дар 

савмиаи Шайх бинишастанд, ки кас ба наздики эшон дарнаёмад...» 

Аз муњтавои ривояти мазкур ба осонї ба хулоса омадан мумкин аст, ки 

њанўз аз замони зиндагии худи Ибни Сино бузургон ва оммаи мардум ўро 

њамчун њаким мешинохтанд ва ба њакимї ва бузургии ў арљ мегузоштанд. Аз 

забони сӯфие чун Абӯсаиди Абулхайр чунин суханҳоро дар ҳаққи ҳар кас 

шунидан муяссар набуд ва ӯ исми Синоро муродифи ҳикмат қарор дода буд.  

Нақлу ривоятҳое дар бораи Сино мавҷуданд, ки ба ҳақталошӣ ва 

ҳақпазирии ў далолат мекунанд. Ин навъи ривоёт шахсеро барои хонанда 

муаррифӣ мекунанд, ки ў, новобаста аз вазъ ва муҳит, макону шароит амал 

ва сухани ҳақро думболагирӣ мекунад ва мепазирад. Ҳатто вазъҳое рух 

медиҳанд, ки Синои Ҳаким, бо вуљуди бузургӣ ва илми қавии худ, ба сухани 

ҳақ таслим мешавад. Масалан, дар китоби «Таърихи гузида»-и Њамдуллоњи 
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Муставфї (асри XIII) қаринаи ривояте мавҷуд аст, ки дар он сухан аз мулзам 

шудани Шайхурраси аз ҷавоби як каннос меравад ба ин тарз: «Шайх-ур-раис, 

бо вуљуди он ки устоди уламои љањон буд, канносе дар сухан ўро мулзам 

гардонид. Ва он чунон буд, ки каннос дар њолати наќли матои худ 

мегуфт.Байт:  

Гиромї доштам, эй нафс аз онат, 

Ки бар дил бигзарад осон љањонат. 

Шайх-ур-раис бо кавкабаи вазорат дар гузар буд, бишнид бар сабили 

истењзо гуфт: - Куљо гиромиш доштї, ки мазаллати канносї гирифтораш 

кардї? 

- Гуфт: - Аз он ки ба назди њиммати мардї нон аз канносї хўрдан бењтар, 

аз чун туе љустан. Дигар он ки ба ваќти рањил канносеро аз њиммати канносї 

мурдан нек осон бувад, аммо дунёдорро аз муњаббати худшиносї ва кавкабаву 

тантанаи носипосї мурдан сахт душвор бошад. 

Шайхурраис љавоби рост ва њаќ ёфт, сокит шуд.» [2, 42-43]. 

Чеҳраи Абӯалӣ ибни Сино дар бисёре аз осори тазкиравӣ ҳамчун 

фозил, шоир ва олим қайд шудааст. Дар бузургтарин тазкираҳои орифону 

фозилон ва шоирон ному фаъолияти Сино дар қатори дигар бузургони 

тамаддуни машриқ зикр шудааст ва ин гувоҳи эҳтироми ояндагон ба ҳунари 

фозилию шоирии ў мебошад. Чунончи,  дар асари машњуре бо номи «Равзат-

ул-љаннот», ки аз љониби Муњаммадбоќири Хонсорї (асри XVIII) таълиф 

гардидааст, дар миёни 742 нафар орифон ва фозилону шоирони асрњои 

пешин номи Ибни Сино њам љой дода шудааст. Њикояте, ки дар ин асар ќайд 

гардидааст, аз забони шогирди Сино Бањманёр наќл мешавад. Дар ривояти 

мазкур аз бењуда зоеъ намудани ваќт ва сабаби нороњатии Сино гаштани ин 

рафтори шогирдон сухан меравад. Ривояти мазкур дар боби дуюм пурра 

оварда шуда, мавриди омўзишу тањлили даќиќ ќарор дода шудааст. Танҳо 

зикр кардан раво аст, ки ин ривоят ва соири ривоятҳое, ки ба тарбияву 

таълими шогирдон далолат мекунанд боз як тарафи намод ва чеҳраи Синоро 
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ошкор месозанд. Дар ин қабил ривоятҳо Сино чун омӯзгор ва таълимгари 

олӣ намудор мешавад. 

Њамчунин «Ќисас-ул-уламо»-и Муњаммад ибни Сулаймони Тункобунї 

(вафоташ солҳои 1890-91) аз љумлаи маъхазњоест, ки доир ба 153 уламои 

мазњаби шеї (асри X-XIX) маълумот медињад. Муаллифи он дар ќатори 

дигар олимону шоирон, доир ба Абўалї Сино низ маълумот дода њикоятњои 

мењмон шудани дарвеш ба хонаи падари Абўалї, Шайхурраис унвон 

гирифтани Сино, мусоњибаи Сино бо Абўсаид Абулхайр, њикояти охунд ва 

Абўалї Сино ва ѓайрањоро ҳамчун мисол аз фаъолияти ин марди ҳунар  дар 

он љой додааст.  

Инчунин аз «Чањор маќола»-и Низомии Арўзии Самарќандї (асри XII) 

«Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддини Восифї (асри XVI) ва «Афсонањои Бўалї»-

и Муќтадї Субњї (китоби аввал, ибтидои нимаи дуюми асри 19) метавон ном 

бурд, ки Синоро дар қатори бузургони илму ахлоқ гузоштаанд 

 Бояд гуфт, ки ќисми зиёди наќлу ривоятњое, ки дар гузаштањои дуру 

наздик дар тазкирањо, таърихномањо, маљмўањои фолклорї, асарњои илмию 

бадеї ва ѓайра ба таври инфиродї аз тарафи ашхоси гуногун чоп шудаанд, 

дар маљмўае, ки тањти унвони «Сурат ва сирати Ибни Сино» ба муносибати 

љашни њазораи Абўалї Ибни Сино бо салоњдиди олимони Институти 

шарќшиносии Академияи илмњои Тољикистон (соли 1980) ба дасти 

хонандагон расида буд, шомил гардидаанд. Ин нахустин маљмўаи нисбатан 

мукаммали наќлу ривоятњои оид ба Ибни Сино мебошад, ки мурратибон 

њангоми тањияи он аз бењтарин нусхањои наќлу ривоятњои мавриди назар, ки 

аксаран манбаи китобї доранд, кор гирифтаанд, ки ин амр арзиши маљмўаро 

ба маротиб афзудааст. 

 Дар баробари гирдоварї ва табъу нашри наќлу ривоятњои дар бораи 

Ибни Сино гуфташуда дар бобати шинохти вижагињои жанрии ин асарњо 

баъзе навиштањо, ёддоштњо ва ишорањои судманде низ рўи кор омадаанд, ки 

онњоро дар роњи тадќиќу ковишњои жарфи наќлу ривоятњои мазкур ба 

сифати гомњои нахустин ќабул кардан ва арзёбї намудан мумкин аст. Дар ин 
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замина хусусан асари илмии Абдулѓанї Мирзоев «Њикоятњо оид ба Ибни 

Сино ва шахсияти ў» (1953) ва маќолањои А.Алимардонов ва Љ. Додалишоев 

«Ибни Сино аз назари мардум» ва «Машњури асрњо ва мањбуби наслњо» 

наќши бештаре доранд. 

Як ќисм афсонаю њикоятњои, ки дар «Афсонањои Бўалї Сино» ном 

маљмўаи мураттабсохтаи Субњї (асри XX) љамъоварї карда шудаанд: зењни 

Абўалї Сино, ќувваи чашми Абўалї Сино, ќувваи њофизаи Абўалї, дар роњ, 

гурбаи бемор ва ѓайрањо аз љумлаи онњоянд. Мувофиќи маълумоти ќисмати 

аввали ин асар як миќдор њикоятњо аз маъхазњои даврањои пеш навишташуда 

ва тањрир гардидаанд. Аммо дар ќисмати дуюми асар гўё муаллиф 

ривоятњоро шахсан худ аз забони халќ љамъоварї намуда, ќайд намудааст, ки 

ин ривоятњо то кунун дар њељ асаре дарљ нагардидаанд. Дар ривоятњои 

мазкур Ибни Сино њамчун соњир ва муъљизакор тасвир ёфтааст. Мутобиќи 

маълумоти А.Алимардонов ин ривоятњо бо ривоятњои дар китоби «Ганљинаи 

њикмат» дарљгардида, ки аз љониби Зиёуддин ибни Саидяњё дар соли 1873 

нашр гардидааст, як умумият доранд. Ў мегўяд мумкин аст, ки ин ривоятњо 

зери таъсири њамин китоб ба вуљуд омада бошанд [2, 8]. Аммо чи тавре, ки 

дар боло зикр намудем дар китоби «Бадоъе-ул-ваќое»-и Восифї низ дар 

бораи аз илми сењру соњирї бохабар будани Сино сухан рафтааст. Вале дар 

ин њикоят гуфта мешавад, ки Сино бо вуљуди донистани илми сењр соњир 

набуд ва аз ин илм барои манфиати хеш дар љодаи расидан ба ин бузургї 

истифода накардааст. 

Њамин тариќ, тасвири симо ва рафтори Сино тавассути љамъоварї 

тањќиќ ва табъу нашри ривоятњои вобаста ба Абўалї ибни Сино эљодшуда, аз 

љониби тазкиранависон ва пажўњишгарон аз замони зиндагонии худи ў, яъне 

аз асрхои X-XI, шуруъ шуда, дар замони Шўравї низ идома ёфтааст. Дар 

бораи пањлўњои гуногуни фаъолияти Ибни Сино олимон, фолклоршиносон 

ва пажўњишгарони тољик Садриддин Айнї, Абдулаѓанї Мирзоев, Бобољон 

Ѓафуров, Амрияздон Алимардонов, Додољон Обидов  ва инчунин, 

шарќшиноси варзидаи рус  Е.Э.Бертелс ва дигарон тавассути асару маќола ва 

рисолањои илмї ба хотири миёни мардум тарѓибу талќин намудани бузургии 
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шахсияти Ибни Сино ва нишон додани садоќати халќ нисбат ба ў корњое 

анљом додаанд. 

Шарќшиноси маъруфи рус Е.Э.Бертельс аз натиљаи тањќиќотњои илмии 

худ дар бобати рўзгор ва осори Ибни Сино ба хулоса омада, Синоро ба 

оташи зеризаминие шабоњат медињад ва ин шабоҳатдиҳӣ ҳашамати шахсият 

ва образи Шайхурраисро ба назарҳо ҷилва медиҳад: «Абўалї ибни Сино дар 

таърихи адабиёти халќњои Шарќи мусулмон эпизод нест, њодисаи тасодуфи 

нест, муаллифе нест, ки дар аснои наќл ё чанд сањифаро ба ў набахшида бошад. 

Абўалї Сино манбаи намоёни оташи зеризаминиест, ки ба силсилаи ќуллањои 

оташбор ѓизо медињад» [70, 70].  

Ин ташбењ гувоњи он аст, ки шахсияти Абўалї ибни Сино на танњо дар 

мамлакатњои Шарќ, балки дар Ѓарб низ маќому манзалати баланд дошта, 

нотакрор будани ин нобиѓаро дар љањон тасдиќ менамояд. 

Сардафтари адабиёти муосири тољик устод Садриддин Айнї на танњо 

дар бораи њаёт ва фаъолияти илмию адабии Ибни Сино яке аз аввалинњо 

шуда тањќиќоте навиштааст, балки дар бобати омўхтан ва муайян намудани 

хусусиятњои наќлу ривоятњои халќї, ки бо номи Абўалї ибни Сино 

вобастаанд, яке аз муњаќќиќони аввалини асри ХХ-и тољик ба шумор 

меравад.  

С.Айнї дар бораи наќлу ривоятњои Ибни Сино асари алоњида ва ё 

маќолаи махсуси илмї нанавиштааст, вале ў дар бораи ин ривоятњо дар 

китоби худ «Шайхурраис Абўалї Сино» (соли 1941), ки ба тањќиќи љараёни 

зиндагї ва мероси илмию адабии ин марди хирадманд бахшидааст, танњо 

баъзе фикру мулоњизањо дорад. Аммо њарчанд ки ин фикру мулоњизањо хеле 

кўтоњу мухтасаранд ва њамагї дар 5-6 љумла ифода ёфтаанд, моњиятан 

ањамияти илмї доранд. 

Устод Айнї дар ин китоби худ чанд ишора дорад, ки онњо дар бобати 

омўзиши ривоятњои оид ба Ибни Сино, тасвири шахсият ва намоди ӯ, дарки 

аќида ва муносибати нисбат ба ин асарњо доштаи устод Айнї аз ањамият 

холї намебошанд. Яке аз чунин ишорањо ба масъалаи омилњои асосии ба 

вуљуд омадани наќлу ривоятњои оид ба Ибни Сино ва дар байни халќ ба 
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таври васеъ густариш ёфтани онњо иртибот дорад. Устод Айнї дар ин бора 

навиштааст: «Шояд аз љињати аз одат берун олими бузург буданаш ва ба 

муносибати пешааш-табобат ба халќ наздик буданаш бошад, дар бораи 

Абўалї ибни Сино дар миёни омма афсонањои бисёре пањн шудааст» [1, 55].  

Чунон ки дида мешавад, С.Айнї сабаби ба вуљуд омадан ва дар байни 

мардум васеъ пањн гардидани наќлу ривоятњои оид ба Ибни Синоро аз 

донишманди беназир ва њамчун табиб ба дили халќ роњ ёфтани худи ў 

медонад, ки ба њаќиќат наздик будани ин аќидаро наќлу ривоятњои 

сершуморе, ки дар тўли солњои зиёд аз замони зиндагии худи ў сар карда то 

ба имрўз љамъоварї шуда, ќисман дастраси хонандагон гардидаанд, комилан 

ба тасдиќ мерасонанд.  

 Гуфтан мумкин аст, ки дар замони Шўравї низ нест олиме, ки дар 

бораи зиндагї, рўзгор ва осори Ибни Сино асаре ва ё маќолае нанавишта 

бошад. Дар ин ќатор олимони тољик њам шомиланд, ки яке аз онњо академик 

Бобољон Ѓафуров мебошад. 

Бобољон Ѓафуров низ баъди омўхтани осору рўзгори Сино ўро 

бузургтарин олими тиб, бењтарин файласуф ва нобиѓаи нотакрор номида 

чунин мегўяд: «Ибни Сино бузургтарин олими тиб, бењтарин файласуф, 

њайвонотшиноси дараљаи аввал, бењтарин донишманди соњаи биология, шоир, 

устоди наср, илова бар ин бузургтарин донишманди санъати мусиќї њисоб 

мешуд. Њељ як соњаи дониши он замон мављуд набуд, ки энсиклопедисти асрњои 

X-XI тољик онро наомўхта бошад» [70,70].  

Инчунин дар ин ќатор маљмўае, ки тањти унвони «Сурат ва сирати Ибни 

Сино» ба муносибати љашни 1000-солагии таваллуди Абўали ибни Сино аз 

љониби олимони Институти шарќшиносии Академияи илмњои Тољикистон 

(соли 1980) ба дасти хонандагон расида буд, шомил мегардад. Ин нахустин 

маљмўаи нисбатан мукаммали наќлу ривоятњои оид ба Ибни Сино буд, ки 

мурратибон њангоми тањияи он аз бењтарин нусхањои наќлу ривоятњои 

мавриди назар, ки аксаран манбаи китобї доранд, истифода намудаанд.  

Њамзамон олими дигари мо А.Алимардонов дар маќолаи худ, ки 

«Машњури асрњо ва мањбуби наслњо» унвон дорад, рўзгору осори Синоро 
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хеле даќиќ тањлил намуда, чунин менависад: «Замони давлатдории Сомониён 

(873-999) дар таърихи то инќилобии халќи тољик дурахшонтарин ва 

мусоидтарин давраи равнаќи забон, адабиёт, маданият ва соњањои гуногуни 

илму дониш њисоб меёбад. Дар ин давра як гурўњ адибон ва донишмандони 

соњибистеъдод зуњур кардаанд, ки ба воситаи осори адабї ва илмии 

гаронбањояшон дар роњи инкишофи соњањои мухталифи илму адаб ва тавсеаи 

тафаккури илмї ва адабї хизмати бузургро анљом дода, ба ганљинаи 

фарњанги башарї дурдонањои тоза зам намудаанд. Аз миёни ин нобиѓагони 

илму адаб бузургтарин ва машњуртаринашон Шайх-ур-раис Абўалї ибни 

Сино мебошад, ки њазор сол пеш аз ин дар осмони илму њикмати халќи 

соњибифтихори мо чун офтоби дурахшон тулўъ карда, бо мурури замон 

шуњрати оламгир пайдо намуд ва дар давоми асрњо ба нури маърифати худ 

илму дониши халќњои гуногуни Шарќу Ѓарбро мунаввар сохт» [2, 3]. 

Њамчунин фолкоршиноси тољик Додољон Обидов як ќисми наќлу 

ривоёти дар Ганљинаи фолклори тољик тайи ду-се дањсолаи охир 

гирдомадаро тавассути чанд маљмўаи хурду калони фолклорї, аз ќабили 

«Њакими мумтоз» (1980), Инчунин китоби «Њафт аллома» (1994), «Пирони 

сухан дар ќиссањои кўњан» (2009) чоп намудааст. 

Яке аз маљмўањои тартибдодаи устод Д.Обидов «Њафт пири сухансаро 

дар наќлу ривоятњо (дар мисоли наќлу ривоятњои тољикї)» (2010) ном дорад, 

ки дар он муҳаққиқ дар ќатори ривоятњои халќие, ки нисбат ба шоиру 

нависандагони классики форсу тољик аз ќабили Абўабдулоњи Рўдакї, 

Абулќосим Фирдавсї, Носири Хусрави Ќубодиёнї, Љалолиддини Румї, 

Камоли Хуљандї, Абдурањмони Љомї гирдоварї ва тањќиќ шудаанд, 

ривоятњои оид ба Абўалї Синоро низ љой додааст. Устод дар ин китоб ба 

таври мухтасар дараљаи омўхта шудани ривоятњо ва мундариљаи ѓоявии ин 

ривоятњоро тањлил намудааст. Инчунин Д.Обидов илова ба нашри маљмўаву 

китобњо, боз тавассути маќолањои илмї дар баъзе рўзномањои љумњуриявї 

намунањои ривоятњоро дар бораи Абўалї Ибни Сино ба табъ расонидааст.  

 Њамин тариќ аз маълумоти сарчашмањои муътабар муайян мешавад, ки 

фаъолият ва зиндагиномаи Ибни Сино њанўз аз замони зиндагии худи ў оѓоз 
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гардида, тўли асрњо, инчунин дар замони шўравї то ба имрўз аз љониби 

олимони адабиётшинос ва шарќшиносони чї ватаниву чї хориљї мавриди 

омўзиш ќарор гирифтааст. Њамин омўзишу тањќиќотњо ва маълумоти 

сарчашмањо сабаб гардидааст, ки дар сањифањои таърих Абўалї ибни Сино 

њамчун шахсияти таърихї шинохта шавад. 

Аз шарњи њол ва сарчашмањои истифода намудаи мо ба хулосае омадан 

мумкин аст, ки воќеан Сино аз рўи шахсият олиму донишманди фозил 

будааст. Зеро таърих на њама шахсони тасодуфиро дар сањфаи заррини худ 

сабт менамояд. Ба андешаи мо, мањз орифиву оќилї ва симои аслии худи 

Сино ўро то ба ин дараља шуњратманд намудаву то кунун тадќиќотњо дар 

бораи ў идома доранд.  

Ривоятҳое, ки аз тарафи уламои дигар ва таърихшиносон дар осори 

илмию таърихӣ сабт шудаанд, маҳз симои таърихии Синро нишон медиҳанд. 

Аз ин рӯ мо дар ин қисмати таҳлил такя бар чунин нақлҳо ва ривоятҳо 

намудем. 
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Фасли 3: ШУҲРАТИ ИБНИ СИНО ВА НАҚШИ РИВОЯТҲО ДАР 

МУАЙЯН НАМУДАНИ ШАХСИЯТ ВА СИМО (ОБРАЗ)-И Ӯ 

 

Теъдоди зиёди нақлу ривоятҳое мавҷуданд, ки дар бораи паҳлӯҳои 

гуногуни ҳаёту фаъолияти Абӯалӣ ибни Сино эҷод ва мунташир гардидаанд. 

Маводи гирдоварда  собит менамояд, ки наќлу ривоятњои оид ба Ибни Сино 

аз нигоњи мавзўъ ва мундариља гуногунанд ва муњимтарин љињатњои марбут 

ба рўзгор, шахсият ва фаъолияти Ибни Синоро фаро гирифтаанд: Яъне 

мардум дар аксарияти наќлу ривоятњои халќї Ибни Синоро, чи хеле ки дар 

њаёт будааст, њамон тавр тасвир кардаанд. 

Аз ин рў, Абўалї ибни Сино дар миёни мардум бештар њамчун табиби 

маъруфу ѓамхор шуњрат ёфта, ќисми зиёди ривояту њикоятњои халќии нисбат 

ба ў дарљ гардидаро ривояту њикоятњои ба ин соњаи фаъолияти вай 

бахшидашуда ташкил медињанд. Њамзамон, мувофиќи сарчашмањо доир ба 

пањлўњои гуногуни фаъолият ва эљодиёти ин абармард аз љониби олимону 

муњаќќиќони фолклоршинос наќлу ривоятњои љолибе љамъоварї гардидаанд. 

Силсилае аз ин наќлу ривоятњо, ки намунаи онњо дар тўли солњои 

гуногун тавассути маљмўаю тазкирањо ва асарњои илмию бадеї манзури 

хонандагон гардидаанд, манбаи китобї доранд. Вале бо сабаби дар давоми 

асрњо тавассути аз насл ба насле ба таври шифоњї интиќол ёфтанашон ба 

дигаргунињо дучор омадаву тањрир шуда вариантњо пайдо кардаанд. 

Наќлу ривоятњое низ њастанд, ки онњо сирф мансуби адабиёти шифоњии 

тољикони Осиёи Миёнаанд ва намунањои ин навъ асарњоро хусусан дар бораи 

Абўалї ибни Сино дар бисёр шањру ноњияњои Тољикистон ва мањалњои 

тољикнишини Ўзбекистон метавон ба даст овард. Наќлу ривоятњое низ 

њастанд, ки танњо дар байни ањолии як вилоят, як шањр ва ё як ноњия 

интишор ёфтаанд. Њудуди густариши наќлу ривоятњои мавриди назар басе 

васеъ ва доманадоранд. Тибќи маълумоти баъзе манбаъњо ин гуна наќлу 

ривоятњо њатто дар давлатњои Туркия, Арабистон, Њиндустон, Покистон ва 

кишварњои Урупо доман пањн кардаанд. 
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Саволе ба миён меояд, ки наќлу ривоятњои оид ба ин ё он  адиб дар 

кадом кишварњо бештар густариш ёфтаанд? Эзоњи ин масъала њанўз аз имкон 

берун аст, фаќат њамин ќадар метавон гуфт, ки наќлу ривоятњои марбути 

шахсият ва фаъолияти эљодии ин ё он шахсон эњтимол дар мамлакате бештар 

густариш пайдо карда бошад, ки он шахс дар он мамалкат зиндагї ва кору 

фаъолият карда бошад. Наќлу ривоятњое, ки дар ин хусус эљод шудаанд, дар 

боби дувуми диссертатсия пурра мавриди тањлил ќарор дода шудааст. 

Вале њоло њамин масъала равшан аст, ки ба ин ќабил наќлу ривоятњо дар 

љойе ва дар њар маконе мардум њамеша алоќа ва таваљљуњи зиёде доранд ва 

намунањои онњоро дар мањфилу љамъомадњо, шабнишинињо, маъракањо, 

мењмонињо ва суњбату нишастњои хоса мегўянд, мешунаванд ва њифз 

менамоянд. Гуфтан ва шунидани ин асарњо ѓолибан дар маљлису 

конфронсњои илмии бахши адабиётшиносї ва њангоми тадриси њаёт ва 

эљодиёти ин адибон дар донишкадањо ва макотиби тањсилоти мутавассита аз 

љониби олимон, устодон ва муаллимон низ ба вуќўъ меоянд. 

Наќлу ривоят ва њикояњое, ки дар бораи ибни Сино то кунун ба даст 

даромадаанд, аз он љињат љолибанд, ки дар онњо зиндагинома, хислат, 

рафтору кирдор ва фаъолияти илмию адабии Ибни Сино воќеъбинона ва ба 

таври дилчаспу хотирмон ба тасвир омадаанд. Дар ин асарњо халќ аз рўи 

дониш, фањмиш ва пиндошти худ кўшидааст намояндаи илму адаби миллати 

худро мувофиқи тасаввури худ  нишон дињад. 

Аз мутолиаи наќлу ривоятњои мавриди бањс маълум мегардад, ки дар 

онњо масъалањои муњимтарини ахлоќ ва тарбия мавриди баррасї ќарор 

гирифтаанд. Дар ин ривоятњо хусусан ѓояњои некию накўкорї, инсонпарварї, 

њимматбаландї ва тарѓиби омўзиши илму дониш ва амсоли инњо аз 

бузургтарин ва заруритарин мањаки ахлоќї дониста мешаванд. Ин ривоятњо 

собит менамоянд, ки соњиб будан ба хислатњои неки инсонї аз азимтарин ва 

мумтозтарин саодати зиндагї ва муњимтарин омилњои ифтихори њар як фард 

аст, ки ин гуна масъалањо ва ѓояњо бо масъалањои ѓояњои асарњои доир ба 

ахлоќ ва одоб навиштаи ин адиб ва донишманд созгору мутобиќанд. 
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Бино ба муњтавои ривоятњо Ибни Сино шахсе будааст, ки доимо ѓами аз 

дарду ранљ халос намудани мардумро мехўрад ва таъмини саломатии одамон 

барои ў аз бузургтарин ќарзњои инсонї ба ҳисоб мерафтааст. Сино њамеша 

кўшиш ба харљ додааст, ки тавассути илму дониши хеш ба мардуми бечора ва 

дармондагон кўмак намояд. Њамчунин, ба ин васила бањри сайќал додани 

донишу малака ва ба комёбињои назаррас ноил шудан низ кўшиши зиёд 

намудааст. 

Вай њамчун донишманди беназири илми тиб ва њакими ѓамхору 

мењрубон асрори табобатии чандин гиёњро кашф намуда, онњоро барои 

рафъи беморињо тавсия кардааст. Хосияти бешумори зањри мор ва 

њазорсипандро низ бори аввал Ибни Сино ошкор сохтааст. Ба аќидаи халќ, 

асрори шифобахшии чойи кўњї, њулбўй, пудинаро низ нахустин бор Сино 

муайян кардааст. Дар ривоятњо инчунин ќайд карда мешавад, ки аввалин 

касе, ки шулукро барои аз бадан дур сохтани хуни мурдор ва асалро барои 

табобати марази гўш тавсия намудааст, Ибни Сино мебошад. 

Як нуктаро ёдовар шудан ба маврид аст, ки Абўбакри Розї (865-925) 

низ илми тибро аз њама охир омўхт ва ѓайри душвор мепиндошт. Ин љо дар 

бораи илми тиб душвор нест гуфтани Ибни Сино њаминро бояд ба назар 

гирифт, ки аввалан баъди ба дараљаи олї омўхтани тамоми донишњои 

замона, хусусан илмњои табиї ва риёзї, албатта тиб ѓайри душвор ба даст 

меояд. Сониян, албатта дар шахси Абўалї Сино истеъдоди фавќуллода вуљуд 

дошт.  

Дар осори табиї-илмии Ибни Сино, ки бештар хусусияти фалсафї 

доранд, баъзе назарияњои олимони Юнони ќадим тасњењ ва баъзеашон рад 

шудаанд. Масалан, ў бар хилофи Феофраст, ки аз љонибдорони назарияи худ 

ба худ пайдо шудани растанињо буд, назарияи танњо аз тухм пайдо шудани 

онњоро пешнињод месозад ва вобастагии байни муњиту растанињоро возењ 

тасвир менамояд. Њамаи ин далели он аст, ки Ибни Сино пайрави одии 

пешиниёнаш нест, балки олими эљодкор ва ихтирокор мебошад ва назариёти 

ў ањамияти илмии худро то ба њол аз даст надодааст. 
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Њамзамон Абўалї ибни Сино дар мамлакатњои Шарќу Ѓарб чун 

пизишк (табиб)-и њозиќ, чун «амири пизишкон» шинохта шудааст зеро дар 

такомули илми тиб, санъати табобат, тарбияи пизишкони њозиќ, ривољу 

равнаќи бахшњои гуногуни тибби назариявї ва амалї сањми бењамто 

гузоштааст. Хизмати Синоро барои илми тиб ба тариқи хулоса ин тавр  

ҷамъбаст кардаанд: 

1. Ӯ тибро пурра аз афсунгариву љодугарї ва девпарастї озод намуд. 

2. Вай тибро ба чорчўбаи илм, яъне ба шакли илми тањлилї ва 

тасдиќшаванда дохил кард. 

3. Ӯ тибро аз парешонињову зиддиятњои байни мактабњои гуногун ё 

системањои гуногуни тиббї озод намуд. 

Дар асоси љамъбасти таљрибаи амалї ва назариявии тибби авестоиву 

сосонї, таљрибаи юнониву румї, арабї ва дигар халќњо системаи нави 

тиббиро таъсис дод, ки он пурра дорои шакли байналмилалї мебошад. 

Њамин тавр, корњое, ки дар соњаи гирдоварї, нашру табъ ва тадќиќи 

наќлу ривоятњои дар бораи Ибни Сино эљодшуда сурат гирифтаанд, як 

масъаларо равшан менамоянд: он наќлу ривоятњои халќиро, ки бо номи 

Ибни Сино алоќаманданд, то њадди имкон њар синф ва њар гурўњи иљтимої 

ба манфиати худ истифода бурдааст, ки ин, албатта, њодисаи аввалин дар 

таърих нест. Љой доштани чунин њодисаро на фаќат дар мисоли ривоятњо, 

балки дар мисоли жанрњои дигари фолклорї низ мушоњида кардан мумкин 

аст. 

Њанўз наќлу ривоят ва њикояњои оид ба ин абадмард эљодшуда ба таври 

кофї гирдоварї нашудаанд. Яќинан дар бораи ў дар байни мардум наќлу 

ривоят ва ќиссаву афсонањо њанўз хеле зиёданд, ки љамъоварї, танзим, нашру 

табъ ва тањќиќу баррасии жарфи онњо аз вазифањои пурифтихори 

пажўњишгарони риштаи адабиёт ва фолклор хоњад буд. 

Аз ин рў, тањлилу баррасии наќлу ривоятњои мардумї дар бораи ин 

нобиѓаи љањонї ва тањќиќи амиќу њамаљонибаи фикру аќидњои олимону 

донишмандони њар давру замон ба чанде аз саволњои мубрами робитаи 

фарњангї ва адабии мардумони кишварњои форсизабон ва дорои тамаддуни 
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муштарак, ки то ба имрўз бањсталаб мондаанд, посухњои судманде хоњад дод. 

Инчунин равобит ва таъсири мутаќобилаи адабиёти китобї ва шифоњиро 

равшан месозад ва манбаи муфиду арзишманде барои тавзењ ва равшан 

сохтани бисёре аз љанбањои муњими осори фолклорї ва адабиёти китобї 

мањсуб мегардад. 

Њамчунин бояд ќайд намуд, ки як гурўњ донишмандон, олимон ва   

шарќшиносони Шарќу Ѓарб дар ситоиши Абўалї ибни Сино аќидањои љолиб 

ва пурмуњтаво гуфтаанд. Абуњомиди Козарунї, ки дар (асри XII) зиндагї 

кардааст, аќидаи худро нисбат ба Ибни Сино чунин иброз медорад: «Абўалї 

Сино устоди њукамои ислом аст. Толибони њикмати назария ва табибон баъди 

Арасту ва Афлотун аз таснифот ва осори ў истифода карда, манфиат 

бурдаанд ва аз ин љињат ўро муллаќаб ба Шайхурраис намудаанд» [2, 86]. 

Ё ин, ки љои дигар Абўубайди Љузљонї, шогирди садоќатманди Ибни 

Сино иброз доштааст: «Мегўянд, ки вай дар кўдакї аз зеботарин мардуми 

рўзгор буд ва гузарњо дар камин мебуданд, њангоме ки аз хона ба масљиди љомеъ 

мерафт, бар зебоии љамолаш бингаранд» [89, 6]. 

Бояд тазаккур дод, ки ин аќидањо ба пањлуњои гуногуни кору фаъолият 

ва њаёту зиндагии Ибни Сино тааллуќ гирифта, эътиќоду садоќати љомеаи 

љањониро нисбати ин нобиѓаи нотакрор таљассум менамоянд.  

Таҳлили ин гуфтаҳо собит месозад, яке Ибни Синоро манбаи нињонии 

оташи зеризаминї, ки як силсила ќуллањои оташфишонро ѓизо медињад, 

дигаре таъсири дар љараёни афкори  шарќиён расонидаи мероси илмии ибни 

Синоро то дараљае бузург мењисобад, ки барои исботи он далел овардан њам 

њољат намедонад ва сеюмї Абўалї Њусайн ибни Абдуллоњ ибни Синоро яке 

аз он шахсони бузург медонад, ки асарњояш ифтихори на танњо як миллат ва 

мардумони мазњаби људогона, балки тамоми инсоният аст.  

Бояд ќайд намоям, ки аз муњтавои њамаи ин фикру аќида ва ситоишњо 

ба хулосаи омадан мумкин аст, ки њамаи он ривоятњое, ки оид ба кору 

фаъолият ва њаёту зиндагии Ибни Сино ба вуљуд омадаанд, манбаи китобї 

доранд ва дар асоси фикру аќидаи олимону донишмандон ва аксаран дар 

заминаи таљрибаю кашфиётњои амиќи доманадори илмии худи Ибни Сино 
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арзи њастї намудаанд. Аз ин љо ба хулосае омадан мумкин аст, ки ин аќидањо 

низ барои пайдоиши образи ривоятї ва бадеии Ибни Сино заминаи хубе 

гузоштаанд. 

Дар китоби Муњаммад бинни Сулаймон «Ќисас-ул-уламо» њикояте њаст, 

ки аз рўи бурљи ситорањо ва дар кадом ваќту соат дар батни модар пайдо 

шудани Ибни Сино сухан рафтааст: «Гўянд дарвеше бар падари Абўалї 

мењмон шуд. Пас аз сарфи ѓизо дарвеш ба падари шайх гуфт: 

- Ман мехобам ва ту бедор бош. Имшаб ситорае дар фалон мавзеи осмон 

тулуъ мекунад, фавран маро бедор кун, ки маро шуѓле аст, ки бояд анљом 

дињам. Пас дарвеш дар хоб шуд. Ва падари Абўалї Сино њамчунон бедор 

нишаст ва чун дид ситораи мавъуд дар фалон мањал тулуъ кард, ќувваи 

шањвияи ў ба хаяљон омад. Ночор ба утоќи зављаи худ рафт ва бо ў мувоќеа 

намуд, сипас ѓусл кард ва ба суроѓи дарвеш омад ва ўро бедор кард. 

Дарвеш чун ба осмон нигарист, дид ситора аз мањалли мавуд таљовуз 

кардааст. 

Ба падари Абўалї эътироз кард, ки маро дер бедор кардї ва ваќт 

гузаштааст! 

Падари Шайх кайфияти воќеаро бо дарвеш дар миён нињод. 

Дарвеш гуфт: - Муборак бод, бар ту, ки барои ту валаде пайдо хоњад 

шуд, ки аъљубаи замон ва вањиди даврон бошад. Пас Шайх ба вуљуд омад.» [2, 

86]. 

Аз мазмуни ривояти мазкур алоқаи мустақими онро бо ривоятҳои 

дигар, аз ҷумла хостани шогирдон аз Сино то даъвии нубуват кунад ва ё ин 

ки дар ривояте Ибни Сино њамнишини паёмбар тасвир шудааст,  пай бурдан 

метавон. Яъне, Сино барои шогирдон ва ҳаводоронаш чунон азиз буд, ки аз 

ба дунё омадан то вақти аз дунё рафтанаш ба ӯ воқеаю ҳодисаҳои ба 

пайғамбарон иттифоќ афтодаро раво медиданд. 

Вай њамчун донишманди беназири илми тиб ва њакими ѓамхору 

мењрубон асрори табобатии чандин гиёњро кашф намуда, онњоро барои 

рафъи беморињо тавсия кардааст. Дар ин замина, дар баробари ривоёти 
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заминаи воќеӣ дошта, ҳатто нақлҳои соддалавҳона низ паҳн гардида буданд, 

ки ҳамоно ишора ба қобилияти кашшофӣ ва ҳунари табибии Сино 

мекарданд. Муҳим ин буд, ки дар чунин ривоятҳо образ ва амали ибни Сино 

содда ва тибқи тасаввур ва ҳатто тарзи баёни омиёна тасвир мешуд. Чунончи, 

дар ин ривоят:  

«Рўзе ибни Сино шогирдонашро ба назди худ хоста, бо дасташ ба тарафи 

як ќоѓазпора ишора кардан гирифтааст. Шогирдон ќоѓазпораро гирифта 

дидаанд, ки дар рўи он ин тавр навишта шудааст. Дар осмон занбўру дар замин 

шулук. Инро хонда шогирдон фањмиданд, ки шулук ба хуни мурдору асал ба 

марази гўш даво будааст.» [42, 103]. 

Чуноне ки ќайд шуд, аз маълумоти сарчашмањо бармеояд, ки Ибни 

Синоро бештар фаъолияти табибии ў машњури љањон гардонидааст. Дар 

воќеъ Абўалї ибни Сино аз зумраи он мардони бузурги таърихиест, ки ба 

шарофати ќобилияти баланди илмиаш дар ќатори намоёнтарин арбобони 

маданияти пешќадами љањон меистад. Эљодиёти доманадори ин мутафаккири 

забардаст њанўз дар овони барњаёт буданаш донишмандони маъруфи 

Шарќро дар њайрат оварда буд. Асарњои илмии Ибни Сино баъдтар тамоми 

мамлакатњои Ѓарбро тасхир кард ва то асри XYIII «Ал-ќонун-фи-тибб»-и ў 

китоби асосии соњаи тиб ба шумор мерафт. 

 Њамчунин, халќ дар пиндори худ симои њакимону бузургонро бо 

якдигар омезиш медињад ва ин боис гардидааст, ки дар баъзе наќлу ривоятњо 

номи ќањрамон иваз мешавад. Миёни наќлу ривоятњои ба Ибни Сино 

нисбатдошта низ ривоятњое њастанд, ки муњтаво як асту лекин ќањрамонро 

гоњ Ибни Сино ва гоње Луќмони Њаким ном мебаранд.  

Инчунин, вобаста ба ин мавзўъ дар байни халќ чунин як аќидаву 

боварї њаст, ки гўё Луќмони Њаким номи Абўалї ибни Сино аст ва ин 

тахаллус ба мартабаи олї ва шуњрати нињоят баланд расидани ўро дар илми 

тиббу фалсафа нишон медињад. Аммо чунин аќида ба њаќиќати таърихї 

мувофиќ намеояд, зеро номи Абўалї ибни Сино дар илм худ як бањри 

бекарон аст. Аз Луќмони Њаким ѓайр аз панд ва зарбулмасалњои мансуб ба 

он дигар ягон осоре вуљуд надорад, ки мо онро аз љињати њаљму мазмун бо 
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осори Ибни Сино ва дигар олимон муќоиса намоему Луќмонро ба воситаи 

асарњояш шиносем ва бањо дињем. Пажўњишгар ва гиёҳшиноси тоҷик 

Ю.Нуралиев дар хусуси киёси ин ду шахсияти таърихӣ чунин андешаеро баён 

намудааст: «Луќмони Њаким ё рамз бошад ё симои таърихї мо набояд ўро 

њељ гоњ бо Ибни Сино ва дигар сардафтарони тибби форсу тољик омехта 

намоем. Зеро њар яки онњо дар таърихи илму адаб маќоми махсуси худро 

доранд.» [40, 5]. 

Нависандаи маъруфи асри XVI тољик Зайниддин Мањмуди Восифї 

сањми Абўалї ибни Синоро дар соњаи њикмат ва фалсафа бањо дода чунин 

менависад: 

  Чунон дар илми њикмат гашт комил, 

К-аз ў љусти Арасту њалли мушкил. 

Гар Афлотуну Луќмон зинда гаштї, 

Зи рўи њикмат ўро банда гаштї. 

Мусоњиб гар ба ў будї Сикандар, 

Кунун мебуд чун Хизри паямбар [15, 1517]. 

 

Чи тавре ки аз маънии мисрањо маълум мегардад, Восифї Луќмонро 

дар ќатори Арасту (Аристотель) ва Афлотун (Платон) хилофи аќидаи 

Ю.Нуралиев Луќмони Њакимро на рамз ё симо, балки њамчун шахси таърихї 

нишон дода, сањми Ибни Синоро бошад, дар инкишофи илми њикмат ва 

фалсафа аз њар сеи онњо баландтар мешуморад. 

Абўалї ибни Сино бо ин њама истеъдоду ќобилияти фавќулода, аќлу 

заковати њайратангез дорои хислатњои њамидаи инсонї буда, бо шарофати 

аќлу дониш ва хиради оламгираш дар миёни њамватанону њаммиллатонаш 

обрўю эътибори зиёд дошт. Аз ин рў, дўстону њаводорони ў шахсияташро 

бузург дошта, дар бораи рўзгор ва фаъолиятњои илмию адабиаш наќлу 

ривоятњои рангину хотирмон гуфтаанд.  

Чуноне ки ќайд намудем, тасвири шахсият ва симои Абўалї ибни Сино 

фарогири пањлуњои гуногуни фаъолияти ў мебошад. Ин абармард бо вуљуди 

номусоидии замон, ноњамворию гирифторињои зиндагї (гурезагї, таъќиботи 
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мухолифон, мањбусї, хизмати дарбор) ва кўтоњии умр бо поймардии зењни 

тоза, аќли расо, ќувваи њофизаю идроки фавќулњад, истеъдоди бузург ва 

љидду љањди пайвастаи худ тамоми комёбињои илмии то асри Х ба даст 

овардашударо ба таври муфассал ва даќиќ омўхта, доир ба соњањои илму 

дониш дар њудуди 450 асари хурду калон таълиф менамояд. Ў њамчун 

донишманди даќиќназар дар осори илмии худ аз як тараф, муваффаќиятњои 

дар соњањои гуногуни илму дониш дарёфтнамудаи мутафаккирони даврањои 

гузаштаро ба таври равшан ва сањењ љамъбаст карда, аз тарафи дигар, 

нуктањои асосию муњимми ба миён гузоштаи онњоро эљодкорона инкишоф 

медињад ва дар айни замон доир ба мантиќ, риёзиёт, њайат, мусиќї, тиб, 

санъат, назмшиносї, луѓат ва дигар илмњо афкори назариявї ва амалии зиёди 

бикру тоза баён менамояд. Аз ин љост, ки осори илмии ин фарзанди 

номовари халќи тољик зуд мавриди таваљљуњ ва омўзиши ањли илму дониши 

мамлакатњои Шарќи Наздику Миёна ва Ѓарб ќарор гирифта, дар тўли 

ќарнњо омўзандагони фалсафа ва дигар ќисматњои илмњои њикматро саргарм 

сохт. Аќидаву назариёти ў баъди Арасту аз љониби аксари мутафаккирон 

дурусттарин ва сањењтарин назарияњои илмї ва фалсафї эътироф карда 

шуданд. Худи Абўалї ибни Сино бошад, аз љониби донишмандони бузурги 

даврањои гуногуни Шарќу Ѓарб дар радифи машњуртарин бузургони илму 

њикмати Юнон, Рим ва Искандарияи ќадим гузошта шуда, дар фалсафа ва 

тиб Арасту ва Љолинуси сонї шуморида мешавад.  

