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ПЕШГУФТОР 

 

 «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус, дар 

њаќиќат ганљи пурбањое дар хазинаи  афкору андешањои  

ахлоќии мардумони  форсизабон ба шумор меравад. Ин 

асар, њарчанд  дар аввал  њамчун насињатномаи  

Кайковуси падар  ба писараш Гелоншоњ  навишта шуда 

буд, вале зуд дар байни мардум пањн гардида, ба воситаи 

тарљумањои зиёдаш  ба забонњои  гуногун шуњрати 

љањонї пайдо намуд ва ба роњнамои ахлоќии  миллионњо 

одамон табдил ёфт. Зеро дар ин китоб  муњимтарин 

масъалањои  ахлоќие, ки барои  њар фарди  љомеа 

новобаста  ба ирќу нажод, ќавму миллат, забону оин, 

вазифаву мартаба заруранд, баён шудаанд. 

Панду андарзњо  ва маслињатњои муаллифи китоб 

барои њамаи одамони синну солашон гуногун – аз 

кўдакон то пирон судманданд. Аз онњо њар кас ба ќадри 

бардошташ, фањму фаросаташ метавонад истифода 

барад. «Ќобуснома» њатто барои кўдакон, ки ба арсаи 

зиндагї ќадамњои аввалин мегузоранд, хеле манфиат–

расон аст. Инро ман дар тўли таљрибаи кори ќариб 

сисолаи  худ дар кўдакистон  њамчун мураббия равшан 

эњсос намудам.  

Барои кўдакону наврасони мактабхон  китобњои 

зиёди бадеиву  дастурњои таълимї  навишта шудаанд, 

вале китобе ба мисли «Ќобуснома» панду андарз ва 

њикояњои таъсирбахши ба таври содаву таъсирбахш ва 

њаётї баёншуда хеле кам аст. Њарчанд дарки забону 

услубаш барои кўдакони мо  душвор аст, аз он дар 

мавридњои гуногун васеъ истифода бурдан мумкин аст. 
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Масалан, ман дар машѓулиятњои тарбиявї, ваќте ки дар 

бораи њурмати калонсолон, бахусус падару модарон 

сухан меронам, аз боби панљуми асар «Андар шинохтани  

њаќќи падару модар» истифода менамоям. Воќеаи падару 

модар барои фарзанд ранљу азоб мекашанд ва њатто аз 

марг наметарсанд. Бинобар ин Кайковус ба писараш 

Гелоншоњ хитоб карда гуфтааст: «Зинњор, эй писар, ки 

ранљи падару модар хор надорї…». Ў њамчунин гуфтааст, 

ки њар касе њурмати падару модарашро ба љой наорад, 

дар зиндагї некї намебинад ва дар оянда фарзандонаш 

њам ба ў некї намекунанд. Њар касе ки падару модарашро 

њурмат кунад, бо таъсири  дуои неки онњо хушбахт 

мешавад. 

Кайковус  падару модарро ба дарахт ва фарзандро 

ба меваи он монанд кардааст. Агар дарахт хуб парвариш 

ёфта бошад, меваи он њам бењтару ширинтар мешавад. 

Дар машѓулиятњо мефањмонам, ки ин насињатњо дар 

муддати њазор сол амал карда, дурустиашонро ба субут 

расондаанд, бинобар ин шумо њам онњоро ба љо биёред. 

Зимни суњбатњо  ва машѓулиятњои тарбиявї ман аз 

њикоятњои «Ќобуснома» њам истифода мебарам. Дар 

бораи њурмати пирон сухан ронда, ман њикояти 

Кайковусро дар бораи пири садсолаи ќоматхамидаи 

асобадаст ва љавони ќоматбаланди ботакаббур наќл 

мекунам. Љавон масхараомез  аз пир мепурсад, ки ин 

камонакро, яъне ќомати хамидаро ба чанд пул харидї. 

Пирамард љавоб медињад, ки агар умр ёбї, яъне ба синну 

соли ман расї, бепул ба ту медињанд. 

Чунин пандњову њикоятњо дар «Ќобуснома» хеле 

зиёд буда, онњоро дар мавридњои гуногун њам дар 

кўдакистону мактаб, њам дар суњбатњои оилавию 
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љамъиятї ба таври васеъ истифода бурдан мумкин аст. 