 Бояд хотирнишон сохт, ки дар таърихи њазорсолаи баъди вафоти 

Абўалї ибни Сино аз мамлакатњои гуногуни Шарќ дар даврањои мухталиф 

як силсила донишмандони бузург ва соњибистеъдод зуњур карда, бо осорашон 

дар инкишофи тафаккури илмии ин ё он давр ё халќ сањми намоён 

гузоштаанд. Аммо доираи таъсир ва шуњрати њељ яке аз онњо аз њудуди як 

давр ва ё худ як ё ду мамлакат берун намебарояд. Шуњрату нуфузи 

Шайхурраис бошад, дар тамоми даврањо бо вуљуди интиќоду эродњои як 

гурўњ уламои таасубпеша идома ёфта, тамоми Машриќзаминро фаро 

мегирад. Эътирофи бузургии таълимот ва нуфузи афкори Абўалї ибни Сино 

дар асрњои миёна то дараљае пурќувват мебошад, ки донишмандон ва 
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муаллифони асарњои илмї афкори илмї ва фалсафаи мардуми Ховарзаминро 

ба ду ќисм: «афкори ќудамо» ва «афкори мутааххирин» ё худ «то Абўалї 

ибни Сино» ва «баъд аз Абўалї ибни Сино» људо карда, таълимоти Ибни 

Синоро ба сифати марказ ќарор додаанд, ки он њамчун њалќа ин ду ќисматро 

ба њамдигар мепайвандад. Сабаби асосии ба чунин маќоми баланд сазовор 

гардидани Абўалї ибни Сино дар он аст, ки ў аз як тараф, дар осори худ 

афкору аќидањои њакимону файласуфони машњури ќадим, махсусан Юнонро 

бо мањорат љамъбаст намуда, њамчун давомдињандаи анъанаи онњо ба шумор 

меравад ва аз тарафи дигар, њамчун донишманди нуктасанљ ва ихтирокор 

афкору назариёти њакимони ќадимро тавсиа ва такмил дода, ба онњо афкори 

назариявї ва хулосањои муњими илмии тозаро илова менамояд ва ба њамин 

восита дар илми њикмат давраи навро оѓоз менамояд. Дар осори 

донишмандони асримиёнагї, бо унвонњои «афзат-ул-мутааххирин» ва «ало-

ул-халќ» ёдоварї намудани Абўалї ибни Сино ба эътироф кардани сањми 

бузурги ў дар такмили афкори файласуфони ќадим ва асосгузори давраи нав 

дар илми њикмат шуморидани вай гувоњї медињад. Аз љумла, донишманди 

маъруфи асри ХII форсу тољик Низомии Арўзии Самарќандї ба њамин маънї 

ишора намуда менависад:  

«Чањор њазор сол бувад то њукамои авоил љонњо гудохтанд ва равонњо 

барбохтанд то илми њикматро ба љое фуруд оранд, натавонистанд. То баъд аз 

ин муддат њакими мутлаќ ва файласуфи аъзам Аристотолис ин наќдро ба 

ќистоси мантиќ бисахт ва ба мањаки њудуд наќд кард ва ба миќёли ќиёс 

паймуд, то шакку райб бархост ва мунаќќању мунаќќаќ гашт. Ва баъд аз ў дар 

ин њазору понсад сол њељ файласуф ба кунњи сухани ў нарасид ва бар љодаи 

сиёќати ў нагузашт, илло афза-ул-мутааххирин, њаким-ул-машриќ, њуљљат-ул-

њаќ, ало-ул-халќ Абўалї ал-Њусайн ибни Абдуллоњ ибни Сино…» [38, 60]. 

 Инчунин сањми бузурги Абўалї ибни Сино дар роњи инкишофи илми 

њикмат ва тозахаёлию навоварии ў дар ин соња дар миёни ањли илму адаби 

мамлакатњои исломии Шарќ то андозае шуњрат ёфта будааст, ки вай монанди 

суратгарии Монї њамчун амри маъруф дар назм ба сифати образи шоирона ё 

худ воситаи барљаста ва возењтар тасвир карда шудааст. 
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Масалан, донишманди маъруфи асри XIV Њиндустон Абулфазли 

Алломї дар «Акбарнома» хуррамию сарзабзии айёми бањору иди Наврўзро 

тасвир карда, барои таќвияти фикраш байти зеринро меорад, ки дар он 

гуногунрангии чаманзор ба фикри Абўалї ибни Сино монанд карда 

мешавад: 

«Љањон аз наќши ќудрат шуд чу суратхонаи Монї, 

Чаман аз нури њикмат шуд чу фикри Бўалї Сино». 

 

Агарчи ин байт зоњиран, як чизи оддї ба назар мерасад, вале дар асл 

вай бар замми баъзе далелњои дигар ба он гувоњї медињад, ки таълимоти 

Ибни Сино дар нимљазираи Њиндустон њам шуњрати босазо ёфта, бузургї ва 

азамати ў аз тарафи ањли илму адаби он диёр низ эътироф гардидааст. 

Сањми Абўалї ибни Сино дар роњи ривољу равнаќи дигар соњањои илми 

асримиёнагї, аз љумла дар инкишофи тиб, риёзиёт, табииёт, илоњиёт, 

њандаса, њайат, фиќњ, нуљум, назарияи мусиќї ва санъат, адаб, назмшиносї, 

арўз, услубшиносї, фонетика ва монанди инњо њам бузург мебошад. Ў њамчун 

донишманд доир ба тамоми илму фанни замони худ ё асарњои људогона 

таълиф намудааст ва ё дар дохили асар ба ин ё он илми муайян 

бахшидашудааш боб ё ки фасли људогонае овардааст. Нуќтаи асосии њамаи 

асарњо ва таълимоти Ибни Синоро нишон додани бузургии аќлу хирад ва 

зарурияти љустуљўи мунтазам, ки ба аќидаи ў моњияти зиндагии инсон дар 

онњост, ташкил менамояд. Руњи љўё ва дили бузурги ин њакими њаќиќатљў ба 

он нигаронида шуда буд, ки инсонро аз нокомињою мушкилотњои зинадгї 

озод карда, аз бими марг наљот бахшад. Доир ба ин мавзўъ дар китоби 

«Чањор маќола» њикояте оварда шудааст, ки гўё шахсеро, ки мардум мурда 

пиндошта мехостанд ба хок супоранд бо хоњиши Ибни Сино, ки медонист он 

шахс зинда аст ба ў месупоранд. Ибни Сино дар миёни як чанд рўз он шахсро 

табобат намуда дубора ба њаёт бармегардонад. Инчунин дар миёни мардум 

низ ривояте, бо унвони «Њамоми Бирез! Бирез!» [42, 103] мављуд аст, ки бори 

дигар он њама кўшишу талошњои Ибни Синоро барои аз марг наљот 

бахшидани иносният тасдиќ менамояд. 
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Комёбию муваффаќиятњои дар роњи равнаќи соњањои гуногуни 

назариявї ва амалии илми тиб ба даст овардаи ў то андозае бузург 

мебошанд, ки онњо табибони машњури айёмї зиндагии вай ва даврони 

минбаъдаро дар њайрат гузоштаанд. Бесабаб нест, ки Абуалї Сино дар миёни 

оммаи мардум низ пеш аз њама њамчун табиби њозиќ ва беназир шуњрат 

ёфтааст. Нависандаи маъруфи асри XVI тољик Зайнуддин Восифї дар илми 

тиб машњур гардидани Ибни Синоро зикр карда менависад: «…Њар маъюбу 

маќтул-ул-тамаъро, ки ба пеши ў овардандї, ўро филњол муолиља кардї ва њељ 

муолиљаи вай тахаллуф нанамудї» [15, 1538]. 

Ба ѓайр аз наќлу ривоятњои шифоњии миёни мардум машњур буда доир 

ба Абўалї ибни Сино як ќисм ривояту њикоятњое мављудан, ки онњо дар 

даврањои пеш ба шакли китобї даромада, дар сарчашмањои адабї, таърихї 

ва маљмўањои њикоёту ќиссањо сабт гардидаанд. Дар ин соња баъзе корњо ба 

анљом расидааст, ки барои иљрои баъзе масъалањо заминаи воќеї фароњам 

овардааст. Аз ин миён рисолаи А.М.Мирзоев «Њикоятњо оид ба Ибни Сино 

ва шахсияти ў» (1953) муњим буда, мазмуни мухтасари наќлу ривоятњои дар 

«Бадоеъ-ул-ваќоеъ» ва баъзе китобњои дигар доир ба Абўалї ибни Сино 

дарљгардидаро наќл мекунад. 

Њамчунин дар Туркия китобе бо унвони «Ибни Сино» (1937), ки дар он 

наќлу ривоятњо оид ба Ибни Сино оварда мешавад нашр гардидааст. Як 

ќисми ривоятњои мазкур ба ривоятњои дар китобњои форсї-тољикї дарљ 

гардида умумият дошта, бузургии аќлу дониши Абўалї ибни Синоро тавсиф 

менамояд. 

Абўалї Сино на танњо дар роњи тавсиаю инкишофи соњањои гуногуни 

илм сањми калон дорад, балки дар адабиёт ва ривољу равнаќи насру назм низ 

маќоми арзандаро ишѓол менамояд. Ибни Сино дар баробари ба забони 

арабї навиштани аксарияти китобњои худ баъзе асару рисолањои илмї ва 

порчањои шеъриашро ба забони модарии хеш таълиф намуда ба ин восита 

дар роњи ташаккул ва инкишофи насру назми тољик њам хидмати арзандаро 

анљом додааст. «Таъсири равиш ва усули дар таълими насри илмї ва назм 

пешгирифтаи Абўалї ибни Сино бо вуљуди бо мурури замон таѓйирот 
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пазируфтаи дар осори илмї ва ашъори дар ќарнњои минбаъда таълифгардида 

мушоњида карда мешавад» [2, 6]. 

Маълум мешавад, ки ба болои ин њама илмњои њаќиќии љањонї дар 

мусиќї, шеър ва адабиёт њам шуѓл кардани ин олими бузург танњо як њавас 

набуда, - мегўяд устод С.Айнї, - балки «Бўалиёна» будааст. Бинобар ин, як 

ќисми «Донишнома»-ро ба мусиќї бахшидааст ва дар забони арабї њам 

«Алмадхалў ило саноатил- мусиќї» ном китобе навиштааст ва дар бораи арўз 

њам китоби људогонае ба ќалам гирифтааст [1, 47]. 

Дар миёни ањли илму адаб ва оммаи мардуми мамлакатњои Шарќи 

Наздику Миёна доир ба шахсияти Ибни Сино ривояту афсонањои зиёде ба 

вуљуд омадаанд, ки нисбат ба ягон донишманди гузаштаи Машриќзамин ин 

миќдор ривояту њикоятњо офарида нашудааст. Ҳамаи онҳо дар ибтидо 

маҳсули шуҳрати Сино буданд ва пас аз он ба таблиғи шуҳрати ӯ пардохтанд.   

 Гарчанде аз рўзгори Абўалї Сино то замони мо зиёда аз 1000 сол 

гузаштааст, вале то кунун шуњрати бузургии ў дар миёни халќи тољик ва 

тамоми дунё аз байн нарафтааст. Мардум тавассути наќлу ривоятњои љолиби 

худ дар доираи тавоноиаш номи ин абармарди љањониро то абад зинда нигањ 

дошта, бузургии ўро ба наслњои оянда њамчун ганљи арзишманду бемисл 

барои тарбияи насли наврас ба мерос мегузорад. Наќлу ривоятњое, ки дар 

бораи Абўали ибни Сино бањс мекунанд, кайњо боз диќќати ањли илму адаб 

ва њаводорони осори адабиёти дањанакиро ба худ љалб карда омадаанд. 

Сабаби чунин таваҷҷуҳу омӯзиш натанҳо дарк ва таҳлили шуҳрати Сино 

мебошад, балки инчунин, муайян намудани  шахсият, симои ӯ, амалу рафтор, 

муносибату муошират ва характеру портерети ин шахси нотакрор мебошад. 

Ин нақлу ривоятҳо барои чунин таҳлил судмандтарин сарчашма ба њисоб 

мераванд. 
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БОБИ II. ТАСВИРИ ШАХСИЯТ ВА СИМОИ 
АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО ДАР РИВОЯТЊОИ ШИФОЊИИ ТОЉИКЇ 

 

Фасли 1. ТАҲЛИЛИ ДОНИШИ ТИББӢ ВА ҲУНАРИ ПИЗИШКИИ 

АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО ДАР РИВОЯТҲОИ МАРДУМӢ 
 

Чуноне ки аз санањои воќеии њаёти Абўалї ибни Сино маълум гардид, 

шахсияти ў дар худи замони зиндагияш мавриди таваљљуњи хосу ом гардида 

буд. Мањз њамин таваљчуњ боис шуд, ки дар хусуси тарафњои мухталифи 

шахсият ва њунари Абўалї Сино ривоятњои њам ќобили ќабул ва њам 

муболиѓаомез дар миёни мардум пањн гарданд. Ќисмате аз ин ривоятњо 

заминаи воќеї дошта, онњо боиси боз њам шуњратманд гардидани номи Сино 

шуданд ва саргузаштњои вобаста ба њунари табиии ў аз зумраи чунин ривоёт 

мебошанд. Дар ин ќисмати диссертатсия ривоятњо ва саргузаштњои мардумї 

оид ба њунари пизишкии Сино тањлил гардида, симо ва хисолу муносибати ў 

њамчун як табиби њозиќ дар назари мардуми ќаторї ва њамчун як 

донишманди тиб дар миёни ањли њунару илму фарњанг нишон дода мешавад.   

Симои Абўалї Сино дар њама давру замон њамчун табиби њозиќ, 

табиатшинос, адабиётшинос, файласуф, шоир, омўзгор ва равоншинос 

маълуму машњур будааст. Аз маълумоти сарчашмањо ва китобу асарњои 

таълифнамудаи худи ў, аз асару рисолањои илмии муњаќќиќон ва наќлу 

ривоятњои мардумї бармеояд, ки Ибни Синоро бештар фаъолияти табибии ў 

машњури љањон гардонидааст. Ибни Сино ба омўзиши илми тиб хеле барваќт 

- аз сини 13-солагї оѓоз менамояд ва пас аз чанде ба муолиљаи беморон 

машѓул мешавад. Комёбињои Сино дар соњаи илми тиб чунон бузург аст, ки 

асару китобњои пурарзиши ў далели ин гуфтањост ва њамчунон, дар тамоми 

тўли таърих илми тиб аз онњо бањра мегирифт.  

Бояд ќайд намуд, ки мазмуни ривоятњо нисбати кору фаъолият ва 

зиндагии ин абармарди љањонї самтњои гуногун дорад. Аз ин рў, мо тасмим 

гирифтаем њар як самти онро дар алоњидагї тањќиќ намуда, ба чанде аз 

пањлўњои тасвири чењраи ў равшанї андозем. Барои анљоми чунин амал ба 
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мисолњои мушаххас мурољиат мекунем ва дар заминаи онњо чењараву 

характери табибии Абўалї Синоро ба риштаи тањлил мекашем.  

Чунин ривояте дар миёни мардум машњур аст: «Абўалї Сино ба табибї 

ном баровардагї буд. Њар рўз ба назди ў одамони бисьёр барои табобат 

меомаданд. Њамаи онњо ќатор менишастанд ва Абўалї њар кадомро дида, 

касалашро мегуфт ва табобаташро њам нишон медод. Як рўз вай аз љумлаи 

беморон як касро намебинад ва ба ў чизе намегўяд. Он бемор бо димоѓи сўхта ба 

хонааш меояду ба занаш мегўяд: 

 - Умри ман ба охир расидааст, њатто Абўалї њам ба ман чизе нагуфт. 

 Бемор дар њуљрааш парў зада, бо табъи хира мехобид. Як ваќте бедор 

мешавад, як мор аз шикофии девор баромада ба тарафи чамбараки шир рафт. 

Мор рафта ширро хўрду гардонда ќайъ кард. Љавонмард фикр мекунад, ки мор 

ба косаи шир зањр андохт, агар њозир њамон ширро хўрад кораш тамом 

мешавад ва дигар маргро поида азоб кашида намехобад. Љавонмард ширро хўрду 

дере нагузашта  дар баданаш гармї пайдо шуд. То бегоњ ањволи ў бењ  шуда ва 

то рўзи дигар сињат меёбад. Њафтаи дигар ў боз њамроњи беморон ба назди 

Абўалї Сино меравад. Абўалї Сино ўро дида: 

 - Шумо зањри мор хўрдед? - гуфта мепурсад. 

 Љавонмард воќеаи шударо наќл мекунад. 

 - Дуруст аст, касалии туро зањри мор дуруст мекард, чун ёфтани он 

мушкил буд, ман чизе нагуфтам. Ба ту толеъат мадад кардааст, - мегўяд 

Абўалї. 

 Бемор ба дониши Абўалї ањсан мехонад» [42, 100]. 

Мутобиќи муњтавои ривояти мазкур симои Абўалї ибни Сино њамчун 

табиби закї, ботаљриба ва рамузфањм тасвир шудааст. Бо як маротиба аз 

назар гузаронидани љавони ба ў мурољиаткарда, ба кадом беморї гирифтор 

будани ў ва давои дарди ўро дарк менамояд, вале аз сабабе ки пайдо 

намудани чунин даво, ки зањри мор аст, мушкил ва номумкин буд, ба љавон 

чизе гуфта наметавонад. Бояд гуфт, ки аз як тараф њамин беэътиноии Сино 

буд ки љавонро ба нўшидани шири зањрдор водор месозад. Агар Сино ба 

љавон давои дардашро мегуфт, ў ба хусусияти давої доштани зањри мор 
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боварї њосил накарда, ё ба нушидани чунин нўшдору љуръат њам намекард. 

Аз тарафи дигар, ин таљрибаи бомуваффаќияти Ибни Сино буд, ки њам 

љавонро аз марг наљот дод ва њам эътиќоди халќро нисбат ба табиби бењамто 

будани ў зиёда гардонд. Албатта, ин тањлил бар мабнои тафаккури мардуми 

ќаторї ва махсусан, беморон, ки муњтољи муолиља њастанд, асос ёфтааст. 

Агар аз нуқтаи назари дигар ба он нигоњ карда шавад, метавон то андозае 

заъфи Абўалї Синоро дар дасткўтоњ буданаш барои дарёфти дору, яъне 

зањри мор нишон медињад ва ба ин хотир, табиб аз ифшои дармон лаб фурў 

баста буд. Яъне, табиб њаќ надошт бе ягон сухану дилбардорї маризро љавоб 

дињад. Бовуљуд, тасдиќи пешакии “Шумо зањри мор хўрдед?” аз табиби ҳозиқ 

буданаш гувоњї медињад ва барои мардум њам њамин тарафи симои Сино 

писанд афтодааст. Гуфтан ба маврид аст, ки рамзи соњаи илми тиб, яъне мори 

дар сари коса истода низ дар асоси ривояти мазкур арзи њастї намудааст. 

Њамзамон имрўзњо муњтавои ин ривоят тавассути наворњои рекламавии 

телевизионї оид ба доруву дармонњо пайваста намоиш дода шуда, бори 

дигар миёни халќ густариш доштани ин ривоятро тасдиќ мекунад ва 

ќобилияти фавќулодаи Бўалї Сино дар дигар ривоятњо бо андаке дигаргунї 

низ ба назар мерасад, чунончи дар наќли зер омадааст: 

«Як ваќтњо дар тамоми шањри Бухоро касалии вабо пањн мешавад. 

…Подшоњи Бухоро барои пеши ин касалиро гирифтан њамаи уламою 

донишмандони мамлакаташро љамъ карда, ба онњо супориш медињад, ки илољи 

аз ин бало халос кардани мардумро ёбанд. Аммо њељ кас дар ин бобат чорае 

андешида наметавонад. …Одам монда Абўалиро ба пеши подшоњ гирифта 

меоянд.  

-Агар дар њаќиќат табиб бошед, чораи ин касалиро бинед! – мегўяд 

Подшоњ. 

Абўалї хоњиш мекунад, ки барои ў њазорсипанди бисёре љамъ карда биёранд. 

…Абўалї њазорисипандро дар мобайни шањр ѓун карда, онро дуд мекунонад. 

….Баъд аз ин ба тани одамони касал оњиста-оњиста љон медарояду касалї дар 

шањр барњам мехўрад. 
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Подшоњ ба аќлу дониши Абўалї ќоил шуда, ба ў пулу чизи бисёр медињад ва 

сад ањсану офарин мегўяд. Аз ин кори Абўалї одамон мефањманд, ки 

њазориспанд ба касалии вабо даво будааст» [46, 31]. 

Дар ривояти мазкур ба дониши гиёњшиносии Сино ишора шудааст. Яъне 

халќ дар њар ривоят зарра-зарра образи ин олими забардастро бо тасвири 

мањорату дониш ва аќли нозукбинаш эљод кардааст. Њамин тариќ, дар кулли 

ривоятњо як образи комили Абўалї Синои мардумї офарида шудааст. 

Истифодаи истилоњи «образи мардумї» дар ин маврид вобаста ба он аст, ки 

дар њар ривоят талабот, зарурат ва љањонбинию дониши гўяндагон низ ифода 

гардидааст ва симои Абўалї бар заминаи фањми мардум шакл пазируфтааст.   

Аз ин ривоят ва ривоёти ба ин монанд бар меояд, ки мардум кашфи 

хусусияти давогии ин гиёњро ба Абўалї Сино мансуб медонанд, ки бањри 

бењбуд бахшидани саломатии инсоният ва соњаи илми тиб аз худ мерос 

гузоштааст. Аз ин рў, халќ то ба имрўз ин гиёњи шифобахшро ба таври 

фаровон истифода мебаранд.  

Ривояте нисбат ба фаъолияти пизишкии Сино мављуд аст, ки дар он 

табиб дар заминаи њодисаи њузнангези марги писар, хусусияти давобахшии 

гиёњеро кашф намуда, аз он хулосаи таљрибавиро баровардааст. Ривоят 

чунин аст: 

«Як ваќт писари Абўалї Сино касал шудааст. Ибни Сино дорую дармон 

кардааст, аммо бемор сињат нашудааст. Баъд писараш вафот кардааст. Сино 

шиками ўро кафонда, аз пеши љигараш халтачаи зањрро гирифтааст. Дар 

халтача як чизи санг барин сахт будааст. «Ин чї бошад?» гуфта, халтачаро 

гирифта, ба лаби об рафтааст ва онро ба болои њулбўй монда, дасташро дар об 

шустааст. Дасташро шуста омада дидааст, ки њамон санги дар халтачаи 

зањр будагї об шудааст. Абўалї Сино аз дилаш гузаронидааст, ки «давои санги 

дар халтачаи зањр будагї њулбўй будааст. Агар инро пештар мефањмидам, 

фарзандамро аз чанголи марг халос мекардам» [46, 30]. 

Аз муњтавои ин ривоят бармеояд, ки гарчанде Абўалї Сино ба таври 

аъло донистани илми тиб ва кашфиётњои беназири худ дар ин соња, 

натавонистааст фарзанди хешро аз марг наљот дињад, вале марги писари ў 
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боиси як кашфиёти дигари олї дар илми тиб ва дорусозї гардидааст. Ин гиёњ 

дар илми тиб љойгоњи муайяни худро дошта, њанўз њам халќ аз он бо 

эътиќоди тамом васеъ истифода мебарад. 

Агар аз лињози њаќиќати воќеї ба ин ривоят назар андозем маълум 

мегардад, ки мутобиќи сарчашмањои таърихї Сино њељ ваќт оиладор нашуда 

буд ва фарзанде њам надошт. Инчунин, ривояти мазкур дар сарчашмањои 

дигар ба шахсияти таърихї - Луќмони Њаким нисбат дода мешавад. Ин як 

ќонунмандиии илми фолклоршиносї аст, ки онро вариантнокї меноманд ва 

хосияташ он аст, ки матнњои фолклорї дар натиљаи аз дањон ба дањон ва аз 

насл ба насл гузаштан ќаринањои гуногун пайдо мекунанд. Аз ин хотир, 

барои халќ њаќиќати он, ки Сино оиладор ва фарзанддор буд ё набуд, 

тафриќае надошт ва муњим ин буд, ки онњо њунари табибї ва хулосањои хуби 

табобатии ќањрамони худро месутуданд ва аз онњо истифода мекарданд.   

Вобаста ба мавзўи мавриди тањлил бояд ќайд намоем, ки дар миёни 

ривоятњои оид ба Луќмони Њаким љамъоваришуда, ривояти мазкур бо 

варианти дигар вуљуд дорад, ки ба таври мухтасар онро наќл мекунем: «Баъд 

аз фањмидани сабаби марги писараш Луќмони Њаким нисфи он сипурљи санг 

барин сахтшударо гирифта аз он дасти корд сохт. Аз миён чанд ваќт гузашт. 

Рўзе барои љамъ кардани гиёњњо вай ба сањро баромад. Пас аз итмоми кор 

кордашро дар байни пудиназоре фаромўш кард. Баъди 2-3 рўз барои кофтуков 

ба пудиназор баргашт. Кордашро пайдо намуд вале дид, ки дастаи корд 

тамоман об шудааст. Чунин њолатро дида, Луќмони Њаким хеле афсўс 

мехўрад ва бо худ мегўяд: 

- Акнун фањмидам, ки давои он дарди марговари писарам пудина будааст. 

Сад дареѓ, ки то њол ман аз ин бехабар будам» [39, 60-61]. 

Чуноне ки маълум гашт, аз љињати муњтаво ин ду ривоят бо њам 

њаммазмун буда, танњо ќањрамонњо бо номњои Ибни Сино ва Луќмони Њаким 

сабт шудаанд. Инчунин ду ривояте, ки мо ба тозагї навишта гирифтем, 

вариантњои дигари ривояти «Њулбўй» аст. Аммо гўяндаи аввали мо Ибни 

Синоро ба њайси «як мардак» ва гўяндаи дуюмї бараъкси гўяндаи аввала 

ќањрамонро Ибни Сино ном мебарад, вале мазмуни матни ин ду ривоят ба 
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њам хеле монанд буда, аз доштани вариантњои дигар низ дарак медињад. 

Чунончи: 

1. «Дар давра(њ)ои пеш дар давра(њ)ои ќадим як мардак будааст. 

Писараш касали санг доштаст. Рўзе ба пуштоба мерад, њамон љо-ба пудинаи 

лалмї будаст. Баъд кордаша дар даруни ѓилофакаш дар мобайни пудина 

мондаст. Мардака хоб мебарад, ай хоб мехезад, ки нўги ѓилофаке, ки аз пўст 

сохта шудааст об шудаст. Мардак баъд мефањмад, ки њамин пудинаи лалмї 

дору будаст. 

Афсўс мехўрад, ки њамин пудиная писарашба надодаст, агане вай сињат 

мешуд»[94, 1954].  

2. «Ибни Сино пас аз марги писараш шиками писарашро кушода санге, ки 

дар меъдаи писараш буд мегирад. Ў аз ѓами фироќи писараш ба боѓе рафта, дар 

лаби љўйи миёни пудиназор гиря мекунад. Чунон гиря мекунад, ки хобаш 

мебарад. Баъде, ки аз хоб бедор мешавад мебинад, ки санге, ки аз меъдаи 

писараш гирифта буд, дар болои пудина об шудааст. Баъд мефањмад, ки пудина 

ба санги меъда дору будааст [95, 1982]». 

Маълум аст, ки дар илми фолклоршиносї, пеш аз њама, њар як асар аз 

љињати вариантнокї дорои арзиши илмї буда, муњтавои омўзишу тањќиќ аз 

њамин нуќтаи назар бањо дода мешавад. Вобаста ба ин мо наметавонем ба 

гўиши ягон минтаќа иловае ё тањрире ворид созем. Аз ин рў, дар ривояти 

якум аз сабаби он ки гўянда бо лањљаи минтаќаи худ наќл мекунад ба маънои 

ривоят як каме костагї ворид сохтааст, вале ин боиси аз миён бурдани 

муњтавои ривоят нашуда, ба арзиши илмї доштани он халале намеорад. 

Њамчунон ки маълум гашт, ривояти дувум бо вуљуди таѓйиру иловањо ба 

Ибни Сино нисбат дода шуда, бори дигар тасдиќ менамояд, ки хусусияти 

давої доштани (њулбў) пудинаро барои меъда бори аввал Ибни Сино кашф 

кардааст ва ќањрамони дигаре, ки дар ин ривоят ба унвони писари Сино амал 

мекунад, њамчун образи ёрирасон барои тасдиќи донишманди илми тиб 

будани Сино хидмат менамояд.  

Инчунин вобаста ба ин мавзўъ ривояте бо номи «Чойи куњї» вуљуд 

дорад, ки дар ин ривоят низ хусусияти давої доштани чой дарљ шудааст ва 
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кашфи он ба ибни Сино марбут дониста мешавад: «Рўзе як зан касал шуда ба 

назди Ибни Сино рафтааст. Ибни Сино ўро дида гуфтааст: 

- Куљои шумо дард мекунад? 

- Дилам, - љавоб додаст зан. 

Абўалї ибни Сино як хел алафро ба зан дода фармудааст: 

- Њамин алафро љўшонда, обашро чор-панљ бор хўред, ин чойи куњї аст, аз 

њамин аљаб не, ки наѓз шуда равед. 

Зан алафро гирифта ба хонааш рафтааст ва онро љўшонда обашро хўрдан 

гирифтааст. Дидааст, ки дар њаќиќат дарди дилаш гум шудааст. Баъд зан ба 

назди Ибни Сино омада дар њаќќи вай дуои бисёр кардааст» [46, 33]. 

Чуноне тибќи маълумоти сарчашањо маълум аст, симои Сино дар наќлу 

ривоятњо гуногун офарида шудааст. Масалан, дар ривояти «Зањри мор» Сино 

ба як нигоњ фањмидааст, ки љавон ба кадом беморї гирифтор асту давои 

дарди ў зањри мор аст, вале дар ривояти «чойи кўњї» баръакс Сино аз зани 

бемор пурсидааст, «Куљои шумо дард мекунад?» ё дар мавриди он ки оё аз 

тарзи табобате, ки ў фармуд, ба бемории ин зан даво мебахшад ё не «аз њамин 

аљаб не, ки наѓз шуда равед» гуфта шудааст. Дар мавриди ин масъала гуфтан 

ба маврид аст, ки аз сабабе ки бемор зан аст ва дар он давру замон занњо 

рўйи худро аз мардони бегона паноњ медоштанд, Сино ин занро ба таври 

дуруст ташхис карда натавониста аз худи ў савол мекунад, ки куљояш дард 

мекунад ва аз суханони ў мефањмад, ки зан ба кадом беморї гирифтор ва ба 

дардаш кадом намуди гиёњ дору аст. Барои мардум зарур аст тавассути чунин 

ривоятњо як тарафи дигари симои ќањарамонашро, аниќтар як хислати 

дигари њамидаи Абўалї Синоро, яъне порсогии ўро нишон дињад. Бар замми 

ин, дар ин ривоят ду хислати Сино зикр шудааст, ки яке мустаќиман, яъне 

њунари ў дар пешбинии пешгирии дард ва дуюм, хислати пасипардагиаш - 

пайрави шариати Ислом будан ва эњтиром гузоштан ба анъанањову 

суннатњои аљдодї хулоса шудаанд. Барои њар ду хислат ва њунараш халќ аз ў 

шукргузор аст. 

Аз сарчашмањо ва аќидањои донишмандон ва албатта, аз ривоёти халќї 

бармеояд, ки Ибни Сино барои абадї гардонидани умри инсонї низ 
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кўшишњои зиёде ба харљ додааст. Ривояти дигаре, ки мо ин љо мехоњем дар 

борааш сухан ронем, «Њамоми бирез-бирез» ном гирифтааст. Бинобар 

маълумоти ин ривоят Ибни Сино барои ба инсон бахшидани умри дубора то 

ба дараљае ноил гардидааст. Аз мазмуни ривояти «Њамоми бирез бирез!» 

бармеояд, ки гўё Ибни Сино ба кашфи доруи дубора зинда кардани инсон 

муваффаќ шудааст. Масалан, ривояти  мутазаккира чунин мегўяд: 

«Абўалї Сино дар пиронсолї ба дарди бедаво мубтало шудааст. Ў њис 

кардааст, ки умраш ба охир мерасад, бинобар ин чил рўз дар Тањхона нишаста, 

аз њар хел гиёњ чил шиша дору тайёр кардааст. Баъд аз ин Ибни Сино яке аз 

шогирдони содиќашро, ки тамоми илму њунари ўро аз худ карда будааст, ба 

наздаш љеѓ зада гуфтааст: 

-Њамин, ки ман мурдам, љасадамро ба замбар андохта, ба гармхонаи 

њаммом бурда мон. Сонї њар рўз аз болои љасадам як шиша, як шиша аз њамин 

дору рехтан гир. Баъд аз чил рўз ман баргашта зинда мешавам ва дигар 

намемурам. Он ваќт туро ба мурод мерасонам, ту њам монанди ман табиби 

машњур мешавї. 

Пас аз чанд рўз Абўалї Сино вафот кардааст. Шогирди содиќ мурдаро ба 

замбар андохта, ба гармхонаи њаммом бурда мондааст ва њар рўз аз он дору ба 

болои љасади устодаш рехтан гирифтааст. 

Рўзи сию нўњум љасади Абўалї Сино овоз бароварда гуфтааст: 

-Бирез, бирез, бирез! 

Шогирд шишаи охиринро гирифта аз шодї ба гармхона мерафтааст, ки 

пояш лаѓжида, шишаи дору аз дасташ афтода, шикастааст. Гўё аз њамин 

сабаб Абўалї Сино зинда нашуда мондааст. 

Мегўянд, ки њоло њам, агар одами поку нек ва рањмдилу ростќавл аз назди 

вайронаи њаммом гузарад, садои «бирез, бирез»-и љасади Абуалї Синоро 

мешунидааст» [42, 103]. 

Дар ин ривоят, тавре ки ќаблан гуфтем, сухан дар бораи кўшиши дубора 

зинда кардани љасади Ибни Сино меравад. Яъне гуфта мешавад, ки гўё, Ибни 

Сино ба кашфи доруи ба олами њастї дубора баргардонидани шахси марњум 

низ муваффаќ гардида будааст. Чуноне ки фолклоршиноси тољик Д.Обидов 
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мегўяд: «Зимнан чунин даъво ва чунин пиндошт, албатта, беасос, аз њаќиќати 

воќеї дур ва ѓайри ќобили ќабул мебошад. Беасос будани ин даъворо 

матолибе, ки дар ќисми дуюми мисраи охирини рубоии зерин, ки аз забони 

худи Ибни Сино баён шудааст, низ ба тасвиб мерасонад: 

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» [42, 109]. 

Вале дар ривояти мазкур дар шакли ѓайриоддї ва аз њаќиќати воќеї дур 

тасвир ёфтани фаъолияти табибии Ибни Синоро на ин ки камбудии асари 

мазкур, балки ба сифати комёбии он арзёбї бояд кард, зеро ривояти мазкур 

моли халќ аст. Вай бо эљоди ин ривоят хостааст ва орзу кардааст, ки Ибни 

Синоро зиндаи љовид бинад, аз ў арљгузорї намояд ва њамчун табиби тавоно 

дар илми тиб ва муолиљаи одамон дар маќоми олитарин ќарор доштани ўро 

таъкид намуда, гўяд, ки ин нобиѓаи љањонї ва офоќї бо нерўи ќудратманди 

аќлу хиради худ њатто ба кушодани «банди аљал» њам муваффаќ гаридааст. 

Бояд ќайд намоям, ки нусхаи дигари ривояти мазкур, бо иштироки 

Луќмони Њаким садо медињад ва ў низ бо усули дигар доруи пешгирї 

намудани марги инсониятро омода карданї мешавад, вале дар охир мисли 

Сино кўшишу талошњои ў низ бенатиља анљом ёфтааст, ки як порчаи онро ба 

таври мухтасар њамчун мисол меорем: «Рўзе Луќмони Њаким бо маќсади тайёр 

кардани доруи зидди марг аз китобњои тиббї њазор номгўи гиёњњои дорувориро 

људо карда, њар яки онро ба миќдори муайян баркашида ба деги калони пур аз об 

меандохт. Навбат ба гиёњи њазор расид ва онро бояд Луќмони Њаким мувофиќи 

нусхаи дар китоби тибби њиндї сабт шуда, бар кашида ба дег меандохт. Вале 

њамон сањифа дарида ва кур шуда буд. Дар ин ваќт Луќмони Њаким дегро ба 

занаш супорида, аз пайи ёфтани китоби дигар меравад.  

… Дар њолате, ки дору ба миќдори се литр мерасад, дору ба се кабўтар 

табдил ёфта, парида болои дарахте мешинанду нуњ маротиба калимаи маргро 

такрор карда, парида мераванд. Зани Луќмон аз тарс чизе гуфта наметавонад.  
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…. Ту бояд мепурсидї, ки доруи зидди марг чист? Кабутарњо бояд се 

маротиба номи доруро такрор мекарданд ва ту онро аз худ мекардї мегўяд 

Луќмони Њаким». Гўё њамин тавр сирри доруи зидди марги инсоният 

тайёрнамудаи Луќмони Њаким норавшан мемонад [39, 61-62].  

Чуноне аз маълумоти ин ду ривоят маълум шуд, Сино ва Луќмон барои 

аз марг наљот додани инсоният кушиш намудаанд, ки ин кўшишњо бенатиља 

мондааст. Агар ривоятњои мазкурро аз дигар нуќтаи назар тањлил намоем, 

дида мешавад, ки дар ривояти аввал миќдори доруи тайёркардаи Сино аз чил 

шиша иборат бошад, доруе, ки бояд Луќмон омода мекард, се литр гуфта 

мешавад ва инчунин миќдори гиёњњои шифобахше, ки аз онњо бояд дору 

омода карда мешуд аз њазор иборат аст. Фарќияти дигари байни ин ду ривоят 

дар он аст, ки агар доруи омоданамудаи Луќмони Њаким барои пешгирї 

намудани марги инсоният бояд омода мешуд, доруи омоданамудаи Сино 

барои зиндашавии худи ў истифода гардидааст. Ва агар Луќмон барои омода 

кардани ин дору муваффаќ нашуда бошад, Сино бо айби шогирдаш, ки 

доруро афтонда шикастааст, зинда нашуда мондааст. Яъне аз мазмуни ин ду 

ривоят ба хулосае омадан мумкин аст, ки халќ Ибни Синоро дар омода 

намудани доруи зидди марги инсон ва дубора зинда гардонидани он 

муваффаќ нишон додаст, чунки мутобиќи маълумоти ривояти дувум, доруи 

Луќмони Њаким њанўз омода нашуда мондааст. Мардум ќањрамони худро 

донотар ва олимтар тасаввур кардааст.  

Ањли тањќиќ бовар доранд, ки дар њар як асари адабиёти шифоњї, 

агарчи он афсона, ривоят ё асотир бошад, њаќиќате пинњон њаст. Дар замири 

ривояти «Њаммоми бирез, бирез!» низ њаќиќате нуњуфта аст, ки кўшишу 

талошњои љуръатмандонаи Ибни Синоро бобати љилавгирї кардан аз марги 

нобањангоми инсоният ва давом бахшидан ба умри онњо арзёбї менамояд. 

Чуноне ки љои дигар Д.Обидов мегўяд: «Дар њар сурат њодисаи ба вуљуд 

омадани чунин як асари мардумї ва дар он мавриди муњокима ќарор 

гирифтани мавзўи марбута њељ гоњ бесабаб намебошад. Ривояти мазкур аз 

нуќтаи назари нишон додани тасаввуроти халќ дар бораи Абўалї ибни Сино 
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ба њайси табиби бењамто яке аз бењтарин асарњои фолклорист, ки дар бораи 

ин марди хирад ва шинохти шахсияти ў гуфта шудаанд» [42, 110]. 

Дар маљмуъ, инсоният њамеша дар фикр ва талоши он будааст, то 

асрори маргро дарк кунад ва, агар тавонад пеши роњи онро гирад, то 

наздиктарин одамони худро љовидонї бинад. Бо як назар, таносуб ва 

њамбастагии ривоятњои дар бораи љустани доруи маргро бо ривоятњои марги 

фарзанд ва ёфтани доруи дарди зањра дидан метавон ва ин таносуб мањз ба 

тафаккури мардум оиди маргу мир вобастагї дорад. Дар њар ду ривояти 

пешина мањз аз марги фарзанди њам Сино ва њам Луќмони Њаким сухан 

рафтааст ва мањз њамин њодиса метавонист сабабгори љустани доруи 

пешгирии марг аз тарафи ин њар ду табиб гардад. Аммо, мардум медонанд, 

ки аљал ба дасти Офаридгор аст ва аз ин рў ќањарамононашонро то он 

дараљае, ки ба сирри Худо роњ ёбанд, набардоштаанд. Бовуљуд, чунон ки 

ќайд шуд, мусаввараи Абўалї Сино дар ин љода пурљилотар аз мусаввараи 

Луќмон аст ва ин бори дигар маќому манзалати ўро дар миёни омма нишон 

медињад.  

Љанбаи халќии ривоятњо дар бораи ибни Сино хеле ќавитар аз дигарон 

аст ва ин ривоятњо, чунон ки гуфта шуд, мисли дигар жанрњои фолклорї аз 

љињати вариантнокии худ хеле бою рангин ва пурмуњтаво мебошанд. Инак 

боз як наќли дигар, ки дар он низ портрет ва хислати Абўалї Синоро 

мушоњида карда метавон: 

«Абўалї ибни Сино дар пиронсолагиаш сахт бемор шудааст. Вай пеш аз 

бемориаш давои њар як дардро ба шогирдонаш нишон дода, фаќат давои хуни 

мурдору марази гўшро њанўз нагуфта, аз забон мондааст. Рўзе Ибни Сино 

шогирдонашро ба назди худ хоста, бо дасташ ба тарафи як ќоѓазпора ишора 

кардан гирифтааст. Шогирдон ќоѓазпораро гирифта дидаанд, ки дар рўи он ин 

тавр навишта шудааст. Дар осмон занбўру дар замин шулук. Инро хонда 

шогирдон фањмиданд, ки шулук ба хуни мурдору асал ба марази гўш даво 

будааст» [42, 103].  

Дар ривояти мазкур низ Сино њамчун табиби доно, ѓамхору мењрубон ва 

ба иродаи хеш устувор хеле хуб ба тасвир омадааст. Ў аз он њунармандони 



61 

 

илму фан набуда, ки пас аз худ асореро нокшуда рафта бошанд. Агарчи аз 

забон монд, вале бо ќаламу коѓаз нишон дод, ки кадом даво ба кадом дард 

мувофиќ аст. Албатта, њамоно љанбаи ривоятї дар ин наќл хеле ќавї аст, 

зеро агар аз љињати синну сол ва аз љињати тарзи муносибат нигоњ кунем, 

наќл ба умр ва амали Сино мувофиќат намекунад. Аммо барои гўяндагон ин 

муњим набуда, балки хислату муносибати некбинона ва олимонаи 

ќањрамонашон зарур буд.  

Кашфиётњои тиббии Абў Алї Сино на танњо дар замони зиндагии худаш, 

балки то ба имрўз аз љониби мардум ва олимони соњаи илми тиб ба таври 

васеъ истифода мегарданд. Ў дар тасвири мардум њамчун шахсияти љўяндаву 

ихтироъкор ва табиби бењамтои фидокор, ки дар њар навбат бо роњу усули 

нав дардмандону бечорагонро табобат менамояд, эътироф гардидааст. 

Њамчунин, бад-ин васила кашфиётњои илмии беназири хешро сайќал дода, ба 

љањониён њамчун мероси пурарзиш ва гаронбањо боќї гузоштааст.  

  Ќисмате аз ривоятњои мавриди баррасии мо ба мушоњида ва 

мушоњидакорињои хеле нозуки Абўалї Сино бахшида шудаанд, ки дар онњо 

низ њунар ва заковати табибиаш њувайдо мегардад. Масалан, дар ривояти зер 

њодисае чунин аз тарафи ў мушоњида шудааст, ки ба наљоти кўдак оварда 

мерасонад: «Як рўзе Абўалї ибни Сино бо шогирдаш аз роње мегузашт. 

Писареро дид, ки як хўша ангур дар даст гирифта ва дар роњ овоз мехонад ва 

донањои ангурро ба дањон меандозад. Абўалї Сино ба шогирдаш дастур дод 

дунболи ин писар биравад ва њар љо ки ў ба замин афтод, ўро бихобонад ва бо 

даст рўйи сина ва шикамаш бимолад, то хуб шавад. 

Шогирди Бўалї дунболи он писар ба роњ афтод. Чанд даќиќа нагузашт, 

ки бача ба замин афтод ва наздик буд, бимирад. Шогирди Бўалї ба дастури 

устод ўро хобонид ва бо даст он ќадар рўйи сина ва шикамашро молиш дод, то 

хуб шуд. Њама аз ин кор ба тааљљуб афтода ва аз Бўалї пурсиданд: - Аз куљо 

донистед, ки ин бача чанд даќиќа баъд мариз хоњад шуд. 

Бўалї дар љавоб гуфт: Чун ин писар дар байни роњ овоз мехонд ва ангур 

њам мехўрд, донистам фурсати хоидани ангурро надорад ва фањмидам, ки ба 

зудї он донањои дурушти ангур рўйи дили ў гир мекунанд ва ўро бемор 
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мекунанд. Ин буд, ки ба шогирдам дастур додам, ки фавран ин бачаро таъќиб 

кунад ва пеш аз он ки талаф шавад, ўро наљот дињад» [60. 68]. 

Аз ин ривоят бармеояд, ки Ибни Сино дар натиљаи мушоњидаи вазъу 

ањволи ашхоси алоњида њолати саломатии онњоро барои минбаъд пешгўї 

мекардаст ва ин хислати табибони њозиќ аст. Ў тавассути њиссиёти тезу 

некбини худ боиси аз касалї наљот ёфтани беморон мегаштааст. Аз тарафи 

дигар, муњтавои ин ривоят хусусияти тарбиявиро низ доро буда, симои Ибни 

Сино њамчун шахси тарбиятгар дар он тасвир ёфтааст. Хеле љолиб аст, ки дар 

ривоят масъалаи марбут ба одоби ошомидан ва дар љойи љамъиятї чигуна 

рафтор намудани шахсро низ бозтоб менамояд. 

Њамзамон, мазмун ва њадафи ин ривоят аз он дарак медињад, ки наќлу 

ривоятњои дар бораи рўзгор ва шахсияту фаъолиятњои гуногунпањлўи Ибни 

Сино эљодшуда, дар фолклори кишвари форсизабон – Эрон низ густариши 

васеъ дорад, ки китобњои «Њазору як њикояти таърихї»-и Забењуллоњи Сафо 

(Тењрон; - 1373), «Њуљљатулњаќ Абўалї Сино»-и С.С.Гавњарин (Тењрон; - 

1952) ва ѓайрањо далели ин гуфтањост. 