Вале азбаски ин китоб бори охир чанд сол ќабл аз ин чоп 

шуда, њоло хеле камёб аст, на ба њама муаллимону 

мураббиён  ва падару модарон дастрас мебошад. Бинобар 

ин, мо ќарор додем, ки нашри нави китобро омода 

намоем. Дар нашри ин шоњасари тарбиявию ахлоќи баъзе 

бобњое, ки барои наврасони  мо муњим нестанд, ихтисор 

карда шуданд. 

Умедворем, ки  нашри такрории он низ дар тарбияи 

насли наврас ва баланд шудани маънавиёти мардум хосса 

наврасону љавонон наќши созанда  мегузорад. 

 

Мењрї Шарофова 
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ГАНЇИНАИ ІИКМАТ 

 

Насри гузаштаи тоїику форс іам ба мисли назми 
оламшумули он таъриху анъанаіои шоистаеро дорост. 
«Ѕобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус дар ќатори он 
дурдонаіоест, ки зиёда аз 900 сол пеш аз ин эїод шуда, то 
имрўз арзиши худро аз даст надода, їилову дурахши 
пешинаашро нигоі доштааст. Аз ин китоб, ки саросар аз 
панду андарзіои іакимонаву іикоёту саргузаштіои 
ибратбахш иборат аст, чандин насл сабаѕи зиндагќ омўхта, 
дарси ахлоѕу одоби іамида гирифтаанд ва ба тарзи 
рўзгордории гузаштагон шиносоќ пайдо карда, анъанаіои 
неки ононро давом додаанд. 

Муаллифи асар Унсурулмаолии Кайковус ибни 
Искандар ибни Ѕобус ибни Вушмагир дар ибтидои асри XI 
таваллуд шуда, то охиріои ин аср умр ба сар бурдааст. Ў яке 
аз охирин намояндагони сулолаи Зиёриён аст. Онњо дар 
асріои Х – ХI дар ноіияи Каіистон, ки Табаристон, Гургон, 
Гелон, Рай, Дайламистон барин мавзеъіои ѕисмати шимолии 
Эронро дар бар мегирифт, іукмронќ доштанд. 

Бобои Кайковус Шамсулмаолќ Ѕобус іам аз аіли илму 
фазл буда, донишмандону суханварони соіибистеъдодро 
пуштибонќ мекардааст. Тасодуфќ нест, ки донишманди 
бузург Абўрайіони Берунќ яке аз маъруфтарин асаріои худ 
«Осору-л-боѕия»-ро бо эітирому сипосгузории зиёд ба ў 
бахшидааст. Худи Ѕобус ба ду забон – форсии дарќ (тоїикќ) 
ва арабќ эїод мекардааст. Ашъори парокандаи дар 
сарчашмаіо боѕимонда ва рисолаи «Камол-ул-балоћат»  
барин асаріои ў аз ѕобилияти хуби суханвариаш гувоіќ 
медиіанд. Вай іамчунин дар хушнависќ салиѕаву маіорати 
баланд доштааст. 

Кайковус дар чунин муіит тарбия ёфта, іанўз дар 
наврасќ илму іунаріои гуногунро аз худ намуда буд. Чунон 
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ки аз фасли «Андар парвардани фарзанд» бармеояд, падари 
Кайковус ба тарбияи фарзандаш диѕѕату ћамхории зиёд 
зоіир намуда, барои таълиму омўхтани іар гуна касбу 
іунаріо ба ў мураббиёну устодони гуногунро вобаста 
мекардааст. 

Доир ба їараёни зиндагќ ва шахсияти Кайковус дар 
сарчашмаіои таърихиву адабќ маълумоти казоие нест ва дар 
ин бобат іоло манбаи асосќ худи «Ќобуснома» мебошад, ки 
хонанда аз мутолиаи ин асар шахси фозилу донишманд, 
їаіондидаву хирадманд, донандаи хуби тиб, нуїум, 
геометрия ва дигар илміо будани муаллифашро дарёфт 
хоіад кард. 

Маълум мегардад, ки Кайковус Гелоншоі ном писаре 
доштааст. Ў бо маѕсади тарбияи фарзанди гиромии худ ва ба 
роіи неки зиндагќ іидоят намудани вай дар 63-солагќ ба 
навиштани насиіатномае шурўъ мекунад, ки бо номи 
«Ѕобуснома» машіур гаштааст. Кайковус насиіатномаи 
худро барои адои «шарти падарќ» бо маѕсади тарбияи 
фарзандаш таълиф кардааст, вале он ба дастури ахлоѕиву 
тарбиявќ, китоби бадеиву хондании іазоріо одамон табдил 
ёфт ва номи муаллифашро дар таърихи адабиёту афкори 
педагогии халѕіои тоїику форс їовидонќ сабт намуд. 

«Ќобуснома»  аз 44 боб иборат буда, іар боби он ба 
яке аз масъалаіои гуногуни ахлоѕу одоб, расму оин, маишату 
рўзгордорќ, оилаву хонадорќ, таісилу таълим, омўзиши 
касбу іунар, санъату варзиш, сиёсату идораи мамлакат ва 
дигар паілуіои зиндагии инсон бахшида шудааст. 

Унсурулмаолии Кайковус пас аз бобіои анъанавќ, ки 
ба шинохти роіи Іаѕ, офариниши пайћамбарон, сипоси 
Худованд бахшида шудаанд, аз боби панїум сар карда, 
таваїїуіи хонандаро ба масъалаіои іикмати амалќ, яъне 
шинохтани іаѕѕи падару модар їалб намуда, аз фазилатіои 
асосии инсон – нутѕу суханварќ ва некиву накукорќ 
мулоіизаіо баён мекунад. Кайковус баёнро аз моіияти 
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инсон шурўъ намуда, дар бобіои гуногун дар бораи 
ташаккули фарзанд аз кўдакиву їавонќ то пирќ ва аз 
омўзиши илму пешаіои гуногун то ба дараїаи іукмрони 
мамлакат расидани ў сухан меронад. Аз ин їост, ки бобіо бо 
вуїуди гуногунии мавзўъ ба іам сахт алоѕаманд буда, худи 
асар яклухт ба назар мерасад. 

Дар асар Кайковус пеш аз іама ба некиву накукорќ 
диѕѕат медиіад ва инро аз фазилатіои асосии инсон дониста, 
дар іар маврид талѕин мекунад: «Аммо некќ аз сазовори 
некќ дарећ мадор ва некиомўз бош... Ва некиву некифармоќ 
ду бародаранд, ки пайвандашон замона нагсилад. Ва бар 
некќ кардан пушаймон мабош...». 

Дар бобіои гуногун муаллиф їоіилќ, фиреб, 
худписандќ, бадгўйќ, кинаву бахилќ, риёю ситам барин 
хислатіои зиштро маікум намуда, дўстию накукорќ, ростиву 
їавонмардќ, саховатмандќ, фурўтанќ, беозорќ, додгустарќ 
ва дигар фазилатіои іамидаи инсониро ситоиш ва талѕин 
мекунад. 

Унсурулмаолии Кайковус ба омўзиши илму дониш ва 
касбу іунаріои гуногун диѕѕати зиёд дода, ба фарзандаш 
панд медиіад, ки аз хурдќ на ба їамъ кардани молу сарват, 
балки ба омўзиши илму дониш, ки ганїи бебаіост, машћул 
шавад. Ў тарзу усул ва равиши касбу пешаіои гуногунро ба 
таври муфассал тасвир намуда, нозукиіои он касбіоро баён 
мекунад ва хуб донистани оніоро барои іама одамон 
новобаста ба табаѕаву нажод лозим мешуморад. Илму іунар 
ба осонќ ба даст намеояд ва аз іар кас меінату машаѕѕати 
зиёдеро талаб мекунад. Бинобар ин Кайковус іамчун шахси 
пуртаїрибаву рўзгордида барои омўхтани илму дониш ва 
пешаву іунаріо пеш аз іама тарки коіиливу танбалќ ва одат 
кардан ба меінатро талѕин намуда менависад: «Коіилќ 
фасоди тан бошад... Аз баіри он ки тани моро таіарруки 
табиќ нест ва іар іаракате, ки тан кунад, ба фармон кунад, 
на ба мурод ва іаргиз то ту нахоіќ ва нафармоќ, тани туро 
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орзуи кор кардан набошад. Пас ту тани худро ба ситам 
фармонбардор гардон ва ба ѕасд ўро ба тоат овар...». 

Кайковус ба тарбияи насли наврас пеш аз іама падару 
модарон, омўзгоронро масъул дониста, аз їумла яке аз 
вазифаіои асосии падарро таълиму омўзонидани илму 
дониш, іунару пешаіои зарурќ ба фарзанд мешуморад ва 
ўро ба иїрои ин вазифа даъват менамояд; «Пас бояд, ки іар 
чќ омўхтанќ бошад аз фазлу іунар фарзандро биёмўзќ, то 
іаѕѕи падариву шафѕати падарон ба їой оварда бошќ... Іар 
іунареву фазле рўзе ба кор ояд. Пас дар фазлу іунар омўхтан 
таѕсир набояд кардан...». 