Маълум аст, ки мутобиќи таълимоти илми тиб риоя кардан ба ќоидањои 

маъмули покию озодагї (гигиена), яъне тоза нигоњ доштани узвњои бадан, 

табдили сариваќтии сару либос, шуѓл варзидан ба тарбияи љисмонї, дар 

ваќту замони муайян баљо овардани сарфи таом ва амсоли инњо аз шартњои 

зарурии таъмини саломатии одамон дар њаёти онњо дониста мешавад. Дар 

чанде аз ривоятњои халќї таъкид гардидааст, ки Ибни Сино ба ин масъала 

низ таваљљуњи махсус зоњир намудааст. Бозтоби ин мавзўъ хусусан дар 

ривояти «Чањор шарти саломатї» хеле назаррас аст, чунончи: 

«Рўзе дар кўча писархонди Абўалї Сино бо писари њамсоя дар ваќти бозї 

бањс карда монд. 

-Хайр мебинем, ягон бор корат афтода ба назди падарам меої, баъд њаќ 

будани кї маълум мешавад,- гуфт писархонди Сино. 

-Худи ман падар дорам ва ба назди падари ту намеоям,- гуфт бачаи 

њамсоя. 
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- Ту наої, падарат ё ягон хешу таборат меояд. Њељ кас аз оилаи мо 

эњтиёљи ба назди падари ту рафтанро надорад. 

- Дар шањри мо касе нест, ки бемор нашаваду ба падари ман мурољиат 

накунад. Пас чаро ту намеомадаї?-гуфт бо фахр писархонди Сино. 

- Мо њамаи чањор шарти саломатиро наѓз медонем ва мўњтољи табиб 

нестем,- гўён бачаи њамсоя роњи њавлиашро пеш гирифт. 

Писархонди Сино аз ин сухан ба хаёл афтод. Ў ба хона баргашт ва дид, ки 

падараш китоб мутолиа мекунад. Оњиста-оњиста ќадам монда омад ва дар рў 

ба рўи ў нишаст. Абўалї Сино сар бардошта, ба писараш рў овард: 

- Чаро, писарам, ѓамгин менамої? Магар ба ягон бача љанг кардї? 

- Не, бо њељ кас љанг накардаам. 

- Ба ту дурўѓ гуфтан намезебад,- гуфт Абўалї Сино. 

Писар маљбур шуд воќеаро баён кунаду чањор шарти саломатиро аз 

падараш пурсад. Абўалї Сино бо табассум гуфт: 

- Бале, писарам, онњо мўњтољи табиб нестанд. 

- Барои чї? - њайрон шуд писар. 

- Барон он, ки, - гуфт Сино, - онњо мунтазам бо кори љисмонї машѓуланд, 

њафтае як бор ба њаммом мераванд ва нохуни дасту поро мегиранд, њар рўз дар 

ваќташ хўрок мехўранд, њафтае ду бор либоси тоза мепўшанд, ки ин гарави 

саломатии одам аст. Шахсе, ки ин ќоидањоро риоя мекунад, умри дароз 

мебинад.» [46, 26].  

Дар ривояти мазкур низ симои Ибни Сино њамчун шахси бозаковат ва 

донандаи соњаи илми тиб тасвир шудааст. Аз рўи гуфтањои ў агар инсон 

чањор шарти саломатиро мунтазам риоя намояд дар ин маврид ниёз ба табиб 

надорад ва чуноне, ки Сино фармудааст бо риояи ин ќоидањо њатто инсон 

умри дароз мебинад. 

Масъалаи ањамияти покию озодагї ва зарурати тоза нигоњ доштани 

узвњои бадан дар бобати таъмини сињатмандии одамон дар ривояти дигар бо 

номи «Табобати дарди гулў» бозтоби амиќе дорад. Дар ин ривоят Ибни Сино 

ба касалии дарди гулў гирифтор шудани шахси корафтодаашро аз риоя 

накардани ў ба ќоидањои тозагї медонад ва ба бемор маслињат медињад, ки 
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барои ин, ки аз ин беморї рањо ёбад, њар рўз пеш аз сарфи таом дастонашро 

бишўяд: 

«Бачае ба назди Абўалї Сино омада гуфт: 

-Табиби муњтарам, чанд ваќт аст, ки гулўям дард мекунад. 

-Пеш аз хўрок хўрдан дастатро шўй,-гуфт Ибни Сино гулўи беморро дида. 

-Охир ман ба шумо «дастам дард мекунад»-нагуфтам ку? Норозигї баён 

кард бачаи бемор. 

-Медонам, гулўят дард мекунад,-љавоб дод Ибни Сино. 

-Ин тавр бошад, даст бо гулў чї алоќа дорад?-пурсид бача. 

-Алоќааш њамин аст, ки ту хўрокро доимо ба даст мехўрї.» [46, 22] 

Муњтавои ривояти мавриди тањќиќ ќарордошта, аз он шањодат медињад, 

ки симои Сино дар њар ривояте ки ба бахши табибии ў тааллуќ дорад, њамчун 

табиби донову мењрубон ва ботаљриба ба тасвир омадааст. 

Ривояте, ки дар он Ибни Сино бо як равиши бисёр љолиб подшоњро, ки 

чанд сол аз бемории дарди по азоб мекашид табобат кардааст, низ аз симо ва 

рафтор ва њунари тиббии ў гувоњї медињад. Дар ин ривоят, ки номи «Ибни 

Сино ва подшоњ» [46, 55-56]-ро дорад, Сино ба воситаи ба ќањру ѓазаб 

овардани подшоњ, яъне бо истифода аз таъсиррасонии руњї ба дардаш даво 

мебахшад. Як љизи љолиби диќќат дар ин ривоят ин аст, ки гўянда афсонаи 

машњуреро, ки њикоя ном мебарад, дар дохили ривоят хеле моњирона љой 

додааст, ривоятро боз њам љолибтар мегардонад: ваќте подшоњ сињат 

мешавад аз Ибни Сино хоњиш мекунад, то дар дарбор бимонад, вале Сино 

розї нашуда афсонаи мазкурро ба подшоњ наќл мекунад. Ва њамин наќли ў 

сабаб мешавад, ки подшоњ иљозат медињад, то Сино дар дарбор намонад. 

Ривояти боло то андозае дар заминаи њодисаи воќеї гуфта шудааст, зеро 

аз таърихи зиндагии олим маълум аст, ки ў подшоњро табобат кардааст ва 

дар ивази табобаташ ба мутолиаи китобњои китобхонаи дарбор мушарраф 

гардидааст. Аммо барои мардуми ќаторї муњим ин буд, ки ќањрамони худро 

дар дарбор намонад, зеро дарбор ва халќ аз њамдигар дуранд. Мањз дар 

дарбор намондани Сино ўро ба халќ наздиктар сохта образи ўро чун як 

табиб ва олими мардумї муаррифї намудааст.  
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Њамчунин њикояте, ки аз китоби «Татимаи сивон-ул-њикмат»-и 

Абулњасан Байњаќї дастрас намудем, симои Ибни Синоро њамчун табиб васф 

мекунад ва бемор низ худи ўст: «Рўзе судоъе сахт бо Абўалї Сино рўй намуд 

ва чанд рўзе ба он њолат буд. Бидонист, ки моддаи ин сардард дар сар аст. 

Дастур дод то барфи зиёд оварданд, онњоро дар њирќаи катоне печида ва сарро 

дар миёни он бипўшонид. Муддате сарро дар миёни он нигоњ дошт то мавзўи 

сар ќавї шуд ва ин корро муќаррар кард то он мањал неру гирифт ва аз ќабули 

модда мутанеъ шуд ва аз он сардард халосї ёфт» [2, 40]. 

Чи тавре ки аз муњтавои ривояти мазкур маълум шуд, Ибни Сино 

хусусияти давої доштани барфро, ки сард аст, кашф намудааст. Чуноне 

гуфта мешавад, сардї ба дарди сар даво бахшидааст. Инчунин, дар илми тиб 

исбот шудааст, ки сардї хуни ѓафсшуда ва лалбастаро тунук намуда, равон 

мекунад. Агар дарди сар њам аз сабаби ѓафс шудани хун пайдо шуда бошад, 

ин тарзи табобат барояш мувофиќ меояд ва ба мушоњида мерасад, ки 

табибон ин усули табобатро истифода мекунанд. Ин кашфиёти Абўалї њам 

беасос нест, зеро бештари ривоятњои халќї дар асоси китобу рисолањои худи 

Сино ба вуљуд омадаанд ва аз сабаби аз дањон ба дањон интиќол ёфтанашон 

дар таи чандин асрњо ба асарњои шифоњї табдил ёфтаанд.   

Симои Абўалї ибни Сино дар ривоятњои «Табибии Абўалї Сино», «Дар 

он дунё», «Усули хос», «Табобати дарди чашм», «Узр», «Гурбаи бемор», 

«Сино ва љавони дардманд», «Табобат аз рўи фаросат», «Табиб ва Абўалї 

Сино», «Гиёњи шифобахш» ва ѓайра низ ба сифати донишманди тавонои 

соњаи илми тиб ва табиби бењамтои беморињои гуногун тасвир гардидааст. 

«Дар ин ривоятњо низ симои Абўалї Сино бо як ихлосу эњтироми махсус 

ёдрас шудааст, ки Ибни Сино дар бобати беморон ва истифодаи роњу 

усулњои мухталифи ташхису муолиљаи беморињои гуногун чї комёбињои 

чашмгирро насиб гардида аст» [42, 107]. Чунончи, дар ривояти «Табобати 

дарди чашм» омадааст, Ибни Сино бо истифода аз усули хеле сода ва дар 

айни замон басе воќеию судманд чашмони дардманди подшоњро шифо 

бахшонидааст: 
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 «Чашмони подшоњ дард мекунад. Бисёр табибњо дорую дармон мекунанд, 

натиља намедињад. Подшоњ хабар меёбад, ки дар кадом як гўшаи шањри Бухоро 

Ибни Сино ном њакиме зиндагї мекунад. Бо амри подшоњ Ибни Синоро ба 

дарбор гирифта меоранд. Вай ба назди подшоњ даромада, ба рўи ў менигараду 

назбашро санљида, дарњол мегўяд: 

 Подшоњам! Дар шиками шумо љондоре пайдо шудааст, дарди чашмонатон 

њам аз њамин сабаб аст. 

 А? Чї? Ин шармандагї ку? Акнун чї мешавад? Илољаш чї?-гуфта 

мепурсад подшоњ дар тањлука афтода. 

 -Илољаш дар дасти худи шумо,-љавоб медињад Ибни Сино. 

 Подшоњ Ибни Синоро тавалло мекунад: 

 -Илтимос, зудтар бигўед, илољаш чї? 

 -Илољаш њамин, ки муддати ду њафта шумо шикаматонро бо њар ду 

дастатон мемолед, молидан, ки гирифтед, љондор дар шикаматон об шуда, 

нест мешавад. Баъд аз ду њафта ман боз омада, шуморо мебинам,-мегўяд Ибни 

Сино ва бо подшоњ хайру хуш карда, аз назди ў баромада меравад. 

 Подшоњ дар давоми ду њафта беист шикамашро мемолад ва мебинад, ки 

дарди чашмонаш оњиста-оњиста барњам мехўрад. Ибни Сино мувофиќи 

ваъдааш пас аз ду њафта ба пеши подшоњ омада, ба чашмони ў менигараду 

мегўяд:   

 -Шумо акнун сињат шудаед, чашмонатон дар натиљаи бисёр даст 

расонидану бисёр молидани худи шумо дард карда буданд. Барои он, ки ин корро 

дигар такрор накунед ва аз ин дард халосї ёбед, ман дастони шуморо бо 

молидани шикаматон банду андармон кардам. Агар ин одататонро тарк 

накунед, боз ба њамин дард гирифтор мешавед» [46, 12]. 

 Як љињати хеле љолиб ва шоистаи тањсини шахсияти Ибни Сино њамчун 

табиби њунарманд ин аст, ки ў ба муолиљаи беморони корафтодаи худ 

њамеша бо истифодаи роњу равишњои муассири табобат хизмат мекунад. Ва 

њар усуле, ки ў дар роњи табобати беморон ба кор мебарад, натиљаи дилхоњ 

ба бор меоварад.  
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Дуруст аст, ки дар баъзе наќлу ривоятњои мавриди бањс бозтоби 

фаъолияти табибию заковати Ибни Сино аз њадди эътидол бурун рафта аст. 

Мисоли барљастаи ин даъво ривояти «Њаммоми бирез, бирез!» аст, ки яке аз 

нусхањои нисбатан мукаммали онро ќаблан зикр намудем. 

 Њамин тавр, дар тасаввури мардум симои Абўалї ибни Сино ба мисли 

як табибе аст, ки дар бобати аз беморињои гуногун наљот бахшидани одамон 

ва аз неъматњои судманди табиат ба манфиати онњо истифода намудан 

хизмати нињоят бузурге кардааст. Таърихан низ ин шахс бештарини умри 

нисбатан кўтоњ, вале бобаракати худро мањз ба њамин кор сарф кардааст. Аз 

ин љост, ки ў дар байни мардум пеш аз њама њамчун табиб шуњрат ёфтааст. 

Метавон гуфт, ки ин гурўњ ривоятњо заминаи мустањками њаётї доранд ва 

аксаран дар асоси таљрибаю кашфиётњои аниќу доманадори илмии худи 

Ибни Сино ба вуљуд омадаанд. 

 Дар байни силсилаи наќлу ривоятњои дар бораи фаъолияти табибии 

Ибни Сино эљодшуда асарњое низ њастанд, ки мазмуни иљтимої доранд ва аз 

унсурњои њаљв, писханд, тамасхуру истењзо, киноя, ва амсоли инњо саршору 

гаронборанд. Њадафи њаљву масхара ва тамасхуру истењзои ин ќабил наќлу 

ривоятњо намояндагони дин, уламои мутаассиби ислом, яъне онњое ќарор 

гирифтаанд, ки бо аќида ва нуќтаи назари Ибни Сино зид буда, ба дониш ва 

кашфиётњои беинтињои ў шак меоварданд, аз комёбињояш ба хашм омада, 

бединаш мехонданд, ба њаргуна туњмату дасисањо бадном намуда, њатто 

барои ќатл намудани ў њам њукм мебароварданд. Мутаваљљењ мешавем ба 

порчаи зеринии ривояти «Саргузашти Ибни Сино ва Абўсолї», ки њадаф аз 

фошу мазаммат намудани тарсоию беиродагии подшоњи давр ва муллоњои 

љоњил, ки бо роњи туњмату дасиса ва дурўѓу балво боиси тарки ватан 

намудани Ибни Сино ва бародараш Абўсолї гардидаанд: 

 «Абўалї Сино дар Бухоро, ваќто ки илмаш зиёд шуд, баромаду дорухона 

кушод. Дорухона кушоду њар хел касалињоро муолиља кардан гирифт. Муллоњо 

аз кори Абўалї Сино хабардор шуда, маѓал бардошта, пеши подшоњ рафтанду 

гуфтанд, ки: 
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 -Њамин Абўалї Сино дар кори худо даст андохтааст, таваккалї ин тавр 

мегўяд, таваккалї он тавр мегўяд. Њаминро нест кардан даркор. 

 -Подшоњ гуфт: 

 -Чї навъ табобат мекунад? 

 -Пешоби њар касалро тафтиш карда мебинаду баъд ба њар кадомаш дар 

шиша дору медињад. 

 -Подшоњ гапи ин муллоњоро шуниду гуфт: 

 -Сабр кунед, ман вайро имтињон мекунам. 

 Подшоњ як гови зард дошт. Пешоби гови зардро ба як шиша гирифту ба 

як бачаи бесавод доду гуфт, ки: 

 -Инро ба Абўалї Сино дењ, гўй, ки «дар мо як касал њасту пешоби 

њамонро овардам.» Бин, чї љавоб менависад, ман як дида бароям. 

 Бача шишаро ба Абўалї оварда гуфт: 

 -Бародар, дар хонаи мо як касал њаст, худаш ба пеши шумо омада 

наметавонад, ман пешобашро овардам. Агар мумкин бошад, њаминро шумо 

дида, ба шумо њаёт дињад, ба вай як дору дињед, ки сињат шавад. 

 Абўалї аз дасти бача шишаро гирифту гуфт: 

 -Сањар биё. 

 Шабона Абўалї Сино пешобњоро аз назар гузаронида, давои касалро дар 

пушти шиша часпонда мемонад. Њамаи шишањоро гирифта дид, навбати 

шишаи подшоњ омад. Гирифта дид, ки пешоби гови зард. Як табассум карду њеч 

чиз нагуфт. Ба ќоѓаз навишт, ки: «давои ин касал кунљораю кањ. Кању 

кунљораро мўл дињед, шира мўл мегиред». 

 Сањарї буд, ки њамон бача омад. Абўалї Сино шишаро гап назада ба 

дасти бача дод. Бача гирифта пеши подшоњ бурд. Подшоњ ќоѓази рўи шишаро 

хонд, ки дар ќоѓаз навиштагї: «Давои ин касал кунљораю кањ. Кању кунљораро 

мўл дињед, шира мўл мегиред». 

 -Њой, бародарњо-гуфт подшоњ,-њаќиќатан табиб будааст. Ба вай дигар 

кордор нашавед. 
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 Ба њамин њаври муллоњо паст шуду Абўалї Сино корашро давом додан 

гирифт. Тамоми халќ ба тарафи Абўалї Сино гашт, ба муллоњо нон намонд. 

Муллоњо тамоман маѓал карда назди подшоњ рафтанд. 

 Агар Абўалї Синоро нобуд мекунї, кун, агар намекунї, мо чораи туро 

мебинем, - гуфтанд ба подшоњ. 

 Подшоњ аз он вањмида барои нобуд кардани Абўалї Сино фикр кард. Аммо 

дар даруни инњо шахсе аз Абўалї Сино шифо дидагї буд. Оњиста ба бањонаи 

тањоратшиканї хесту пеши Абўалї Сино омад, гуфт, ки: 

 -Бародар, љонатро каш, ки ин муллоњо балво кардаанд, туро нобуд 

мекунанд. 

 Абўалї Сино гуфт: 

 -Њай, дареѓ! Охир ин муллоњо балво кардаанд-дия! 

 Ин кас Абўсолї гуфтагї ака дошт. Вай гуфт: 

 -Бародар, хез, акнун тарки ватан мекунем. 

 Абўсолї ва Абўалї Сино хестанд, аз ин шањр (Бухоро) баромада, ба 

мамлакатњои дигар рафтанд…» [46, 39]. 

Мисоли боло на фаќат аз љињати фошу мазаммат намудани зудбоварї, 

беиродагї, тарсої ва ќаллобии подшоњу њасудию нотавонбинї ва иѓвогарию 

љоњилии муллоњо ќобили мулоњизааст, балки аз нуќтаи назари нишон додани 

бузургию даќиќназарии Ибни Сино њамчун табиби чирадаст низ басе муњим 

мебошад. Танќиди нољавонмардонаи подшоњи давр ва мазаммати иѓвогарию 

шўрандозињои уламову пешвоёну пайравони мутаассиби исломї, аз як тараф 

ва таъкиди њунари волои табобатї ва дар муќобили мухолифони ѓоявї боло 

бардоштани обрўю эътибори Ибни Сино бо роњи нишон додани мањбубияти 

ў дар байни мухлисони муќаррабонаш њадафи ин эпизод аст, ки ин њадаф бо 

шоистагї ба даст омадааст. Дар мавриди ба даст омадани ин њадаф хусусан 

ташхису муоинаи дурусти пешоб аз тарафи Ибни Сино љойгоњи асосиро 

ишѓол менамояд. Дар ин ривоят натанҳо образи Синоро чун табиби заккиву 

доно ва як шахси поку беолоиш дар рў ба рўи муллоњои бадбин ва тангназар 

дидан мумкин, балки ҳамчунон муҳаббати намояндагони мардуми қаторї 

нисбати ў, ки дар симои як нафаре дар байни ин иғвогарон ҳувайдост.  
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 Дар ривояти «Узр» низ муллоњо бо Ибни Сино дар муносибати 

душманона ќарор доранд. Вале бо вуљуди он њама нотавонбиниву 

мухолифати муллоњо дар ин ривоят низ чун њарваќта илму дониш ва њунари 

Ибни Сино пирўзу дастболо аст. Воќеа чунин аст: 

«Домуллоњо беморро «чилёсин» мекунанд, натиља намебахшад. Абўалї Сино 

мехоњад, ки беморро бинад, вале домуллоњо иљозат намедињанд ва мегўянд: 

 Њозир чилёсин кардем, агар ба шумо нишон дињем, љину аљинаи вай ба 

љонатон зарар мерасонад. 

 Нињоят бо хоњиши яке аз наздикони бемор домуллоњо розї мешаванд. 

Абўалї беморро мебинаду ба ў дору медињад. Баъди доруро хўрдан касале, ки 

чанд ваќт боз аз забон монда буд, сарашро аз болишт бардошта ба домуллоњо 

мегўяд. 

 -Љину аљина худи шумо њастед. «Сињат мекунем» гуфта, одамро 

мекушетон-ку? 

 Одамоне, ки ба сари бемор љамъ омада буданд, њама њайрон мемонанд: 

«Касале, ки њељ гап зада наметавонист, ба гап даромад» – гуфта. Яке аз 

одамњо Абўалї Синоро шинохта, кї будани ўро ба мардум мефањмонад. Баъд 

одамон ба Абўалї саљда карда, аз ў узр мехоњанд.» [46, 31-32]. 

 Бо маќсади шармандаю беобрў кардани Ибни Сино ва ќасосгирї аз ў 

роњи фиребро пеш гирифтани муллоњо ва дар ин роњ нокому ноумед ва 

шармандаю шармсор гардидани худи онњо дар ривояти «Алњазар, алњазар» 

низ ба таври хеле љолиб инъикос ёфтааст: 

  «Пешвоёни шариат Ибни Синоро шарманда кардан хоста, рўзе яке аз 

мухлисони худашонро ба тобут андохтанду фарёду вовайлокунон назди Ибни 

Сино бурда ба ў: 

 -Инро бинед, - гуфтанд. 

 Ибни Сино тобутро кушода шахси хобидаро аввал ба пойњояш нигарист, 

ки пойњои ў дарозу зонуњояш рост, баъд пилки чашми ўро кушоду дид, дар 

гавњараки чашмаш чизе акс нашуд. Сино баъд ба сўи муршид - сарвари муллоњо 

нигоњ карда гуфт: 

 - Ин одам мурдааст, ба ќабристон баредаш. 
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 Муллоњо ќоњ-ќоњ зада хандиданд ва ба ў «ту каллобї, ту каззобї» гўён 

зањри таънаву маломат пошиданд. Баъд аз ин муршид ба нўги асояш мурдаро 

нихта карда: 

 - Хез, ба ин нодон худро нишон дењ, ки ту зиндаї! - гуфт. 

 Аз даруни тобут садое набаромад, он шахс осори њаёт зоњир накард. Ў аз 

њайбати тобуту доду фарёди вањмангези тобутбардорон тарсида кайњо мурда 

буд. 

 Ибни Сино ѓазаб карда, ба муршид гуфт: 

 Шариатпаноњо! Дурўѓ гуфтан ва ќаллобї суфтан аз маърифати њаюлої 

набувад. Ин пеша хоси табиати шумо ва шумо барин касон аст, ки љумлагї бо 

њамин роњ зиндагї мекунед. Алњазар! Алњазар аз ин гуна зиндагї! [46, 21-22]. 

  Дар ин ривоят њуљуми рўњониён на фаќат бар зидди Ибни Сино, балки 

ин њуљум ба муќобили илму дониш ва хиради умуминсонист, ки Ибни Сино 

намунаи таљассумкунандаи барљастаи он мебошад. Дар ин ривоят њуљуми 

руњониёни мутаассиб кушоду равшан, бешармона ва дар шакли басе 

нафратовар сурат гирифтааст. Аз ин амале, ки муллоњо дар ривояти мазкур 

содир кардаанд, бармеояд, ки ин ќабил одамон барои ноил шудан ба маќсади 

зишту ифлоси худ аз ягон кори нангину бешарафона, њатто аз ќурбон 

кардани љони одами бегуноњ низ худдорї намекунанд. Вале аз ин њодиса аён 

аст, ки ин гуна амалњои нораво ва нанговари рўњониён ба онњо комёбию 

пирузињо наоварда, баръакс боиси шармсору шарманда ва фиребхўриву 

пушаймонии онњо гардидааст. 

 Чи тавре ки маълум гашт, кинаву адоват ва эњсоси бадбиние, ки 

муллоњои љоњилу иѓвогар нисбат ба Ибни Сино дар дил мепарваридаанд, 

њадду канор надоштааст. Мањз њамин кинаву адовати беандоза ва рашку 

њасади аз њад зиёд нисбати як намояндаи барљастаи аќлу хирад ва илму 

фарњанг аст, ки онњоро барои даст задан ба чунин амали зишту нанговар 

роњнамун сохтааст. 

 Вале бо вуљуди ин њама ривояти мазкур, пеш аз њама, намунаи 

нотакрори таљассуми ѓалабаи аќли солим ва хиради баландпоя бар љоњилию 

коњилї, пирўзии илму дониш аз болои дурўѓ, фиребу найранг, рашку њасад, 
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кинаву адоват ва тантанаи некию накукорї ва башардўстї аз болои њама 

гуна аъмоли зишти инсонї мебошад. Ин ривоят бори дигар ба тасвиб 

мерасонад, ки Ибни Сино воќеан њам донишманди бузург, табиби беамсол, 

шахсияти шердилу пурѓурур, таслимнопазир, њаќгўю њаќљў ва душмани 

хислатњои бади инсонї, аз ќабили ќаллобию мардумфиребї, рашку њасад, 

худнамоию худписандї ва носипосию дилозорї аст. Чунин љињати шахсияти 

ў хусусан дар суханњои љавобии худи ў ба муршид-сарвари муллоњо аён аст. 

Аз ин рў, ривояти мазкурро дар муборизаи Ибни Сино бар зидди душманони 

ѓоявии ў яке аз муњимтарин асарњои фолклорї шуморидан мумкин аст. 

Чуноне ки адабиётшинос Х. Шарифов дар муќаддимаи китоби «Бадоеъ-

ул-ваќоеъ» мегўяд: «Чанд њикояте, ки ба номи Ибни Сино мансубанд, аксар 

сарчашмаи пайдоиш аз биниши ривоятии мардумї доранд. Лекин Восифї 

онњоро њам ба маќсад ва матлаби худ мувофиќ гузориш додаст. Дар ин 

њикояњо ќобилияти фитрии Ибни Сино, ки аз айёми туфулият њувайдо 

будааст, заковату фаросаташ, њунари бењамтои табибиаш тасвир шудаанд 

[15, 5].  

Умуман, дар њамаи наќлу ривоятњое, ки ба кору фаъолият ва зиндагии 

ањли илму дониш ва њунару санъат бахшида шудааст, аќидањои ањли њунару 

илм бар зидди аќидањои њокимону амирон муќобил гузошта мешавад. 

Маъмулан, дар ин муќобилгузорї ањли илму адаб дар кори худ муваффаќият 

доранду дастболо мешаванд.  

Ривояте, ки ин љо мавриди тањќиќ ќарор медињем, «Табобати шахси 

говшуда» ном гирифтааст, ки дар ин ривоят Ибни Сино аз усули хоси аќлонї, 

ки сабаби аз марг ва маризї наљот ёфтани бемор мегардад истифода 

бурдааст. Бояд гуфт, ки ривояти мазкур аз љињати муњтаво ва тарзи 

истифодаи усул ба гурўњи ривоятњои «Абўалї ибни Сино њамчун 

равоншинос» низ тааллуќ дорад: 

«Манќул аст, ки дар Бухоро шахсеро маризе воќеъ шуд, ки фарёд мекарду 

зорї менамуд, ман гов шудаам, маро бикушед ва бихўред. Ўро ба пеши Абўалї 

оварданд, фармуд, ки дасту пойи вайро барбастанд ва корде талабид ва онро 

санг кашид, тез сохт ва баъд аз он ба пеши вай омаду гуфт: 
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- Ѓам махўр, ки ман туро мекушам. Ў зорї менамуд, ки «зуд бишав ва дар 

ин кор таъхир макун». Абўалї даст бар пањлўи вай расонид ва эњтиёт карду 

гуфт, ки ин гов бисёр лоѓар аст ва хўрдани он намешояд, чанд рўзе ўро тарбият 

кард ва гуфт:  

- Агар мехоњї, ки ба маќсуд расї, бояд, ки њар ѓизо ва шарбате, ки ба ту 

фармоям ихтиёр кунї. Гуфт: 

- Миннатдорам, - ва ќабул намуд. 

Абўалї шарбатњо ва ѓизоњое, ки таќвияти димоѓ кунад, барои вай таъин 

намуд. Баъд аз чанд рўз он мариз мундафе гардид. Абўалї пеши вай рафту 

гуфт, ки чун аст, ки фарбењ гаштаї, ки туро фармоям, ки бикушанд. Вай 

музтариб гашта, гуфт, ки ин чї сухан аст, ки ту мегўї? Њар ки ќасди ман 

намояд, ман ўро пора-пора созам. Њосил, ки Абўалї ўро бо ин тадбир аз он 

мариз халос кард» [15, 113-114]. 

Аз муњтавои ривоят маълум мешавад, ки ин шахс бо сабаби танќисии 

рўњї ба чунин беморї гирифтор гардида будааст. Равише, ки Ибни Сино дар 

табобати ин шахс истифода бурдааст, гарчанде дар назар содда намояд, њам 

вале ў тавонистааст, тавассути аќли расо ва ботадбирии хеш бори дигар 

собит намояд, ки агар њар як инсон аќли худро дуруст истифода намояд 

корњои бузурге карда метавонад.  

Чуноне ки Рањим Њошим дар китоби «Ибни Сино» ќайд намудааст: «Ба 

њамин тариќ гуфта метавонем, ки Сино дар муолиља аз усули таъсири руњї ва 

талќин истифода бурда, дар њар мавриди људогона тариќањои хос ба кор 

мебурдааст. Ў ба асари бузурги худ «Ќонун» борњо баргашта ва онро такмил 

додааст. Шогирдаш Љузљонї ба ин ишора карда мегўяд: «Шайх ёддоштњои 

гаронбањое аз таљрибањои худ дар зимни муолиљањо дошт, ки мехост ба 

«Ќонун» илова кунад ва онро мураттаб намояд, вале он ёддоштњо гум шуда 

аз байн рафтанд» [87, 64]. 

Ҳамин тариќ, аз рўи мулоњизањои боло ва таҳлили нақлу ривоятҳо дар 

хусуси Абўалї Сино ба чунин хулоса омадан мумкин аст: њикоёту ривоёте, ки 

мавриди тањќиќу омўзиш ќарор гирифтаанд, мењрномаи халќ, баёнгари 

эњтироми самимонаи мардум нисбат ба нобиѓаи љањонї Абўалї ибни Сино ва 
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дар ин ќатор дигар бузургони илму адаби тољик ба монанди Абуабдуллоњи 

Рўдакї, Абулќосими Фирдавсї, Абдуррањмони Љомї, Носири Хусрав ва 

дигарон тарѓибгари ѓояњои заволнопазири инсондўстию озодихоњии онњо 

мебошад. Ин наќлу ривоятњо гувоњи онанд, ки халќ хизматњои бузурги ин 

фарзандони арљманду фарзонаи худро, ки бо аќлу заковати 

тасхиркунандаашон дар роњи рушду инкишофи тамаддуни башарї ба љо 

овардаанд, на фаќат фаромўш накардаанд, балки ному маќоми онњоро дар 

радифи ному маќоми тавонотарин арбобони тамаддуни умумиљањонї ба 

таври абад посдорї ва арљгузорї менамоянд. 

Ривоятњое, ки ба мавзўи табибии Ибни Сино иртибот мегиранд, бо 

муњтавои пурѓановату рангини худ аз ривоятњои пањлуњои дигар доштаи 

кору фаъолияти ў фарќ мекунанд. Онњо собит менамоянд, ки Ибни Сино 

њанўз њазор сол муќаддам, бо вуљуди њуљумњои пай дар пайи ошкорою 

нињонии уламои мутаассиб ва пешвоёну пайравони тариќатњои тасаввуф ва 

тўњмату дасисањои онњо, инчунин сарфи назар аз ночизу бебаќо будани 

асбобњои табобатиаш, пурарзиштарин дастовардњои илми тибби Шарќро ба 

ганљинаи тамаддуни умумиљањонї барои наслњои баъдї ба армуѓон оварда, 

бо њамин номи табиби шуњратманди љањониро сазовор гардидааст.  
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Фасли 2. НАҚШИ РАВОНШИНОСИИ АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО ДАР 

НАҚЛУ РИВОЯТҲОИ МАРДУМӢ  

 

Симои Абўалї ибни Сино њамчун равоншиноси соњибистеъдод дар наќлу 

ривоятњои дигари халќї инъикос ёфтааст. Дар ин бора, хусусан ривоятњое, ки 

бо номњои «Давои дарди ишќ», «Дурўѓи шифобахш» ва «Фарёди судманд» 

сабт шудаанд, ќобили мулоњизаанд. Ин ривоятњо иттилоъ медињанд, ки чи 

гуна Ибни Сино бо истифода аз равишњои махсуси таъсиррасонии 

равоншиносї беморињои вазнини руњиро муолиља мекардааст. Дар масъалаи 

табобати ин навъ беморињо Ибни Сино равиши ба таври ногањонї ба ѓазаб 

овардан ва ё тарсонидани ашхоси дардмандро бештар ба кор бурдааст. Вале 

дар баъзе ривоятњо беморњои руњиро бо роњи ба забон овардани суханони 

руњпарвару шодиовар, лафзи нарму ширин ва ё хотиррасон намудани 

њодисањои фарањбахш аз њаёти худи онњо табобат кардани Ибни Сино низ ба 

чашм мерасад. 

Дар ривояте, ки мавриди тањлил ќарор медињем, љавоне ба хотири 

бетафовутии Сино нисбат ба ў мехоњад худкушї кунад. Љавон ќаблан ба 

назди Ибни Сино меояд чун давои дарди ў ба Сино маълум буд ў тавре 

рафтор кард, ки љавони бемор аз ў биранљад ва барои халосї аз маризї чорае 

биандешад ва дар ин роњ Сино низ муваффаќ шавад. Љавон фикр мекунад, ки 

дарди ў даво надорад барои њамин тасмим мегирад то худро нобуд созад. Аз 

тарафи дигар Сино тавассути шогирдаш дар фикри аз марг наљот додани 

љавон мегардад. Њамин тариќ, Сино шогирди худро аз паси он љавон равон 

мекунад ва шогирдаш тавассути расонидани хабари хуш беморро аз марг 

наљот медињад ва њамин гуна Ибни Сино ин навбат низ барои расидан ба 

маќсад дар ин љода муваффаќ мегардад. Ривоят чунин аст: 

«Рўзе ба назди Абўалї Сино як љавони бемор омадааст. Абўалї Сино ба ў 

нигоњ кардаасту чизе нагуфта, ба пеши бемори дигар гузаштааст. Љавон гумон 

кардааст, ки дарди ў бедавост, озурда шуда, ба хонааш рафтааст. Абўалї 

Сино ба гўши яке аз шогирдонаш чизе гуфта, ўро пинњонї ба думболи љавон 

фиристодааст. 
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Љавони бемор аз хонааш арѓамчинро гирифта ба боѓ баромадааст. Баъд ба 

ин тарафу он тараф нигоњ кардаасту арѓамчинро ба шохи дарахт баста, 

худашро овехтанї шудааст. 

Шогирди Абўалї Сино давида рафта, бандро буридаасту ба љавон 

гуфтааст: 

- Абўалї Сино гуфтанд, ки шумо дигар назди он кас наравед, шумо ягон 

беморї надоред. 

Бемор аз шунидани ин суханон якбора шод шуда, аз касалии рўњї, ки чанд 

ваќт боз ба он гирифтор будааст, халос шудааст. 

Баъд Абўалї Сино сирри ин корро ба шогирдаш фањмонидааст: 

- Ин гуна беморонро маљбур кардан лозим аст, ки сахт ранљида, ќасди 

худкушї кунанду баъд якбора шод шаванд» [46, 27]. 

То андозае ки маълумот мављуд аст, метавон гуфт чунин тарзи 

муносибат ва дармонбахшї ба касалињои руњї дар илми равоншиносї љоиз 

ва роиљ аст. Вале барои тањлили мо љанбаи воќеии он камтар зарурат дорад, 

вале љанбаи обарзофаринии он љолиби диќќат аст. Чунон ки дида мешавад, 

мардуми ривоятгар ба њар роњ заковати ќањрамонашро мехоњад ба маърази 

шунаванда гузорад ва ривояти боло мисоли одии он аст. Бовуљуди он, ки дар 

ривояти мазкур рафтори Сино то андозае ѓайри ќобили ќабул бошад њам, он 

ба манфиати мариз ва барои љилвагар намудани симои Сино њамчун табиби 

њамадон хизмат намудааст. Бори дигар бояд тазаккур дод, ки аксари наќлу 

ривоятњои дар бораи ин абармард эљодшуда дар заминаи асару китобњои 

навиштаи худи ў офарида шудаанд. Ин гуфтањоро дар ривояти «Давои дарди 

ишќ», ки љавони ошиќ бародари Умар дўсти даврони кўдакии Сино буд ва 

дар њамсоягии онњо зиндагї мекарданду якљоя ба воя расида буданд, Ибни 

Сино тавассути дар даст гирифтани набзи мариз донистааст, ки љавон ошиќ 

аст исбот мекунад. Чунонки Ибни Сино дар боби аввали китоби сеюми 

«Ќонун» дар мавзўи ишќ мањз нишонањои ин ќабил бемории руњї ва тарзи 

ташхиси онро баён кардааст: «Ишќ маразест савдої монанд ба молихулиё 

(меланхолия, бемории руњї)… Аломати он ба чуќурї рафтан, хушкидан ва 

беобии чашм ва њаракати доимии пилк аст. Њолати умумии чашм дар ин 
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њангом ба чашми касе монанд мешавад, ки хабари љолиби диќќат ё хушеро 

шунида бошад. Дам - нафасгирии бемор дар ин њангом зиёд ва зуд-зуд 

ќатъшаванда аст» [62, 3]. Ибни Сино баъд аз муфассал нишон додани 

аломатњои ин навъ беморињо ба тарзи муайян кардани ташхиси он мегузарад: 

Роњи ин шиносої он аст, ки табиб набзи маризро дар даст гирад ва номи 

чанд касро муќаррар дар пеши ў ном барад, њар гоњ дар њаракати набзи ў 

ихтилофи шадиде дод, он номњоро то њадде такрор кунад, то ба номи воќеии 

маъшуќа бирасад… Мо ин тариќаро таљриба кардем ва он чи ошної бар он 

дар ин маврид лозим буд, истихрољ намудем ва аз ин роњ ба муолиљаи мариз 

ва бозгашти сињати ў пардохтем [62,154]. Акнун ривояти дар миёни халќ дар 

ин мавзўъ роиљбударо аз назар мегузаронем: 

«Љавоне сахт бемор мешавад. Ягон табиб ўро сињат карда наметавонад. 

Абўалиро меоранд. Ў мефармояд, ки: 

- Мардеро биёред, ки номи њамаи дењањои гирду атрофро донад. 

Он мардро меоранд. Абўалї набзи беморро медораду ба он мард мефармояд, 

ки номи њамаи дењањоро якто-якто номбар кунад. 

Мард дењањоро якто-якто номбар мекунад ва дар ваќти ном бурдани яке аз 

дењањо набзи бемор тез мезанад. 

Абўалї мегўяд, ки: 

- Акнун шахсеро биёред, ки тамоми хонањои он дењ ва соњибашонро донад. 

Чунин шахсро њам меоранд. Абўалї набзи љавонро дошта, он мардро 

мефармояд, ки соњибони хонањои он дењро номбар кунад. Њини номбар кардани 

яке аз хонањои дењ бемор бењуш мешавад. 

Абўалї мегўяд: 

Соњиби он њавлї духтаре дорад. Он духтарро ин љавон дўст медорад, 

онњоро зуд никоњ бандед. 

Онњоро никоњ мебанданд. Њамин тавр он љавон сињат мешавад» [46, 24]. 

Вобаста ба ин мавзўъ ривояти дигаре бо номи «Суди тарс» рўйи даст аст, 

ки хеле љолиб ба назар мерасад. Дар ин ривоят њам Сино аз як усули хеле 

сода, ки ба воситаи таъсиррасонии равонї марди беморро аз мариз наљот 

медињад, истифода намудааст, ки чунин аст: «Ривоят мекунанд, ки Абўалї 
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Сино њафтае як маротиба дар сари кўча беморонро медидаст. Як рўз ба назди 

як бемор рафта, ба рўи ў бо диќќат нигоњ кардаасту якбора дод гуфтааст: 

- Њой шогирдон, биёед, ки ман ќотили падарамро ёфтам! 

Шогирдон тозон омадаанд ва беморро рўйи њавлї даровардаанд. Баъд бо 

ишораи Сино ўро аз ду пояш ба забаррави саисхона овехтаанд. Абўалї Сино 

бошад як корди калони тезро гирифта назди бемор омадаасту ба ў гуфтааст: 

- Падарам дар ваќти љон доданаш гуфта буд, ки ќотили ў дар пешонааш 

холи калон дораду гўши росташ захмї. Ман ин аломатњоро дар ту мебинам. 

Ман интиќоми падарамро бояд аз ту ситонам.  

Бемор ба зориву илтиљо даромадааст: 

- Ман њељ касро накуштаам. 

Абўалї Сино: 

- Ман туро зинда ба зинда пўст меканам, - гуфта кордро ба шиками бемор 

расонидааст. 

Бемор сахт тарсида бо тамоми ќувваташ дод гуфтааст. Њамин ваќт аз 

дањони ў як чизи лунда парида ба замин афтидааст. 

Абўалї Сино он чизро гирифта гуфтааст: 

- Иллати дарди ту ана њамин буд. Хурсанд шав, ки аз дард халос шудї. 

Бемор ба дониши Абўалї Сино ќоил шуда, сињату саломат ба хонааш 

баргаштааст» [43, 59-60]. 

Албатта маълумоти ин ривоят боварнокарданї бошад њам, вале аз 

мазмуни он баралло маълум аст, ки Ибни Сино аз соњаи равоншиносии илми 

тиб хеле хуб хабардор будааст. Ў љињати табобати беморон аз усулњои содда 

васеъ истифода бурда, дар ин кор ба муваффаќиятњо низ ноил мегардад. 

Ривояти дигаре, ки аз рўйи муњтаво ба ривояти ќаблї хеле монанд буда, 

танњо аз љињати ќањрамонони асосї фарќ дорад, хеле љолиб аст. Дар ин 

ривоят Сино барои даво бахшидан ба дарди подшоњ аз як усули хеле љолиб, 

ки дар воќеъ њар кас ба ин тарзи табобат розї шуда наметавонад, истифода 

намудааст. Мазмуни ривояти мазкурро ба таври мухтасар пешнињод 

менамоем: Подшоње бемор мешавад ва Ибни Синоро меоранд. Пас аз муоина 

табиб ба подшоњ пешнињод мекунад, ки давои дарди ў хуни писараш аст. 
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Подшоњ аз ин хабар хеле ѓамгин мешаваду вале бо исрори Сино розигї медињад. 

Ибни Сино шарт мегузорад, ки писарашро бояд дар назди чашмони худаш забњ 

кунад. Њамин тавр дар як утоќ аз байн як парда мекашанд ва дар пеши чашмони 

подшоњ писарашро хобонда, чашмони подшоњро мебандад. Дар ин ваќт гусфанд 

низ омодаи забњ буд. Ваќте Сино гусфандро забњ мекунад овози љорї шудани 

хун мебарояд подшоњ фикр мекунад, ки писарашро куштанд бо тамоми ќувва ва 

њастї дод мезанад. Дар њамин ваќт аз дањонаш чизе парида меафтад. Подшоњ 

чашмонашро боз карда мебинад, ки писараш зиндаву саломат аст ва худи ў низ 

аз он дард шифо меёбад. 

Муњтавои ривояти мазкур аз љињати равиши табобат ба ривояти ќаблї 

хеле монанд аст. Њамчунин, бо чунин мазмун ривояте оид ба пайѓамбар 

Иброњим низ вуљуд дорад, ки бо фармони Худованд писари худро ќурбонї 

карданї мешавад. Вале агар дар ин ривоят Иброњим писарашро дар роњи 

Худованд ќурбонї карданї бошад, дар ривояти ба Сино вобаста буда, 

писари подшоњ барои ба дарди падараш даво бахшидан бояд ќурбонї мешуд. 

Аз сабабе ки халќ ин ривоятро оид ба Ибни Сино офаридааст, ба њамин 

хотир ќурбониро ба шифо ёфтани подшоњ нисбат додаанд. 

Агар ривояти мазкурро аз љониби дигар тањлил намоем, дар илми тиб 

чунин усули табобат вуљуд надорад. Чуноне ки сарчашмањо ишора 

намудаанд, Ибни Сино дар њамон давру замон барои љарроњї кардан асбобу 

љињози заруриро дошт ва ин тарзи табобатро низ таљриба намудааст. 