Инчунин Кайковус ба моіияти аѕл дар іастии инсон 
диѕѕати їиддќ дода, онро сарчашмаи іамаи хислатіои 
іамида медонад ва наѕши бузурги тарбияву меінатро дар 
парваришу такомули аѕли инсон таъкид месозад. 

Ин китоб илова бар аіамияти калони ахлоѕиву 
тарбиявќ доштанаш барои шиносоќ бо іаёт, маишат, тарзи 
зиндагии табаѕаіои гуногуни аіолии он замон хеле судманд 
аст. Хонанда аз мутолиаи асар дар бораи тарзи ташкили 
оилаву меімондорќ, тартиби таом хўрдану іаммомравќ, 
ѕоидаіои молу мулк харидан, шикору чавгонбозќ ва амсоли 
иніо маълумот мегирад. 

Китоби мазкур сарчашмаи муіимме роїеъ ба урфу одат 
ва расму оиніои халѕіои тоїику форс буда, аз он дар бораи 
їиіатіои гуногуни іаёти иїтимоќ, сиёсќ, иѕтисодиву 
фарњангии Осиёи Марказиву Эрон далелу санадіои 
пурѕимате ба даст овардан мумкин аст. Аз ин рў іаѕ ба 
їониби шоир ва донишманди маъруфи эронќ Маликушшуаро 
Баіор аст, ки ба ин асар баіои баланд дода, навишта буд: 
«Кайковус дар ин китоб доди сухан додааст ва аз овардани 
матолиби бисёр судманди ахлоѕиву іикматіои амалќ 
даѕиѕае фурўгузор накардааст. Ва илова бар фавоиди азиме, 
ки аз іайси шиносоии тамаддуни ѕадиму маишати миллќ ва 
илми зиндагиву дастури іаёт дар китоби мазкур мундариї 
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аст, бояд ўро маїмўаи тамаддуни исломии пеш аз мућул 
номид». 

Іангоми мутолиаи ин асар іамин нуктаро іам бояд ба 
назар гирифт, ки на іамаи навиштаіои ин китоб ва на іамаи 
маслиіату панду андарзіои Кайковус имрўз арзиши худро 
пурра нигоі доштаанд ва дар тарбияи насли наврас 
судманданд. Азбаски Кайковус намояндаи табаѕаи іукмрони 
давр буд, табиист, ки дар асараш пеш аз іама манфиати 
синфу табаѕаи худро іифз менамуд. Бинобар ин, як ѕатор 
панду маслиіатіои ў, ки бо маѕсади тарбияи ашрофзодагон 
гуфта шудаанд, айни замон аіамияти тарбиявию ахлоѕии 
худро ѕисман гум кардаанд. Ин іолат, махсусан, дар бобіои 
зан хостан, ћулом харидан, меімондорќ, їамъ овардани мол, 
хидмат кардан бо подшоіон, дар шароити вазорату оини 
подшоіќ, тиїорат кардан ва амсоли иніо ба назар мерасад. 
Аз ин рў айнан пазируфтану дар амал татбиѕ кардан ва ба 
іамаи навиштаіои муаллифи асар таѕлиду пайравќ намудани 
хонандаи имрўзаи тоїик аз мафиат дур аст. 

Бояд дар хотир дошт, ки машварату маслиіатіои 
муаллифи он ѕариб іазор сол пеш аз ин дар шароиту муіити 
тамоман дигар баён шудаанд. 

Іикояіои кўтоіе, ки нависанда барои таѕвияти 
андешаіои тарбиявию ахлоѕии худ овардааст, аксаран 
воѕеиву іаётќ буда, салису равон баён шудаанд ва баћоят 
шавѕоваранд. Масалан, Кайковус дар хусуси зарурати ба 
фарзандон омўзондани шиноварќ сухан ронда, барои тасдиѕу 
пурѕувват намудани фикраш саргузашти худро наѕл 
мекунад, ки он манфиати шиновариро дар іаёти инсон собит 
менамояд. 

Чунон ки шарѕшиноси маъруф Е.Э.Бертелс іаѕѕонќ 
ѕайд намуда буд, забони «Ѕобуснома» ба забони адабии 
сокинони ѕаламрави Сомониён, яъне тоїикон хеле наздик 
аст. Ин фикрро калимаву ибора ва таъбиріои бешумори 
забони асар іам аз ѕабили чанг задан, дер напоидан, дар рўй 
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сухан гуфтан, сухан шикастан, пушаймонќ хўрдан, карру 
фар, ранїбардор, аз роі буридан, баддил, сахтдил, тезфаім, 
сухани думбурида, сарзаниш кардан, навкиса, шўрондан, дам 
кашидан, коіиш, сара, поя (зинапоя), ки іоло дар забони 
адабиву гуфтугўйии тоїикќ ва шеваіои он хеле 
серистеъмоланд, тасдиѕ менамоянд. 

«Ѕобуснома»-ро асріо боз ба забоніои ба туркќ, 
тоторќ, немисќ, англисќ, арабќ, русќ ва ѓайра мутолиа 
мекунанд. 

Бо іуруфи имрўзаи тоїикќ мунтахаби «Ѕобуснома»  
бори аввал соли 1968 бо кўшиши адабиётшинос 
А.Девонаѕулов дар шакли китобчаи алоіида таіти унвони 
«Насињатнома»  нашр гардид. 

Дар таіияи китоб мо, асосан, ба матни чопіои 
Ѓуломњусайни Юсуфќ ва Саид Нафисќ, ки дар асоси 
ѕадимтарин нусхаіои мавїудаи асар омода шудаанд, такя 
намуда, барои тасіеіи їумлаву порчаіои їудогона ва 
нашріои дигар истифода кардем. 

Азбаски услуби асар, умуман, содаву равон аст, мо аз 
таіриру таћйири калимаву ибораіои їудогонаи барои 
хонандагони имрўза душворфаім худдорќ намуда, калимоти 
душворфаімро дар повараѕи іар саіифа шарі додем. 
Тарїумаи зарбулмасалу маѕоліо ва порчаіои арабќ, тавзеіи 
исміои хос ва истилоіоту мафіуміо дар охири асар оварда 
шуд. 

Соли 1979 ин асар дар шакли нисбатан комилтар бо 
унвони «Ѕобуснома» ба теъдоди 30 іазор нусха чоп гардида, 
мавриди писанди хонандагон ѕарор гирифт ва зуд ба фурўш 
рафт. Њамчунин соли 2007 онро нашриёти  «Маориф ва 
фарњанг» дар силсилаи «Китобхонаи мактаб»  ба таври 
мукаммал, бе њељ ихтисор чоп кард, ки он њам имрўз камёб 
аст. Дар нашри њозираи китоб, «Боби бисту сеюм». Андар 
барда харидан ва шароити он», ки имрўз зарурате надорад, 
партофта шуд. 
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Бешубња, ин асар ба тарбияи ахлоѕиву маънавии 
іамзамонон мусоидат намуда, эісоси наїиби инсониро дар 
сиришти іар наврас бедор хоіад кард. 

                                     
                       Мирзо Муллоаімад 
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НАСИЊАТНОМА 
 

Ба номи Худованди бахшояндаи мењрубон. 
Аліамдулиллоіи раббилоламин вал-офияту лилмуттаѕин ва 
ло удвона илло ала-з-золимина вассалавоту вассалому ала 
хайри халѕиіи Муіаммадин ва олиіи ва саібиіи-л-акрамина 
аїмаъин. Аммо баъд чунин гўяд їамъкунандаи ин китоби 
пандіо Амир Унсурулмаолии Кайковус ибни Искандар ибни 
Ѕобус ибни Вушмагир ибни Зиёд мавлои Амирулмуъминин 
бо фарзанди хеш Гелоншоі: Бидон, эй писар, ки ман пир 
шудам ва заифиву бенеруќ ва бетўшќ* бар ман чира шуд ва 
маншури азли зиндагониро1 аз мўйи хеш бар рўйи хеш 
китобате мебинам, ки ин китобатро дасти чораїўён сутурдан 
натавонад. Пас, эй писар, чун ман номи хешро дар доираи 
гузаштагон ёфтам, маслиіат чунон дидам, ки пеш аз он ки 
номаи азл ба ман расад, номае дигар дар накуіиши рўзгор ва 
созиши кор ва баіра їустан аз некномќ ёд кунам ва туро аз 
он баіра диіам бар муїиби меіри падарќ то пеш аз он ки 
дасти замона туро нарм кунад, ту худ ба чашми аѕл дар 
сухани ман нигарќ ва аз ин пандіо фузунќ ёбќ ва некномии 
ду їаіон іосил кунќ ва мабодо, ки дили ту аз пазируфтани 
ин пандіо бозмонад, ки он чи шарти падарист, омада бошад. 
Агар ту аз гуфтори ман баіраи нек наїўйќ, касони дигар 
бошанд, ки шунидану кор бастани некќ ћанимат донанд. Ва 
агарчи сиришти рўзгор бар он їумла омад, ки іеї фарзанд 
панди падари хешро ба кор набандад, чќ оташе дар ботини 
їавонон аст, ки аз рўйи ћафлати пиндошти хеш эшонро бар 
он дорад, ки дониши худро бартар аз дониши пирон бинанд. 
Агарчи маро ин маълум буд, аммо меіру шафѕати падарќ 
нагузошт, ки хомўш бошам. Пас он чи аз табъи хеш ёфтам, 
дар іар бобе сухане чанд їамъ кардам ва он чӣ шоиставу 