Азбаски ривоят моли халќ аст, ба хулосае омадан мумкин аст, ки ба баъзе 

љанбањои њодисањои ѓайриоддї бовар доштани мардум дар ин ривоят 

инъикос гардидааст. Умуман, дар муњтавои њамаи ривоятњо халќ симои Ибни 

Синоро дар роњи табобат бо њар гуна равишу усул нишон дода, табиби 

донову заковатпеша будани ўро тасвир намудааст.  
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Фасли 3. СИМОИ СИНОИ ОМӮЗГОР ДАР НАҚЛУ РИВОЯТҲОИ 

МАРДУМӢ  

 
Мардум давомдињандаи аќидаву расму оинњо мебошанд. Аз ин рў 

аќидањои тарбиявии Ибни Сино низ тавассути аз дањон ба дањон гузаштан 

миёни мардум пањн гардида, мавќеи муайяни худро дар љомеаи суннатии 

тољикон пайдо намудааст. Ин ақидаҳо фаротар по гузошта ва ривоятҳо 

васеътар паҳн гашта, ба адабиёти бадеї ва илмї низ роҳ ёфтаанд ва то 

андозае хусусияти китобиро низ касб намудаанд. Мавзўи ахлоќу тарбия, 

омўзишу парвариш яке аз муњимтарин самтњои таваљљуњи мардум дар 

адабиёти шифоњї ва китобии тољик ба шумор меравад. Аќидањои тарбиявии 

халќ дар жанру шаклњои гуногун ифода ёфтаанд. Онњоро метавон дар 

зарбулмасалу маќол, суруду тарона ва ё афсонаву ривоятњо пайдо кард. 

Вобаста ба ин мавзўъ чандин наќлу ривоятњои мардумї нисбат ба Абўалї 

ибни Сино эљод гардидааст, ки аз дањон ба дањон гузашта ањамияти бузурги 

тарбиявї ва илмиву адабии ин аќидањо аз байн нарафта ва то ба мо њамчун 

мероси адабиву фарњангї омада расидаанд. 

Абўалї Синоро аллома меноманд, яъне донандаи њамаи илмњо, устоди 

њамаи донишмандони замони худ ва асрњои минбаъда. Ягон соњаи илми 

замонаш нест, ки ў дар бораи он фикру аќидањои худро нагуфта ва рисолае 

нанавишта бошад. Ба тарзи дигар гўем, Абўалї Сино файласуф, 

мантиќшинос, нуљумдон, табиатшинос, табиби њозиќ, адабиётшинос, 

забондон, шоир, омўзгор ва равоншинос буд. 

Чун дар бораи фаъолияти серпањлў, гуногун ва рангини Сино нақлу 

ривоят ва гуфтаву навиштаҳои зиёде мављуданд, баъзан чунин фикр њам ба 

миён омаданаш мумкин аст, ки оё аќидањои тарбиявии гузаштагон, аз љумла 

таълимоти ахлоќии Сино кўњна нашудаанд? Ба ин савол њам љавоби мусбат 

ва њам манфї гардондан мумкин аст. Дар њаќиќат, аз он чи Абўалї Сино 

навиштааст, зиёда аз 1000 сол гузаштааст. Дар бадали солњо чандин сохту 

шаклњои љамъиятї омаданду рафтанд. Инсоният, аз љумла мардуми Осиёи 

Миёна аз аљдодони 1000 сол муќаддам зиндагї карда чандин маротиба 
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бештар дорои љањонбинию донишу таљрибањо мебошад. Сино дар љамъияте 

зиндагї мекард, ки њанўз осори ѓуломдорї ба назар мерасид, зиддиятњои 

мазњабию низоъу талошњои феодалї барои њокимият ва мансабу даромадњо 

буд. Аќидањои Ибни Сино ба мардуми њамон давра хидмат мекарданд. Лекин 

ин маънои онро надорад, ки мо аз гузашта, махсусан аз мероси маданї, илмї 

ва адабии худ даст кашем.  

Љойи ќайд аст, ки иќдоми пешгирифтаи Асосгузори Сулҳу Ваҳдати 

миллї, Пешвои Миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам 

Эмомалї Рањмон дар ќабул намудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 

бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» бамаврид 

буда, барои пешрафти тафаккуру масъулиятшиносї ва худшиносии миллии 

љавонон аз љумла, падару модар дар љомеа ва боло бурдани сатњи 

љањонбинии онњо барои ояндаи миллати тољик ва кишвари Тољикистон хеле 

муассир арзёбї мегардад. Муҳим ин аст, ки қонуни мазкур дар заминаи 

мушоҳидаҳо ва таҳлилоти масъалаҳои ахлоқ аз нигоҳи љаҳонбинии таърихии 

миллати мо таҳия гардид ва он ба қавле хулосаи афкори гузаштагони мо 

мебошад. 

Чунончи, аќидањои тарбиявии Ибни Сино дар фолклори тољик тавассути 

наќлу ривоятњо садсолањо инљониб љињати таълиму тарбияи фарзанд интиќол 

мешаванд ва дар рўзгори мардум мавќеъу сањми арзанда доранд. Андешањои 

Сино дар соњаи таълиму тарбия, чи дар адабиёти хаттї ва чи дар адабиёти 

шифоњї, бо амиќї, возењу равшанї ва њадафмандии худ арзиши баланди 

илмї ва фалсафї доранд. Ў таълиму тарбияи анъанавии асри миёнаро такмил 

дода, пешнињодњои љолиб тавсия кардааст. Абўалї Сино таъкид мекунад, ки 

аќли инсон ба дарк ва њал намудани њамаи муаммоњои табиат ва љамъият 

ќодир аст. Ў ба муќобили онњое, ки «доної» ё «донишманд»-и хоси зумрае аз 

одамон аст мегуфтанд, бо зањмати беандозаи худ ва шогирдонаш собит кард, 

ки њама агар мењнат намояд, љустуљў кунанд, завќ ва шавќе дар дил дошта 

бошанд, корњои бузург карда метавонанд. Ибни Сино дар ќитъае мегўяд: 

Майли ман бар мунтањои маќсади олї бувад, 

Пояи поён нахоњад њељ гоњ хотир маро. 
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Хоњам ин, ки ворасам то ќуллаи маќсуди худ, 

  Ё ки дар ин роњ хобонад аљал охир маро [89, 37]. 

 

Абўалї Сино мегўяд, шањват, коњилї, њасад, зулм ва монанди инњо, 

душмани љони инсонанд. Онњо зиндагии муътадили инсонро вайрон 

мекунанд. Бинобар ин, аќл набояд шефтаи онњо гардад, балки барои дар 

ихтиёри худ даровардани онњо љадал намояд. Ибни Сино дар асари «Њай 

ибни Яќзон»  ќисман саргузашти худро ба воситаи образњои рамзї ва 

воситаи чизњои моддї муносибати худро ба илм ва ба ононе ки илмомўзиро 

куфр медонистанд ва шахсони фикрњои пешќадам гуфтаро таъќиб мекарданд, 

ифода намудааст. 

 Ваќте ки Абўалї Сино дар њабсхонаи ќалъаи Њамадон аз бекасию 

танњої азоб мекашид, аќл ки шоир ба ў «Њай ибни Яќзон» ном гузоштааст, 

њамроз ва њамсуњбати ягонаи вай мешавад. Њай ибни Яќзон бо Абўалї барои 

њалли мушкилоти њаёт ва кушодани гирењи масъалањои илмї омўхтани 

мантиќ ва фалсафаро талќин мекунад. Персонажњои дигари асари «Њай 

бинни Яќзон» шартан шањват, ѓазаб, дунёпарастї, коњилї, њасад, зулм, дуздї 

ном гирифтаанд. Абўалї Сино бо њар яки ин майлњои табиї муносибати 

худро баён месозад. Ў ба ќувваи аќли инсон бањои баланд дода, аќлу 

фаросатро ба хислатњои (инстинкт) модарзодї, ирсї, ирсият муќобил 

мегузорад. Ин навъ фикрњо дар «Китобул шиорот фил мантиќ ва ќисмат» 

инкишоф ёфтаанд. Абўалї Сино таъкид мекунад, ки барои инкишофи аќл 

илму маърифат ањамияти калон дорад. Абўалї аќлро тавсиф намуда 

менависад, ки ўро пирї, хастагї ва мондашавї нест, вай њамеша љавон ва 

бардам аст. Агар касе бо аќл унс гирад, вай то охир ба ў вафодор мемонад. 

Фаќат бо истифода аз аќл соњиби дониш шуда, баду некро аз њам фарќ карда, 

роњи дурусти зиндагиро интихоб кардан мумкин аст. Доир ба ин масъала 

Ќиссаи «Њай ибни Яќзон» ањамияти бузурги тарбиявї ва илмиву адабї дорад 

[66, 45-62]. 

Дар дигар асарњои Абўалї Сино низ мо фикрњои пешќадами ўро дар 

бораи ањамияти илм, навъњои илми гузашта ва замонаш, роњњои омўзиши 
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илмро мутолиа мекунем. Илова бар ин бояд ќайд кард, ки мувофиќи 

маълумоти наќлу ривоятњо фикру аќидањои тарбиявии Сино дар адабиёти 

шифоњї низ домани васеъ густурда, љињати тарбияи инсони комил сањми 

арзанда гузоштааст. Аз ин љост, ки вобаста ба ин мавзўъ наќлу ривоятњои 

мардумї эљод гардида, то ба имрўз ањамияти бузурги тарбиявї ва илмиву 

адабии ин аќидањоро то ба мо ба мерос оварда расонидааст. 

Дар боби омўзгор будани Ибни Сино шогирди вафодораш Абў Убайди 

Љузљонї, ки то охири умр бо ў буд чунин мегўяд: «Истеъдоди кории аљибе 

дошт, бо сабру устувории бемисле кор карда метавонист. Њар рўз пеш аз сар 

задани офтоб аз хоб мехест, ба навиштан ва хондани китобњо машѓул мешуд. 

Баъд шогирдонаш меомаданд, ки ба онњо дарс мегуфт ва сари ваќт ба дарбор 

рафта, ба корњои давлатї машѓул мегардид. Сахт ба ќадри ваќт ва фурсати 

умр мерасид…» [31, 73]. 

Инчунин, мутобиќи сарчашмањо њикояте, ки аз китоби «Буњайра»-и 

Фузунии Астарободї дар китоби «Сурат ва сирати Ибни Сино» оварда 

шудааст, бори дигар тасдиќ менамояд, ки Ибни Сино омўзгор ва саромади 

олимон буд: «Шайх-ур-раис саромади уламо ва фузало буд ва арбоби илм ва 

надимаи адаб њама тавќи иродати ўро ба гардан андохта ва аъзон ба дониш ва 

фазилати ў карда ва дар маљлиси дарси ў њозир мешуданд. Аз он љумла 

Бањманёр, ки яке аз фузало ва њукамои он аср ба шумор мерафт. Бањманёр 

аѓлаб дар маљлиси дарси Абўалї Сино њозир мешуд ва таламмуз менамуд ва аз 

љумлаи муридони Шайх буд» [2, 83]. 

Дар иртибот ба ин мавзўъ Рањим Њошим низ чунин ќайд намудааст: 

«Камтар олим ва муаллифе дар таърихи асрњои миёна ёфт мешавад, ки дар 

умри нисбатан кўтоњ, ноором, пур аз њодисањо ва дарбадарињо аз худ чунин 

мероси бузург (зиёда аз дусад асари калону хурд) боќї гузошта бошад. Ин 

фаќат дар натиљаи субот ва тобоварии бенињоят калони вай ба кори илмї ва 

мењнатдўстиаш ба вай муяссар шудааст» [87, 57]. 

Инсон фаќат дар њамон ваќт инсони комил шуда метавонад, ки фикри 

худро бо њамаи боигарињои донише, ки инсоният ба вуљуд овардааст, 

мукаммал карда тавонад ва ё њангоми ба зањмат, хизмати дар таърих кардаи 
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арбобони гузашта бањо додан мо њамонро бояд ба назар гирем, ки онњо 

нисбат ба пешгузаштагони худ чї навигариро ба вуљуд оварданд, на аз он 

нуќтаи назар бањо дињем, њукм барорем, ки оё онҳо ба талаботи замони 

имрўза љавоб гуфта тавонистаанд ё не. Мо ба мероси гузаштаи маданї ва 

илмї аз њамин нуќтаи назар наздик шуда, тањќиќ мекунем ва бањо медињем. 

Абўалї Сино њам фарзанди замони худ буд. Бо вуљуди ин, ў фикрњое, 

аќидањоеро ифшо ва иншо намудаст, ки то имрўз бисёре аз онњо ањамияти 

назарї ва амалии худро гум накардаанд. Масалан, гуфтањои назарии Абўалї 

дар хусуси тарбия ва таълим аз зумраи чунин андешаҳои бикр мебошанд. 

Мутобиќи сарчашмањо Сино пеш аз он ки китобе нависад, ќариб тамоми 

китобњои дар китобхонаи машњури Сомониён гирдовардаро мутолиа 

кардааст. Вай дар 18-солагї аз таълимоти файласуфони Юнон ва Араб 

бањравар гашта буд. Аз таълимоти Муњаммад Мўсо Хоразмї (780-847), 

Абўнасри Форобї (870-950) хуб хабардор буд ва дар таълиму тарбия, аќидаи 

ягона бо онњо дошт ва аз онҳо эљодкорона пайравї кардааст.  

Ибни Сино, махсусан, љавононро даъват кардааст, ки бо илмомўзї 

машѓул шаванд. Аз нуќтаи назари ў илм бояд ба инсоният хизмат кунад. 

Мушкилоти зиндагї, љамъият ва табиатро бартараф кунад. Дар роњи 

илмомўзї љасорат ва мардонагї бояд нишон дод, вагарна ба маќсад расидан 

душвор аст. Худи Сино дар «Рисолат-ут-тайр» (рисолаи парандањо) гуфтааст: 

«Эй бародарон, ашхоси љасур аз мушкилот нањаросад. Шахси аз камолот сар 

кашида заифтарини одамон аст» [66, 38].  

Ин љо гуфтан ба маврид аст, ки аќидањои тарбиявии Ибни Сино дар 

илми фолклоршиносии тољик љињати таълиму тарбияи фарзанд сањми 

арзанда доранд. Чуноне ки аз муњтавои наќлу ривоёт маълум аст, симои 

Ибни Сино, дар ин ривоятњо њамчун омўзгори асил, муаллими пурдони ахлоќ 

ва тарѓибгари фаъоли илму маърифат тасвир гардидааст. Ибни Сино дар 

масъалаи тарбияи кўдак назаре дорад, ки бисёр муњим аст. Ба аќидаи Ибни 

Сино, ба тарбияи кўдак аз рўзи аввали ба дунё омадан бояд машѓул шуд, дар 

акси њол њама гуна кўшишу талошњо дар ин роњ бенатиља хоњад буд.  
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Њамин мазмун дар ривоятњои «Сино ва зану шавњари љавон», «Иззати 

нафс», «Тифли кўчак ва њуши бузург» ва «Ин шунидї, ки мебинї» ба таври 

равшан ба назар мерасад. Масалан, симои Ибни Сино дар ривояти «Сино ва 

зану шавњари љавон» чунин тасвир шудааст: 

 «Як зану шавњари љавон фарзанддор мешаванду ду моњ гузаштан пас 

њардуяшон маслињат мекунанд, ки пеши Абўалї Сино рафта, дар бораи чї хел 

калон кардани кўдак аз ў маслињат гиранд. Майда-чуйда, савѓотї гирифта, 

онњо ба хонаи Абўалї Сино мераванд. Абўалї Сино онњоро мењмондорї карда, 

баъд маќсади омаданашонро мепурсад. 

 Зан мегўяд, ки аз хусуси тарбияи кўдакашон аз вай маслињат гирифтан 

мехоњанд. Абўалї Сино мепурсад, ки кўдакашон чандрўза шудааст. Онњо 

мегўянд, ки думоња. 

 Абўалї Сино дастонашро дар сари зону зада, афсўс хўрда мегўяд: -Дер 

шудааст, дер! Кўдакро мебоист дар њамон рўзи таваллуд шуданаш меовардед, 

акнун худатон ўро чї хеле, ки хоњед, њамон хел тарбия кардан гиред.» [49, 23]. 

Ибни Сино дар ин ривоят ба њайси омўзгор ба тасвир омада, маслињати 

љолибе барои таълиму тарбияи фарзанд додааст. Яъне, аз рўйи таълимоти 

Ибни Сино бояд тарбияи фарзандро аз рўзи таваллуд шуруъ намуда, љињати 

дуруст ба воя расидани кўдак зањмати бисёр бояд кашид. Чуноне ки аз 

ривоятњои эљодшуда маълум аст халќ ин аќидаи Синоро то ба имрўз дар 

зиндагии хеш ва таълими фарзандон истифода мебаранд. Мутобиќи 

дастовардњои илми тиб ва таљрибањои мутахассисони соњаи равоншиносї 

исбот гардидааст, ки таълиму тарбияи фарзанд бояд њанўз ваќти дар батни 

модар будан шуруъ шавад. Зеро тарбия ва солимии кўдак аз саломатї ва 

вазъи руњии модар вобаста аст.  

Ягона костагие, ки дар нақли боло нисбати муносибати Ибни Сино ба 

назар мерасад, ин љумла, ё худ хулосаи охири нақл аст. Дар сухани Сино як 

навъ муносибати дағалона ва ё худ ғайритахассусї ба назар мерасад, ки хоси 

характери Шайхурраис нест. Яъне Сино наметавонист, падару модари 

љавонро ба ин тарз гўяд, ки рафта чи тавре бароятон форад ҳамон тавр 

кўдакатонро тарбия кунед. Дар ин маврид чунин ба назар мерасад, ки 
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камбудї аз ровї аст ва ровї хулосаи ҳодисаро аз номи Сино худ љамъбаст 

намудааст. Хулоса мақсад аз эљоди ин ривоят ҳамин аст, ки волидайн бояд 

ҳар чи барвақт ба тарбияи кўдак оғоз намоянд ва чунин тарбия самарабахш 

хоҳад буд. 

Бояд гўем, ки Сино дар бораи ахлоќ рисолањои фалсафии зиёде низ иншо 

кардааст. Дар бораи аќида ва гуфтањои ў дар бораи илми ахлоќ олимони 

тољик рисолањо навиштаанд ва чандин маќолањоро низ нашр намудаанд.  

Дар асарњои «Ал-ќонун фї тибб», «Ал-шифо», «Наљот»-и Абўалї ибни 

Сино низ мо фикрњои пешќадами ўро дар бораи ањамияти илм, навъњои илми 

гузашта ва замонаш, роњњои омўзиши илмро мутолиа мекунем. Гуфтањои 

Сино дар соњаи таълиму тарбия њам бо амиќї, возењу равшании худ касро 

дар њайрат мегузорад. Ў таълиму тарбияи анъанавии асри миёнаро шикаста 

усули тарбиявии худро тавсия кардааст, ки аз қисматҳои зерин иборат аст: 

1. Тарбияи фикрї (аќлї). 

2. Тарбияи љисмонї (бардамиву саломатї, табобат).  

3. Тарбияи эстетикї (зебоишиносї). 

4. Тарбияи ахлоќї. 

5. Тарбияи мењнат (майли худомўзї). 

Ибни Сино ба таълими насли наврас дар мактаб ва умуман тарбияи вай 

ањамияти калон додааст. Сино таъкид мекунад, ки ба мактаб фарзандони 

њама бояд љалб карда шаванд. Якљоя тањсил карданро нисбат ба алоњида, 

танњо ба танњо дарс додан афзал донистааст. Дастаљамъ дар коллектив 

таълим гирифтани бача фоидаи бештарро дорад, аз љумла кўдакон: 

- дилгир намешаванд, аз њамдигар ибрат мегиранд, кўшиш мекунанд; 

- ба њамдигар хонда ва шунидаашонро наќл мекунанд; 

- њамдигарро эњтиром мекунанд, аввалин риштањои дўстї байнашон 

мустањкам мешавад, адаб, рафтори неки якдигарро ќабул мекунанд. 

Сино аз омўзгорон, волидайн талаб кардааст, ки аз тањсил ва рафтори 

бачањо то сини 14 њамеша бохабар бошанд. Онњоро ба ѓайри хондани китоб 

ба мењнат, њунар, варзиш, бозї, санъат раѓбатнок кунанд. Аќидаи Сино дар 

таълим ва љараёни тањсил бо бисёр љињатњои таълиму тарбияи имрўза 
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мувофиќат мекунад. Масалан, ў чунин мешуморад: тањсил аз сода ба 

мураккаб гузарад, ба синни бачањо мувофиќат кунад, майл ва ќобилияти 

бачањоро ба эътибор гирифтан ва пайваста бо машќњои љисмонї машѓул 

буданро тавсия кардааст [64, 411-445].  

Инчунин андешањои фалсафї ва ахлоќии Ибни Сино тавассути 

њикоятњои адабии осори хаттї ва наќлу ривоятњои шифоњї умри дубораи 

худро пайдо кардаанд. Бояд таъкид кард, ки сабаби то ба имрўз побарљо 

мондани ин аќидањо дар он аст, ки онњо дар натиљаи саъю талоши 

хастанопазири устод ба вуљуд омада то ба имрўз мавриди истифода ќарор 

доранд ва халќ дар симои Абўалї ибни Сино омўзгори шафиќи инсониятро 

мебинад. Вобаста ба ин гуфтањо ривояте аз ривоёт мављуд аст, ки ба мавзўи 

тарбияву омўзиш иртибот дорад. Ин ривояти «Тифли кўчак ва њуши бузург» 

мебошад, ки дар он нақли чи тавр Ибни Сино аз «њуши бузург»-у рафтори 

оќилонаи кўдаке ояндаи дурахшони ўро пай бурда, барои тарбияташ азм 

мекунад ва нињоят дар шахсияти ў як донишманди бузурги фалсафаи исломро 

ба воя мерасонад, сабт гардидааст: 

 «Шайхурраис Абўалї ибни Сино як рўз тифлеро дар дўкони оњангар дид, 

ки аз оњангар оташ металабид ва чизе, ки оташро дар он бигузорад, њамроњи 

худ надошт, оњангар аз он тифл пурсид: 

 -Оташ њаст, аммо чї гуна онро мебарї? 

Тифл ќадре тањаммул кард ва сипас хам шуду муште хоки хушк бар кафи 

дасти худ густурд ва он гоњ њамон дастро ба тарафи оњангар дароз кард ва 

гуфт: 

 -Оташро ин љо бигузор. 

 Ибни Сино аз њуши он кўдак мутааљљиб шуд ва дар садади тарбияти ў 

баромад ва ба таълими вай њиммат гумошт, то ин ки яке аз фозилтарин 

шогирдони ў ба шумор рафт ва дар љумлаи фалсафаи ислом шўњрат ёфт. Ин 

тифл Абулњусайн Бањманёр бинни Марзбон Байламї буд, ки дар соли 458 вафот 

ёфтааст: [46, 16]. 

Ибни Сино дар чандин асарњои илмии худ, ки ба масъалањои таълиму 

тарбия бахшида шудаанд, ба вазифа ва сањми муаллим дар тарбияи 
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фарзандон ањамияти махсус додаст ва мулоњизањои пурќиммат пешнињод 

кардааст. Ў волидайнро таъкид мекунад, ки фарзандашон, ки 6 - сола шуд, ба 

тарбияи муаллим, тарбиятгари «ростгўй, доно, одил, хушлибос, озода, 

хушмуомила» супорад. Талаботе, ки Сино дар назди муаллимњои замонаш 

гузоштааст, њанўз њам ањамияти худро гум накардаанд. 

Ў аз тарбиятгар, муаллимон талаб кардааст, ки аз паи тафтиши саводи 

шогирдонашон бошанд, аз љумла: 

- роњњои нав ба нави таълиму тарбияро љўяд ва дар амал татбиќ намояд; 

- ќобилияти дарсхонии њар як шогирдро донад ва мувофиќи он муомила 

кунад ва таълим дињад; 

- дили бачањоро ба илмомўзї гарм кунад ва оташи шавќро дар дилашон 

афзояд; 

- ваќти дарс синну сол, дониш ва талаботро ба назар гирад; 

- сухани муаллим ва њар навъ њаракат, имову ишорањои муаллимон ба 

њиссиёти бачањо таъсир гузорад [65, 350].  

 Абўалї ибни Сино дар тасвири ривоятњои «Иззати нафс» ва «Орзуи 

шогирд» низ њамчун устоди бењамтои дорои ахлоќи њамида ва омўзгору 

тарбиятгари мумтози шогирдони дорои илму дониши баландпоя ва 

соњибэътибор тасвир шудааст: 

«Гўянд, Ибни Сино рўзе аз як тан шогирдони худ пурсид: 

 - Орзў доред ба куљо бирасед? 

 Гуфт: 

 - Орзў мекунам монанди шумо бишавам. 

 Гуфт: 

Хок ба сари ман, орзў мекардам Арасту бишавам. Ин шудам, ки мебинї ва 

ту, ки орзў дорї чун ман бишавї, чї хоњї шуд?» [46, 36]. 

Аз муњтавои ин ривоят бармеояд, ки Ибни Сино бо вуљуди донистани 

тамоми илмњои замони хеш аз илму дониши худ ќонеъ набуда, ба 

шогирдонаш тавсия медињад, ки дар љодаи илму донишандўзї бояд сайъ 

кунанд, ки аз ў њам пеш гузаранд. Ибни Сино, бо вуљуди он њама донишу 

илми зиёд доштанаш, инсони хоксор, инсонпарвар ва дорои хислатњои 
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њамидаи инсонї буда, хислатњои бади инсонї, яъне такаббурї, худписандї, 

мардумозорї ва амсоли инњо барои ў бегона буд.  

Дар силсилаи афкори омўзгории Абўалї ибни Сино тарбияи ахлоќї 

љои марказиро ишѓол мекунад. Ба фикри Сино шахсе њар чи ќадар доно, 

боаќл ва љисман пурќувват, ќавї бошад, вале он њама донишу ќувваташ бо 

меъёрњои ахлоќ муносиб наояд, ў аъзои њаќиќии љамъият шуда наметавонад 

ва ба љамъият аз ў фоидае намерасад. Сино дар «Рисолат-ут-тайр» дар ин 

хусус ба воситаи образи парандагон фикри худро изњор кардааст. Ў таъкид 

мекунад, ки одамон бояд бо њам дўст бошанд ва ба њамдигар бовар кунанд. Ў 

мунофиќї, дурўягї, риёкорї, макр, фиребро мањкум карда, инчунин 

масъалањои тарбияи ахлоќиро дар асарњои нодири хеш «Шифо», «Ишорат», 

«Донишнома», «Њай бинни Яќзон», «Саломон ва Абсол», «Тадбири манзил», 

«Ал-ќонун-фї тибб» баён намудааст. 

Дар аксари ин асарњо ў одамонро даъват ба кори нек, хайр ва ахлоќи 

њамида мекунад. Сино дар бораи танпарварї, худпарастї бо нафрат сухан 

ронда гуфтааст:  

 

Май - душмани масту дўст бо њушёр аст, 

Андак ширину беш - зањри мор аст. 

Дар бисёраш маззарати андак нест, 

Дар андаки ў манфиати бисёр аст [74, 144]. 

 

Инчунин ў ба љавонон, наврасон майнўширо ќатъиян манъ мекунад, 

майро зараровар шуморида «Ба бача май нўшидан мисли он аст, ки чўби 

хушк ба гулхани забонадор афтидан»[64, 423] гуфтааст.  

Ибни Сино дар љои дигар сухан аз ишќу дўстї ронда таъкид кардааст, 

ки дар натиљаи дўстии њаќиќї муњаббат ба вуљуд меояд. Дар ин хусус Ибни 

Сино дар «Рисолаи ишќ» менависад. Ў аввало дар бораи ишќ сухан меронад. 

Ин њис дар њамаи махлуќот њаст. Лекин ишќи инсон аз ишќи махлуќи дигар 

фарќ мекунад. Ишќи њаќиќї бо аќл вобаста ва якљо аст. Онњое, ки зоњиран ба 

чизе касе ошиќ мешаванд, таъќид мекунад ў, ин њис ба њисси њайвонї монанд 
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аст. Агар инсон зебоиро ба аќлу фаросат шиносад ва дўст дорад ин дараљаи 

баланди одамият аст. Ин гуна одамро инсони њаќиќї ва диди эстетикиаш 

баланд шуморидан мумкин аст. 

Дар китоби «Алќонун фї-тибб» боберо «Доир ба тарбия» ном 

ниҳодааст. Ў дар ин боб дар бораи тарбияи њаматарафаи инсон хеле 

муфассал сухан мекунад. Дар муқоиса бо масъалаҳои муосири тарбияи 

кўдакону наврасон чунин андеша пайдо мешавад, ки аксари афкори ин 

донишманд дар ин хусус ҳанўз ҳам арзишу қимати хосса дорад: Таваљљуҳ ба 

ин нуктаҳо фикри болоро тақвият медиҳад: 

1. Ў ба њама љазои љисмонї зид буд. 

2. Таъсири калонсолон ба бачањо зуд мегузарад. 

3. Бачањо таќлидкоранд. 

4. Бинобар ин калонсолон бояд намуна шаванд. 

5. Тарбиятгар бояд тифлро њурмат кунад, дўст дорад, бо ў муомилаи 

хуш кунад. 

6. Дар њузури тифл дурўѓ нагўяд, њаракат ва рафтори нољо накунад. 

7. Хислатњои некро ба бачањо талќин кунад, то ки он дар мизољи 

бачањо љой гирад. 

8. Тарбияи ахлоќ ва самаранокии он низ аз хурдї. 

9. Сухан, суњбат таъсирбахш, ибратангез бошад. 

10. Наќши тарбия дар оила, вазифаи оила тарбияи дуруст ё нодурусти 

яке оила ба оилањои дигар таъсири мусбат ё манфї расониданаш 

мумкин [65, 350]. 

Дар тадбири манзил бобе њаст бо унвони «Сиёсати мард дар бораи 

фарзандаш». Дар ин боб дар бораи вазифаи падар дар тарбияи фарзанд 

андешаронї шудааст, ки дар тарзи таълими имрўза њам кам андар кам дида 

мешавад. 

1. Падар ба фарзанд, аввало номи наѓз ёфта монад. 

2. Аз паи тарбияи дуруст аз рўзи аввал шавад. 

3. Тарбиятгари хубро (омўзгор) барои тарбияи фарзанд пайдо кунад. 
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4. Фарзандро ба тарбиятгар супориданро бењтар аст (модар гуноњи 

фарзандашро мебахшад, чашм мепўшад [64. 350]. 

Модоме ки дар бораи падару модар сухан рафт, баъзе аќида ва фикрњои 

Синоро дар бораи муносибатњои зану шавњар, дар бораи зан ва мард низ 

баррасї намудан аз аҳамият холї нахоҳад буд. Дар ин самт, афкори Синоро 

дар чунин нуктаҳо љамъбаст кардан мумкин аст: 

1. Ў мардро сарвари оила медонад. Бояд муњофизатгари оила бошад. 

2. Зан њамроњи мард дар роњи зиндагї дар тарбияи фарзанд ёрдамчии 

шавњар бошад. 

Ибни Сино дар «Тадбири манзил» боберо «авсофи бењтарини занњо» 

номидааст ва гуфтааст, ки занон бояд бо хислатњои зерин доро бошанд: 

1. Зан бояд соњибилм бошад. 

2. Ба дин эътиќод дошта бошад. 

3. Шарму њаёдор бошад. 

4. Табиатан љасур бошад. 

5. Шавњарашро беандоза дўст дорад. 

6. Дар фикри таваллуд ва тарбияи фарзанд бошад. 

7. Сергап набошад. 

8. Аз шавњар гардан натобад. 

9. Ростќавл, фурўтан ва фаросатро соњиб бошад. 

10. Ба шарафи худ доѓ наорад. 

11. Эњтироми шавњарро ба љо орад. 

12. Вазифаи худро дар оила хуб бидонад. 

13. Дар рўзгордорї сарфакор бошад. 

14. Ў бо кирдору рафтори хуб ва ахлоќи њамидаи худ шавњарашро аз 

камбудї, рафтори бад њамеша эмин дорад. 

Сино бо ин навиштањояш ба баъзе андешаҳои даврони феодализм 

(масалан, масъалаи ёрдами зан ба шавњар дар корҳои рўзгордорї ва оилавї) 

зид мебарояд. Ў инчунин, ба ин муносибат дар назди шавњар як ќатор 

талаботњо мегузорад, аз љумла: 
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1. Мард бояд тавре зиндагї, рўзгордорї кунад, ки зан њамеша 

њурматашро ба љо орад. 

2. Ба дин эътиќод дошта, виљдонаш пок бошад. 

3. Ба зан њарчи ваъда кард вафо кунад. 

Вале зан дар баробари доштани њамаи ин вазифаву хислатњо, бояд ба 

касбе, ҳунаре машѓул шавад. Вагарна бекорї ўро ахлоќан вайрон намуда, ба 

саломатии ў низ њам руњан ва њам љисман зарар мерасонад.  

Дар самти аҳамияти тарбияи љисмонї барои инсон олим чунин 

нуктаҳоро арз намудаст: 

1. Аз тамоми дард халос мекунад. 

2. Аз ќувваи табиат бояд истифода кард: офтоб, њаво, об. 

3. Тарбия аз рўзи аввали таваллуд оғоз мешавад (ривояти зану марди 

љавон) 

4. Хоб: ањамияти он дар хурду калон, чигунагии љои хоб. 

5. Хўрок: сањарї гуштдор, бегоњї нон (њамаи ин бо рељаи ќатъї). 

6. Тарбияи руњї ва љисмонї ва наќши њавову об. 

7. Дар бораи оби хунук, гарм, њаммом, офтоб, мањс. 

8. Машќ: суст, тез, нињоят тез, арѓунчак, аз монеањо гузаштан, давидан, 

гўштин ва ѓайра. 

Ин тавсияњои тарбиявї ва ахлоќии Сино њоло њам ањамияти 

пурќиммати худро гум накардааст. Инчунин, мо метавонем якчанд панду 

њикматњое, ки Ибни Сино аз худ мерос гузоштааст барои гуфтањои боло 

њамчун далел оварем: 

«Эй бародарон, њаќиќат… коњилтарини халќ он аст, ки аз камоли худ 

боз монад! 

Бадтарини суханњо он аст, ки зоеъ шавад ва беасар монад!» [65, 11]. 

«Эй бародарон, њаќиќати хеш фароњам оваред (бишиносед) ва бояд, ки 

барои њамдигар парда аз рўи дил бардоред, то бепарда асрори дарунии 

якдигар донед ва сабаби камоли њамдигар гардед!» [68, 35]. 
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«Номи ман «Зинда» аст ва писари «Бедорам» ва пешаи ман саёњат 

кардан ва гирди љањон гардидан аст, то њамаи њолатњои љањонро бидонам» 

[65, 43]. 

«Гуфтам: 

- Аз љавонон чї бењтар ва аз пирон чї накўтар? 

Гуфт: 

- Аз љавонон шарму далерї ва аз пирон донишу оњистагї. 

Гуфтам: 

- Аз мардумон кї оќилтар аст? 

Гуфт: 

- Он ки кам гўяду беш шунавад ва бисёр донад» [65, 73]. 

Аз ҳамаи он маводе, ки мо дар даст доштем ва дар хусуси хислат, 

фазилат ва ҳунари омўзгории Ибни Сино таҳлил намудем, албатта пеш аз 

ҳама чунин хулосаро баровардан метавон, ки аќидањои тарбиявии файласуф, 

чи дар адабиёти китобї ва чи дар адабиёти шифоњї, дорои љойгоњи махсуси 

худ мебошанд. Андешањои фалсафї ва ахлоќии Ибни Сино тавассути 

њикоятњои адабии осори хаттї ва наќлу ривоятњои шифоњї умри дубораи 

худро пайдо кардаанд. Ибни Сино тавонистааст аќидањои чи фалсафї ва чи 

ахлоќии худро барои њамагон ба мерос гузорад. Он чизро низ набояд аз назар 

дур кард, ки дар њифз ва то ба њанўз мавриди истифода ќарор доштани ин 

аќидањо сањми халќ арзанда мебошад. Маҳз ҳамин ривоёт, нақлҳо, мақолаву 

рисолаҳо, таъкидҳову тавсифҳои ҳам шифоҳї ва ҳам китобї образ, характер, 

муносибат ва рафтори Ибни Синоро ҳамчун донишманде, ки дар айни ҳол 

омўзгор, устод ва муаллими беназир аст, дар назари хонандаву шунаванда 

тасвир мекунад. Аз таҳлили ин мавод ба чунин натиља расидем, ки образи 

омўзгор ва муаллим будани Ибни Синоро маъхазҳои зерин таъмин 

намудаанд: 

1) Ривояту нақлҳои мардумї, ки аз муҳаббат ва садоқат нисбати ин 

шахсият гуфта шудаанд ва онҳо аслан заминаи ривоятї доранд. 
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2) Ривояту нақлу суҳбатҳое, ки аз тарафи мардум, дар асоси ҳодисаҳои 

воқеї ва ҳолатҳои ҳаётии худди Абўалї ибни Сино сохта шуданд ва 

интишор ёфтаанд. 

3) Рисолаҳо ва асарҳо ё қисмати асарҳои донишманд, ки мустақиман ба 

масъалаи парвариш ва омўзиши кўдакон ва наврасон бахшида 

шудаанд.  

4) Рисолаҳо ва асарҳо (ё қисматҳои алоҳидаи онҳо), ки дар онњо аз 

хусуси вазифаи падарону модарон, уҳдадориҳои онҳо дар зиндагї, 

муносибати онҳо бо ҳам, муносибати онҳо бо фарзандон сухан 

рафтааст. 

5) Рисола, мақолот ва асарҳои бадеї, ки донишмандону нависандагони 

дигар дар бораи Ибни Сино эљод намудаанд ва дар онҳо ба масъалаи 

тарбия ва ахлоқи насл сухан рафта бошад.  
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Фасли 4. ИСТЕЪДОДИ КАЙЊОНШИНОСИИ  

АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО АЗ РӮЙИ РИВОЯТҲО 

 

 Мувофиќи маъхазњо, Абўалї Сино, дар баробари дар сатњи аъло 

донистани илми тиб, ба омўхтани илмњои дигари замони хеш низ кўшиш 

намуда, то дараљае ба комёбињо ноил гардидааст. Маҳз барои ҳамин ўро 

аллома ва ҳаким, табибу шоир ва кайҳоншиносу муаллим мехонанд. Ҷои 

тазаккур аст, ки чунин истеъдод, илм ва таљрибаи серљабҳаи мутафаккир 

сабаби дигари пайдоиши ривоёту афсонаҳо ва ҳикоёту нақлҳо дар бораи 

Абўалї Сино гардид. Чун мардум таљрибаю тавсияи ўро дар самтҳои 

гуногуни ҳаёташон истифода мекард, ба мањорати фавқулода ва ҳунари 

фавқуттабии ў боварї пайдо карда, ба ҳар нақлу ривояте, дар бораи ў пайдо 

мешуд, чизеро зам менамуд. Ҳунар ва дониши кайҳоншиносии ибни Сино аз 

он самтҳои ҳаёти илмии олим мебошад, ки боиси сайқал ёфтани симо, хулқу 

атвор ва муносибати ибни Сино дар миёни мардум гардид. 

 Вобаста ба истеъдод ва дониши кайҳоншиносии Абўалї Сино дар 

“Њакими бузург” ном асари адиби ленинградї В.Воскобойников чунин 

маълумот дода шудааст. Баъд аз чанд рўзи кўчида омадан ба Бухоро 

Абдуллоњ Њусайнро ба мактаб мебарад. Понздањ нафар талабагон дар рўи 

гилемчањои худ дар гирди хатиб Убайд нишаста буданд. Дар миёни ин 

талабагон Њусайн аз њама хурд буд. Хатиб сураеро тез ќироат мекард. Бисёре 

аз бачањо забони тољикї ва форсиро нисбати забони арабї наѓзтар 

медонистанд. Њусайн хеле зуд ба муаллим бо саволњо мурољиат кард. Дар 

осмон аз куљо ситора пайдо мешавад? -  пурсид ў. Дар љавоб, “Ќуронро 

бихон, гуфт муаллим, дар он љо ба њамаи саволњоят љавоб меёбї.  

 Шабњо Њусайн њамроњи Нотилї ба манораи баланд баромада ба 

осмону ситорањо назар мекарданд. Рўзе Нотилї ба Сино гуфт: Насри Воќеъ 

[16, 55] ситораи субњ аст ин ситораро дар сањар ба хубї дидан мумкин аст, 

инчунин ў илова кард, агар касе зери ин ситора ба дунё ояд бою бадавлат 

мешавад. Њусайн ин илмро нисбат ба устоди худ бењтару хубтар дарк мекард. 
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Бештар ваќт ў ба устод савол медод, њамин ситорагон барои чи лозиманд? 

Њамаи дунё барои чист: вале устодаш хомўш буд намедонист ба саволњои 

шогирдаш чи љавоб дињад. Боре гуфт: њамаи ин дар дасти Худованд аст, 

фаќат Худо медонад њамаи ин дунё барои чи лозим аст. 

 Њусайн дар љавоб мегўяд, ки ба фикри ман ситорањо ба зиндагии 

одамон хеле кам таъсир мерасонанд. Нотилї бо ду даст сари худро дошта 

чунин фикрњоро ба забон овардан мумкин нест мегўяд, ба ту инро ки гуфт? - 

Ман худам фањмидам. Агар дар бораи навиштањои бузургон дар бораи 

воќеањои њаёт фикр кунї њатман мефањмї. Агар таъсири ситорањо барои 

одамон як хел бошад, чаро дар як дењ њосили фаровон ва дар дењи дигар 

хушксолист? Њамин тариќ, Нотилї мебинад, ки шогирдаш аз ў зиёдтар ба ин 

илм сарфањм меравад, рухсат гирифта ба Гурганљ меравад [16, 56].   

Мутобиќи маълумоти дигари китоби мазкур, шабе дар њузури 

Алоуддавла шахсе дар бораи зарари таќвимњое, ки нодуруст ва кўњнашуда 

буданд, ибрози аќида намуд. “Мо Шайхурраисро дорем, - гуфт Алоуддавла, ў 

барои мо таќвими навро месозад”. “Барои ин таљњизоти махсус лозим аст, то 

муддати дуру дароз ба ситорањо назар кунї”- гуфт Абўалї. «Ман ба ту 

маблаѓашро медињам, бе ин њам ту шабњо хоб намекунї, ба ситорањо нигар», 

- мегўяд дар љавоб амир. Сино наќшаи таљњизоти зарурии астрономиро 

кашида ба шогирдаш Љузљонї медињад ва њамин тариќ, таљњизот омода 

мешаванд. Инчунин, вобаста ба маълумоти дигари ин китоб, 500 сол баъди 

марги Сино ин таљњизот соли 1542 аз љониби Педро Нуниетс кашф карда 

мешавад ва то ба имрўз аз ин таљњизот барои ташхиси даќиќ тамоми 

муњандисон бо номи Нониус истифода мебаранд. Дар мавриди илми 

ситорашиносї аќидањои Сино ва Берунї ба њам як буданд. Онњо борњо дар 

ин масъала бо њам бањсу мунозира намуда буданд. Дар ин бора шогирди 

Ибни Сино Љузљонї чунин наќл мекунад: «Шайх барои расад олатњое 

ихтироъ карда ва рисолаи махсусе дар ин бора навишта буд. Ман 8 сол дар 

кори расад машѓул будам ва маќсад аз ин кор диќќат ва кунљковї дар 

гуфтањои Батлемус буд, ки як ќисми онњо барои ман равшан шуд. Шайх 

китоби «Инсоф»-ро тасниф кард. Вале иттифоќан рўзе ки Султон Масъуд ба 
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Исфањон дохил шуд ќўшуни вай чизњои шайхро ѓорат намуд, ки дар натиља 

ин китоб низ аз миён рафт» [31, 76]. Умуман, дар сарчашмањо ба илми 

кайњоншиносї ва ситорашиносї сару кор доштани Сино ишорањо шудааст ва 

њамин ишорањо сабаб гардидаанд, ки дар бораи ситорашинос будани Ибни 

Сино дар байни мардум наќлу ривоятњо эљод гарданд. Дар зимн образи Ибни 

Синоро дар заминаи истеъдоди кайҳоншиносиаш дар чанд нақлу ривояти 

халқї мушоҳида ва таҳлил мекунем. 

 Ривоятњое, ки бо номњои «Шарти Абўалї Сино» ва «Бўалї кимёгар» 

сабт шудаанд, аз фаъолияти кайњоншиносї ва истеъдоди ситорашиносии 

Ибни Сино наќл мекунанд ва маҳз ёдовар мешаванд, ки Абўалї Сино дар ин 

ду соња низ ба комёбињои назррас ноил гардида будааст. Ривояте, ки ин љо 

мавриди таҳлил ќарор додаем, аз он њикоят мекунад, ки аз як тараф Ибни 

Сино барои расидан ба маќсади худ, аниқтараш барои аз байн бурдани 

бемории вабо аз шањр ва наљот ёфтани мардум кўшиш намудааст ва аз 

тарафи дигар барои аз байн бурдани хурофоту нотавонбинии муллоёни 

мутаассиб низ саҳм доштааст. Ў тавассути пешгўии аниқ боиси эњтироми 

подшоњу надимонаш мегардад. Аз тарафи дигар ин пешгўї собит менамояд, 

ки Ибни Сино аз илми њайат ва ситорашиносї низ хуб хабардор буд ва дар 

ин љода низ шуњрат дошт. Ривоят ин аст:  

 «Замоне дар як шањр касалии вабо нињоят ављ мегирад. Подшоњи он шањр 

аз Абўалї Сино хоњиш мекунад, ки ба муќобили ин касалї чорае андешад. 