                                                 
*Бетўшќ – беѕувватќ. 
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беітар буд, мухтасартар дар ин нома набиштам. Агар аз ту 
кор бастан хезад, худ писанд омад ва агар на ман шарти 
падарќ ба їо оварда бошам, ки гуфтаанд: «Бар гўянда беш аз 
гуфтор нест, чун шунаванда харидор нест, їойи озор нест». 

Бидон, эй писар, ки сиришти мардум чунон омад, ки 
такопўй кунанд, то андар дунё он чӣ насиби ў омада бошад, 
ба гиромитар каси хеш бигузоранд. Ва насиби ман аз дунё ин 
сухан гуфтан омад ва гиромитар каси ман туќ. Чун сози 
раіил2 кардам, он чӣ худком набошќ ва аз ношоист паріез 
кунќ ва чунон зиндагонќ кунќ, ки сазовори тухмаи*поки 
туст. Ва бидон, эй писар, ки туро асл шариф аст ва аз іар ду 
їониб каримуттарафайн3 ва пайвастаи мулуки їаіонќ: Їадди 
аълои** ту Шамсулмаолќ Ѕобус ибни Вушмагир4 набераи 
Арћаши Фаріодон бувад ва дар рўзгори Кайхусрав мулки 
Гелон дошт ва Абулмуайяди Балхќ5 зикри ў дар «Шоінома» 
овардааст. Мулки Гелон ба їаддон туро з-ў ёдгор омад ва 
їаддаи*** ту – модари ман духтари маликзода Марзбон ибни 
Рустам ибни Шарвин6 буд, ки мусаннифи китоби 
«Марзбоннома» аст. Ва сездаіум падараш Каюс ибни Ѕубод 
буд бародари Нўшервон7 малики одил ва модари ту духтари 
малики ћозќ Маімуд ибни Носириддин8 буд ва їадди ман 
Іасани Фирўзон – малики Дайламон буд. 

Пас, эй писар, іушёр бош ва ѕадри нажоди хеш бидон 
ва аз камбудагон мабош. Іарчанд ман нишони хубиву 
беірўзќ дар ту мебинам, ин гуфтор бар шарти такрор воїиб 
дидам. Огоі бош, эй писар, ки рўзи рафтани ман наздик аст 
ва омадани ту низ бар асари ман зуд бошад, ки то имрўз, ки 
дар ин сарои сипанї бояд ки бар кор бошќ. Ва бидон, ки ин 
їаіон чун киштзорест, он чи бикорќ, бидаравќ. Аз баду нек 
іамон бидаравќ ва дурудаи хеш кас дар киштзор нахўрад, 
дар ободонќ хўрад ва ободонии сарои фонќ аз сарои боѕист 
ва некмардон дар ин сарой іиммати шерон доранд ва 

                                                 
* Тухма – аљдод, нажод. 
**Їадди аъло – бобокалон, падари бобо. 
***Їадда – модаркалон, бибќ. 



15 
 

бадмардон феъли сагон ва саг іам он їо, ки нахїир кард, 
бихўрад ва шер чун нахїир сайд кард, їойи дигар хўрад ва 
нахїиргоі ин сарои сипанїест ва нахїири ту некќ кардан. 
Пас нахїир ин їо кун, то ваѕти хўрдан дар сарои боѕќ осон 
бувад, ки тариѕи он сарой бо бандагон тоати Худост азза ва 
їалла ва монанди он кас, ки роіи Худо їўяд. Ва тоати Худои 
таоло чун оташест, ки іарчанд накуяш барафрўзќ, бартариву 
фузунќ їўяд ва монанди ин касест, ки аз роіи Худой дур 
бувад, чун обе бувад, ки то іарчанд болош диіќ, фурўтарќ 
їўяду нагунќ. Пас, эй азизи  ман, бар хештан воїиб дон 
шинохтани роіи Эзиди таоло... Ва пас бидон, эй писар, ки ин 
насиіатнома ва ин китоби мубораки шарифро бар чиіилу 
чаіор боб ниіодам. Умед, ки бар мусаннифу хонанда ва 
нависандаву шунаванда мубораку маймун афтад, 
иншоаллоіу таоло.  
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БОБИ АВВАЛ 