Абўалї хоњиши подшоњро рад карда мегўяд, ки барои нест кардани вабо 

тамоми масљидњои шањрро оташ зада ва дар байни мардум дуохонию муллогиро 

барњам додан лозим аст. 

Аз ин суханон подшоњ ба хашм меояд ва мефармояд, ки сари Абўалї Синоро 

аз танаш људо кунанд. Баъд Абўалї ибни Сино ба подшоњ мурољиат карда 

мегўяд: 

- Эй подшоњи олам, ман як шарт дорам. Шартам њамин, ки фалон рўз 

офтоб мегирад ва он чанд муддат давом мекунад. Агар њамин гапи ман дурўѓ 

барояд, он гоњ метавонед шумо маро сар буред. 
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Подшоњ шартро ќабул карда, рўзи офтобгириро интизор мешавад. 

Нињоят он рўз мерасад. Абўалї шишањоро сиёњ карда, ба подшоњу надимони ў 

медињад. Онњо мебинанд, ки дар њаќиќат нисфи офтоб гирифтааст. Баъд аз ин 

подшоњ ва надимонаш ба донишмандии Абўалї ибни Сино ќоил мешаванд» [46, 

33]. 

Мусаллам аст, ки Сино дар пешгўии гирифтани офтоб ягон сеҳру љоду 

надошт, ба љуз аз он ки масъаларо дар асоси таљрибаи дошта ва 

мушоҳидаҳои шабонаи ситораву сайёраҳо дарк намуда буд. Аммо барои 

мардумони рўзгори муҳаққиқ чунин пешгўї баробар ба сеҳр буд ва аз ин 

лиҳоз, мардум Синоро чун донандаи олами ғайб қабул карданд ва дар 

борааш нақлу ривоятҳо бофтанд.  

Мутафаккир истеъдоде фавқулода дар мушоҳида ва дарки ситораву 

сайёраҳо дошт. Чунончи, аз мазмуни ривояте, ки бо унвони «Монанди холи 

рўи одам» унвон гирифтааст, ба хулосае омадан мумкин аст, ки Ибни Сино 

тавасути ќувваи чашми тезбини худ Уторидро дар баробари Офтоб ба 

монанди холе, ки дар руи одам аст, дида, ќайд намудааст, ки гарчанде ин ду 

сайёра дар фазо аз њам дар масофаи дур љой доранд, вале метавонанд дар яке 

аз бурљњои фазо ва дар як дараља бо њам рўбарў шаванд. 

 «Рўзе Абўалї Сино гуфтааст, ки ман Уторидро дар ваќти муќобили 

Офтоб истоданаш монанди холе, ки дар рўи одам бошад, бо чашми худам 

дидам.Агарчи Уторид дар осмони дуюм ва Офтоб дар осмони чорум аст, онњо 

метавонанд дар яке аз бурљњои фазо ва дар як дараља бо њам рўбарў шаванд» [2, 

94]. 

Хулоса, њамин донишмандї ва ба аќидањои хеш устувор будани Ибни 

Сино боиси ба дилњо роњ ёфтан ва сабаби дар миёни тамоми мардуми љањон 

шуњрат ёфтани ў гардидааст. Њамзамон халќ низ то ба имрўз аз таълимот, ва 

кашфиётњои назарраси ў фаровон истифода мебаранд ва номи неки ин олими 

башариро пок ва пос медоранд. Аз њамин сабаб ривоятњои мардумї, ки 

бозтоби зиндагиномаи Ибни Синоро дар худ доранд, мисли номи неки ў то 

ба имрўз омада расидаанд ва насли љавону ояндаи моро ба роњи дурусти 
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зиндагї њидоят менамоянд. Муҳим ин аст, ки маҳз тавассути чунин наќлу 

ривоятҳои халқї образи Абўалї Ибни Сино марзҳои афсункори фолклориро 

гузашта ба дунёи волои китобї дохил гардид.  
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Фасли 5. ШУЊРАТИ ШОИРИИ СИНО ДАР  

ТАСАВВУРИ МАРДУМ  

Абўалї ибни Сино дар шеъру шоирї ва насри адабї низ маќоми 

чашмрас дорад. Иштиёқи ў ба адабу шеър барвақт сар задааст ва худи ў дар 

рисолаи «Саргузашт» аз овони љавонї аввал ба омўзиши забон ва адабиёт 

машѓул шуданашро ёд овардааст [66, 13]. Њамчунин аз гуфтаи шогирдаш 

Абуубайди Љузљонї маълум мешавад, ки ў ба тањќиќот ва омўзиши асарњои 

адибон муддати се сол машѓул шуда, дар пайравии шоиру нависандагони 

маъруфи араб, чун Ибни Амид, Соњиб ва Собї баъзе асарњои бадеї 

навиштааст [31, 73]. 

Абўалї ибни Сино дар шакли рубої, ќитъа ва ќасида ашъореро ба мерос 

мондааст, ки аз табъи баланди шоирии ў дарак медињанд. Чун Абўалї ибни 

Сино дар адабиёти хаттї истеъдоди баланди шоирї дошт, бинобарин наќлу 

ривоятњое, ки дар ин масъала нисбат ба ў эљод гардидаанд, заминаи воқеъї 

доранд. Инчунин Абӯалӣ ибни Сино дар «Фанни шеър» чунин менависад: 

«Шеър сухане аст хаёлангез, ки аз суханоне мавзуну баробар сохта шуда ва 

назди арабҳо дорои қофия ҳам бошад… ва мухайялу шӯрангез сухане аст, ки 

нафс ба он мутеъ шавад ва бе ҳеҷ гуна тааммулу андеша ва ихтиёр аз умуре 

шоду хурсанд шавад ё аз умури дигар гирифта ва андӯҳгин гардад. Хулоса, 

инфиол ва таъсири нафсонӣ ва на аз рӯйи фикр дар ӯ ҳосил шавад, хоҳ онро 

бовар кунад ё накунад» [67, 72-73].  

Аз ин гуфтањои Ибни Сино ба хулосае омадан мумкин аст, ки ваќте ў дар 

бораи шеър чунин аќида дорад, бе ягон мушкилї шеър навишта метавонад. 

Ва ин низ аз муњтавои ашъори ў баръало маълум аст. 

 Устод С.Айнї дар бораи истеъдоди бадеї ва офариниши осори Ибни 

Сино чунин гуфтааст: «Маълум мешавад, ки болои ин њама илмњои њаќиќии 

љањонї дар мусиќї, шеър ва адабиёт њам шуѓл кардани ин олими бузург 

танњо як њавас набуда, балки «Бўалиёна» будааст. Шеърњои арабї ва тољикии 

ў то имрўз дар китобњои таърих ва тазкирањо боќист» [1, 47]. 
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 Ин љо метавон рубоие аз эљодиёти худи шоирро барои дурустии 

гуфтањои боло њамчун намуна мисол овард: 

 

Эй кош, бидонаме, ки ман кистаме? 

Саргашта ба олам аз паи чистаме? 

Гар муќбилам, осудаю хуш зистаме, 

Варна ба њазор дида бигристаме [1, 75]. 

 

Бино ба қавли муҳақиқиқини соҳаи адабиёт, фаъолияти шоирии Абўалї 

ибни Сино аз ѓазали дар васфи май ва панљ рубоии навиштаи ў оғоз 

гардидааст. Дар заминаи мазмуни баланд доштани шеърњои Сино муҳаққиқи 

адабиёти тољик М.Занд эҳтимоли мављудияти ашъори дигарашро ба забони 

форсии тољикї ќайд кардааст: «Санъати баланди ин шеърњо аз он гувоњї 

медињад, ки Ибни Сино ба забони тољикї бояд шеърњои дигар њам дошта 

бошад» [63, 11]. 

Дар соли 1876 олими немис Њ.Эте аз рўи дастнависњои дар китобхонањои 

Европа мављудбуда муайян намудааст, ки эљодиёти шеърии Ибни Сино аз 12 

рубої, 1 ќитъа ва 2 ѓазал иборат аст [93 ,43]. Вале мутаассифона Њ.Эте аз 

баъзе рубоињои дар ватани шоир пањнгашта, аз љумла аз рубоие, ки бо ин 

мисраъ: «Дил, гарчи дар ин бодия бисёр шитофт»  шурўъ мешавад, бехабар 

будааст: 

Дил гарчї дар ин бодия бисёр шитофт, 

Як мўй надонист, вале мўй шикофт. 

Андар дили ман њазор хуршед битофт 

В-охир ба камол заррае роњ наёфт [63, 37]. 

 

Соли 1925 устод С.Айнї дар китоби «Намунаи адабиёти тољик» 5 рубої 

ва шеъри ѓазали «Рўњ бувад»-ро чоп намудааст. 

Соли 1937 дар Истамбул, бахшида ба 900-солагии рўзи вафоти Ибни 

Сино маљмўае бо номи «Тадќиќотњо оид ба шахсият ва асарњои философи 

бузурги турк ва устоди тиб Ибни Сино» [88, 44], нашр гардидааст. Дар ин 
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маљмўа «Шеърњои чопнашудаи Ибни Сино» ном маќолае аз љониби 

профессори Донишгоњи Истамбул Ш. Ялткайя љой дода шудааст, ки ў дар 

ќатори се шеъри нав ёфтшудаи Ибни Сино, ба таври иштибоњ ва бехабарї 

рубоии машњури дар бораи куфр ва ѓазали ўро дар бораи май њамчун 

шеърњои нав ба даст овардашудаи Ибни Сино нашр кардааст. 

Маќолаи дигареро, ки М.Занд бо номи «Рубоињои нави Абўалї ибни 

Сино», бахшида ба 1000 - солагии рўзи таваллуди Сино дар маљаллаи 

«Шарќи Сурх» (шумораи №7 соли 1952 с. 119-128) чоп намудааст, 

маълумотњои љолиби илмиро фарогир аст. М.Занд дар ин маќола эљодиёти 

назмии Ибни Синоро ба таври даќиќ аз тамоми маъхазњои илмї омўхта, 

нисбат ба ин самти фаъолияти Ибни Сино маълумоти даќиќе додааст. 

Вобаста ба гуфтањои М.Занд дар китоби «Пири њакимони 

машриќзамин»-и Сотим Улуѓзода бахше тањти унвони «Эљодиёти 

шайхурраис дар каломи нафис» унвон гирифтааст, ки дар ин бахш чунин 

гуфта шудааст: «Шеърњои форсї-тољикии Сино, чунон ки мо то њол гумон 

мекардем, на фаќат њамон чањор-панљ рубої ва як ѓазал дар њаќќи бода 

будаасту бас, балки тањќиќотчиён аз љумла Саид Нафисї, аз сарчашмањои 

ќадима чандин рубої, ѓазал ва ќитъањои нави форсї-тољикии Ибни Синоро ё 

ки ба ў нисбат додашударо ёфта гирд овардаанд [74, 138].  

Њамин тариќ, аз рўи маъхазњои то замони мо 2 ѓазал, 1 ќитъа, 21 рубої 

ва 1 байти ба забони тољикї навиштаи Ибни Сино расидааст, ки мавзўи 

асосии онњо аз саъю талош барои илм, ба комёбињои ноилшуда ќаноат 

накардан, кўшишу кор, мубориза бар зидди љањолат иборат аст. 

Масалан, бо вуљуди он ки Ибни Сино бар пояи баландтарини илми 

замони худ ба муваффаќиятњои зиёд комёб гардида буд, ба дониши ба даст 

овардааш ќаноат њосил накарда чунин мегўяд: 

Дар парда сухан намонд, ки маълум нашуд, 

Кам монд зи асрор, ки мафњум нашуд. 

Дар маърифатат чу нек фикре кардам,  

Маълум бишуд, ки (њељ) маълум нашуд [63, 22]. 
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 Дар рубоии пандомези дигари худ Ибни Сино дўсти бевафоро ба 

шакари зањромез ва ба магаси дар болои мор нишаста зањролудшуда монанд 

мекунад:  

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 бо мор нишаст [63, 26]. 

 

Инчунин аз мисраъњои зерин гуфта метавонем, ки Ибни Сино дар бораи 

ногузир будани марги инсон ва ѓанимат шумурдани ваќт маслињат медињад, 

ки инсон бояд мењнат кунад ва чизеро, ки дар давоми њаёти худ карда 

метавонад ба анљом расонад: 

З-он пеш, ки аз љањон фурў монї фард, 

Он бењ, ки набоядат пушаймонї хвард. 

Имрўз бикун, чу метавонї коре, 

Фардо чї кунї, ки њељ натвонї кард [65, 26]. 

 

Дар иртибот ба ин мавзўъ чуноне ки Д.Обидов мегўяд: «Абўалї ибни 

Сино дар адабиёти классикии форсу тољик њамчун шоир ва ќаламкаши 

варзида низ эътироф гардидааст. Шеърњое, ки аз ў боќї мондаанд, оганда аз 

пухтагї, жарфої ва хирадгароианд. Ин љињати фаъолияти Ибни Сино низ аз 

доираи тасвири ривоятњои халќї дар канор намондааст. Масалан, дар 

ривояти «Устод ва шогирд» ба њамин љињати фаъолияти ў ишора рафтааст» 

[42, 124]. 

 «Ибни Сино рўзе бо хотири парешон асаре навишта, онро барои 

тозанавис кардан ба яке аз шогирдонаш медињад. Шогирд иншои Ибни Синоро 

ба дурустї хонда наметавонад, аз ин кор зиќ мешавад ва нињоят ба устодаш 

мурољиат карда мегўяд: 

 -Устод, хататонро хонда натавонистам, илтимос, минбаъд андаке 

бодиќќат нависед, ки моён шогирдон мабодо маънии асаратонро ѓалат 

нафањмем. 

 Ибни Сино дар љавоб фаќат як шеър мегўяд, ки он шеър ин аст: 

Њарчанд, ки мекунам такопў, 
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Н-омад зи ќалам наќши некў. 

Азбаски ќалам шикастасар буд, 

Хотир зи ќалам шикастатар буд [46, 32-33]. 

 

 Мутобиќи маълумотњое, ки дар даст дорем, ин шеър дар рўйхати 

ашъори Ибни Сино зикр нагардидааст ва ё мумкин аст ин шеър дар осори ба 

забони арабї эљоднамудаи ў бошад, ки аз он хабар надорем. Вале аз мазмуни 

шеър маълум аст, ки он ба худи Сино тааллуќ дорад. Гўяндаи ривоят низ 

мањз барои тасдиќи ин аќида, ки Ибни Сино њамзамон бо донистани илмњои 

дигар дар шеъргўї низ њунаре дошт, онро истифода кардааст.  

Ба андешаи Д.Обидов «њадаф аз овардани шеъри зерин дар ривояти 

«Омадаму рафтаму бас», ки онро гўё Ибни Сино як-ду рўз пеш аз вафоташ 

дар бистари беморї навишта, ба яке аз шогирдони вафодораш дода будааст, 

низ танњо аз таъкид кардани њунари шоирии Ибни Сино иртибот мегирад» 

[46, 10]. Вале бар хилофи аќидаи устод Д.Обидов ѓазали зерин дар китоби 

«Пири њакимони машриќзамин»-и С. Улуѓзода ќайд гардидааст: 

 

Рўзе, ки чанд дар љањон будам, 

Бар сари хок 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 њирсу 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 [46, 32-33]. 

  

 Инчунин, дар миёни мардум ривояте бо номи «Хурсандии шоир» низ 

вуљуд дорад, ки гўё Ибни Сино аз шунидани сурудаш хурсанд шуда, чунин 
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мегўяд: «Ман дигар дар дунё на орзуе дорам ва на аз мурдан боке. Касе, ки 

сухани худро аз дањони мардум шунавад, њаргиз намемирад» [46, 36]. 

 Аз муњтавои ин ривоят бармеояд, ки мардум тавонистааст тавассути 

наќлу ривоятњои љолиби худ њамаи пањлуњои фаъолият, зиндагї ва бузургии 

Ибни Синоро фаро гирифта, смиои ўро дар олам то абад љовидонї гардонад. 

 Дар ривояти дигари мардумї бо номи «Нокарда чун карда» [46, 37] 

лаёќати шергўї ва њозирљавобии Ибни Сино дар миёни шоирону олимони 

давраи худи ў хеле хуб тасвир ёфтааст, чунончи: 

 «Рўзе Шайхурраис Абўалї Сино ба маљлиси Абўсаиди Абулхайр бор ёфт. 

Бар забони Абўсаид сухан аз тоату маъсият гузашт. Шайхурраис ин рубої 

иншо намуд: 

 Моем ба авфи ту тавалло карда  

 В-аз тоату маъсият табарро карда. 

 Он љо, ки инояти ту бошад, бошад, 

 Нокарда чу карда, карда чу нокарда! [46, 37]. 

 

 Хулоса, гарчанде Ибни Сино ќисмати зиёди асарњои худро ба забони 

арабї таълиф намуда бошад њам, лекин асарњои ба забони форсї-тољикї 

эљодкардаи ў низ кам нестанд. Ибни Сино, дар баробари њамчун табиби 

бењамто шуњрат доштанаш, шоири безавол низ буда, аз худ дар ќатори 

асарњои илмии тиббї, панду ахлоќї, фалсафї намунањои ашъор ба мерос 

боќї гузошта аст, ки дар адабиёти классикии форсу тољик мавќеи арзандаи 

худро доро мебошанд.  
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Фасли 6. ОБРАЗИ СИНОИ СОЊИР ВА МУЪЉИЗАКОР ДАР 

РИВОЯТҲОИ МАРДУМӢ 

 

 Дар мавриди ба вуљуд омадани ривоятњо дар бораи соњирии Ибни 

Сино, пеш аз њама, истеъдоди соњирї ба шахсият ва фаъолияти худи ў сахт 

алоќаманд мебошад. Яъне азбаски халќи мењнаткаш аз дараљаи баланди 

илму дониш ва ќобилияти беандозаи Ибни Сино дар њайрат буд, бовар дошт, 

ки ў аз асрори њамагуна сењру соњирї низ огоњии хубе дорад ва аз уњдаи ин 

гуна корњо низ ба осонї баромада метавонад.  

 Мутобиќи маъхазњои илмї, асару маќолањои олимони фолклоршинос 

ва ривоятњои мардумї маълум аст, ки Абўалї ибни Сино бо он меросе, ки 

дар роњи илму маърифат ба љањониён аз худ боќї гузоштааст, њамчун 

шахсияти нотакрор эътироф гардидааст. Ногуфта намонад, ки фаќат соњиб 

будан ба илму дониш ва тафаккури баланди инсонї боиси дар мавзўъњои 

мухталиф љињати зиндагї ва кору фаъолияти ў аз тарафи мардум эљод 

шудани наќлу ривоятњо гардидааст. 

 Вобаста ба ин мавзўъ аз маъхазњои эронї ривояте бо номи «Њулчаспак 

часп» дар даст дорем, ки дар ин ривоят симои Ибни Сино њамчун соњир 

тасвир ёфтааст. Мувофиќи маълумоти ривояти мазкур Ибни Сино на аз илми 

сењру соњирї, балки бо ибораи дигар «асрори шайтон» хабар дорад, ќайд 

шудааст, ки ба таври мухтасар нақли онро меорем: 

 «Гўё дар шањре подшоње буд, ки љуз як духтари зебо фарзанди дигаре 

надошт. Туи хонаи ин подшоњ њам як зани пире буд, ки писаре дошт илм 

хондаву њаким, номаш Бўалї.  

 Рўзе Бўалї духтари подшоњро дар боѓча машѓули гул чидан диду ошиќ 

шуда аз ин хабар ба модараш гуфт: 

 - Модараш гуфт: - Аз ин фикрњо накун, ки оќибати хубе надорад. Оќибат 

аз ин кор подшоњ хабардор мешавад ва фармон медињад, ки ўро аз шањр берун 

кунанд ва нагузоранд ки дигар ба шањр дарун ояд. 
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 Бўалї ночор ба тарафи биёбон рањсипор мешавад. Як ду фарсахе меравад, 

ки аз рў ба рўяш њафт савор мебарояд. Онњо ба њам ањволпурсї мекунанд, 

маълум мешавад, ки онњо ба суроѓи Буалињаким мераванд.  

 Буалї мегўяд:  

 - Бўалї манам. 

 Ту гуфтї «Буалї манам», фаврї аз асп омаданд поин, аз рўи як аспи ядакї 

ѓошия кашиданд ва рикоб гирифтанду Бўалиро савор карданд ва бо иззату 

эњтироми тамом бурданаш ба он вилоят пањлўи подшоњ. 

 Подшоњи ин вилоят дарди саре дошт, ки ягон табибу њаким ба дардаш 

даво карда натаваонист. Маљбур шуданд ба суроѓи Буалї бароянд.  

 Буалї ба дарди подшоњ даво мебахшад ва подшоњ ба ў садто ашрафї ва як 

аспи тездав медињад ва исрор мекунад, ки бо ў бимонад, вале Бўалї ба хотири 

модараш монда натавониста ба роњ мебарояд. 

 Аз бозор як зарфи мисие барои нанааш савѓот харида роњи биёбонро пеш 

мегирад. Як ду фарсах роњ рафта буд, ки њаво абрнок шуду борон борид. Бўалї 

фавран либосњояшро кашида ба дохили њамон зарф нињод. Ваќте борон истод 

либосњояшро бароварда пўшид. Дар њамин асно шайтон аз роњ пайдо мешаваду 

мебинад, ки либосњои Бўалї хушк ва дар борон тар нашудаст. Гуфт: 

 -  Эй марди ринд мо бо ин њама дуз ва калак ва њила ва њуќќа тар шудем. 

Бигў бубинам, ту чї кор кардї, ки аз борон тар нашудї. Чї љодуи наве ёд 

гирифтї? 

 Бўалї гуфт: 

 - Њар чи њасту нест, туи ин зарф як хабаре њаст. 

 Шайтон он зарфро аз Буалї талаб мекунад. Бўалї бошад бар ивази 

зарфаш аз ў китоби асрорашро талаб мекунад. 

 Шайтон фикр карда бо худ мегўяд: «Мо ки њарчи туи китоб њаст, 

њамаро баладем. Чи зарар дорад китобро бидињам ва зарфро бигирам». 

Шайтон китобро доду зарфро гирифт. Ваќте хосияти зарф пурсид, гуфт: 

 - Њар љо дидї борон гирифт, фаврї либосњоятро дармеорї ва мегузорї 

туи ин, дарашро мебандї.  
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 Шайтон мебинад, ки Бўалї фиребаш додааст ба роњи худ меравад. Бўалї 

китобро во карда мебинад, ки дарёи илм аст. Њар чи бихоњї, дарунаш дорад. 

Вараќ вараќ кард, ки агар бихоњї чандто чизро бо њам бичаспонї, битавонї. 

 Аз пеши роњаш галлае баромад, барои имтињон вирдро хонд галлаи 

гусфандро бо чўпон бо њам часпонд ва ду мартаба вирд хонд, онњоро аз њам 

људо кард. Шоду хандон ба тарафи вилоят роњ пеш мегирад. Ваќте ба дарвозаи 

шањр мерасад дарвозабон пеши роњашро мегирад, вирдро мехонад ва 

дарвозабонро ба як хару соњиби хар бо њам мечаспонад ва гузашта меравад. 

 Ба хона омада, мефањмад, ки подшоњ духарашро ба шоњзодае туй 

мекунад. Ваќту соати туйро аз модараш фањмида либоси фаќирона мепўшад ва 

дар байни мардум ба хонаи подшоњ дар толори оинадор меравад. Як соат баъд 

каллабузургон ва думкулуфтњои мамлакат меоянд ва менишинанд. Дар њамин 

ваќт домод њам меояд. Дар ваќти хондани аќди никоњ Бўалї њам вирд мехонд. 

Як ваќт њамаро ханда гирифт, диданд, ки таштњо ба пушти охундњо 

часпидааст. Дар њамин лањза аз даруни њарамсаро садои «часпиданд, 

часпиданд» баланд мешавад. Подшоњ дар тањлука афтода рафта мебинад, ки 

домоду духтарашу хизматгорњову охундњо њама ба якдигар часпидаанд. 

 Њама њайрон монданд, ки чи кор кунанд. Њамин ваќт ба хотири вазир 

омад, ки дар болои кўњ пиразани љодугаре зиндагї мекунад, ба ѓайр аз ў дигар 

њељ кас илољи ин корро намедонад. 

 Подшоњ фармон дод рафта пиразанро оварданд. Ваќте пиразан њамроњи 

вазиру подшоњ ба хона ворид шуданд, Бўалї вердро хонд ва њамаро бо њам 

часпонид. 

 Пиразан гуфт: - туи ин љамъият касе њаст, ки аз китоби асрори шайтон 

бохабар аст ва ў ин корро кардааст. 

 Подшоњ гуфт: 

 - Он кист? 

 Пиразан гуфт: 

 - Бубинед, туи ин љамъият кадом одаме њаст, ки ба касе начаспидааст. 

Ин тараф он тарафро назар карданд диданд, ки Бўалист. 

 Тамоми љамъият даст ба домони Бўалї шуданд. Бўалї гуфт: 
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 - Ман ба шарте шумоњоро аз њам људо мекунам, ки шоњ ањд бикунад, 

духтарашро дар њамин маљлис ба ман никоњ кунанд ва то як моњ хутбае, ки 

мехонанд, исми маро њам биоваранд ва чињил рўз барои ман наќора бизананд ва 

пушти сиккаи шаби ид исми ман бошад. 

 Подшоњ дид, ки њељ чорае надорад розї шуд. Ў њам вердро хонд ва њамаро 

аз њам људо кард. 

 Ќозї духтарро барои Бўалї никоњ кард, хатиб исмашро дар хутбаи рўзи 

љумъа хонд. Навозанда њам барояш наќора навохт, заррабошї њам пушти 

сикка исми Бўалиро андохт ва аввал дафъае, ки ду подшоњ дар як иќлим ѓунљид, 

њамин дафъа буд» [68, 19].  

 Дар ривояти мазкур симои Ибни Сино њамчун донандаи асрори 

шайтон, яъне илми сењру соњирї тасвир шуда бошад њам, вале ў ин илми 

худро барои барќарор намудани адолат ва расидан ба маќсади хеш ва аз байн 

бурдани монеањо миёни халќи оддї ва подшоњу амалдоронаш истифода 

кардаст. Умуман, дар ривоятњо симои Ибни Сино чи гунае, ки тасвир нашуда 

бошад, ў њама ваќт истеъдод ва илми худро дар роњи адолату раиятпарастї 

сарф намуда, бо ин амали худ халќро аз ситами шоњону бодавлатони айём 

пуштибонї мекунад. 

 Инчунин, агарчи ривояти мазкур аз љињати шаклу сохт ба жанри дигари 

фолклорї, яъне афсона наздик аст, вале дар Фонди фолклори тољик дар 

жанри ривоят сабт шудааст. Бояд ќайд кард, ки нусхањои зиёди ин ривоят дар 

Ганљинаи фолклори тољик мањфузанд ва бар замми ин аз миёни маводи 

гирдомада ривоятеро бо унвони «Ду бародар» пайдо намудем, ки дар он низ 

симои Ибни Сино њамчун соњир тасвир ёфтааст:  

 «Њаким Фисоѓурї (Пифагор) тамоми илмњои худро дар ѓоре (ё гунбазе) 

нињода, онро монанди тилисм мустањкам кардааст. Дари он гунбаз њар сол се 

соат кушода мешавад». Ибни Сино ва Абулњорис бо њилае ба даруни он гунбаз 

даромада, «дар муддати як сол илмњои «Тавњиди Фисоѓурї»-ро меомўзанд» [31, 

19].  

 Ривояти мазкур дар натиљаи аз дањон ба дањон интиќол ёфтан дорои 

қаринаҳои дигар гаштааст, чунончи, дар ин ривоят бародари Сино бо номи 
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Абусолї ёд мешавад: «Онњо аз љабри подшоњ гурехта ба шањре мераванд. Он 

љо дар китобхонаи тилисмкардашудаи љодугарон сењру љодуро ёд гирифта 

мебароянд. Сењру љодуро донистан онњоро аз тўњмат халос мекунад: њар яке 

дуоеро хонда ба худ медамад, Абўалии Сино нањанг шуда  ба дарё ва Абусолї 

дуди борик шуда ба њаво мераванд» [46, 48-55]. 

 Дар ривояти дигар њам ба соњир будани Сино ишора шудааст, вале бояд 

ќайд намуд, ки ривояти мазкур тавассути аз дањон ба дањон ва аз насл ба насл 

интиќол ёфтан ва аз тарафи гўянда дар кадом мавќеъ ва ба кадом тариќаи 

шунаванда гуфта шудан, нусхањои зиёдеро касб кардааст. Ногуфта намонад, 

ки ривояти мазкурро гурўњи гўяндагон, њамчунин љамъоварандагону 

нашркунандагон бо маќсадњои гуногун истифода намудаанд ва дар натиља он 

боиси дар тасаввури халќ наќш бастани аќидањои гуногун гаштааст.  

 Аз хусуси љамъоварї ва нашри ин навъи осор дар бораи Ибни Сино 

Устод Айнї чунин маъломот медиҳад: «… Соли 1873 дар Истамбул 

«Ганљинаи њикмат» ном асари Зиёуддин ибни Саидяњё нашр гардидааст, ки 

мувофиќи нишондоди муаллиф ин асар дар асоси маљмўаи мураттабсохтаи 

Дарвешњасани Мадњї, ки њикоёту афсонањои дар Туркия оид ба Ибни Сино 

пањншударо дар бар мегирифтааст, таҳия гардида буд”. Њамзамон устод 

Айнї дар ќисми эзоњоти асари худ «Шайхурраис Абўалї Сино» дар 

китобхонаи Донишгоњи давлатии Самарќанд мањфуз будани як нусхаи ин 

китобро ќайд намудааст, ки шояд он тарљумаи тољикии «Ганљинаи њикмат» 

ном асари руњонии турк Зиёуддин бинни Саидяњё бошад, ки дар Истамбул ба 

табъ расидааст» [1, 71].  

  «Ганљинаи њикмат» то Инќилоби Октябр ба забонњои тоторї, ўзбекї, 

шеваи хоразмї ва њатто тољикї њам тарљума гардида, дар пањн намудани 

тасаввуроти нодуруст дар бораи Абўалї ибни Сино наќши муайяне дорад”, - 

мегўяд А.Мирзоев» [31, 7].  

 «Як ќисм афсонаю њикоятњои дар миёни мардуми Эрон оид ба Ибни 

Сино пањнгардида низ дар «Афсонањои Бўалї Сино» ном маљмўаи 

мураттабсохтаи Субњї (1954) љамъоварї карда шудаанд, ки дар ќисми дуюми 

маљмўаи мазкур шаш њикоят оид ба Ибни Сино оварда мешавад, дар ин 
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ривоятњо низ монанди њикоятњои «Ганљинаи њикмат» Абўалї ибни Сино 

њамчун љодугари гузаро ва соњири моњир тасвир ёфтааст» [31, 113].  

 Дар ин хусус дар боби минбаъдаи диссертатсия сухан хоҳад рафт, вале 

айни ҳол бояд тазаккур дод, ки ҳамаи ин хислатҳо ба Сино бо хости худи 

мардум, барои тавонманд гардонданаш бар тамоми мушкилоти зиндагї 

марбут дониста шудаанд ва дар маъхазҳои таърихї ба соҳирии Сино ишорае 

нашудааст. Дар ин хусус муҳаққиқи тољик Д.Обидов чунин ќайд мекунад: 

«Дар ягон сарчашма дар хусуси бо сењру соњирї ва љодугарї сару кор 

доштани Шайхурраис чизе гуфта нашудааст» [42, 126].  

 Барои тақвияти фикри гуфташуда, як ривояти дигареро аз назар 

мегузаронем, ки ишора ба он мекунад, ки Сино бо сеҳру љоду сару коре 

надоштааст. Ривоят ин аст: 

 «Рўзе дар як хонадон ду нафар писар зоида мешавад. Якеро Абўалї 

дигареро Абўпайкар ном нињоданд. Оњиста-оњиста ин ду љавон калон мешаванд 

ва барои ёфтани хурду хўрок ба шањре равона мешаванд. Чанд рўзу шаб роњ 

гашта, ба як манзил мерасанд ва дар он љой дам мегиранд, ки хобашон мебарад, 

ваќте ки бедор мешаванд мебинанд дар сарашон як мўйсафед нишастааст. 

Онњо ба мўйсафед салом дода алек мегиранд. Ва мўсайфед онњоро ба хона 

таклиф карда, ба онњо хўроки чоштгоњї медињаду мегўяд, ки шумо бояд як сол 

дар ин љой монед. 

Пагоњ сањар онњоро ба як хона дароварда ба яке як китоб ба дигаре дигар 

китоб медињаду  мегуяд, ки дар муддати як сол аз худ кунед шумо дорои илму 

њунар мешавед. Онњо дар як сол ин китобњоро аз худ мекунанд ва мўйсафед ба 

онњо роњи сафед бахшида, онњоро гусел мекунад. 

Дар якчанд муддат ин ду шахси боистеъдод яке табиб дигаре љодугар, ки 

аз ин шуњрати худ хабар надоштанд ба шањр мерасанд. Дар ин шањр њама хубу 

хурсандона зиндагї ба сар мебурданд, локин вазири шањр одами бахил ва љаллод 

буд. Шоњи ин шањр касал буд ва аз љой ду сол намехест ва ягон табибе набуд, 

ки ўро муолиља накарда буд ва фоидае набахшид. Дар њамин ваќт ин ду касро 

дарбориён дастгир мекунанд ва мепурсанд, ки одамони бегона дар ин љой чи кор 
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мекунанд ва чикора њастанд. Дар љавоб Абўалї табиб ва Абўпайкар љавобе 

намегардонанд. Абўалиро ба назди подшоњ мебаранд, Абўалї подшоњро дидан 

замон ба гап ошної мекунад. Њар рўз бо шоњ гап зада, бо гап шоњро сињат 

мекунад. Аз ин кори Абўалї вазир дар хиљил омада, ўро бо њамроњи бародараш 

мехоњад, ба дор овезад. Дар ин ваќт бародари Абўалї дуое мехонад ва њардуи 

онњо ба кабутар мубаддал гашта,  парида рафта ба назди подшоњ нишаста боз 

ба сурати аввала мубаддал мегарданд. Воќеаи шудагиро ба шоњ наќл мекунанд. 

Подшоњ ин вазири бадљањлро ба ќатл расонда ва якеро табиб дигареро љодугар 

гуфта, дар шањр эълон мекунад» [46, 36]. 

Чи тавре ки аз тарљумаи њоли Сино ба мо маълум аст, бародари Сино 

баръакси маълумоти ривояти мазкур аз ў хурд буда, пас аз солњои зиёди аз 

њам дур будан дар шањри Рай ба њам меоянд. Чуноне ки маълум гашт, дар 

ривояти мазкур, на Ибни Сино балки бародари ў ба њайси соњир тасвир 

шудааст. Дар њар сурат, ин далел бори дигар собит менамояд, ки халќ нисбат 

ба Ибни Сино эњтиром дошту дорад ва њељ гоњ дар тасвири хеш нисбат ба ў 

чунин бањогузорї наменамояд. Њамзамон, ривояти мазкур аз љињати сохтор 

хусусияти бадеї дошта, аз љињати шаклу њаљм ва ќолаб ба жанри наќли 

шифоњї мутобиќати зиёд дорад. Вале бояд тазаккур дод, ки симои Ибни 

Сино дар ривояти мазкур низ њамчун табиби бењамто тасвир гардидааст, ки ў 

дар ин навбат як усули нави табобатро ба кор бурдааст. Агарчи ин усул 

зоњиран як чизи оддї намояд њам, вале гўянда тавонистааст, то табиби 

бењамто ва ихтироъкор будани Ибни Синоро хуб тасвир намояд. Инчунин аз 

муњтавои ривоят маълум аст, ки рашку њасад ва нотавонбиниву љоњилии 

нисбат ба Ибни Сино содирнамудаи вазир бар зарари худи ў анљом ёфта ва 

ин навбат њам нексириштии Ибни Сино бар љањолати нотавонбинон ѓолиб 

баромадааст. Илова бар ин, дар ривоят тасвир шудани симои бародари Ибни 

Сино як намуди пешбинии бо вазъи номувофиқ ва ба ҳаёт таҳдидкунанда рў 

ба рў шудани ў аз тарафи халқ ҳисоб мешавад, ки маҳз љодуи бародар вайро 

аз марг наљот медиҳад. Дар чунин вазъият, ба тафаккури мардум, танҳо сеҳру 

љоду метавонад одамони хирадпешаро аз дасти вазири љаллодпеша наљот 

диҳад.  
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Ба таври куллї ривояти мазкур хусусияти тарбиявї дошта, дар њама гуна 

шароит ва дар куљое, ки набошад хоњ дар сафар ва хоњ дар банду зиндон ба 

омўхтани илм машѓул будани Ибни Синоро бори дигар тасдиќ менамояд. 

Гарчанде дар маъхазњои илмиву адабї ва ривоятњои халќї аз овони кўдакї 

ба омўзиши илмњои даврони худ оѓоз намудан ва дар айёми наврасї ба 

табибиву табобат шуѓл варзидани ў дарљ гардидааст, вале баръакс дар 

ривояти мазкур гуфта мешавад, ки Ибни Сино дар муњлати як соли омўзиш 

илми тибро омўхтааст. Бояд ќайд намоем, ки муњтавои ривояти мазкур ба 

асарњои дар бораи зиндагї ва фаъолияти Ибни Сино дарљгардида њељ 

вобастагие надорад ва ба арзиши илмии онњо њељ костагие ворид намесозад. 

 Хулоса чуноне, ки дар боло ќайд намудем, дар ривояти мазкур на Ибни 

Сино, балки симои бародари ў њамчун соњир ба тасвир омадааст. Ин тасвир 

аз як тараф хусусияти илмї ва адабии ин асарро дучанд гардонида, аз тарафи 

дигар исбот мешавад, ки халќ њамеша некхоњу некрой буда, дар симои ин 

абармарди љањонї танњо табиби ѓамхор, дармонбахши дармондагон ва 

шахсияти нотакрорро мебинад. Мардум мехоњанд тавассути фикру аќидањои 

худ нисбат ба он бузургмардоне, ки дар ташаккул ва бунёди илму дониш ва 

маърифати инсонї сањми босазо доранд, арљгузорї намоянд. Аз ин љост, ки 

Абўалї ибни Сино низ дар њамин маркази аќидањои мардум љой гирифта, 

халќ кўшиш намудааст, то нисбати њамаи он шоњкорињо ва фидокорињои ў ки 

нисбат ба мардум кардааст, тавассути наќлу ривоятњо арљгузорї намояд.  

 Ривоятҳои боло ва соири ривоятҳо дар бораи Сино гувоҳи онанд, ки 

дар њаќиќат ин шахс аз њамаи илми замонаш бохабар буд. Ҳатто ривоятҳое, 

ки дар онҳо Ибни Сино чун соҳир, муъљизакор ва љодугар нақл мешавад, пеш 

аз ҳама илму амали воқеии олим дар назар аст. «Бўалї ва корвониён» 

ривояти дигаре аз қабили ин ривоёт аст, ки онро метавон ба гуруњи 

ривоятњои соњир ва муъљизакор шомил намоем, зеро дар ин ривоят Сино 

њунари аљоиберо нишон додааст, ки аз сабаби чанд намуд баста шудани 

зангулањо, боиси ба хоб, ханда ва гиря водор кардани корвониён гаштааст. 

Ривоят ин аст: 
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«Мегўянд, ки Абўалї бо корвоне ба роњ афтод то аз шањре ба шањри дигар 

равад. Чун фањмид, ки корвониён ўро нашинохтанд, шабњангом, ки корвониён ба 

хоби хуш буданд, бархост ва зангњои шутуронро боз кард ва аз нав чунон баст, 

ки чун бедор шуданд ва ба роњ афтоданд, аз овои он њама корвониён ба хоб 

рафтанд. 

Шаби дигар зангњоро чунон баст, ки ба њангоми рафтан аз овои онњо њама 

ба шўру шодї афтоданд ва дастафшону пойкўбон шуданд ва хандањо сар 

доданд. 

Ва шаби дигар чунон баст, ки њама андўњгин шуданд ва онон, ки дили нозук 

доштанд, ба гиря афтоданд. Аз ин корњо њама саргардон монда буданд ва чунин 

мепиндоштанд, ки ин кор кори девњо ва парињост. Вале чун баррасї карданд, 

дарёфтанд, ки кори ин мард аст ва донистанд, ки ин мард Бўалист ва ба ў 

мењрубонињо ва фурўтанињо карданд» [46, 50]. 

Чуноне ки аз муњтавои ривоят маълум гашт, ба гумони халќи оддї чунин 

корњоро танњо деву парї ва ё шахсони соњир карда метавонанд. Аз як тараф 

Сино бо ин кори худ исбот намудааст, ки ў ба ѓайр аз табибиву табобат ва 

шеърнависиву шоирї, аз уњдаи корњои аљоибу зањматталаб низ мебарояд аз 

тарафи дигар, гарчанде ривоят асари шифоњї ва аз тарафи халќ эљод шуда 

бошад њам, собит менамояд, ки њар як шахс бидуни доштани илму дониш ва 

тасаввуроти даќиќ ба чунин корњо ќодир буда наметавонад. Дар ин љо низ 

ҳамоно барои мардум тавоноии Ибни Сино заруртар нисбати хислатҳояш 

мебошад. Ба сухани дигар, барои халқ муҳим ин аст, ки қаҳрамонашон 

агарчи аз сеҳру љоду истифода кунад ҳам дар ҳамаи ҳолатҳо дастболо бошад.  

 Гуфтан ба маврид аст, ки ривоятҳои амсол нисбати дигар бузургон низ 

гуфта шудаанд, ва Носири Хусрав аз љумлаи онҳост. Ин зумраи ривоятҳо низ 

љамъоварї шудаанд ва мо ба таври муќоиса ба ривоятњое, ки дар бораи Ибни 

Сино мављуданд, мавриди омўзиш ва бањс ќарор дињем. 

Мувофиќи маълумоти Д.Обидов ривоятњое мављуданд, ки дар онњо аз 

Носири Хусрав муъљизакорї ё муъљиза хоста мешавад. Масалан, ривояте 

њаст, ки дар он аз хусуси тавассути муъљизакории Носири Хусрав дар дењаи 

Поршинев пайдо шудани чашмае сухан меравад. Дар ривояти дигар Носири 
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Хусрав аждањоро ба санг табдил медињад ё кўњ ба ў саљда мекунад. Њамчунин 

ривояте њаст, ки дар он омадааст: «бо амри Носири Хусрав шогирдонаш 

гўсфандеро мекушанд ва мехўранд. Баъд устухонњои онро дар байни пўст 

мегузоранд, бо ишораи Носири Хусрав бо чўбе ба пушти он мезананд ва гўсфанд 

дубора ба роњ медарояд [42, 132]. 

Носири Хусрав дар ривоятњои «Каромати Носири Хусрав», «Чашмаи 

пири Шоњносир», «Чашмаи Бешундара», «Носир ва тортанак» ва ѓ. низ 

њамчун муъљизакор тасвир шудааст. Вале дар асл Носири Хусрав муъљизакор 

ва љодугар набуд. Ў дар тасвири халќ ба ин бузургї сазовор шудааст. 

Азбаски Носири Хусрав њам мисли дигар бузургон шахси донову 

бомаърифат, мутафаккири бузург ва шоири тавоно буд, халќ дар асоси 

ривояте боварї њосил кардааст, ки ў аз илми муъљиза ва сењру љоду низ 

хабардор аст. 

Њамзамон, аз тањлилу баррасињои донишмандону олимони тољик 

бармеояд, ки дар њаќиќат наќлу ривоят ва њикояњои дар бораи шахсиятњои 

бузург эљодгардида, аз љињати мазмуну муњтаво ба њам хеле њаммаъно 

мебошанд. Фаъолияти илмию адабии шоирону адибон доир ба ин масъала 

дорои ањамияти калони тарбиявию фарњангї мебошанд. 

 Он чизе маълум аст, ки аксари тасвири ривоятњо аз њаќиќат хеле дуранд 

ва заминаи њаётї доштани онро аќли кас ќабул карда наметавонад. Вале бо 

ин њама мо наметавонем ба ин асарњо эрод гирем ва ба онњо бо назари 

танќидї бањо дињем. Устод Айнї бовар надорад, ки Ибни Сино њангоми 

тифли навзод буданаш чї хел гум шудани ангуштарини модарашро 

фањмидааст. Инчунин ў бовар надорад, ки Ибни Сино дар Бухоро истода 

садои кўбаи кудунггарони Самарќандро мешунида аст. Ва яќинан сабаби 

«…аљаб аст, ки ин гуна афсонањо дар навиштаљоти баъзе олим ва адибон њам, 

ки худро таърихдон мешуморанд, бемуњокима, бетанќид ва бо оњанги 

боваркунї ва боваркунонї ќайд ёфтааст» [1, 58] гуфтани ў низ дар њамин аст. 

 Бояд гуфт, ки дар ривоятњо мавќеи санъатњои бадеї хеле бузург аст. Аз 

љумла муболиға, хосса муболиғаи ѓулўв назаррас аст ва ин санъати бадеї дар 
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бобати таъќиду талќин намудани љињатњои њайратангези шахсияти Ибни 

Сино комилан мусоидат кардааст. 

 Устод Айнї ривоятњои дар «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддин Мањмуди 

Восифї истифодашударо низ аз ќабили асарњои муњтавиёташон аз њаќиќати 

воќеї дур, танќидбоб ва бо оњанги боваркунї ва боваркунонї эљодшуда ба 

шумор додааст, ҳарчанд худи «Зайниддин Мањмуд бинни Абдуљалили 

Восифї, дар «Бадоеъ-ул-Ваќоеъ» ном китоби худ навиштааст: «Ман на 

афсонањои дар бораи Абўалї Сино бударо, балки фазл ва камоли њаќиќии 

ўро менависам» [1, 58]. Гумони ғолиб ин аст, ки Восифї низ “камол ва фазли 

ҳақиқї”-и Сино гуфта, ҳамон хислатҳои одамгарї ва фазилати маърифативу 

илмиашро дар назар доштааст.  

Академик Абдулѓанї Мирзоев дар бораи ривоятњои дар «Бадоеъ-ул-

ваќоеъ” чопшудаи халќї, ки бо номи Ибни Сино алоќаманданд, дар китоби 

худ «Њикоятњо оид ба Ибни Сино ва шахсияти ў» маълумоти муфассале 

додааст. А.Мирзоев ривоятњои мазкурро бо далелњои таърихї ва тарљумаи 

њоли Ибни Сино муќоиса карда, ба хулосаи зерин омадааст: 

 «Дар њаќиќат, њамон тавре ки дида шуд, мо дар байни њикоятњои 

афсонавии «Бадоеъ-ул-ваќоеъ” њељ як њикоятеро дучор карда натавонистем, 

ки ягон ќисмати муайяни зиндагии Ибни Синоро аз аввал то охир айнан 

тасвир карда бошад. Лекин ин хусусияти њикоятњои афсонавиро мо камбудии 

онњо гуфта наметавонем, зеро хусусияти њикоятњои афсонавї, ки ба ин ё он 

марди таърихї бахшида шудаанд њамин аст, яъне онњо ба воќеаи таърихї, 

љараёни зиндагии њамон шахс айнан рост намеоянд. Хусусияти афсонавии ин 

њикоятњо низ дар њамин аст. Агар ин навъ њикоят бо воќеаи таърихї айнан 

рост ояд, дар он сурат вай хусусияти афсонавиашро гум мекунад, он 

њикоятро на ин ки афсонавї шуморидан душвор аст, балки вай бисёр ваќтњо 

њамчун як њуљљати таърихї ќабул карда мешавад. Бинобар ин, хусусияти 

зикршудаи њикоятњои «Бадоеъ-ул-ваќоеъ», яъне бо тарљумаи њоли Ибни 

Сино айнан рост наомада, ќисман муносибат доштани онњо на ин ки ќимати 

онњоро кам намекунад, балки онњоро дар ќатори бењтарини ин навъ 

њикоятњои афсонавї мегузорад» [31, 113]. 
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 Аз гуфтањои А.Мирзоев маълум мешавад, ки ў низ масъалаи бо 

тарљумаи њоли Ибни Сино айнан рост наомадани ривоятњои мавриди бањсро 

тасдиќ мекунад, вале дар айни замон эътироф менамояд, ки дар байни 

тамоми ин њикоятњо ва њаёту фаъолияти илмии Ибни Сино каму беш вуљуд 

доштани муносибате ба мушоњида мерасад. Андешањои А.Мирзоев то 

андозае як навъ посухе ба устод Айнї мебошанд, ки ў “бемуњокима” ва 

“бетанќид” истифода намудани ривоятњои оид ба Ибни Синоро њамчун хатои 

мањз ба ќалам додаст. 

 Дар навиштањои А.Алимардонов ва Љ.Додалишоев «Ибни Сино аз 

назари мардум» ва «Машњури асрњо ва мањбуби наслњо» низ чанд мулоњизаи 

љолиб мављуданд, ки онњо ба густариш, нашру табъ, таърихи омўзиш ва 

мазмуну мундариљаи ривоятњои оид ба Ибни Сино тааллуќ доранд. 

Хулоса, тибќи аќидаи донишмандон, њамон тарзе ки дида шуд, мо дар 

байни њикоятњои афсонавии бадеї ва мардумї њељ як њикоятеро дучор 

намомадем, ки ягон ќисмати муайяни зиндагии Ибни Синоро аз аввал то ба 

охир тасвир карда бошад. Лекин ин хусусияти њикоятњои афсонавиро мо 

камбудии онњо гуфта наметавонем. Зеро ривоятњои мардумие, ки ба ин ё он 

шахсияти таърихї бахшида шудаанд, бо воќеањои таърихї ва љараёни 

зиндагии њамон шахс айнан рост намеоянд. Агар ин навъ ривоятњо бо 

воќеањои таърихї айнан рост оянд, дар он сурат вай характери 

афсонавиашро гум карда, њамчун як њуљљати таърихї ќабул карда мешавад. 

Дар мавриди ривояту нақлҳое, ки дар онҳо соҳириву мӯҷизакориҳои Сино 

гуфта шудааст низ, ин фикр ҷой дорад. Аз ҳар ривояту нақли монанд бояд 

ҳақиқати онро ошкор сохт ва ривоятҳои боло аксар барои нишон додани 

бузургии ва истеъдоди қаҳрамон аз тарафаи мардум гуфта шудаанд, на ба 

маќсади дигар. Бо вуҷуди ин гоҳ гоҳ метавон нақлҳоеро пайдо кард, ки 

муғризона эҷод ва паҳн шудаанд, аммо ин қабил нақлҳо шаъну шаҳомати 

бузурге чун Абӯалӣ Синоро на дар илм ва на дар миёни мардум паст карда 

наметавонанд. 
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Фасли 7. НАҚШИ РИВОЯТҲОИ МАРДУМӢ ДАР ФАРОҲАМ 

ОВАРДАНИ ОБРАЗИ ДАВРОНИ ТУФУЛИЯТ ВА НАВРАСИИ ИБНИ 

СИНО 

 

Бори дигар зикр менамоем, ки мардум тавассути он эътиќоду эњтироме, 

ки нисбат ба Ибни Сино доштаанд, наќлу ривоятњое, ки зиндагиномаи ин 

нобиѓаи љањониро бозтоб менамоянд, офарида, бад ин васила тавонистаанд, 

ки номи ўро аз айёми тифлї то ба саранљоми умр ба некї пос доранд ва ба 

оянда њамчун мероси фарњангию маънавї интиқол диҳанд. 

Дар миёни ҳамаи он ривоёту нақлҳо, сурудҳову достонҳое, ки мардум дар 

бораи қаҳрамони худ эҷод ва паҳн менамуданд, як силсила ҳикояву нақлҳо ба 

замони туфулияти Ибни Сино тааллуқ доранд. Албатта, дар бисёре аз ин 

ривоятҳову нақлҳо нақш ва симои Синои кӯдак ва ноболиғ ба таври 

муболиғаомез ба тасвир гирифта мешавад, вале ҳар яки онҳо пораи 

ҳақиқатеро аз ҳаёти ин нобиға дар худ мунъакис сохтаанд ва аз ҳама 

муҳимтараш, маҳз ҳамин ривоятҳо нишон медиҳанд, ки Сино дар миёни 

мардум чи гуна манзалату мартабаро соҳиб будааст.  

Таҳлили ин гуна ривоятҳову нақлҳо моро ба хулосае овард, ки аксари 

онҳо пас аз ба балоғат расидан ва шуҳратёр шудани Абӯалӣ Сино бофта ва 

паҳн гардидаанд. Шаҳодати ин гуфтаҳо он аст, ки ривоёти мазкур аксар аз 

номи ё модар, ё хизматгор ва ё худи ибни Сино баён мегарданд. Бар замми 

ин, агар Сино ба чунин мартаба намерасид ва дар миёни мардум манзалати 

чунин олиро соҳиб намегардид, шояд касе ба туфулияти ӯ таваҷҷуҳ ҳам зоњир 

намекард. Аз ин лиҳоз, мо таҳлили намунаҳои ин қабил ривоёту нақлҳоро дар 

охири боби диссертатсия ҷой додем, то маълум шавад, ки мардум Синоро то 

чи андоза эҳтиром мекард ва ба тамоми ҷузъиёти ҳаёти ӯ таваҷҷуҳ менамуд.   

Дар мавриди аз бачагї зењни тез, ќувваи њофизаи мустањкам, таъби 

баланд ва истеъдоди фавќуллода доштани Њусайн (номи бачагии Ибни Сино) 

дар китоби Валерий Воскобойников - «Њакими бузург», ки дар фасли пешин 

аз он ёд шуд, чунин омадааст: «Њусайни хурдакак њанўз њарфе намегуфтааст. 
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Боре бозичаи гилини худро ѓалтонда шикастааст ва њайрон мондааст: охир, 

њозиракак ин бозичаи хушрўи рангин бутун буд, чаро пора-пора шуд? Ва 

аввалин сухани гуфтаи Њусайн ин буд: «Чаро?». Минбаъд, њар рўз ба њар чиз 

шавќ зоњир намуда, садњо маротиба «Чаро?», «Барои чї?», «Чї хел?» 

мегуфтааст» [16, 12]. 

Чуноне ки аз маълумоти ин китоб бармеояд, Ибни Сино њатто сухани 

аввалин гуфтаашро суол кардааст, яъне ин аз он дарак медињад, ки зењни тезу 

истеъдоди фавќуллодаи Ибни Сино худодод буда, њанўз аз айёми туфулият 

возењу равшан ба чашм мерасад.  

Наќлу ривоятњои доир ба Ибни Сино дорои шаклу намуд ва ќаринањои 

мухталиф буда, лањзањои асосии њаёт ва фаъолияти ўро инъикос менамоянд. 

Як ќисми њикояту ривоятњо ќувваи нињоят бузурги њавоси босираю сомеа, 

идрок, њофиза, њиссиёти баланд, зењни расо, њушу хиради ќавї ва истеъдоду 

ќобилияти беназир доштани Абўалї ибни Синоро дар роњи фаро гирифтани 

илму дониш нишон медињанд. 

Теъдоде аз наќлу ривоятњои љамъоваришуда, аз ќабили «Тифли зирак», 

«Ќиссаи ангуштарин», «Лаъли гумшуда», «Ќувваи њофизаи кўдаке, ки 

донишманди бузургро ба њарос андохт», «Кўдакї», «Дурри ятим», «Њодисаи 

аљобангез», «Санљиш», «Камоли дарк ва эњсоси Ибни Сино» ба њаёти давраи 

тифлї ва наврасии Ибни Сино мансуб мебошанд ва дар онњо аз хусуси ба 

зењни тезу њиссиёти баланди инсонї ва камоли дарку ќувваи њайратангези 

Абўалї Сино сухан меравад. Чунончї: 

 «Наќл мекунанд, ки як рўз, ваќте ки Абўалї ибни Сино дар гањвора бо рўи 

кушода мехобидааст, модараш ангуштарини тиллоиашро гум кардааст. Вай аз 

канизаки хонаи худ бадгумон шуда, ўро бо дашному маломат зери зарби калтак 

гирифтааст. Њар дафъа, ки модар канизакро мезадааст, тифл бетоќату 

беќарор мешудааст ва бо овози баланд гиря мекардааст. 

 Аз байн чанд ваќт гузаштааст. Дар ин муддат Абўалї ибни Сино 

роњравак шуда, забон баровардааст. Як бегоњ ба модараш, ки дар хона 

њамроњаш рў ба рў нишаста будааст, гуфтааст: 
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 - Очаљон, дар ваќтњои гањворагї будани ман шумо ангуштаринатонро 

гум карда будед ва гумон доштед, ки ин кори канизак аст. Бо ин гумони бад њар 

гоњ, ки канизаки бечораро азоб медодед, ман ноором мешудам ва дод зада гиря 

мекардам. Забон надоштам, ки аёнро ба шумо баён кунам. Канизак бегуноњ аст 

ва ангуштарини шуморо ў нагирифтааст. Њаќиќати њол ин тавр мебошад: рўзе 

ман дар гањвора бо рўи кушода мехобидам, ки шумо дар назди обрез даст 

мешустед. Худи њамон ваќт ангуштарин аз дастатон баромада ба обрез 

афтода буд. Аммо шумо аз ин воќеа хабар надоштед ва баъд аз он, ки хабардор 

шудед, ба канизак дарафтодед ва ўро ноњаќ гунањкор кардед. 

 Модар аз суханони кўдакаш њайрон мондааст ва ба хизматгор 

фармудааст, ки ў лои обрезро берун кунад. 

 Хизматгор ин амрро фавран баљо овардааст. Баъд модар лойро аз ѓирбол 

гузаронидааст ва ангуштаринашро ёфтааст. 

 Аз њамон рўз эътиборан падару модар ба фарзандашон таваљљуњи махсус 

мекардагї шудаанд ва ба таълиму тарбияи ў озим гаштаанд» [46, 10-11]. 

Ин ривояте, ки ин љо мисол овардем, аз љињати мазмуну мундариља аз он 

шањодат медињад, ки Ибни Сино аз рўзи ба дунё омаданаш дорои фањму 

идроки нотакрор ва фавќулода будааст. Яъне, он њама илму маърифате, ки 

ўро ба дараљаи бузурги комёбињо расонид, ба ў њанўз аз айёми тифлї насиб 

гашта будааст. Аз ин љост, ки худи ў дар ривояти «Зану шавњари љавон» 

барои дуруст тарбия ёфтани фарзанд аз рўзи таваллуд шуруъ намуданро 

тавсия медињад. 

 Мегўянд, ки Ибни Сино гуфта буд: «Ман ба ёд дорам, ки бисёр хурдсол 

будам ва ба ривояте тоза ќадам ба љањон гузошта будам. Як рўз модарам маро 

ба рўи замин хобонида буд, ман дар он рўз осмонро сўрох-сўрох дидам. 

 Ин њарфро барои модари Ибни Сино наќл карданд ва ў гуфтаи писарашро 

бад-ин гуна тасњењ ва тасдиќ кард: 

 -Ваќте ки Њусайн (Ибни Сино) ба дунё омад, бино бар расме, ки дар 

шањри мо роиљ аст, ўро ба рўи замин дар зери осмон мехобонидам ва ѓирболро 

бар рўи ў мегузоштам, то њайвоноте аз ќабили гурба, мурѓ ва ѓайра ба ў осеб 
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нарасонанд ва худ ба корњои хона саргарм мешудам. Ин, ки ў осмонро сўрох-

сўрох дидааст, бинобар он аст, ки чашмакњои ѓирболро медидааст» [46, 12]. 

Муњтавои ривояти мазкур аз дорои ќобилияти њофизаи ќавї будани 

Ибни Сино дарак медињад. Дар ин ривоят симои Абўалї Сино њамчун 

шахсияти нотакрор аз љињати дорандаи хотираи хубу ќавї тасвир гардидааст. 

Ин љо метавон нусхаи дигари ин ривоятро, ки ба тозагї дастрас намудаем, ба 

таври мисол мавриди бањсу омўзиш ќарор дод. Дар ривояти мазкур омадааст, 

ки ваќте Абўалї Сино таваллуд мешавад оберо, ки њангоми шустушў 

намудани тифли навзод истифода мебаранд, тавассути ѓирбол ба ў мерезанд, 

ана њамин лањза ба хотири Сино наќш мебандад ва сабаби якум маротиба 

осмонро сўрох-сўрох дидани ў мегардад: «Ваќте ки Њусайн (Ибни Сино) ба 

дунё омад, бино бар расме, ки дар он шањр роиљ буд, оберо, ки њангоми шўстушў 

намудани тифли навзод истифода мебурданд, тавассути ѓирбол ба сари тифл 

мерехтаанд, ана њамин лањза ба хотири Сино наќш баста, боиси якум 

маротиба осмонро сўрох-сўрох дидани ў мегардад» [96, 1976].  

Њамчунон ки аз муњтавои ривояти мазкур бармеояд, симои Абўалї Сино 

дар ин љо њам њамчун тифли боњушу дорои хотираи ќавї тасвир шудааст.  

Бояд ќайд намуд, ки дар ривояти аввала њадаф аз истифодаи ѓирбол тамоман 

дигар буда, он барои аз њайвоноти хонагї њифз намудани кўдак истифода 

гардидааст, вале да ривояти дуюм он ба мақсади дигар истифода гардидааст 

Ин ҳамон қонунмандии пайдоиши вариантнокии жанрњои фолклорї 

тавассути аз дањон ба дањон ва аз насл ба насл интиќол ёфтани онњо ҳаст, ки 

дар натиља њар як гўянда кўшиш мекунад наќлу ривоят ва ё афсонаву 

латифаро мувофиќи дараљаи дарки шунавандагон ва гўиши њамон минтаќа 

ва ё мањал гуфта бошад. Дар ривояти дигар бошад, ѓирбол ба њайси 

обполонак истифода шудааст, ки хасу хошоки љўйро нигоњ дорад.  

Ривоятњое низ вуљуд дорад, ки дар мавзўи њадси дуруст намудани Ибни 

Сино сухан меравад. Яке аз чунин ривоятњо дар ду вариант дар китоби 

«Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайнуддин Восифї дарљ гардидааст, ки мазмунашонро 

мухтасар ќайд менамоем:  
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 1. «Гўё рўзе Яминуддавла дар хонае нишаста буд, он хонаро чањор дар 

буд. Шоњ аз Абўалї суол мекунад, ки имрўз ман аз кадом дар берун хоњам 

рафт? 

 Абўалї донист, ки шоњ ўро имтињон мекунад фармуд, то давот ва 

ќоѓазпорае оварданд чизе навишт ва ба Яминуддавла гуфт: - Шумо, бархезед ва 

аз як дар ба берун равед ва баъд аз он ќоѓазпораро бикушоед ва бубинед, ки 

мувофиќ аст ё на? 

 Шоњ фармуд, то кунљи хонаро, ки миёни машриќ ва љануб буд, шикоф 

карданд ва аз он љо берун рафт ва баъд ќоѓазпораро нигоњ кард. Дар вай 

навишта буд, ки: - «Чун подшоњ аз тахти худ бархезад аз кунљи хонае, ки 

миёни машриќ ва љануб аст, берун ояд». 

 Яминуддавла чун ин хатро мутолиа кард, њукм фармуд, то зар оварданд 

ва ба  фарќи Шайх нисор карданд. 

 2. Рўзи дигар низ Яминуддавла ба Абўалї мегўяд: - агар Шумо имрўз 

њукми ќатъї фармоед, ки ман аз кадом дар берун хоњам рафт, дигар њар чи 

фармоед бе далел ва њуљљате ќабул хоњам кард. Абўалї гуфт: - Шумо имрўз аз 

он даре, ки аз ќафои шумост, берун хоњед рафт. 

 Шоњ дар хотири худ ќарор дод, ки албатта, аз он дар берун наравад. 

 Яминуддавларо бабре буд муќайяди занљир ва монанди паланг боѓазаб ва 

боњайбату салобат. Шоњ фармуд то бабрро оварданд, то дар пеши ў туъма 

дињанд. Чун калларо пеши вай андохтанд, ба бабрбон фармуд, то бо вай талош 

намояд. Ногањон њангоми талош полњанг аз гардани бабр берун омад ва њама рў 

ба гурез нињод. Яминуддавла аз тарс  баљаст ва аз даре, ки ќафои вай буд, берун 

рафт ва сухани Абўалї рост баромад» [2, 68-69]. 

 Ривояти дигаре, ки ин љо баррасї мекунем, ба синни наврасии Ибни 

Сино тааллуќ мегирад. Дар ин ривоят низ аз хусуси ќобилияти њофизаи ќавї 

доштани Ибни Сино сухан меравад. Ў тавассути ин ќобилияти нотакрори худ 

дар синни наврасї китоберо бо як маротиба аз назар гузаронидан њифз 

намудааст ва ин истеъдоди ў боиси тањсину офарин аз тарафи подшоњи давр 

гардидааст. 
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 «Гўянд дар байни синни дањ-дувоздањсолагї Ибни Сино сафаре дар пеш 

дошт. Назди яке аз њамсафарони вай китобе бузург ва пурмуњтаво буд, ки онро 

ба њайси як асари бикр ва бадеъ ба расми тўњфа назди подшоњ мебурд. Пури 

Сино китобро аз ў талаб кард. Нахуст он мардро аз додани китоб њаросе дар 

дил падид омад ва имтиноъ варзид. Аммо исрори Абўалї Сино коргар афтод ва 

соњиби китоб ба хости ў ризо дод. 

 Истеъдод ва заковати пури Сино то бад-он љо буд, ки бо як бор хондан 

дар тўли роњ њама матолиби онро њифз ва китобро ба соњибаш мустарад кард. 

 Он шахс китобро назди подшоњ таќдим намуд, аз тозагї ва бебадал 

будани он суханњо гуфт ва фохири касб кард. Пас аз муддати кўтоње он шахс 

дар мањзари подшоњ аз дониш ва фазли Ибни Синои кўдак ёдовар шуд. Вай аз 

ањзори Бўалї Сино амр дод ва чун њозир омад, подшоњ аз вуљуди китоб бо чунин 

авсофе, ки зикр рафт, сухан ба миён кашид. Пури Сино филфавр бар њама 

матолиби китоб ва ѓамуз ва печидагињои он равшанї андохт. Ин амр 

нависандаи китобро мавриди ѓазаби подшоњ ќарор дод. Чї мухолифи иддаое 

мабнї бар бадеъ будани асараш тифли хурдсол бар фањми њама матолиби он 

ќодир ва аз муњтавиёташ огоњ буд. 

 Нависанда љињати рафъи ѓазаби султон ва њам исботи иддаояш аз 

бархўрди худ бо тифли кўчаке дар роњ ва љараёни гирифтани китоб ва хондани 

он дар фурсати кўтоњ ба подшоњ наќл кард. Баъде ки равшан гардид, ки он 

тифл њамин Ибни Сино будааст, њам подшоњ ва њам нависанда њарду бар нубўѓ 

ва истеъдоди ў тањсин ва офарин карданд» [46, 12-13]. 

 Муњтавои ривояти мазкур сират ва сурати Синор аз тарафи дигар низ 

муаррифї мекунад, зеро дар асоси он Ибни Сино аз сини кўдакиву наврасї 

инсони ростќавл ва некрой буд. Ў, бо вуљуди аз бар кардани ин китоб, 

зањмати нависандаи онро зоеъ накарда, ўро мавриди эњтироми султон ќарор 

дода, аз каромати султон бенасиб нагардонидааст. 

Дар иртибот ба ин мавзўъ ривояти дигаре низ вуљуд дорад, ки устод 

С.Айнї дар китоби «Шайхурраис Абўалї Сино» ба он ишора намудааст ба 

ин мазмун: «Дар бораи тезии зењн, суръати муњокимаи Абўалї ибни Сино ва 
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дар фурсати андак таълиф намуда тамом кардани ў асарњои калони илмиро, 

њикоят ва ривоятњои бисёре њастанд: 

«Боре яке аз китобњои оид ба мантиќи Абўалї ибни Сино ба Шероз расид, 

уламои форс он китобро мутолиа карданд, яке аз он олимон дар чанд љои он 

китоб шубња карда, шубњањои худро дар як љузъи коѓаз навишта, бо 

Абўлќосими Кирмонї ба њузури Абўалї Сино фиристод. 

Ќосид ваќти ѓуруби офтоб ба Абўалї расида рисоларо ба ў супурд. Абўалї 

то ваќти хуфтан ќосидро мењмондорї карда хобонид ва худ ба хондани 

шубњањо ва навиштани љавоб машѓул шуд. То бомдод љавобро дар 5 љузъ коѓази 

10 вараќї тайёр карда, ба ќосид дод ва ўро гусел намуд» [1, 51-52]. 

Албатта, дар бораи тезии зењн ва суръати муњокимаи Ибни Сино ва дар 

фурсати кўтоњ таълиф ва ба итмом расонидани асарњои калони илмии ў, 

бисёре аз устодон ва пажуњишгарон ёдоварї намудаанд. Вале аз муњтавои ин 

ривоят маълум аст, ки Сино то ба дараљае дорои ќувваи њофиза ва идроки 

ќавї будааст, ки тавонистааст дар фурсати андак, чунин таълифот кунад. 

Бояд ёдовар шавем, ки мардум тавассути ин ривоятњо тавонистааст 

мусаввараи Синоро чунин бемисл гардонад.  

«Мегўянд, рўзе Ибни Синоро ба мењмонї даъват карданд. Баъди зиёфату 

суњбат Ибни Сино рафтанї шуда, ба дањлез баромад. Вай дар дањлез, 

кафшашро пўшида, як ба боло ва як ба поён нигоњ  карду бо тааљуб кифт 

дарњам кашид. Дўстонаш пурсиданд: 

 -Чаро тааљљуб мекунед? 

 -Ё ќади ман баланд шудааст ва ё шифти хона поён фаромадааст,-љавоб 

дод Ибни Сино. 

 -Ба чї андоза? –боз пурсиданд дўстонаш. 

 Ибни Сино гуфт: 

 -Ба андозаи як ќабат дока. 

 Дўстонаш ба Ибни Сино тањсин хондану гуфтанд: 

 -Мо њангоми ба хона даромада нишастанатон ба зери патаки кафшатон 

як ќабат дока љой карда, фањмиданї шудем, ки шумо онро њис мекунед ё не. 
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Офарин ба шумо, ки бо аќлу заковати худ моро ин дафъа њам ба њайрат 

овардед» [46, 20-21]. 

Ривояти мазкур то кадом дараља дарку њисси тез доштани Ибни Синоро 

бори дигар таљассум мекунад. Симои Ибни Сино дар ин ривоят њамчун як 

инсони дорои њисси нозуку ба иродаи хеш мустањкам тасвир шудааст. 

Мутобиќи маълумоти В.Воскобойников ин ривоят дар айёми наврасии 

Њусайн дар мадраса сурат мегирад. Њамдарсони Њусайн ќувваи дарки ўро 

санљиданї шуда ба зери гилемчае, ки Сино менишаст пораи ќоѓазро 

мегузоранд. «Хусайн бачаи басо оќиле буд. Њанўз дар айёми туфулият ба 

шарофати њушёриву даррокї «як тори мўйро ба чињил мўя таќсим карда 

метавонист» њамаи талабагон аз истеъдоду ќобилияти ў ба њайрат афтода 

буданд.  

Боре њамсабаќонаш ўро санљиданї шуданд. Онњо пештар аз Њусан ба 

мактаб омада, зер ќолинчае, ки њамеша дар болои он менишаст, як вараќ ќоѓаз 

гузоштанд. 

Њусайн њам омад, муаллим њам пайдо шуд, машѓулият њам оѓоз гардид. 

Талабагон ба тамоми њастї рафтору амалиёти Њусайнро зери назорат 

гирифтанд. Ў ѓайримуќаррарї рафтор менамуд. Гоњо дида тарафи шифт 

медўхту даме сар љониби фарши дарсхона мехамид. 

Баъди фосилае мутањайирона пурсид: 

- Намедонам, ё боми мактабамон андаке поён хамида, ё фаршаш каме 

болотар баромадааст, ба њар њол баландии деворњо таѓйир наёфтааст [16, 

30].  

Чуноне ки муҳаққиқи дурдонаҳои мардумї Додољон Обидов менигорад, 

«дар баъзе наќлу ривоятњо аз хусуси ќувваи босира ва сомеаи Ибни Сино 

сухан ронда мешавад. Дар наќлу ривоятњо ин љињатњои шахсияти ў низ берун 

аз дараљаи инсонї нишон дода шудааст. Ба назар чунин мерасад, ки Ибни 

Сино бо ќувваи бузурги босираю сомеаи худ низ корафтодагону 

атрофиёнашро ба шигифт овардааст» [42, 122]. Дар ин маврид матни 

ривоятеро ба таври мисол зикр менамоем, ки он љавобгўи гуфтањои боло ва 
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ќобили ќабул буда, умуман аќидањои муҳаққиқро нисбати ривоятњои халќии 

дар бораи Абўалї Сино офаридашуда тасдиќ мекунад.  

Таваљљуњ мекунем ба мисоли дигар: 

 «Рўзе Абўалї ибни Сино ба амири Сомонї гуфт, ки ваќти мутолиаи 

илмии ў сањар аст. Лекин дар њамин ваќт љамоаи рангрезони Бухоро ба воситаи 

овози кудунг ба ў халал мерасонанд ва ташвиш медињанд. 

 Амири Сомонї амр кард, ки рангрезњо баъд аз ин дар ваќти сањар ин корро 

накунанд. Баъд аз чанде Абўалї гуфт, ки кудунгарони Самарќанд ба ў халал 

расонида, хотирашро мушавваш карда истодаанд. Амири Сомонї дар тааљуб 

афтод ва ба худ гуфт: «Ин чї навъ будааст, ки кас дар Бухоро истода овози 

кудунгарони Самарќандро шунавад». Аммо дар ин бора Абўалї чизеро изњор 

накард. 

 Абўалї донист, ки амири Сомонї ин сухани ўро дурўѓ пиндошт, вале ў низ 

чизе нагуфт. 

 Њангоме ки якчанд ваќт гузашт, Абўалї ба пеши амири Сомонї омада 

гуфт: 

 -Имшаб овози кудунг маро беором накард. 

Амири Сомонї фармуд, ки дарњол њамон таърихро нависанд. Пас кас ба 

Самарќанд фиристода, амр намуд, ки њаќиќати масъаларо санљида ба ў хабар 

дињанд. Каси фиристодашуда боз омад ва хабар расонд, ки дар њамон шаби 

ишоракардаи Абўалї калонтарини кудунгарони Самарќанд вафот карда 

будааст. Бинобар ин онњо њамон шаб кудунг назада будаанд.  

 Њангоме ки амири Сомонї ин њолатро мушоњида намуд, эътиќоди ў 

нисбат ба Абўалї хеле афзуд [46, 17]. 

Дар ривояти мазкур симои Ибни Сино њамчун дорандаи ќувваи сомеаи 

ќавї ба тасвир омадааст. Ў тавассути шунавоии пурќуввати худ тавонистааст 

аз Бухоро истода, садои кудунггарони Самарќандро шунавад. Гарчанде 

муњтавои ин ривоят аз дараљаи дарки ќобилияти инсонї берун бошад њам, 

вале он баёнкунандаи симо ва истеъдоди як нафари дўстдоштаи мардум аст. 

Ривояти дигари мавриди омўзиш ќарордошта, аз ќувваи босираи Ибни 

Сино наќл мекунад. Дар ин ривоят чунин омадааст, ки гўё Ибни Сино шахси 
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савораи дар чањор фарсахи роњ омадаистодаро, ки дар тан љомаи хокистарї 

дорад, њатто холи рухсора ва машѓули хўрдани ширинї будани ўро муайян 

мекунад, ки ин гуфтаи ў рост баромада, боиси ба шигифт афтодани подшоњ 

мегардад. Чунончи:  

«Гўянд, рўзе Бўалї дар пешгоњи подшоњ буд. Подшоњ дар болохона аз 

даричае, ки сарангези биёбон буд, бо дурбин нигоњ мекард, Бўалї пурсид: 

 -Ба чї чиз нигоњ мекунї? 

 Гуфт: 

 -Дар чањор фарсахе саворе меояд, мехоњам бидонам кист? 

  Бўалї гуфт: 

 Ин роњ наздик аст ва ниёзе ба дурбин надорад. Акнун ман мегўям, ки ин 

савор чї гуна одамест. Марде аст љавон ва љомааш ба ранги хокистарист ва 

бар рухсораш холе дорад ва саргарми хўрдани ширинї аст. 

 Подшоњ пурсид: 

 -Њамааш он чї гуфтї, дуруст, вале ширинї аз мазза дониста мешавад, ту 

аз куљо донистї, ки он мард ширинї мехўрад? 

 Гуфт: 

 -Аз он љо донистам, ки магасњо чанд даври дањонаш парвоз мекунанд. 

 Подшоњ нахуст бовар накард, вале чун он мард расид ва пурсид, донист 

чунон буд, ки Бўалї гуфта, дар шигифт шуд» [46, 52]. 

Ривоят, чунон ки гуфта шуда, аз ќувваи беназири босираи Сино сухан 

мекунад ва аз нуқтаи назари воқеї он як навъ ѓулўв ба назар расида, ба 

чаҳорчўбаи аќл намеѓунљад. Чигуна одами дар чор фарсах роњ 

омадаистодаро бо тамоми љузъиёте, ки дорад, холи рухсораш ва ё ширинї 

хурдани ў ва парвози магасњо дидан мумкин аст. Дар ин љо сухан бояд аз 

тасвири симо ва мусаввари Сино равад, на аз мувофиқати ривояту воқеъият. 

Ривоят шоҳ ва Синоро дар канори ҳам тасвир мекунад ва воқеист, ки подшоҳ 

аз ҳар намуди дастгоҳ ва ҳар хели мавод таъмин аст, дар љое ки Сино дар 

бари ў ба љуз аз андешаи олимона ва қувваи ҳиссси чаҳоргона чизи дигаре 

надорад. Барои мардум лозим аст, то қаҳрамони худро аз шоҳ баландтар ба 
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тасвир оранд ва бинобар ин ба вай кувваи гўшношунид ва истеъдоди ниҳоят 

қавиро мансуб донистаанд. Инро дар бисёре аз дигар ривояту нақлҳо низ 

мушоҳида кардан метавон. Масалан дар ривояти зерин ки дар он низ аз 

ќувваи тези чашми Сино сухан меравад. Дар ривояти мазкур дар чанд фарсах 

омадани он мард муњим нест, дар ин љо манбаи дигар боиси исботи тезии 

чашм ва зиракии Ибни Сино мегардад. 

 Хулоса, симои Абўалї ибни Сино дар њама ривоятњо якранг ба тасвир 

наомадааст. Ў дар љое тавассути њисси тез, љои дигар аз љињати ќувваи 

њофизаи ќавї, дорои ќувваи сомеаи ќавї ва дорои назари тезу равшанбин 

хеле хуб тасвир шудааст. Аммо ҳамаи ин ривояту нақлҳо бо хулоса ва 

натиҷагириашон ба бузургиву ақлу заковати расо доштани Ибни Сино аз 

даврони тифлӣ ва наврасиаш ишора мекунанд. Мардум шахсият, хулқу 

рафтор, назару муносибати Синоро ба атрофу атрофиён бо беҳтарин сифатҳо 

тасвир намудаанд. На ҳар кас метавонад ба чунин эҳтиром сазовор гардад. 
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БОБИ III. ОБРАЗИ СИНО ДАР РИВОЯТЊОИ АДАБИЁТИ ХАТТЇ 

Фасли 1. СИМОИ (ПОРТРЕТИ) АБӮАЛӢ ИБНИ СИНО ДАР 

ТАЗКИРАҲО ВА ОСОРИ АДАБӢ 

 

Воќеан, зиндагии нисбатан кўтоњ, аммо пур аз фаъолияти босамари 

Абўалї Сино чунон нуфузе доштааст, ки таќрибан њама илму фарњанги 

асраш аз назари тањќиќи ў гузашта, натиљањои он тавассути асарњои 

пурарзишаш барои наслњои оянда њамчун мероси гаронбањо интиќол 

ёфтааст. Аз ин љост, ки нисбат ба зиндагї ва фаъолияти сермањсули ў халќ 

њикоёту ривоятњои зиёде офаридаанд. Мардум тавассути ин њикояву 

ривоятњо тавонистаанд ба љо-љо аз зиндагї ва фаъолияти ў ишора намуда, ба 

ќадри имкон сурат ва сирати Ибни Синоро биёфаранд. Хеле ба маврид аст 

қайд кунем, ки ин ривоятҳо танҳо тавассути аз даҳон ба даҳон гузаштан умри 

абадӣ пайдо накардаанд, балки дар адабиёти хаттӣ низ инъикос гардидаанд.  

Маҳз дар адабиёти хаттӣ инъикос гардидани симо ва сурати Абӯалӣ 

ибни Сино боиси боз ҳам равшантар шудани чењраи ў гардид. Вале мавриди 

таъкид аст, ки ривояту нақлҳо дар бораи ибни Сино натанҳо аз даҳон ба 

китоб, балки аз китоб ё хат ба даҳон низ гузаштаанд ва чунин додугирифти 

адабиёту фолклор дар мавриди олим иттифоқи ҳамешагӣ доштааст. Дар ин 

фасли диссертатсия кӯшиш гардид, то тарз ва натиҷаи тасвири симою 

шахсияти Сино дар адабиёти хаттӣ мавриди таҳлил қарор дода шавад.   

Симои Абўалї ибни Сино дар миёни халќ, пеш аз њама, њамчун табиби 

бењамто, њаким ва дастгири мардуми оддї тасвир гардидааст. Аз ин сабаб, 

дар ќисми зиёди ривояту њикоятњои бадеї ва халќии нисбат ба Сино 

бахшидашуда ин соњаи фаъолияти ў мавќеи аксарро ташкил медињанд. 

Њамзамон, мувофиќи сарчашмањо, дар баробари пешаи табибии ў доир ба 

пањлӯњои гуногуни фаъолият ва эљодиёти ин нобиѓа наќлу ривоятњои љолибе 

аз љониби фолклоршиносону дўстдорони адабиёти шифоњї љамъоварї 

гаштаанд. Силсилае аз ин наќлу ривоятњо, ки баъзе намунаашон дар тўли 

солњо аз љониби шахсони алоњида, адибон, муаррихон ва фолклоршиносон 
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тавассути маљмўаю тазкирањо ва асарњои илмию бадеї манзури хонандагон 

гардидаанд, аслан манбаи китобї доранд. Вале ба сабаби дар давоми асрњо 

тавассути аз насл ба насле ба таври шифоњї интиќол ёфтанашон ба 

дигаргунињо дучор омадаву тањрир шуда вариантњо пайдо кардаанд. 

Ҷамъоварї, тањќиќ ва табъу нашри ривоятњои вобаста ба Абўалї ибни 

Сино эљодшуда аз љониби адибон ва пажўњишгарон аз замони зиндагонии 

худи ў, яъне аз асрњои Х-XI, шурўъ шуда, дар солњои замони Шўравї низ 

идома ёфта, дар бозтоби тасвири характери Сино сањми арзанда гузоштааст. 

Ин намуди осор маҳз аз зумраи он сарчашмаҳои китобӣ мебошанд, ки дар 

онҳо нақл ё ривояте аз ҳаёту фаъолияти Сино сабт мегардид. Яке аз чунин 

осор  асари машњур бо номи «Равзат-ул-љаннот» мебошад, ки аз љониби 

Муњаммадбоќири Хонсорї дар асри XVIII таълиф гардидааст ва он шарњи 

њоли 742 нафар орифон ва фозилону шоирони асрњои пешинро дар бар 

мегирад. Дар ин  ќатор Ибни Сино њам љой дода шудааст. Њикояте, ки дар ин 

асар ќайд гардидааст, аз забони шогирди Сино Бањманёр наќл мешавад. Дар 

ривояти мазкур аз бењуда зоеъ намудани ваќт ва сабаби нороњатии Сино 

гаштани ин рафтори шогирдон сухан меравад. Ривояти мазкур дар фасли 

сеюми боби дуюм пурра оварда шуда, мавриди омўзишу тањлили даќиќ ќарор 

дода шудааст. 

Њамчунин «Ќисас-ул-уламо»  аз љумлаи маъхазњоест, ки доир ба 153 

уламои мазњаби шиї (асрҳои X то XIX) маълумот медињад ва  муаллифи 

асари мазкур Муњаммад ибни Сулаймони Тунакобунї (вафоташ соли 1890-

91) мебошад, ки  дар асари худ дар ќатори дигар олимону шоирон, доир ба 

Абўалї Сино низ маълумот дода њикоятњои: мењмон шудани дарвеш ба хонаи 

падари Абўалї, Шайхурраис унвон гирифтани Сино, мусоњибаи Сино бо 

Абўсаид Абулхайр, њикояти охунд ва Абўалї Сино ва ѓайрањоро  љой 

додааст. «Афсонањои Бўалї Сино»-и Субњї, ки дар асри  XX таълиф шудааст 

њикоятњои: зењни Абўалї Сино, ќувваи чашми Абўалї Сино, ќувваи њофизаи 

Абўалї, дар роњ, гурбаи бемор ва ѓайрањо дар худ ҷо додааст, ки ҳамаи он аз 

тарафҳои гуногуни сирату сурати ибни Сино маълумот медиҳанд.  
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Дар бораи пањлўњои гуногуни фаъолияти Ибни Сино олимон, 

фолклоршиносон ва пажўњишгарони тољику форс, амсоли Низомии Арўзии 

Самарќандї, Зайниддин Восифї, М.Субњї, Садриддин Айнї, Абдулаѓанї 

Мирзоев, Бобољон Ѓафуров, Амрияздон Алимардонов, Љ.Додалишоев 

Додољон Обидов, инчунин шарќшиноси рус Е.Э.Бертелс ва дигарон, ба 

хотири миёни мардум тарѓибу талќин намудани бузургии Ибни Сино ва 

нишон додани садоќати халќ нисбат ба ў, асару маќола ва рисолањои илмї 

навиштаанд. 

Дар њамин замина бояд гуфт, ки таърихи адабиёти љањонї шахсиятњои 

таърихиеро медонад, ки онњо баъд аз фавт ба ќањрамонони асарњои адабї ва 

фолклорї табдил ёфтаанд. Дар наќлу ривоят ва маќолањои ёдбудие, ки 

нисбат ба ин ва ё он шахсиятњои таърихї гуфта мешаванд, пеш аз њама 

тасвире аз рўзгор ва фаъолияти эљодии онњо таъкид мегардад ва ба ин восита 

сањифањое аз тарљумаи њоли онњо боз карда мешавад. Вобаста ба ин мавзўъ 

бисёр кам ба мушоњида расидааст, ки ваќти дар њаёт будани бузурге ё 

шахсияти таърихї оид ба шахсият ва чењраи нотакрор будани ў маќолаву 

рисола ва наќлу ривоятњои мардумї эљод шуда бошад. 

Дар асарњои бадеї ва шифоњї тасвири чењраи зоњирии ќањрамон, 

монанди ќиёфа, сару либос, хислат, њиссу њаяљони ў, дунёи ботиниву олами 

руњии вай барои кушодани симои ќањрамон мусоидат мекунад. Дар тасвири 

симои зоњирии персонажњо наќлу ривоятњое, ки аз тарафи  гўяндагон гуфта 

шудаанд, ањамияти калонеро доро мебошанд. Мардум махсусан аломату 

нишона ва сифатњои зоњирии ќањрамонашон Ибни Синоро дар наќлу 

ривоятњо хеле њунармандона ва љолиб офаридаанд, ки боиси барљо мондани 

ин гуна асарњои фолклорї шудааст. 

Дар ин фасл, чунон ки гуфта шуд, мо ба баррасии чењраи Сино ва 

тасвири он дар адабиёти хаттї ва наќлу ривоятњои мардумї, ки тавассути 

муњаќќиќони соњаи адабиёт ва фолклор дар китобу маќолањои алоњида нашр 

шудаанд, рў меорем. Ибни Сино шахсияте буд, ки сарнавишти худро ба 

таќдири халќаш пайваст ва њарчи дониш ва мањорату ќудрат дошт, дар 
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хидмати халќи зањматкаш ќарор дод. Ў бо асарњои худ моњияти илми тиб ва 

тавоноии онро ба оламиён фањмонд. 

Чењраи Абўалї ибни Сино дар асл чигуна буд, ба мо маълум нест. Зеро 

дар ислом кашидани сурати одам мамнуъ буд. Агарчи Низомии Арўзї дар 

китоби «Чањор маќола» [38, 160] ривоят мекунад, ки султон Мањмуди Ѓазнавї 

барои дастгир кардани Ибни Сино сурати ўро кашида ба шањрњои гирду 

атроф фиристод, вале ин ривоят баъди яксаду бист соли вафоти Шайхурраис 

навишта шуда ва имрўз то кадом андоза дуруст будани онро муайян кардан 

душвор аст. Мо тасвири сурати Синоро надорем. Суратњое, ки аз ў дар 

Аврупо пас аз тарљумаи «Ал-ќонун» ба забони лотинї ва баъдан дар асри мо 

аз љониби рассомони шўравї ва эронї кашида шудаанд, њама тахминї 

мебошанд. Саид Нафисї дар Њамадон њангоми кофтани ќабри ў акси як 

тарафи рўи ўро гирифта тавонистааст, баъдан дотсенти институти тиббии 

Андиљон математик Ш.Х.Њамидуллин аз рўи он акс бо амали математикї 

нисфи дигари суратро бозсозї карда, сипас олимон М.М.Герасимов ва 

В.Н.Терновский бо методи антропологї шамоили Шайхурраисро барќарор 

кардаанд [48, 1978]. 

Инчунин, ба истиќболи љашни њазораи зодрўзи Абўалї ибни Сино 

рассом Р.М.Токман [73,16] дар асоси амали рассоми эронї Абулњасани 

Сиддиќї бо як мањорати хос тасвири симои Шайхурраисро хеле эљодкорона 

ва моњирона офаридааст. Дар ин амали рассом љињатњои асосии чењраи Ибни 

Сино, хусусиятњои хоси ў, симои гарму дилкаш, назари амиќу 

мутафаккиронаи ўро рассомї кардааст. 