АНДАР ШИНОХТАНИ ЭЗИДИ ТАОЛО 
 

Бидон ва огоі бош, эй писар, ки нест аз буданиву 
нобуданќ ва шояд буд, ки он шинохтаи мардум нагашт, 
чунон ки ўст, їуз Офаридгори азза ва їалла, ки шинохтро дар 
ў нест ва їуз Ў іама шинохта гашта чӣ шиносандаи Худой 
он гаі бошќ, ки ношинос шавќ ва мисоли шинохта чун 
манќуш аст ва шиносанда наѕѕош ва гумон наѕш. То дар 
манќуш ѕабули наѕш набошад, іеї наѕѕош бар вай наѕш 
накунад. Набинќ, ки чун мум наѕшпазиртар аз санг аст ва 
Офаридгор ѕобил нест ва ту ба гумон дар худ нигар, дар 
Офаридгор манигар ва дар соз нигар ва Созандаро бишнос ба 
басирати аѕл ва нигар то диранги* сохта Созанда аз дасти ту 
нарабояд, ки іама дирангќ аз замон бувад ва замон гузаранда 
аст ва гузарандаро оћозу анїом бувад. Ва ин їаіонро, ки 
баста іамебинќ, банди ў хира мадон ва бегумон бош, ки 
банди ў нокушода намонад ва дар олову нуамои Офаридгор 
андеша кун ва дар Офаридгор андеша макун, ки бероітар 
касе он бувад, ки їое, ки роі набувад, роі їўяд, чунон ки 
пайћамбар салаллоіу алайіи васаллам гуфт: «Тафаккару фќ 
ано Аллоіи ва наамоя ва ло тафаккару фќ зотиіи». Ва агар 
Кирдигор бар зуфони Худованди шаръ бандагонро густохии 
шинохтани роіи хеш надодќ, іаргиз касеро далерии он 
набудќ, ки дар шинохтани роіи Худойи азза ва їалла сухан 
гуфтќ, ки ба іар номеву іар сифате, ки Худойро азза ва 
їалла бад-он бихонќ, бар муїиби аїзу бечорагии худ дон, на 
бар муїиби улуіийяту рубубият, ки ту Худовандро сазои Ў 
натавонќ сутудан. Пас чун ба сазои Ў Ўро натавонќ ситудан, 
шинохтан чун тавонќ? Агар іаѕиѕати тавіид хоіќ, бидон, ки 
іар чӣ дар ту муіол аст, дар рубубият сидѕ аст чун яке. Эй 

                                                 
* Диранг – оіистагќ. 
**Ширк – куфр. Худоро яккаву ягона надонистан. 
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ки іар кї якеро ба њаќиќат бидонист, аз ширк** барї гашт. 
Яке бар њаќиќат Худост азза ва їалла ва їуз ў іама дуанд. 
Іар чӣ ба сифат ду гардад, ё ба таркиб ду бувад чун їисм, ё 
ба тартиб чун адад ва ё ба їамъ ду бувад чун сифот ва ё ба 
сифат ду бувад чун мабсутот* ё ба иттисол ду бувад чун табъ 
ва сурат, ё ду муѕобилаи чизе ду бувад чун їавіар ва араз, ё 
ба таваллуд ду бувад чун аслу фаръ, ё ба макон ду бувад чун 
мислу шибі, ё аз іар сон чизеро ду бувад чун іаюло ва 
унсур, ё аз рўйи адад ду бувад чун макон, ё аз рўйи мадад ду 
бувад чун замон, ё аз рўйи іад ду бувад чун гумону нишон, ё 
аз рўйи ѕабул чизе ду бувад чун хосият ва бешу кам бувад 
чун маскук** ва бо іастиву нестќ їузв бувад чун зидду фарѕ 
ва іар чӣ їузви чигунагќ дорад чун ѕиёс. Ин іама нишонаи 
дуист ва іар чӣ нишони дуќ дорад, їуз аз Худой. 

Іаѕиѕати тавіид он аст, ки бидонќ, ки іарчи андар 
дили ту ояд, ба Худой бувад, чӣ Худои таоло офаридгори он 
чиз бувад, барќ аз ширку шибі, їалла їалолуіу ва таѕаддасат 
асмоуіу! 