Мутобиќи тасвирњое, ки мо дар даст дорем, чењраи Синоро ба таври 

зайл тасвир кардан мумкин аст: пешонаи фаррохи барљаста, абрўвони дарози 

сермўй, чашмони калони бодомї, бинии рости теѓдор, лабони борик, ќиёфаи 

хароби дарозрўя,  риши начандон дароз, гардани баланд, китфони васеъ, 

ќади баланд, ќомати рост, панљањои дасташ харобу дароз, умуман марди 

хушсурату зебо; тарзи либоспўшиаш: дар сар салаи начандон калон, ки дар 

баъзе маврид як гўшааш аз тарафи чап овезон аст, сару либоси хоси 

донишмандони њамон давру замон.  
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Барои тасвири маҳорат, ҳунар ва сирати Сино, як худ сурат ва қаду 

қомати ӯро тасаввур кардан кофӣ набуд. Аз ин рӯ, наққошон ва ҳунармандон 

бо нишон додани ашёи марбут ба санъат, илм ва ҳунари Сино образи ӯро 

пурра менамуданд. Маҳз тавассути рамз ва мазмуни ашёи Синоро 

иҳотакарда хонанда ва бинанда метавонад аз ҳунар ва ботини ибни Сино 

бохабар гардад. Чунончи,  чењраи Сино дар китобњои адибону нависандагон 

ба таври зайл тасвир шудааст:  

 дар айёми тифлї дар оѓўши модар;  

 дар даст китоб ё њангоми мутолиа ё навиштани рисола; 

 дар назди устодонаш; 

  дар њалќаи шогирдон;  

 дар наздаш хома ва рангдон; 

 дар миёни гулу гиёњон;  

 зери осмони пур аз сайёраву ситорањо;  

 дар паҳлўи ў тасвири мор, ки рамзи илми тиб аст;  

 расми корвон;  

 љому кўзаи шароб ва аксњои таљњизоти техникї. 

Агар рамз ва мафҳуми ҳар яке аз ин тасвирҳо кушода гардад, он 

қисмати асосии ҳаёт, фаъолият ва ҳунари илмии Абӯалӣ Синоро муаррифӣ 

мекунад. Њамаи ин ашё аз тарљумаи њоли ў ва наќлу ривоятњои мардумї 

маншаъ мегиранд ва аз он шањодат медињанд, ки Ибни Сино дар њаќиќат 

њамаи илмњои замонаашро ба таври кофї аз худ карда, тариќи асару 

китобњои илмї андешаву таљрибањояшро  ба љањониён ба таври абадї боќї 

гузоштааст.  

Дар баробари ба тасвир гирифтани қаду боло, рангу рӯй ва шаклу 

шамоили мутафаккир аз тарафи баъдомадагон, тавре ки дар боло зикр 

кардем, Ибни Сино дар асарњои илмиаш худ низ љо-љо лањзањое аз 

рўзгорашро ишора намуда, баъдан бо эљоди китоби тарљумаи њолаш, ки 

тавассути шогирдаш Абуубайди Љузљонї навишта шудааст, худро ба хонанда 

шиносонидааст. Ба назар чунин мерасад ва бинобар муњтавои  фикру аќида 
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ва ситоишњо дар хусуси Сино, ба хулосае омадан мумкин аст, ки њамаи он 

наќлу ривоятњо оид ба кору фаъолият ва њаёту зиндагии Ибни Сино манбаи 

китобї доранд ва дар асоси фикру аќидаи олимону донишмандон ва аксаран 

дар заминаи таљрибаю кашфиёти амиќу доманадори илмии худи Ибни Сино 

арзи њастї намудаанд.  

Падидаи портретсозии олимону адибон дар мавриди Сино нишон 

медињад, ки сурат ва сирати ў торафт боиси таваљљуњи онњо мегардад ва њама 

ваќт љузъиёти наверо дар навиштањои ин ё он олим ва шогирдони Сино 

пайдо кардан мумкин аст. Чунончи, Абўубайди Љузљонї, шогирди 

садоќатманди Ибни Сино, симои ўро тасвир намуда, чунин иброз доштааст: 

«Мегўянд, ки вай дар кўдакї аз зеботарин мардуми рўзгор буд ва гузарњо дар 

камин мебуданд, њангоме ки аз хона ба масљиди љомеъ мерафт, бар зебоии 

љамолаш бингаранд» [89, 6]. 

Аз ин гуфтаи Љузљонї, -  «вай дар кўдакї аз зеботарин мардуми рўзгор 

буд», ба хулосае омадан мумкин аст, ки Сино дар њаќиќат дар баробари 

соњибилму бомаърифат буданаш марди зебое низ будааст. Албатта, зери 

мафњуми истилоњи «зеботарин» мо шахси дорандаи чењраи зебо, ќаду андоми 

базеб, гуфтору рафтори шоистаи одами зебо ва умуман, инсони комили 

дорои сурат ва сирати зеборо тасаввур мекунем. Вобаста ба ин мавзўъ мо ба 

сарчашмањои илмї  рў оварда, гуфтањои донишмандон ва ҳаводорони 

мутафаккирро рољеъ ба ин масъала тањлил ва баррасї менамоем, то аз 

нишони сурат ва ҷамоли Сино бештар хабар ёбем.  

Пешакӣ зикр мекунем, ки аз тасвирњо ва сарчашмањои илмї  симои 

Ибни Сино њамчун мутафаккири муаззам, марди зиндагидўст ва хуштаъбу 

завќ, марди басо нуронї, љозибадор ва мењнатдўст ба назар меояд. Ривояте 

бар шоҳидии ин гуфтаҳо мавҷуд аст, ки боре дар ваќти гурезагии Сино дар 

бозори Рай як нафар табиби он шањр иттифоќан Синоро дида мешиносад. 

Шайх аз ў мепурсад, ки ўро чигуна шинохтааст. Он мард чунин љавоб 

медињад: соњиби ин салобат ва ин чењра, ки аз вай нури маърифат меборад, 

танњо Шайхурраис буда метавонад [89, 6]. Чунонки мебинем дар ин ривоят 

гўянда тавассути табиб чењраи Ибни Синоро «соњиби ин салобат ва ин чењра, 
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ки аз вай нури маърифат меборад» тасвир кардааст, ки бори дигар соњиби 

маърифат будан ва аз чењраи пурнур доштани Сино дарак медињад. 

Вобаста ба ин мавзўъ профессор Ш.Њусейнзода дар маќолаи хеш тањти 

унвони “Сурат ва сирати ибни Сино” маълумоти хубе додааст: «Наќши 

сурати Ибни Синоро њатто дар замони њаёташ кашида буданд ва баъдтар 

тасвири хаёлии ў дар њамаи асрњо зебу зиннати китобњои ќадими шарќї ва 

аврупої, тоќу айвонњои китобхонањо ва калисоњо гардида будааст. Яке аз 

кўњнатарин тасвири Ибни Сино дар нусхаи фаронсавии асри XIII дида 

мешавад. Лекин тасвире, ки њама хислату хусусиятњои ўро дар бар гирифта 

нишон дода бошад, нест» [89, 5]. “Нест” гуфтани тасвири Ибни Сино аз 

тарафи донишманд ба ду сабаб ишора дорад, ки яке ҳақиқати ҳол аст, яъне 

тасвири воқеии чеҳра ва қадду қомати Синоро касе ба қалам наоварда буд ва 

дуюм, яъне он сурат ва сират, ақлу заковат ва нуру фарре, ки Сино дошт ба 

ҳеҷ тасвир баробар намеояд. 

Тасвир ва тавсифи зебоии рӯй ва нуронии чеҳраи Ибни Сино аз тарафи 

ояндагон далолат ба он дорад, ки  Ибни Сино на танњо тавассути фањму 

идрок, донишдўстї, таъби расо ва кушодазабонї, балки бо њусну љамол ва 

одоби писандидаи худ низ мањбуб ва ангуштнамои мардум гардида будааст. 

Дар баробари мардуми қаторӣ, ки ривоёту афсонаҳову нақлҳои зиёдеро дар 

бораи қаҳрамонашон бофта паҳн намуда буданд, дар тамоми тўли асрњои 

гузашта, адибе ва ё донишманде нест, ки дар бораи шахсият ва зиндагии 

Ибни Сино чизе нагуфта бошад. Маҳз ҳамин гуфтаҳо ва навиштаҳо сабаб 

шуданд, ки образ ва портрети Ибни Сино дар сарчашмаҳои хаттӣ ва ҳатто 

осори муаллифӣ мавқеъ пайдо кунад.  

Яке аз  донишмандони гузаштаи номӣ Байњаќї мебошад, ки  дар 

китоби «Татиммату савон-ал-њикмати» аз љомаи дорої дар тан, аммомаи 

њабашї бар сар, ки рўи зебо ва зарифашро ороиш медоданд [2, 39], наќл 

кардааст, ки маълумоти мазкур низ нисбат ба марди зебо ва саховатманд 

будани Сино далолат намудаст. Дар баробари чунин ҷумлаҳо ва баъзан 

саҳифаҳои ба тасвири зоҳиру ботини ибни Сино бахшидашуда, ашъори 
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махсус арзи ҳастӣ намуд ва дар он ҳам сирату сурати Шайхурраис ба таҳлил 

гирифта шудааст. Чунончи, яке аз шоирони асри XII Нусратдини Љомакабуд  

ба њусни зебои Сино ишорае намуда, гуфта будааст: 

 

Рўи чун хуршеди ўро њар ки дидї як назар, 

Њамчу ман шайдо шудї, гар Бўалї Синостӣ [89, 6]. 

 

Шоири дигари асри XII Љалолиддини Балхї њикояти мансуб ба 

Синоро, ки дар бораи муолиљаи канизаки ошиќшуда ба заргарбачаи 

самарќандї наќл мекунад, ба назм оварда, симои нуронии табиб, яъне 

Синоро ба ин тариќ тасвир карда мегўяд: 

 

Дид шахсе комиле пурмояе, 
Офтобе дар миёни сояе. 
Мерасад аз дур монанди њилол. 
Нест буду њаст бар шакли хиёл, 
Он валии њаќ чу пайдо шуд зи дур, 
Аз сару пояш њаме метофт нур [57, 17]… 

 

Аз ин гуфтањо чунон ба назар мерасад, ки Сино аз мардони комилаъзо 

будааст ва ќаду ќомати раъно, рухсорањои гулгун, чашмони пурфурўѓи 

шањло, пешонаи фаррох, бинии кашида, манањи гирд, синаи пањно, дар тан 

љомаи дорої доштааст. Ин тасвиротро мо аз гуфтаҳои бисёре хулоса кардем, 

вале он чи маълум аст нишон медињад, ки вай њама хислат ва сифатњои хубию 

зебоии ба инсони комил муносиб ва мувофиќро дошта будааст. Муҳим ин 

аст, ки тасвири сурати ӯ аз сираташ ҷудо нест ва зебоии комили Сино низ дар 

ҳамин аст. Ба ќавли Абўнасри Форобї инсони комил чанде хислатњои дигар 

њам дорад, ки ќобили писанд мебошанд: комилаъзо, он чиро дарк кунаду 

бубинаду бишунавад фикру андеша кунаду ба хубї дар њифз нигоњ дорад; 

боњуш ва зиррак бошад; некўиборат, дўстдори таълим, дўстдори дўстї ва 

душмани дурўѓ, бузургњиммат ва дўстдори бахшандагї, дур аз њирсу моли 

дунё, дўстдори одилон ва душмани золимон, додгару нарм, ќавиирода ва 
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шуљоъ дар баробари њаќ бошад. «Тамоми ин навъ хислатњо инъикоси инсони 

комил аст. Инсони комил аз такомули њамоњангии он хислатњо, яъне њамаи 

хислатњои дар боло зикршуда баробар, њамоњанг такомул ёфта бошанд, 

инсони комил шинохта мешавад» [2, 7].  

Мутобиќи манбаъњои мављуда, Абўалї Сино низ њамаи хислатњои 

зикршударо дар худ дорад ва ин гуна шахсияти аљиб ва инсони комилро дар 

суратњои некў ва дилчасп дидан ва тасвир кардан раво аст. Вобаста ба ин 

мавзўъ муҳаққиқи тоҷик А.Мирзоев дар рисолаи худ «Њикоятњо оид ба Ибни 

Сино ва шахсияти ў» дар боби тарљумаи њоли аслии Ибни Сино ишора 

намудааст, ки аз рўи гуфтаи Љузљонї Сино марди ќавипайкари бузургљусса [31, 

77] буд. Вале маълумоти мазкурро дар дигар маъхазњо пайдо накардем. Яъне 

сањми А.Мирзоев тавассути тарљумаи њоли навиштаи Љузљонї барои 

офаридани чењраи Сино бенињоят бузург аст.  

Њамчунин китоби дигаре, ки соли 1980 аз тарафи адиби рус Валерий 

Воскобойников ба дасти чоп расид, “Њакими бузург” [16, 245] унвон дорад ва 

ин китоб аз саргузашти аљибу рўзгори наљиби њакими бузург Абўалї ибни 

Сино њикоят мекунад. Нависанда маълумоти сарчашмањои таърихиву адабї 

ва таълифоти худи нобиѓаро даќиќназарона омўхта ва муњити сиёсиву 

иљтимоии даврро заминаи тасвири бадеї ќарор дода, симои Ибни Синоро 

офаридааст. Инчунин дар китоби мазкур аз ривоятњое, ки нисбат ба Ибни 

Сино эљод гардидаанд, љо-љо истифода карда шудааст.   

Мутобиќи маълумоти В.Воскобойников, бо фармони Султон Мањмуди 

Ѓазнавї 40 дона акси Ибни Синоро дўсти ў Арроќї, ки аз Гурганљ ба хизмати 

султон рафта буд, кашида ба њамаи амирони шањрњои њамон давраи минтаќа 

равон карда будааст ва фармуда, ки агар касе Синоро дар шањри худ пайдо 

кунад, ба дарбори ў тањвил дињад. Њамин тариќ аксњои Синоро ба деворњои 

масљидњо овехта буданд. Рўзе Сино ба табобати Абўмуњаммади Шерозї, яке 

аз шахсони илмдўст меравад. Шерозї Синоро шинохта, аз воќеаи кор 

бехабар ба ў муждагонї медињад, ки султон Мањмуд ўро ба девони дарбори 

худ даъват мекунад. Вале чун мебинад Сино аз шунидани ин хабар хурсанд 

нест ва мефањмад, ки ў ба дарбори Мањмуд рафтан намехоњад, ба Сино некї 
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намуда, дар њамсоягии худ хонаеро барои ў мехарад ва ин сирро аз амири 

шањр пинњон медорад. Бар ивази ин некии худ Шерозї аз Сино хоњиш 

менамояд, ки барои ў китоб нависад. Абўалї чунон саргарми кор мешавад, 

ки якбора ду китоб, яъне «Ал-мабдаъ в-ал-маод» ва «Ал-ирсод ил-куллия»-ро 

менависад. Вале зиндагии Сино дар ин шањр низ дер давом намекунад. Ў 

њамроњи шогирди худ Љузљонї ба шањри Рай, ки малика Саида дар он ҷо 

њукмронї мекард, меравад [31, 67]. 

Њамин тавр, донишмандон њар кадоме таи солњои тўлонї тавассути 

асарњои пурмуњтавои хеш чењраи Синоро аз рўи наќлу ривоятњои медониста 

ва то он љое, ки дар борааш маълумот доштаанд, тасвир намудаанд. 

Дар адабиёти муосири тољик низ шоирони зиёде дар бораи Абўалї 

ибни Сино шеъру достонњо эљод намудаанд, ки яке аз онњо «Гањвораи Сино»-

и [28, 116] Мўъмин Ќаноат мебошад. Симои офаридаи шоир дар ин достон 

низ хеле љолибу хотирмон тасвир шудааст. Дар достони мазкур тасвири 

симои Синои љавон аз љониби Нуњи Сомонї, пас аз шифо ёфтан аз беморие, 

ки тамоми табибони давр аз дармонаш ољиз монда буданд, чунин аст:  

 

Пас аз сулњу мадоро хонд рўзе Ибни Синоро, 

Ки то ањли назар бинад чароѓу чашми биноро. 

Љавони навхати болобаланде бо маром омад, 

Ба сар имои таъзиме намуда дар маќом омад [28, 13].  

 

Чи тавре ки маълум аст, дар ин ќисмат Сино ба чароѓу чашми бино 

ташбењ дода шуда ва љавони навхати болобаланде, ки бо маром дар маќомаш 

меояд тасвир карда шудааст. Инчунин дар ин ташбењот сатри «Ба сар имои 

таъзиме намуда дар маќом омад» симои Синоро њамчун инсони дорандаи 

хислатњои њамидаи инсонї ва дорандаи маќом дар љамъият тасвир 

намудааст. Ин ташбењоти Нўњи Сомонї дар достони мазкур хеле љолиб буда, 

бори дигар собит месозад, ки Ибни Сино аз овони љавонӣ чароѓу чашми 

бинои мардум ва мададгори дармондагон њамчун хуршеди тобон дар Бухоро 

будааст.  
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Мусаллам аст, ки пас аз вафоти Нўњ ибни Сомонї ва забти Бухоро аз 

тарафи султон Мањмуди Ѓазнавї  Сино аз ин шаҳр фирор мекунад. Дар 

достони мазкур аз кадом дарвоза њамроњи бародараш бурун шудан ва ба тан 

чигуна либос доштани онњо дар ин мисраъњои шоир тасвир гардидааст: 

 

Бурун омад шаб аз дарвозаи нур,  

Ридоъ пўшидаю дастори кофур [28, 15].  

 

 Чунон ки маълум аст дарвозаи нур - яке аз дувоздањ дарвозањои Бухоро  

буд, ки ба сўи Хоразм кушода мешуд ва ридоъ бошад, ќабои ањли зуњд аст, ки 

дар њамон давру замон њангоми сафар ба китф партофта мешуд ва Сино ба 

хотире, ки шинохта нашавад аз ин гуна либос истифода карда, ба сафари пур 

аз монеаву хатар оѓоз мекунад. Шоир, њангоми навиштани ин мисраъњо низ 

аз маълумоти сарчашмањо ва наќлу ривоятњои мардумї истифода намуда, 

дар офариниши образи Сино муваффаќ шудааст. Тавассути достони мазкур 

саргузашти Ибни Сино ба назм дароварда шуда, лањзањои љолиби он ба 

тасвир оварда шудаанд.  

Дар маљмуъ шоир М.Ќаноат дар ин достон бо истифода аз наќлу 

ривоятњои мардумї, аз ҷумла: табобати Нўњи Сомонӣ, имтиҳони ќувваи 

дарку эњсос ва њакимии Сино аз тарафи шоҳ, ки аз ў мепурсад, ки аз кадом 

дар берун меравад, имтиҳони ќувваи њисси ў аз тарафи рафиќонаш тавассути 

ба зери курсии Сино як ќабат докаро пањн кардани онҳо, даво кардани 

шоњзода Маљидуддавла ва ѓайрањоро истифода намудааст. Инчунин аз 

тарљумаи њоли Ибни Сино тавассути образњои дигари бадеӣ, мисли Нуњи 

Сомонї, сорбон ва пири Мейњанї чењраи Ибни Синоро дар кору фаъолияти 

илмї ва њаёту зиндагии рўзмарааш хеле хуб ба тасвир овардааст. Достон аз 

як тараф ҳамчун як намунаи хуби асари адабии асри ХХ ҳисоб шуда, аз 

тарафи дигар он барои пешбурди омўзишу тањќиќ дар бораи ин нобиѓа 

арзиши илмиро доро мебошад. 
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Хулоса, ривояту ёдномањое, ки дар хат нигошта шудаанд ва инчунин 

роману повест ва шеъру достонҳои дар бораи ин нобиѓаи љањонї 

Шайхурраис Абўалї ибни Сино сањифањое аз рўзгор ва фаъолияти 

њамаљониба ва сермањсули ўро ҳам ошкор ва ҳам абадӣ сохтаанд. Чењраи 

Ибни Синоро шогирдонаш - Абуубайди Љузљонї, Абулњусайн Бањманёр, 

инчунин олимону донишмандони давр ва асрњои минбаъда, њамчун 

Абурайњони Берунї, Абусањли Масењї, Носири Хусрав, Низомии Арўзии 

Самарќандї, Рашиддидуни Ватвот, Муњаммад ибни Мунаввар Абулњасани 

Байњаќї Њамдуллоњи Муставфї, Њасани Дењлавї Мўинуддин Замчии 

Исфизорї, Зайнуддин Мањмуди Восифї,  олимону донишмандони хориљиву 

тољик аз ќабили Э.Е. Бертелс, И.Брагинский, А.А. Семенов, А.В. Сагадеев, 

Э.Б. Тейлор, С.Айнї, Б.Ѓафуров, С.Улуѓзода, М.Субњї, А.Мирзоев, 

А. Алимардонов, Љ.Додалишоев М.Ќаноат, Д.Обидов ва ѓайрањо тавассути 

маќолаву маљмўањо хеле хуб ва моњирона ба тасвир додаанд. Дар маљмуъ 

портрети Абўали ибни Сино шахсияти таърихии бузургеро мемонад, ки ин аз 

эљодиёти пурѓановату такрорнашавандаи худи ў шањодат медињад. 

 Инчунин вобаста ба ин мавзўъ аз тарафи адиби маъруфи тоҷик Њ. 

Рањмат драмае эљод шуд, ки дар он чигунагии чењраи Ибни Сино хеле хуб 

тасвир гардидааст.  Дар аввал Абўалї аз чигуна омўхтани њамаи китобњои 

дар китобхонаи давлати Сомониёнро ёд карда, сипас дар кадом сину сол 

будани худ ва ба кадом комёбињо ноил гаштани худро фикр намуда, рубоии  

“Эй кош бидонистаме, ки ман кистаме”-ро зери лаб зам-зама намуда ба 

дарвозаи Њамадон наздик мешавад. Ваќте аз тарафи муќарраби амир 

Тољулмулк барои мушараф шудан ба мулоќот бо мир љавоби рад мегирад, 

ноумед нашуда дар корвонсарой ба табобати беморон машѓул мегардад. Дар 

ин миён љавонеро, ки ба касалии руњї гирифтор буду ман гов шудам мегуфт 

табобат намуд. Инчунин, љавоне, ки ќайи мори афъиро хӯрда сињат меёбад ва 

зани чодарпўше, ки Абўалиро имтињон кардан хоста аз зери чодар ресмонро 

ба дасти гурба баста шарманда мешавад, дар ин ќисмати драма љой дода 

шудааст. Сипас, ваќте ки амир ба дарди шикам гирифтор мешаваду табибони 

дарбор аз табобаташ ољиз мемонанд, Тољулмулк ба суроѓи Абўалї рафта, 
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ўро ба дарбор гирифта меояд. Сино амир Шамсуддавларо табобат карда, дар 

назди ў соњиби обрўю эътибор мегардад. Дар ин миён амир аз Абўалї хоњиш 

менамояд, то толеъи ўро аз интихоб намудани ў ваќту соати љанг бо шањри 

Кирмонро бубинад. Сино ба ў росташро гуфта, аз љанг даст кашиданашро 

тавсия медињад, вале амир ба ў бовар намекунад. Пас аз шикаст хўрдани 

амир дар љанг бо Кирмоншоњ бовариаш нисбат ба Сино зиёд мегардад. Амир 

ба ў ќабул намудани вазифаи вазирро пешнињод мекунад. Абўалї, бо шарте 

ки ќонуну ќоидањои худро роиљ мегардонад, вазириро ќабул намуда, аз паси 

адои вазифа мегардад.  

Яке аз офаридањои бадеии муаллиф ин дар бораи зане, ки Сино дўсташ 

медоштааст, Моњбону мебошад, ки ин маълумот дигар дар ягон сарчашмаи 

таърихї дида намешавад. Муаллиф тавассути офаридани ин образ ба мо 

маълумоти љадидеро пешнињод намудааст, ки гўё Сино ва бо Моњбону 

якдигарро дўст медоштанд ва њамагї як маротиба бо њам њамсуњбат шуда 

буданд. Вале мутаассифона, ваќте Сино аз Бухоро фирор мекунад, Моњбону 

дар он љо мемонад ва њамин тариќ онњо дигар якдигарро намебинанд. Ваќте 

амир аз Сино дар ин бора мепурсад, ў бо афсус чунин љавоб медињад: «… ёди 

ў тамоми умр бо ман аст. Албатта занњои дигар њам буданд, баъзеи онњоро 

дўст доштам, вале онњо њама фаромўш шуданд. Аммо Моњбонуро фаромўш 

карда наметавонам» [52, 169]. 

Дар ин миён сарбозон ба муќобили Сино, ки онњоро аз сарбозї озод 

карда буду ба корњои кандани канал ва обёрї намудани заминњо водор сохта 

буд, шўриш мекунанд. Зеро онњо фаќат ба воситаи зулму ситам ва дуздию 

ѓоратгарї руз мебурданд, мењнати њалол ва корњои ободонї кардан 

намехостанд. Инчунин, чи гуна рашку њасад бурдани табибони дарбор 

нисбат ба Сино низ яке аз офаридањои муаллиф аст, ки аз дониши Сино дар 

њайрат монда, эњсосоти худро ба рашку њасудӣ табдил медињанд ва Синоро 

иблис ва шайтон мењисобанд. Дар фањмиши онњо чунин корњои бузургро 

кардан, яъне њам ба муолиљаи беморон, дарс гуфтани шогирдон, ба корњои 

давлатї машѓул шудан ва њам дар баробари он шабњо хоб накарда 

навиштани чунин китобњои нодир кори инсони оддї нест. Онњо аз 



142 

 

муваффаќиятњои Сино норозигии худро баён карда чунин мегўянд: “Беморон 

роњи хонаи моро гум кардаанд. Вай беморонро натанњо бепул муолиља 

мекунад, балки ба онњо, ба камбаѓалонаш хўрок њам медињад” [52, 188].  

Як чизи љолиби диќќат он аст, ки муаллиф њангоми офаридани образњо  

аз образи малика хеле хуб истифода карда, вобаста ба вазъият љони Абўалї 

ва Љузљониро, ки дар хатар буд, халос менамояд. Образи малика дар ин 

драма мусбат буда, ў дар аввал ошиќи Абўалї аст, вале ваќте мебинад љони ў 

дар хатар аст, дарњол аз сирри махсусе, ки аз он ба ѓайр аз љаллод каси дигар 

огоњї надошт, истифода менамояд. Ваќте љаллод аз чигуна сурат гирфтани 

воќеа ба Сино наќл мекунад: Дар чунин мавридњо, ваќте, Малика ё худи амир 

ба ман ангуштарини нигини сурх доштаро мепартоянд, ин чунин маъно 

дорад, ки ман бояд њукмро иљро кунам, яъне мањкумро ба ќатл расонам. 

Аммо, ваќте ки нигини ангуштарин сафед бошад, бояд мањкумро озод 

бикунам. Барои њамин зудтар бигурезед! [52, 194] Сино дар љавоб: Ањсант ба 

ту Маликаи хирадманд, дарди шиками амирро сари ваќт ба хотир овардї. 

Балки шояд дарди дили худро? [52, 195] мегўяд. Дар бораи аз тарафи малика 

ва тавассути сири пинњонии ў озод ёфтани Сино бо шогирдаш аз дасти 

Тољулмулк ва сипоњиён дар ягон сарчашмаи таърихие, ки дар бораи 

тарљумаи њоли Сино сухан меравад, чизе гуфта нашудааст. Ин тасвир ва 

образи офаридаи муаллиф аз офаридаи бадеии худи ўст. 

Њангоми пеш-пеш бурдани љаллод Сино ва шогирдашро аз назди онњо ду 

мулло пайдо мешавад. Онњо дастони бастаи Синоро дида хурсанд мешаванд 

ва ба љаллод нидо мекунанд, ки: “Зудтар ба зиндонаш андозеду китобњояшро 

сўзонед. Вагарна ба сари мо бадбахтињо меоварад. Мардумро аз роњи њаќ 

мебарорад. Ба зиндонаш партоед! Ба дораш бикашед!” [52, 194]  

Хулоса Њикмат Рањмат дар офаридани драмаи худ бо номи “Вазири 

Њамадон ё худ дар паноњи ишќ” аз тарљумаи њоли Ибни Сино ва ривоятњои 

халќї васеъ истифода намуда, чењраи Синоро, пеш аз њама њамчун табиби 

бењамто тасвир намудааст. Ў инчунин дар бобати шоир, файласуф, мунаљљим 

ва њакими донишманд будани Сино низ ишора намудааст. Драмаи мазкур аз 

омадани Сино ба Њамадон оѓоз шуда, чи тавр муносибат кардани Тољулмулк 
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ба ў, табобат кардани амир Шамсуддавларо аз дарди шикам, дарс гузаштан 

ба шогирдонаш Љузљонї ва Бањманёр, машѓули навиштани китоб будани ў, 

инчунин вазир таъин шудани Сино ва исёну шўриш бардоштан аз љониби 

лашкариён, умуман дар мудати кўтоње, ки дар Њамадон зиндагї карда буд, 

тасвир гардидааст. Њ.Рањмат тавассути ин драма тавонистааст чењраи воќеии 

Синоро чи тавре ки дар њаёт буду аз тарљумаи њолаш маълум аст, тасвир 

намояд. Сино марди њакиму доно, оќилу содиќ, ѓамхори халќи зањматкаш, 

дўстдори илму дониш ва дар баробари ин душмани разолату коњилї ва зулму 

ситам хеле хуб тасвир шудааст. Дар драмаи мазкур аз ривоятњои халќии 

“шахси говшуда”, “бемори чодарпўш”, “Табобат бо зањри мор” моњирона ва 

бомавќеъ истифода карда шудааст. Дар драмаи мазкур муаллиф аз ашъори 

худи Сино рубоињои “Эй кош бидонаме, ки ман кистаме”, “З-он пеш, ки аз 

љањон фурў монї фард”, “Май душмани масту дўст бо њушёр аст”, “Куфри чу 

мане газофу осон набувад” ва ѓ.-ро бо мавќеъ истифода намуда бори дигар 

чењраи Синоро њамчун инсони комил ба тасвир додааст. Инчунин дар ин 

драма муќобил баромадани муллоњо ва табибони бесавод бар зидди илму 

дониши Сино низ тасвир шудааст. 
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Фасли 2. ТАСВИРИ СИРИШТУ ХИСОЛИ (ХАРАКТЕРИ) ИБНИ  

                СИНО ДАР РИСОЛАҲО, МАЪХАЗҲОИ ИЛМӢ -  

                ТАЪРИХӢ ВА ОСОРИ БАДЕӢ.  
 

Дар бораи шахсияти Абўалї ибни Сино дар заминаи эљодиёти ў 

маќола, маљмўа ва монографияњои илмї бисёр навиштаанд. Осори 

пурѓановати ў мисли «Ал-Ќонун» ва «Шифо» ва ѓайрањо, ки ( 465 китобу 

рисола) диќќати адибону донишмандон ва шарќшиносони хориљиро ба худ 

љалб карда буд. Махсусан, А.А. Семенов, А.В. Сагадеев, Э.Б. Тейлор, С. 

Айнї, Б. Ѓафуров, С. Улуѓзода, А. Мирзоев, М. Субњї, А. Алимардонов, Љ. 

Додалишоев, Д. Обидов ва дигарон рўзгор ва асарњои људогонаи Ибни 

Синоро мавриди омўзиш ќарор дода, шахсияти ўро то ба дараљае муайян 

кардаанд. Аммо мутаассифона бисёре аз љињатњои шахсияти Сино, аз ҷумла 

сиришту хисоли ӯ њоло њам ба таври кофї омўхта нашудааст. Њамчунон ки аз 

сарчашмањо маълум аст, мо метавонем дар сирати Шайхурраис пеш аз њама 

зиракї, боњушї, шавќи беандоза нисбати илм омўхтан, боњавсалагї ва 

пуркории њайратангези ўро ќайд карда бошем. Ў ин сифатњоро аз даврони 

кўдакї дар сояи тарбияи падару модари ѓамхори хеш дар худ парварида, 

минбаъд тавассути китобу асарњои илмии пурѓановати хеш барои ояндагон 

ба мерос гузоштааст. Инчунин, аз гуфтањои худи ў маълум аст, ў аз синни 

хеле љавонї ба омўхтани илму дониш раѓбати беандоза дошта, шабу рўз дар 

њоли мутолиа будааст. Сино тавонистааст, ки майлу њавасњои хоси љавониро 

дар худ мутеъ сохта, ваќти пурѓановати хешро ба илмомўзї сарф кунад. 

Баъде  ки ба воя расиду ба сафар баромад, вай дар куљое набошад, хоњ дар 

вазорату манзилат, хоҳ дар роњ, хоњ дар зиндон ва хоњ дар љойи дигар - дар 

њама њолат, дар њама гуна шароит аз илм омўхтану дониш андўхтан даст 

накашидааст. Чуноне дар ин хусус С.Улуѓзода менигорад:  «Ў дар илм 

фидоии азхудгузаштае буд; медонист, ки танњо истеъдоди фитрї њар ќадар 

хориќулода њам бошад, бе пуркорї намесабзад, мањсул намедињад» [74, 184]. 

Яке аз хусусиятњои дигари характери Сино ин њофизаи беназири ўст. 

Ин олим дар њаќиќат њофизаи муъљизавие дошт, ки на танњо муосиронаш, 

балки моро њам то ба имрўз дар њайрат гузоштааст. Њамчуноне ки аз 
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маъхазњо маълум аст, Сино китобњои нодире, ки дар китобхонаи султони 

Сомониён мутолиа карда буд, баъди сўхтани китобњо аз хотираи хеш онњоро 

аз нав навишт, ки ба ин гуфтањо китобњои «Шифо», «Савон-ал-њикмат» ва 

«Мофавќуттабиа»-и Арасту далел буда метавонанд. Мутобиќи маълумотњое, 

ки дар даст дорем, душманони Сино оташсўзии китобхонаро низ кори Сино 

дониста, ўро дар назди шоњ залил карданї шудаанд. Инчунин, мутобиќи 

маълумоти дигаре, ки дар рисолаи А.Мирзоев «Њикоятњо оид ба Ибни Сино 

ва шахсияти ў» (Сталинобод, 1953, 140 с.) оварда шудааст, гўё сабаби аз 

Бухоро рафтани Сино низ ба њамин вобаста  будааст. 

Ҳофизаи худодод ҳанӯз худ хурӯҷ ва рушд намекунад, агар кас сиришту 

хисоли онро тарбия кардан надошта бошад. Аз ин рӯ,  њофизаи муъљизавие, 

ки Сино онро доро буд, мањз тавассути мењнати пурмашаќќати худи ў, ки 

шабу рўз дар мутолиа буд, ба даст омадааст.  

Дар донистани арзиши ваќт низ Сино намунаи ибрат будааст. То ба 

кадом андоза ваќтро ќимат донистани ў аз наќли шогирдаш Бањманёр хеле 

возењу равшан аст. Ӯ мегўяд:  Дар Њамадон шаберо дар суњбати ањбоб то субњ 

ба айшу ишрат машѓул будем. Субњ зуд ба дарси устод (Бўалї) њозир шудем. 

Шайх ба тањќиќи масъалањои даќиќ сар кард. Њар ќадар дар фањмондани 

масъала ва эзоњ додани маќсад кўшида бошад њам, дар мо осори фањму идрок 

надид.Ба ман рўй овард ва гуфт: 

- Ба назарам дишаб ваќти гаронбањо ва умри азизро бењуда зоеъ кардаед? 

Арз кардам, ки чунон аст, ки дарёфтед.Барошуфт, дар дидагонаш об чарх зад 

ва оњи сарде кашида гуфт: 

- Басо афсўс мехўрам, ки умри пурбањоро ба бењудагї бохта, ба ин 

маънињо ва масъалањо ањамият надодед. Субњоналлоњ! Ресмонбозон (дорбозњо) 

дар пешаи худ ба дараљае мерасанд, ки боиси њайрати њазор оќил мешаванд, 

вале шумо дар фаро гирифтани илми фиќњ чандон ќодир нашудаед, ки љоњилони 

замон аз малакањои руњонии шумо мутањайир гарданд [46, 27-28]. 

Чунин вокунишро танҳо шахсе аз худ зоҳир менамояд, ки ба қадри 

омӯзиш расидааст ва бебақоии умри дунявиро дарк намудааст. 
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Чуноне ки аз шарњи њоли Сино  маълум аст, Шайхурраис, бо ин ки њама 

умр пайваста машѓули илм буд, марди хуштабъу хушзавќ ва шодмону 

кушодарў низ будааст. Ў табъи баланди шоириву сурудхонї њам дошта, дар 

ваќтњои холигии худ њамроњи шогирдон базму тараб ороста, истироњат 

мекардааст. Рисолаи ў дар назарияи мусиќї шояд дар Шарќ аз љумлаи 

нахустин асарњо оид ба санъат бошад. Ў инчунин бо забони арабї низ шеър 

менавишт. Рубоиёти фалсафии ба забони модарии худ навиштааш амиќ, 

мамлун, пурњикмат ва њаќиќатан шоистаи мутафаккири бузурганд.  

Дар масъалаи аз синни кўдакї ба илм фаро гирифтани Сино њаминро 

гуфтан ба маврид аст, ки Абдуллоњ падари Сино, ки марди фозилу дўстдори 

илм буд, бисёр хоњиш дошт, ки фарзандонаш Њусайн ва Мањмудро хононда 

соњиби илму дониш гардонад. Бо њамин маќсад кўчида ба Бухоро омад ва 

Њусайнро аз панљсолагиаш ба хондан водошт. Дар ин бора худи Абўалї 

мегўяд: «Њамагї ба Бухоро боз гаштем. Падарам барои ман омўзгори 

Ќуръон ва адабиёт гирифт. Дањсола будам, ки Ќуръон ва бисёре аз илмњои 

адабро фаро гирифтам» [74, 65]. 

Доир ба ин масъала яке аз донишмандони Ѓарб Д. Макдоналд дар бораи 

фаъолияти илмии Ибни Сино гуфтааст: «Ў дорои маълумоти њарљонибае буд 

ва фаъолияташ низ дар соњањои гуногуни дониш зоњир шудааст. Ў бо ќувваи 

дониш - њофизаи бисёр ќавї ва бо шавќу иштињои таскиннопазире, ки ба 

фаро гирифтани илмњо дошт донишманди њамадон шуда, тамоми илмњои 

даврони худро фаро гирифта буд. Фаъолияти илмиаш, хусусан дар соњаи тиб, 

аз он чорчўбае, ки Шарќи исломї ва Европаи асримиёнагї тибро мањдуд 

карда буд, фаротар по нињод» [61, 9]. Сиришту хисоли Абӯалӣ Синоро аз 

гуфтаҳо ва осори бузургони таърихи фарҳанги мо, ки ҳанӯз аз даврони худи 

мутафаккир дарҷ ва интишор шудан гирифтанд, ҳувайдост ва назар ба чанде 

аз ин гуна мавод шоҳиди гуфтаҳои боло мегардад. Аз ҷумла, чунон ки гуфта 

шуд,  «Сафарнома»-и Носири Хусрав, асри XI [86, 8-9], «Чањор маќола»-и 

Низомии Арўзии Самарќандї асри XII [38, 108-112], «Њадоиќ-ус-сењр» 

Рашиддидуни Ватвот асри XI [2, 37], «Асрор-ут-тавњид»-и Муњаммад ибни 
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Мунаввар асри XI, [2, 38] «Татимаи сивон-ул-њикмат» Абулњасани Байњаќї 

асри XII [2, 39], «Таърихи гузида»-и Њамдуллоњи Муставфї асри XIII [2, 42-

43], «Фавоид-ул-фавод»-и Њасани Дењлавї асри XIII [2, 43], «Равзат-ул-

љаннот, фї авсофи мадинат-ул-њирот»-и Мўинуддин Замчии Исфизорї асри 

XV [2, 43], «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайнуддин Мањмуди Восифї, асри XVI [2, 

44-79] аз ҷумлаи он осорест, ки дар ҳар аср аз Сино дар онҳо ёд шудааст. 

Ҳамчунон, маъхазњои дигари маъруфи таърихї, ки дар онњо ривояту 

њикоятњои дар бораи кору фаъолият ва зиндагии Абўалї ибни Сино тањќиќ 

гардидааст, ба миќдори зиёд мавҷуданд ва ба фоидаи таҳлили мо мебуд, агар 

бархе аз онҳоро бо мақсади тасвири хислату сиголи Сино дида бароем.  

Яке аз ин гуна осори таърихӣ «Таърихи нигористон»-и Ањмад ибни 

Муњаммади Ѓаффорї (асри XV) мебошад, ки дар он њикоятњое, ки ишора ба 

аз осмон афтодани оњанпораи бо вазни яксаду панљоњ мана, дар як шаб 

таълифи панљ љузъи дањвараќї барои китоби «Мантиќ» ва ѓ., «Њафт иќлим»-

и Амин Ањмади Розї (асри XV) наќл мекунанд, қайд гардидаанд. Њамаи ин 

ҳикоятҳо исботи ин ё он тарафи характеру хислати мутафаккирро барои 

хонанда мекушоянд. Масалан, дар ин асар як қаринаи њикояти машњури ба 

таваллуди Сино бахшидашуда омадааст, ки мазмуни он чунин аст: «Аз вай 

(Абўалї) наќл аст, ки чун аз модар бизодам, чунон дидам, ки дар зулмате 

рафтам ва баъд аз он ба рўшної омадам. Модараш гуфт: - Чун бизодам касе 

њозир набуд. Аз гурба тарсидам, Абўалиро дар зери таште кардам ва, пас аз он 

ки шуѓли худро кифоят намудам, омадам ва ўро аз зери ташт баровардам» [2, 

82].  

 Дорои хислати дарк кардани чизҳо ба таври фавқулода будани Сино 

ҳанӯз  аз даврони тифлиаш ҳувайдо будааст ва ин ҳикоят маҳз аз ҳамин қувва 

дарак медиҳад. Бояд гуфт, ки новобаста аз мавҷудияти муболиға дар ин 

ҳикоят, он аз тарафи аҳли дониш ва фузалои давр эътироф гардида буд. Худи 

ҳамин нишон медиҳад, ки уламо, фузало ва муаррихин бар ин хислат ва зеҳни 

Сино муътақид будаанд.  
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 «Буњайра»-и Фузунии Астарободї асри XVI, њикоятњои «Лаъли 

гумшудаи модари Сино», «Аз осмон афтодани оњанпора», «Яке аз муридони 

Сино будани Бањманёр», «Даъвии нубуват» ва ѓ., «Равзат-ул-анвор»-и 

Мулломуњаммади Сабзворї асри XVI, њикояти вазири шоњ Алоудавла 

будани Сино ва то ду њазор шогирд доштани ў ќайд шудааст, ки ин њикоят 

дар маъхазњои дигари илмї аниќтараш, дар асарњое, ки доир ба осор, кору 

фаъолият ва зиндагии ў сухан меравад, ќайд гардидааст. Ривояти мазкурро 

ба таври мухтасар зикр менамоем: «…Абўалї дар он ваќт вазири шоњаншоњ 

Алоудавла буд ва бар вай иќболе тамом дошт ва умури мулкї ва молї дар кафи 

кифояти ў нињода буд ва алњаќ баъд аз Искандар, ки Арасту вазири ў буд, њељ 

подшоњ чун Шайх Абўалї вазире надошт. 

 Дар он њол, ки Шайх вазир буд, њар субњдам бархостї ва ду љузв тасниф 

кардї ва чун субњи содиќ бидамидї, шогирдонро бор додї ва мо шогирдон љамъ 

мешудем ва то берун омадем њазор савор аз маориф ва машоњир ва арбоби 

њавоиљ бар даргоњи ў љамъ шудандї. Шайх савор шудї ва он љамоат аз паи ў 

бирафтандї. Чун ба девон расидї, ќурби ду њазор савор шуда будандї. То 

намози пешин дар девон будї. Чун ба хона омадї, ин љамоат бо ў нон хўрдандї 

ва ба ќайлула (хоби нисфирўзї) машѓул шудандї. Чун бархостї…. ва пеши 

шоњаншоњ рафтї, то намози аср миёни эшон муфоваза ва муњовара будї, ки 

дар миён солисе набудї» [2, 85]. 

 Дар ин нақл ба чанд ҷанбаи характери Абӯалӣ ибни Сино ишора 

гардидааст ва пеш аз ҳама, рафтори мувофиқ ба аҳли мулук, озодагӣ, 

мудирияти хуб ва бидуни ихтилоф, шаффофият дар кори идорӣ ӯро чун як 

шахси бовариноки поку озода муаррифӣ менамояд. Қисмати дигари нақл 

муносибат ва рафтори Синоро бо дигар табақоти мардум, аз ҷумла, 

шогирдон ва дигар аҳли ҷамоат, ки аз рафтору гуфтори ӯ ҳадафи бардошти 

манфиат доштанд, нишон медиҳад. Ва бо илова ба ин, Сино аз зумраи 

афроди сустирода ва камнеру набудааст. Инро аз сарчашмаҳои дигар низ 

дарёфт намудан метавон, чунончи, назар ба гувоњии шогирдаш Абуубайди 

Љузљонї, Шайхурраис «марди ќавї буд ва футур ва сустї дар ў роњ надошт… 
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ва ба ќуввати мизољи худ низ бисёр мутмаин буд». Шогирди дигари Сино 

Бањманёр дар яке аз наќлњои хотираи худ, чењраи ўро чунин тасвир кардааст: 

«барошуфт, дар дидагонаш об чарх зад ва оњи сарде кашид» [74, 187]. Ин 

тасвири беназири шогирдаш, ки  Синоро дар  њоли барошуфтан аз он, ки 

шогирдон ваќти ќиммати худро бењуда зоеъ карда буданд, хеле љолиб аст ва 

бори дигар тасдиќ менамояд, ки Сино инсони донишманд ва илмдўст буд ва 

ба ќадру ќиммати ваќт мерасид.  

Анварии Абевардї муносибати худро бо Абўалї ибни Сино дар ќитъае 

чунин нигоштааст: 

Дидаи љон Бўалї Сино 

Буда аз нури маърифат бино, 

Буд фарќаш ба давлати фурќон, 

Пой бар фарќи гунбади мино [21, 13].  

 

 “Нури маърифат”, ки “ҷони Бӯалӣ Сино аз он бино” буд, далолат ба 

донистани мафоҳими ботинӣ ва паёми қуръонӣ аст, ки Сино онро тавонист 

барои ҳаёти дунявӣ истифода намояд. 

Алишер Навої дар маќолаи ёздањуми маснавии «Њайрат-ул-аброр», ки 

«Дар тавсифи илм ва мазаммати љањл» ном дорад, аќлу заковати беназир ва 

дониши пурдоманаи Абўалї ибни Синоро ситоиш намуда навиштааст, ки 

тафаккури ин донишманд њамаи мушкилоти афлокро ба осонї њал мекард 

[35, 134]. 

Вобаста ба ин мавзўъ аз љониби адибони муосир низ маълумотњои зиёд 

ба таври мисол овардан мумкин аст. Яке аз ин адибон, шоир М.Ќаноат аст, 

ки бо навиштани достони пурќимати хеш, ки аз наќлу ривоятњои мардумї 

низ ба таври васеъ дар он истифода шудааст, хислатњои неки Синоро хеле 

љолиб ба тасвир овардааст:  

 

Зињї гањвораљунбоне, зињї инсони пурдоне, 

Зињї шањри Бухоро бо чунин хуршеди тобоне [28, 8]. 

Ё ин ки: 
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Ба Сино хў гирифту гуфт: «Њошо ин гирифторї, 

Хушо ањволи беморию чун Сино мададгоре [28, 8]. 

 

Ин абёт аз номи подшоњи давр, Нуњи Сомонї дар бораи Ибни Сино 

њастанд, ки ӯро ба инсони пурдоне, ки шањри Бухороро чун хуршеди тобон 

нурафшонї мекунад, ташбењ дода, инчунин ба гирифторони беморие, ки 

мададгорашон Синост, хушо ба ањволашон гуфтааст.  

Чи тавре ки аз мисраъњои зерин маълум аст, шоир Синоро аз забони 

сорбоне, ки дар биёбон ба Сино ва бародараш кумак намуда, сабаб мешавад, 

то онњо ба роњи худ идома дињанду ба манзил бирасанд, чунин тасвир 

гардидааст: 

Бидида сорбон ин ду љавонро, 

Ду тири раста аз ќавси камонро [28, 17]. 

 

Дар байти боло шоир монандӣ ва сурату қаду болои якхела ва дар айни 

ҳол ҷолиб доштани ҳар ду баробарро ба қалам овардааст ва байти поёнӣ 

бошад, покизагии рафтору тоату ибодати ошиқонаи он ду нафарро, ки 

зоҳиру ботини онҳоро ба як расм менамояд, шоир ба таъкид гирифтааст:  

 

Аз ин шева бидид он марди тољир, 

Ду сўфиро ба ботину ба зоњир [28, 17]. 

 

Дар мисраъњои зер бошад, шоир аз забони дўсти Ибни Сино Мейњанї, 

ки бо ў мукотиба дошт сухан карда, дар мисраи аввал Синоро нури дида 

хонда, дар мисраи дувум рољеъ ба ташриф овардани ў ба Нишопур касе чунин 

фоли наку дида наметавонад мегўяд. Дар мисраъњои саввуму чањорум бошад, 

Мейњанї Ибни Синоро фазли олам ва оламро дарду ўро њамчун даво барои 

оламиён ба тасвир додааст, ки китоби «Ќонун» далели ин гуфтањост. Ва ё ин 

ки дўсташ барои пешбурди корњои илмї ва зиндагии Сино ба ў кўмак 

намуда, кўшидааст, то бањсу талошњои Сино зоеъ нагардад. 
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Бигуфто хуш расидї нури дида, 

Чунин фоли накуро кас надида. 

Ки фазли оламе ояд ба пояш, 

Ки олам дарду он бошад давояш. 

Ё ин ки: 

Ба љону дил бикўшам дар маошат, 

Тую илму фану бањсу талошат [28, 21]. 

 

Дар мисраи дигари ин достон мулоќоти Сино бо Мейњанї, ки дар танњої 

нишаста, бо њам дар мунозира мешаванд тасвир шудааст, ки чунин аст: 

 

- Накў пайѓом будї, омадї охир, 

Ба пои худ расидї ё ба пои дил? [28, 28]. 

 

Чунон ки аз ин мисраъ маълум мешавад, аз як тараф, омадани Сино ба 

Нишопур барои дўсташ Мейњанї ин пайѓоми накў буда, аз тарафи дигар 

фањмида мешавад, ки дўстону њаводоронаш ўро дар њама љо интизор буданду 

орзуи дидорашро доштанд. 

Устод М.Ќаноат тавассути ин достони љолиби хеш, ки арзиши илмии 

беназир дорад, тавонистааст, ки сурат ва сирати Ибни Синоро аз овони 

љавонї то ба охири умр њамчун инсони комили дорандаи илму дониш ва 

фарњанг ба тасвир дињад: 

 

Чу аз моли љањон дониш бувад гармии бозорам, 

Вуруде дар дари ганљинаи дониш талаб дорам [28, 10]. 

 

Дар ин мисраъњо, ки шоири мумтози мо аз забони худи Сино сухан 

мекунад, ўро њамчун инсоне, ки бар ивази хидматњояш ба љуз илму дониш 

чизи дигаре намехоњад ва иљозаи вуруд ба ганљинаи донишро талаб дорад, 

тасвир намудааст. Ин љињати матлаб дар наќлу ривоятњои мардумї ва 

тарљумаи њоли Сино низ баръало дида мешавад.  
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Дар баробари осори худи Шайхурраис ва гуфтаҳои бузургону 

дӯстдорони адабиёт дар хусуси шахсият ва характери ӯ, нақлу ривоятҳо 

ҳамоно муътамадтарин сарчашма барои чунин таҳлил боқӣ мемонанд. 

Теъдоде аз наќлу ривоятњо аз ќабили «Тифли зирак», «Ќиссаи 

ангуштарин», «Лаъли гумшуда», «Ќувваи њофизаи кўдаке, ки донишманди 

бузургро ба њарос андохт», «Кўдакї», «Дурри ятим», «Њодисаи аљобангез», 

«Камоли дарк ва эњсоси Ибни Сино» ва ѓайра, ки ба њаёти давраи тифлї ва 

наврасии Ибни Сино мансуб мебошанд љамъоварї шудаанд [42, 116]. Дар ин 

ривоятњо дар хусуси зењни тезу њиссиёти баланди инсонї ва камоли дарку 

ќувваи њайратангез доштани Абўалї Сино сухан меравад. Аз муњтавои 

ривоятњои «Санљиш», «Чашми дурбини Сино» ва «Садои кудунг ва Сино» ба 

хулосае омадан мумкин аст, ки Сино дорои зењни тезу чашмони боќувват ва 

сомеаи беназир ва нотакрор будааст. Чунончи: Гуфтаанд, ки рўзе Бўалї дар 

шикоргоње бо подшоњ буд. Ў ба подшоњ гуфт: -Дар чанд фарсахе марде пиёда 

меояд ва нони хушк мехўрад. Подшоњ пурсид: -Аз куљо донистї, ки нони хушк 

мехўрад? Гуфт: - Дидам, чун нонро шикаст, аз миёнаш гард баланд шуд [46, 

52-53]. 

Инчунин, Абўалї Сино, бо вуљуди номусоидии замон, гирифторињои 

зиндагї, аз қабили гурезагї, таъќиботи мухолифон, мањбусї, хизмати дарбор 

ва кўтоњии умр бо истеъдоди бузург ва љидду љањди пайвастаи худ комёбињои 

илмии то асри Х ба дастомадаро ба таври муфассал ва даќиќ омўхт ва доир 

ба соњањои гуногуни илму дониш аз худ дар њудуди 450 асари хурду калони 

илмї таълиф намуда, барои ояндагон манбаи мукаммал ва муътабаре ба 

ёдгор гузоштааст.  

Ин љињати истеъдоди ў низ аз назари халќ берун намонда, дар ин бора 

низ наќлу ривоятњои зиёд эљод гардидааст, ки ривоятњои «Ќувваи њофизаи 

Сино» ва «Хотираи ќавии Сино» далели ин гуфтањоянд. Чунончи: Абўалї 

ибни Сино дар ваќти гурезагиаш ба Исфањон рафтааст. Њамроњи худ њељ гуна 

китобе надоштааст. Талабагон ва олимон аз ў хоњиш кардаанд, ки китоби «Ал-

ќонун»-ро барои хондан ба онњо бидињад. Абўалї ибни Сино гуфтааст, ки њељ 

гуна китоб њамроњи худ надорад, вале «Ал-ќонун»-ро аз ёд гуфта ба онњо 
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додаст. Талабагон «Ал-ќонун»-ро ёфта, навиштањои худро бо он муќоиса 

кардаанд, ки њељ фарќе надоштааст [2, 93-94]. 

Ибни Сино, дар баробари фаро гирифтани њамаи илмњои замонааш, ба 

тарбияи шогирдон низ машѓул буд ва чунон ки қайд гардид, Абуубайди 

Љузљонї яке аз шогирдони бењтаринаш ба шумор мерафт. Мутобиќи 

манбаъњо ва шарњи њоли Ибни Сино, Љузљонї таќрибан аз синни 30-солагии 

Сино то охири умраш њамроњи ў буд ва дар корњои илмї ва фаъолияти 

эљодии Сино њамарўза ёрї мерасонд. Шарњи њоли пурраи Сино бо фарогирии 

тамоми фаъолияти рўзмаррааш, ки имрўз то ба мо омада расидааст, сањми ин 

шогирди арзандааш мебошад.  

Ҳамин тариқ, ҳарчанд ривоят, нақл ва ашъори офаридаи алоҳида дар 

хусуси Ибни Сино бевосита ба тасвири сиришту хисолаш эҷод ва иншо 

нашуда бошанд, аммо аз ҳар яки онҳо хислатҳои наҷиби ӯ падидор аст. Дар 

аксари ин нақлу ашъор назари гӯяндагон нисбати характеру муносибати 

Сино якхела аст, аммо дар қисми дигараш, махсусан дар ашъори офаридаи 

адибони алоҳида сиришту хисоли қаҳрамонро фардӣ мекунанд.  
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Фасли 3. ОБРАЗИ АБӮАЛӢ ИБНИ СИНО ДАР ТАСАВВУР ВА 

ОСОРИ РУҲОНИЁНИ МУТААССИБ 

 
 Мутаассифона, масъалаи омўзиши ривоятњои оид ба фаъолияти тиббї 

ва умуман, зиндагї ва дастовардњои Ибни Сино дар њама љо ва дар њар давру 

замон як хел ва бо як маќсад љараён наёфтааст. Далелњо нишон медињанд, ки 

агар як гурўњ аз гирдоварандагон, нашркунандагон ва шорењони ривоятњои 

мазкур (аз ќабили Низомии Арўзии Самарќандї, Зайниддин Мањмуди 

Восифї ва дигарон) ин асарњоро бо нияти нек ва ба хотири дар байни мардум 

тарѓибу талќин намудани бузургї, фазлу камол ва нишон додани садоќати 

халќи оддї нисбат ба Ибни Сино анљом дода бошанд, гурўњи дигар ин корро, 

аз як тараф, бо маќсади бадном кардани Ибни Сино ва аз тарафи дигар, 

барои дар байни мардум пањн намудани афкору ѓояњои динї ва мустањкам 

гардонидани мавќеи синфии худ дар љомеа ба иљро расонидаанд.  

Устод Садриддин Айнї аъмоли риёкоронаи ин гурўњи рўњониёнро фош 

карда, навиштааст: «….Эшонњо ва шайхони њилагар ин гуна афсонањоро 

(яъне ривоятњои оид ба Ибни Синоро – М.Н.) ѓун карда, ба унвони 

«Каромотњои Абўалї Сино  китобњо навишта баровардаанд ва ё ин ки дар 

китобњои маноќиби худ як ќисмро ба Абўалї ибни Сино бахшида, зери 

сарлавњаи «Каромотњои Абўалї Сино» ин гуна афсонањоро љамъ кардаанд. 

Пасояндагони он руњониён, ки дар замони Абўалї Сино ўро кофир гуфта, ба 

куштанаш њукм бароварда буданд ва мехостанд ба ин восита бозори 

динфўрушии худро гарм кунанд ва ба подшоњони мустабид (монанди Султон 

Мањмуд) наздикї љўянд, баъд аз мурдани ў хостанд аз номи бузурги ин 

донишманди љањонї фоида баранд ва ба номи ў «Каромотњо» баста, бозори 

мардумфиребии худро боз њам гармтар кунанд» [1, 59]. 

Инчунин, устод Айнї дар ќисми эзоњоти асари худ «Шайхурраис Абўалї 

Сино» дар китобхонаи Донишгоњи давлатии шањри Самарќанд мањфуз 

будани як нусхаи чопии ин гуна китобро ќайд намудааст, ки шояд он 

«Ганљинаи Њикмат» ном асари руњонии исломии турк Зиёуддин бинни 

Саидяњё бошад, ки он соли 1873 дар Истанбул ба табъ расидааст. 
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Дар бораи китоби «Ганљинаи Њикмат» дар асари академик Абдулѓанї 

Мирзоев «Њикоятњо оид ба Ибни Сино ва шахсияти ў» [31, 140] маълумоти 

муфассале зикр ёфтааст. Аз рўи асари Абдулѓанї Мирзоев фаќат њамин 

нуктаро ёдрас намудан лозим аст, ки Зиёуддин бинни Саидяњё Ибни Синоро 

ба сифати як нафар соњир ва љодугар ба ќалам дода, дар охир ўро муриди 

шайх Абдуллоњи Њамадонї гардонидааст ва ќайд кардааст, ки Ибни Сино 

танњо пас аз ба як шахси руњонї табдил ёфтани худ ба таълифи китобњояш 

муваффаќ шудааст [31, 21].  

Мутобиќи маълумоти Абдулѓанї Мирзоев, «Ганљинаи Њикмат» ба 

забонњои тоторї, ўзбекї ва лањљаи хоразмии забони ўзбекї тарљума шуда, 

дар байни соњибони ин забонњо доир ба Ибни Сино тасаввуроти нодурусте 

пањн кардааст. Ба ќавли А.Мирзоев ин асар дар арафаи Инќилоби Октябр ба 

забони тољикї тарљума шуда будааст [31, 24]. 

Дар бораи ба забони тољикї тарљума шудани ин асар чанд далел мављуд 

аст, ки яке аз онњо ин аст: соли 1966 њангоми экспедитсияи фолклорї аз 

истиќоматкунандаи дењаи Пушти Миёнаи ноњияи Шањринав, пирамарди 74 -  

сола Азимов Салим ривояте бо номи «Саргузашти Ибни Сино ва Абўсолї» 

сабт гардидааст, ки он аз љињати мазмун ба ривоятњои китоби «Ганљинаи 

Њикмат» хеле наздик аст. Гуфтан ба маврид аст, ки ин ривоят зери таъсири 

њамин китоб ба вуљуд омадааст. Вале дар ривояти «Саргузашти Ибни Сино 

ва Абўсолї» Ибни Сино на ба сифати як нафар руњонии мутаассиби исломї 

(чи хеле, ки дар «Ганљинаи Њикмат» њамин тавр аст) балки њамчун табиби 

муъљизакор, донишманди тавоно ва шахси далеру њаќиќатљў амал мекунад. 

Як љињати хеле љолиби ин ривоят њамин аст, ки дар он унсурњои њаљви 

иљтимої љойгоњи муйяне доранд. Мавќеи њаљв хусусан дар эпизодњое, ки 

муносибати Ибни Синоро бо подшоњону муллоњо нишон медињад, бештар 

аст. Барои мисол, порчаеро аз хотимаи ривояти мазкур дар зимн зикр 

менамоем, ки аз худи он њам ба мазмуну оњангњои иљтимої фаро гирифта 

шудани ин асари халќї аён аст: 

«…Абўалї Сино ва Абўсолї ба ватани худ баргашта, ба њамдигар мулоќот 

карданд. Баъд Абўалї Сино ба Абўсолї гуфт, ки: 
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-Буродар, дигар аз њељ чизи дунё ѓам нахўр, куљое, ки меравию мегардї, хоњ 

хоб бошию хоњ бедор, дигар хавфу хатар нест. Акнун ба мо њељ кас таадї 

карда наметавонад, на мулло, на эшон, ва на подшоњ» [99, 1892]. 

Инчунин, А.Мирзоев мутобиќи маълумоти китоби «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и 

Зайниддин Мањмуди Восифї, ки Шайх Абўалї Синоро аз њукамои исломия 

медонанд ва дар силки уламои аброр мешуморанд гуфта, рубоии  машњури 

«Куфри чу мане газофу осон набувад»-ро низ мисол овардааст чунин мегўяд: 

«Аз тарзи баёни ифодаи З.М.Восифї, дар бораи Ибни Сино ва њикоятњои 

афсонавии оид ба вай пайдошуда, ду натиљаи асосї баровардан мумкин аст: 

1. дар асри XV ва XVI ба муќобили Ибни Сино ва фалсафаи ў аз тарафи 

руњониёни исломї њуљуме низ шуда будааст. Зеро Восифї аз ањли сењру љоду 

не, балки аз њукамои исломї будани ўро таъкид намекард. 2. дар нимаи 

дуюми асри XVI, дар ќатори њикоятњои халќї оид ба Ибни Сино, як ќатор 

афсонањои сохтаи дигар низ мављуд будааст, ки дар онњо Сино њамчун соњир 

ва љодугар тасвир карда шуда будааст» [31, 82-83]. 

Њамин тавр, корњое, ки дар соњаи гирдоварї, нашру табъ ва тањќиќи 

наќлу ривоятњои дар бораи Ибни Сино эљодшуда сурат гирифтаанд, як 

масъаларо равшан менамоянд: он наќлу ривоятњои халќиро, ки бо номи 

Ибни Сино алоќаманданд, то њадди имкон њар синф ва њар гурўњи иљтимої 

ба манфиати худ истифода бурдааст, ки ин, албатта, њодисаи аввалин нест. 

Љой доштани чунин њодисаро на фаќат дар мисоли ривоятњо, балки дар 

мисоли жанрњои дигари фолклорї низ мушоњида кардан мумкин аст. 

Чи тавре ки дар боло ќайд намудем, мутаассифона, љамъоварї табъ ва 

нашри наќлу ривоятњои оид ба Ибни Сино эљодшуда бо як нияту маром 

мавриди истифода ќарор нагирифтааст. Агар як гурўњ олимону 

гирдоварандагон бо нияти нишон додани бузургии симои Ибни Сино ба ин 

кор даст зада бошанд, ќисмати дуюм бо маќсади дар миёни халќ беобрў 

намудан ва пањн гардонидани аќидањои беасос, ба вуҷуд овардани 

мусаввараи манфии ибни Сино ин корро анљом додаанд.  

Мухолифон, душманон ва хусусан рўњониёни мутаассиб истеъдоди 

фавќулоддаи Синоро инкор намуда, ба таълимоту аќидањои илмии ў муќобил 
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меистодаанд, намехостанд, ки ў дар миёни мардум шуњрат пайдо кунад. 

Нотавонбинии ин руњониён аз муњтавои ривоятњои «Алњазар! Алњазар», 

«Фиребгарони фиребхўрда» ва ѓ. маълум мегардад, вале ба замми њамаи ин 

мухолифати риёкорона ва мунофиќона руњониён натавонистанд, ки маќому 

манзалати ин абармардро дар миёни мардум коста гардонанд. Баръакс, дар 

њар навбат худи онњо ба маќсадашон нарасида, дар назди оммаи мардум 

сархаму шармсор мегардиданд. Аз ин рў, халќ њамеша аз панду андарз ва 

њикматњо, аќидањои фалсафї ва дорую давоњое, ки Абўалї Сино кашф 

кардааст, истифода бурда, арљгузории худро нисбати ў тавассути наќлу 

ривоятњои љолиб изњор доштааст.   

Дар баробари гурўњи калони донишмандони бузург ва пешќадам, ки 

афкору аќидаи Абўалї ибни Синоро ба сифати бењтарин ва сањењтарин 

афкору аќоиди илмї ва њакимї пазируфта, худро аз љумлаи муътаќидони 

таълимот ва фалсафаи ў мешумориданд, њанўз аз асри ХI шуруъ намуда, дар 

тамоми даврањо баъзе файласуфон ва уламои мутаассиб, аз ќабили 

Абуњомиди Ѓаззолї, Абўлбаракоти Баѓдодї, Фахриддини Розї, Шањристонї 

ва як ќисм пешвоёни тариќањои тасаввуфї, бо вуљуди эътирофи маќоми 

бузурги Ибни Сино, дар илму њикмат ба муќобили таълимоти фалсафии ў, ки 

асоси онро тавоноии хиради инсон ба истидлоли мантиќ ташкил мекунад, 

баромада, њиссиётро ба аќл ва таќлидро ба љустуљў муќобил мегузоштанд ва 

ба њамин восита доираи нуфузи таълимоти ўро мањдуд гардониданї 

мешуданд. Вале онњо ба матлаби худ пурра ноил нагардидаанд ва пеши роњи 

афзоиши таъсири афкори амиќу далелноки ин донишманди шањирро гирифта 

натавонистанд. Зеро ки дарёи дониши ў аз баландтарин ќуллањои илму 

маърифати инсонї сарчашма гирифта, њазорон лабташнагони бодияи 

љустуљўи њикматро сероб сохта буд ва ѓаввоси бањри беканори донишу 

фарњанги даврањои гуногун њангоми бархўрд бо мушкилињо ба осори он 

бањрулулум ѓута зада, аз он барои рафъи монеањо ва чуну чарои худ мададу 

далел мељустанд. 

 Натиҷаи чунин муносибат буд, ки «дар соли 1873 дар Истамбул 

«Ганљинаи њикмат» ном асари Зиёуддин ибни Саидяњё нашр гардидааст, ки 
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мувофиќи нишондодњои муаллиф ин асар дар асоси маљмўаи мураттабсохтаи 

Дарвешњасани Мадњї, ки њикоёту афсонањои дар Туркия оид ба Ибни Сино 

пањншударо дар бар мегирифтааст ва инчунин баъзе афсонањои ба тозагї 

љамъоварї намудаи худаш, таълиф ёфтааст. Ин асар, ки бо вуљуди фаро 

гирифтани як силсила њикоёту афсонањо, ба шакли роман навишта шудааст, 

ба њаёт ва фаъолияти њаќиќии Абўалї ибни Сино умумияте надошта, ўро 

њамчун соњир ва љодугари гузаро вонамуд месозад. Ќатъи назар аз он ки 

асари мазкур дар чунин руњияи аз њаќиќат берун навишта шудааст, дар он 

баъзе лањзањо ва њикоятњое мављуданд, ки онњо зењни ќавї, аќли комил ва 

дониши васею амиќ доштани Абўалї ибни Синоро тасдиќ менамоянд» [2, 7].  

 Њамчунон аз як тараф, сарфи назар аз нуфузу шyњрати фаровон, афкори 

илмию таълимоти фалсафї Ибни Сино њанўз аз асрњои ХI-ХII сар карда, 

мавриди њуљуми шадиди уламои мутаасиб ва пешвоёну пайравони баъзе 

тариќањои тасаввуф ќарор мегирад ва ин вазъият дар бештари даврањои 

минбаъда низ идома меёбад. Аз тарафи дигар, дар баробари ављ гирифтани 

мухолифати руњониён, донишмандони озодфикру пешќадам ба њимояи вай 

баромада, бо њар васила ноњаќ будани нуктагирињои онњоро исбот 

менамуданд. Ин гурўњи донишмандон барои нишон додани дурустї ва 

бузургии таълимоти Ибни Сино аз њаёт ва осори ў далелњо меоварданд. 

Инчунин њикояту ривоятњои дар миёни халќ доир ба ў мављудбуда низ дар 

роњи илм чи гуна корнамоињо намудан ва то чи андоза мавриди эњтиром 

ќарор гирифтани афкорашро таъкид мекунанд. 

 Ваќте ки дар охири асрњои ХI-ХII Имом Ѓаззолї ва баъзе рўњониёни 

мутаассиби дигар бар зидди таълимоти фалсафии Ибни Сино бархоста, онро 

њамчун таълимоти мухолифи дин танќид менамоянд, донишманди маъруф 

Низомии Арўзї ба муќобили онњо баромада, олими беназир будани Ибни 

Сино ва дар роњи соњањои гуногуни илму дониш наќши бузург доштани ўро 

баён медорад. Инчунин, баъд аз ин Низомии Арўзї дар роњи ба як шакли 

муайян даровардану ба мањаки мантиќ устувор гардонидани илми њикмат 

хидмати бењамто кардани ду файласуфи бузурги башарият - Аристотолис ва 

Абўалї ибни Синоро ќайд карда, таъкид менамояд, ки «њар кї бар ин ду 
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бузург эътироз кард, хештанро аз зумраи ањли хирад берун овард» [2, 29]. 

Илова бар ин, Низомии Арўзї барои тасдиќи суханони худ ва нишон додани 

бузургии мартабаи Ибни Сино дар илм оид ба ў як чанд наќлу ривоятњо 

меоварад. 

 Њамин тавр, ба муќобили афкору таълимоти Ибни Сино хуруљ кардани 

руњониёни иртиљоию пешвоёни тариќањои тасаввуфї ва ба њимояи 

таълимоти ў бархостани донишмандони пешќадамро дар асрњои XV-XVI њам 

мушоњида менамоем. Дар ин давра дар натиљаи ривољ ёфтани ихтилофоти 

мазњабї ва афзудани нуфузи руњониён Абўалї ибни Синоро ба соњирї ва 

кофирї гунањкор карда, таълимот ва осори ўро гумроњкунандаи мусулмонон 

эълон мекунанд ва ба ин восита омўзиши онњо дар мадраса манъ карда 

мешавад. Восифї дар «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и худ доир ба беасосу бардурўѓ 

будани даъвоњои руњониёни хурофотпараст ва исбот намудани бузургии 

Абўалї Сино як боби мустаќил ва муфассал меоварад. Восифї дар баробари 

баёни шарњи њол дар соњањои мухталифи илм донишманди бемисл будани 

Ибни Синоро хотирнишон сохта, барои нишон додани соњибистеъдодї ва 

бузургии ў як силсила наќлу ривоятњоро меоварад.  

 Бо вуљуди дар тўли ќарнњо борњо ба муќобили таълимоти Ибни Сино 

бархостани рўњониён дар миёни наќлу ривоятњои мављудбуда чунин ривоятњо 

ба назар намерасанд, ки ин масъаларо таљассум намоянд. Баръакс ривоятњое 

дучор меоянд, ки дар онњо Ибни Сино њамнишини пайѓамбари ислом ба 

тасвир омадааст ва ё ба табобати ў эњтиёљ доштани пайѓамбар таъкид карда 

мешавад. Њатто ривоятњое ба назар мерасанд, ки донишмандону шогирдон аз 

Ибни Сино талаб мекунанд, то даъвии нубуват кунад. Ба ин даъво њикояи 

дар «Буњайра» ном асари Фузунии Астарабодї ва наќлу ривоятњои халќии 

дар миёни мардуми эронитабор вуљуддошта, аз ќабили «Даъвии нубуват», 

«Дар он дунё», «Њикояти охунд ва Абўалї Сино» ва ѓ. [2, 82-84] мисол шуда 

метавонанд. Њаким Акмалуддин Нахљувонї (асри XIII) бошад, таъкид 

менамояд, ки агар баъди Муњаммад пайѓамбарї ќатъ намегардид, бояд 

Абўалї ибни Сино пайѓамбар мешуд. Ин навъ њикояту ривоятњо ба он гувоњї 

медињанд, ки сарфи назар аз мухолифат ва он њама кофир хонданњову 
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дасисањои руњониёни мутаассиб Абўалї ибни Сино ба имони худ комил буда, 

њамеша дар миёни оммаи мардум нуфузу шуњрати хоса дошт. Далели ин 

даъворо рубоие, ки худи Абўалї ибни Сино навиштааст: «Куфре чу мане 

газофу осон набувад» [1, 48] ба тасвиб мерасонад. 

 Бояд ќайд намоям, ки гарчанде халќ тавассути офаридани ин гуна наќлу 

ривоятњо кўшиш намудааст, то дар муќобили туњмату маломати руњониёни 

мутаассиб бузургии илму њикмати Абўалї Синоро нишон дињад, вале Сино 

ин љо калимаи «имон»-ро на ба маънои он имоне ки руњониёни ислом 

медонанд, балки нисбати њаќиќат доштани чизњо, яъне мављудоти олам, 

аќидаи мустањками илмї доштан медонад. Ин маъниро устод Айнӣ ба тарзи 

воқеъбинона ин тавр ба қалам овардааст: «Њарчанд Абўалї Сино дар рубоии 

худ ба муќобили кофиркунандагони худ «имони худ»-ро мањкамтарин имонњо 

мешуморад, аммо маълум мешавад, ки ин «имон» на ба маънои он «имон» аст, 

ки руњонињои ислом медонанд, балки ин имон «аќидаи мустањкам пайдо кардан 

ба њаќиќати чизњо аст бо роњи илмї» [1, 48].  

Љолиби диќќат аст, ки бо мурури аз замони зиндагии Абўалї ибни 

Сино дуртар шудан нуфузи афкору таълимоти ў дар муњити доирањои илмї 

ва миёни оммаи мардум торафт бештар меафзояд ва то андозае ривољ меёбад, 

ки шуњрати Абўнасри Форобї, Закариёи Розї ва Абўрайњони Берунї барин 

донишмандони машњурро хира мегардонад. Мисоли равшани ин њолатро чи 

дар осори илмии даврањои минбаъда ва чи дар њикоятњою ривоятњои халќї 

дида метавонем. Масалан, якчанд њикояти дар «Чањор маќола»-и Низомии 

Арўзии Самарќандї (асри XII) доир ба дониш, њиссиёт ва истеъдоди 

фавќулоддаи илмии Закариёи Розї ва Абўрайњони Берунї сабтгардида дар 

«Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайнуддин Восифї (асри 14), «Осори Зиёия»-и Садри 

Зиё (охирњои асри XIX - чоряки аввали асри XX) ва баъзе сарчашмањои дигар 

ба номи Абўалї ибни Сино оварда мешаванд.  

Хулоса, хизматҳоеро, ки Абӯалӣ ибни Сино дар давоми зиндагии на 

онқадар зиёдаш барои мардум аз мардуми қаторӣ сар карда то амирону 

шоҳон анҷом дод, осори гаронмояеро, ки барои илм ва тамаддуни ҷаҳонӣ 
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ҳадя кард, боиси шаъну шарафи беандозаеро барояш адо намуданд. Ин 

эҳтирому шарафро ҳатто номдортарин намояндагони дин ва тасаввуф 

натавонистанд коҳиш диҳанд. Сино як образ, муҷассама ва симои абадӣ 

барои мардум ба њисоб меравад. 
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ХУЛОСА 

 

 Гарчанде аз рўзгори Абўалї Сино то замони мо зиёда аз 1000 сол 

гузаштааст, вале то кунун шуњрату бузургии ў дар миёни оммаи мардум аз 

байн нарафтааст ва чунин ба назар мерасад, ки ин шаҳомату бузургӣ аз як 

аср ба асри дигар қувват мегирад. Сабаби ривољ ёфтани шуҳрати Сино дар он 

аст, ки осори аз худ боқимондааш дар ҳар давру замон ба таври нав ба кор 

гирифта мешавад ва инсонҳои њар аср аз он бо дид ва фоидаи худ истифода 

мекунанд. Кам набуданд нақлу ривоёт ва ҳатто китобҳои алоҳида, ки 

муғризона эҷоду паҳн мешуданд, то эътибори Шайхурраисро коста 

гардонанд. Аммо ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, мардум ривоятбофиро дар 

бораи ӯ ривоҷ медоданд ва удабову уламо исми вайро бо хати заррин дар 

осорашон нақш мебастанд, адибон аз корнамоӣ ва ҳунари ӯ шеъру достон, 

ҳикояҳову румонҳоро месохтанд.  

Мутобиќи ќарори ЮНЕСКО соли 1980 1000-солагии зодрўзи Абўалї 

ибни Сино дар миќёси љањон тавассути конференсияву нишастњои илмї љашн 

гирифта шуд. Донишмандону муњаќќиќони синошинос рољеъ ба пањлуњои 

фаъолияти эљодиву зиндагии ин абармарди љањонї дар ин конференсияњову 

нишастњои илмї, дар бораи «Замони Сино, таснифоти илмњо дар фалсафаи 

Шарќ аз Форобї то Сино», «Ташаккули истилоњоти илми фалсафаи форсї-

тољикї дар осори Шайхурраис», «Ташаккули забону маданияти миллати 

тољик», «Гуманизми Ибни Сино», «Сарчашмањои афкори Сино», «Системаи 

илмњо дар осори Сино» ва ѓайрањо маќолаву маърўзањо ироа карда буданд. 

Конференсияњои илмии мазкур, ки дар саросари љањон баргузор гардид, 

барои шиносонидани мардум бо ањволу осори фарзанди бузурги халќи тољик 

иќдоми тозае буд, ки дар вусъату тањкими ояндаи робитањои илмию 

фарњангии олимони минтаќаву љањон наќши шоиста гузошт. Маводи дар 

натиљаи ин љашн гирдомада, тавассути донишмандон ва олимони тољик ва 

умуман олимони љањон дар шакли китобу рисолањо аз чоп баромад, ки имрўз 

мо дар тањќиќоти худ аз онњо ба таври васеъ истифода намудем. 
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Халќ дар наќлу ривоятњои худ дар тасвири рўзгор, шахсият ва 

офаридани образи Абўалї ибни Сино аз пањлўњои гуногуни фаъолияти ў 

наздик шудааст. Образи Ибни Сино, ки дар наќлу ривоятњои халќї бунёд 

ёфтааст, образи мукаммалу барљастаи бадеї буда, аќлу хирад ва азму иродаи 

мустањками инсони комилро дар худ таљассум менамояд. Халќ ба воситаи 

тасвири ин образ, дар баробари талќину ситоиши фазилатњои инсонї 

инчунин љоњилї, нотавонбинї, ќаллобї, риёкорї, рашку њасад, худписандї, 

кўтоњандешї ва инњо барин бисёр хислатњои зиштро, ки ба тамоми табаќоти 

одамон ва гурўњњои иљтимої низ хосанд ва мояи зиллат ва хории насли 

одамї мегарданд, зери танќид гирифтааст. Умуман, дар ривоятњо 

муњимтарин масъалањои марбут ба ахлоќ ва тарбия мавриди муњокимаи 

судманд ќарор гирифтаанд. Дар онњо хусусан ѓояњои некию некукорї, ростї, 

инсофу адолат ва арљ гузоштани ќадру ќиммат ва эњтироми инсони оддї ва 

ёрї намудан ба эњтиёљмандону дармондагон аз бузургтарин мањаки ахлоќї 

дониста мешавад. Ривоятњои мавриди бањс гаштаю баргашта таъкид 

менамоянд, ки соњиб будан ба хислатњои неки инсонї аз азимтарин саодати 

зиндагии ањли башар аст, ки ин гуна масъалањо ва ѓояњо бо масъалањо ва 

ѓояњои асарњои оид ба ахлоќ ва тарбия навиштаи Ибни Сино њамрангу 

њамоњанганд. Хусусан масъалањо ва ѓояњои наќлу ривоятњое, ки хусусияти 

њаљвї, интиќодї доранд, бо масъалањо ва ѓояњои шеърњои Ибни Сино, ки ба 

муќобили душманони ѓоявии ў гуфта шудаанд, бисёр мувофиќат мекунанд. 

Аз ин рў, тањлилу баррасии наќлу ривоятњои мардумї дар бораи ин 

нобиѓаи љањонї ва тањќиќи амиќу њамаљонибаи фикру аќидањои олимону 

донишмандони њар давру замон ба чанде аз саволњои мубрами равобити 

фарњангї ва адабии мардумони кишварњои форсизабон ва дорои тамаддуни 

муштарак, ки то ба имрўз бањсталаб мондаанд, посухњои судманде хоњад дод. 

Инчунин равобит ва таъсири мутаќобилаи адабиёти китобї ва шифоњиро 

равшан сохта, манбаи муфиду арзишманде барои тавзењ ва равшан намудани 

бисёре аз љанбањои муњими осори фолклорї ва адабиёти китобї мањсуб 

мегардад. 
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Баррасї ва муќоисаи ривоятњо собит месозад, ки онњо бар пояи 

ривоятњои бисёр куњан устувор ва такмил гардидаанд. Ин наќлу ривоятњо, ки 

бофтањои замонњои гуногунанд, далели эътироф гардидани бузургии Ибни 

Сино дар миёни мардум мебошанд. 

Тавре ки дида шуд, дар асарњои муњаќќиќон ва наќлу ривоятњои мардумї 

симои ботинї ва зоњирии Ибни Сино мавриди тасвири бадеї ќарор 

гирифтааст. Ба њамин тариќ тасвири ќиёфа, сару либос ва умуман зоњири 

Ибни Сино дар якљоягї бо хислат, њиссу њаяљон, дунёи ботиниву рўњии ў дар 

намунањои насрї ва назмии мавриди назар, муњтавои бобњои диссертатсияро 

ташкил додаанд, ки боиси эљоди симои бадеии Ибни Сино гардидаанд. 

Маводи бадеие, ки доир ба Ибни Сино мављуд аст, барои чандин 

диссертатсияи номзадї кифоят мекунад. Вале аз сабабе, ки њаљми 

диссертатсияи номзадї мањдуд аст, мо фаќат лањзањоеро аз ин мавод 

истифода намудем, ки марбут ба мавзўи диссертатсия њастанд.  

Бо дарназардошти ҳадафи таҳқиқи масъалаи марказии диссертатсия, ки 

ошкор намудани чигунагии тасвири чењраи Абўалї ибни Сино дар адабиёти 

бадеии шифоњї ва хаттї дар заминаи нақлу ривоятњо буд ва инчунин дар 

заминаи ҳалли вазифаҳои гузошташуда чунин натиҷаҳо ба даст омаданд: 

 1. Образи ривоятии Абӯалӣ ибни Сино дар заминаи хушку холӣ ва 

тасаввури ғайривоқеии мардумон пайдо нашуда, балки заминаҳои воқеӣ 

дорад. Дар ҳаёти Абӯалӣ Сино воқеаҳо ва ҳодисаҳое буданд, ки аксарашон 

ба истеъдоди фитрӣ ва қобилияти зеҳнии ӯ робитаи мустақим доштанд. Пеш 

аз ҳама, ҳамин санаҳо ва воқеаҳо боис шуданд, ки аз даврони тифлӣ дар 

бораи вай ривоёту нақлҳо эљод ва интишор гарданд. Ба унвони мисол, 

таҳсили муттассил ва зеҳни закии ӯ устодонро дар ҳайрат меовард ва нақлҳои 

воқеӣ дар ин самт боиси ба ривоят табдил кардани онҳо дар оянда гардид. Ё 

масалан, аз қавли худи мутафаккир дарёфти муаммои баъзе аз масъалањо ба ӯ 

дар хоб даст медод ва албатта мардум ин ҳолро чун вазъи ғайримуқаррарӣ 

қабул карда ба он обу ранги бадеӣ медоданд. Ҳунари табибии Шайхурраис, 

ки ҳатто амири даври Сомониёнро аз марг наҷот дода буд, аз ҷумлаи он 
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заминаҳои воқеии ҳаёти вай буд, ки боиси пайдоиш ва густариши ривоёту 

нақлҳои хеле зиёд гардид.  

 2. Дар мушаххас намудани симои таърихии Абӯалӣ ибни Сино қайдҳои 

алоҳидаи худи мутафаккир, ёддоштҳои  шогирдон ва ҳодисаҳои воқеии ҳаёти 

ӯ нақши асосӣ мебозанд. Дар осори зиёди баъдомадагон аз Абӯалӣ Сино зиёд 

ёд шудааст ва чуноне ки дар қисмати дуюми боби аввали диссертатсия таҳлил 

гардид, аксари онҳо ҳакимӣ, табибӣ, омӯзгорӣ, олимӣ ва шоирии Ибни 

Синоро махсус ба таъкид гирифтаанд. Ҷои қайд аст, ки бузургоне чун Носири 

Хусрави Қубодиёнӣ, Низомии Арӯзии Самарқандӣ, Абулҳасани Байҳақӣ, 

Рашидуддини Ватвот ва то устод Айнӣ бо такя бар ҳаёту фаъолияти Сино аз 

як тараф ва истифода аз ривоятҳои машҳур дар хусуси ин ё он тарафи ҳаёту 

ҳунари ӯ на танҳо истеъдоди ӯро ошкор месохтанд, балки унсурҳои 

портретиашро низ ба вуљуд оварда буданд. Маҳз ҳамин унсурҳо имконият 

медиҳанд, ки шахсифти таърихии Абӯалӣ ибни Сино ба тарзи нисбатан воқеӣ 

барқарор гардад.  

 3. Ба исбот расид, ки нақши ривоятҳои мардумӣ дар муайян намудани 

шахсият ва мусаввара (образ)-и Ибни  Сино хеле бориз буда, омӯзиши онҳо 

барои таҳлили ҳунар ва истеъдоди тиббӣ, омӯзгорӣ, равоншиносӣ, 

кайҳоншиносӣ ва шоирии Ибни Сино аҳамияти хосса дорад. Ҳатто 

ривоятҳое мавҷуданд, ки дар дасти як қисмати руҳониёни мутаассиб ба 

воситаи сиёҳ намудани шахсияти Ибни Сино табдил ёфта буданд. Таҳлилҳо 

нишон доданд, ки мардум чунин ривоятҳоро ҳамоно бо мақсади ба 

қаҳрамони худ мансуб донистани истеъдоди фавқулода бофта паҳн намуданд. 

 4. Дар баробари нақлу ривоятҳои мардумӣ, дар барқарор намудани 

симо (портрет), муайян намудани  сиришту хисол (характер)-и Ибни Сино 

маълумоти тазкираҳо, сарчашмаҳои илмию таърихӣ ва ашъори бадеӣ 

мадхали зиёд доранд. Зиёда аз 50 номгӯи осори таърихнигорон, 

тазкиранависон ва олимони соҳаҳои гуногуни илм, ки имрӯз дастрас њастанд, 

бе маълумот дар бораи Сино нестанд. Бар замми ин, осори зиёди бадеии дар 
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шакли назм дар бораи Сино эҷодшуда боис гардиданд, ки чеҳраи ҳақиқии ин 

марди хирад ва дӯстдори мардум ба тасвир оварда шавад. Дар ин самт низ 

таҳлили мо нишон дод, ки кулли осори бадеии эҷодшуда асосан дар заминаи 

нақлу ривоятҳо ва санаҳои воқеии ҳаёти Сино арзи вуҷуд кардаанд. 

 5. Шуҳрати Абӯалӣ Сино дар миёни мардуми оддӣ ва аҳли илму адаб 

чунон мавқеъ пайдо кард, ки образи аз тарафи руҳониёни мутаассиб ва 

ҳасудон бофташуда ҷойи онро гирифта натавонист. Таҳлили ингуна ривоёт 

ва осор нишон дод, ки он то андозае муғризона навишта шуда, асосан аз 

тарафи намояндагони динӣ, мусалмонони мутаассиб, ки муқобили ҳар гуна 

илм ва натиҷаҳои илмӣ буданд, интишор ёфтаанд.  

 “Шайхурраис Абӯалӣ ибни Сино яке аз бузургтарин файласуфон, 

олимон, табибон ва адибони тоҷику форс буда, дар рушду камоли илми 

ҷаҳонӣ саҳми барҷаста дорад” [53, 233]. Пайгирии ҳадафи диссертатсия моро 

ба сари он нукта овард, ки таҳлилу тањқиқи симо ва хисоли Абӯалӣ ибни 

Сино дар ривоятҳои мардумӣ, тазкираву рисолаҳои таърихӣ ва ашъори 

бадеӣ ҳанӯз ҳам эҳтиёҷ ба пажӯҳишҳои жарфтар дорад. Дар диссертатсяи 

пешниҳодшуда ин масъала то андозае анҷом гардид ва он барои таҳлили 

оянда дар ин самт ва дар таҳқиқи симову хулқу атвори дигар бузургони 

фарҳангу адаби тоҷик ҳамчун маводи назарӣ ва амалӣ хизмат хоҳад кард.  
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