 
 

БОБИ ДУЮМ 

ДАР ОФАРИНИШ ВА СИТОИШИ 
ПАЙЃАМБАР АЛАЙІИССАЛОМ 

 

Ва бидон, эй писар, ки Эзиди таоло їаіонро на аз баіри 
ниёзи хеш офарид ва на бар хира офарид, чќ бар муїиби адл 
офарид. Биёфарид бар муїиби адл ва биёрост бар муїиби 
іикмат. Чун донист, ки іастќ беі ки нестќ, кавн беі ки 
фасод, зиёдат беі ки нуѕсон, хуб беі ки зишт ва бар іар ду 
тавоно бувад ва доно бувад. Он чӣ беі бувад, бикард ва 
хилофи дониши худ накард ва баіангом кард. Он чќ бар 
муїиби  адл  бувад, бар  муїиби  їаілу  газоф  нашояд, ки  

                                                 
* Мабсутот – чизіои паін гардида, шарі додашуда. 
** Маскук – сикка задашуда. 
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ниіодаш бар муїиби іикмат омад, чунон ки зеботар бувад ба 
нигошт; чунон ки тавоно бувад, ки бе офтоб равшанќ диіад 
ва бе абр борон диіад ва бе табоеъ таркиб кунад ва бе ситора 
таъсири неку бад дар олам падид кунад. Бале, чун кор бар 
муїиби іикмат бувад, бевосита іеї пайдо накард ва воситаро 
сабаби кавну фасод кард. Зеро ки чун восита бархезад, 
шарафу манзалати тартиб бархезад ва чун тартибу манзалат 
набувад, низом набувад ва феълеро аз низом нобуд бувад. 
Пас восита низ нобуд бувад ва восита падид кард, то яке 
ѕоіир бувад ва яке маѕіур ва яке рўзихор бувад ва яке 
рўзипарвар. Ва ин дуќ бар якии Эзиди таоло гувоњ аст. Пас 
чун ту восита бинќ ва ћараз набинќ, нигар, то ба восита 
нанигарќ ва камубеш аз восита набинќ, аз Худованди восита 
бинќ. 

Агар замин бар надиіад, тавон бар замин манеі ва агар 
ситора дод надиіад, тавон бар ситора манеі. Ситора аз доду 
бедод іамчунон беогоі аст, ки замин аз бар додан. Чун 
заминро он тавоноќ нест, ки нўш дарафканќ, заір бар орад. 
Ситора іам эйдун аст, некиву бадќ натавонад намудан. 

Чун їаіон ба іикмат ороста шуд, оростаро аз бар додан 
ва зинат лобуд бувад. Пас дарнигар бад-ин їаіон, то зинати ў 
ва бари ў бубинќ аз наботу іайвон ва хўришіову парваришњо 
ва пўшиданиву анвои хубќ, ки іама зинатест аз муїиби 
іикмат падид карда, чунон ки дар каломи худ мегўяд: «Ва мо 
халафно а-с-самовоти ва-л-арза ва мо байнаіумо лоибина мо 
халаѕноіумо илло биліаѕ»10. 

Чун донистќ, ки Эзид дар їаіон іеї неъмате беіуда 
наёфарид, беіуда бувад, ки доди неъмату рўзќ надода монад. 
Ва доди рўзќ он аст, ки ба рўзихора диіќ, то бихўрад. Чун дод 
чунин буд, мардум офарид, то рўзќ хўрад. Чун мардум падид 
кард ва тамомии неъмат ба мардум бувад ва мардумро лобуд 
бувад аз сиёсату тартиб ва тартибу сиёсат бе раінамоќ хом 
бувад, ки іар рўзихоре, ки рўзии бетартибу адл хўрад, сипоси 
рўзидиіанда надонад ва ин айб рўзидиіандаро бувад, ки рўзии 
бедонишон ва носипосонро диіад ва чун рўзидеі беайб бувад, 
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рўзихорро бе дониш нагузошт, чунон ки андар китоби хеш ёд 
кард: «Ва фи-с-самои ризѕукум ва мо тувъадуна»11. 

Дар миёни мардумон пайћамбарон фиристод, то раіи 
доду дониш ва тартиби рўзќ хўрдан ва шукри рўзидеі 
гузоридан ба мардум омўхтанд, то офариниши їаіон ба адл 
бувад ва тамомии адл ба іикмат ва асари іикмат неъмат ва 
тамомии неъмат ба рўзихор ва тамомии рўзихор ба 
пайћамбари раінамой, ки аз ин тартиб іеї ком нашояд, ки 
бошад, то ба іаѕиѕат пайћамбари раінамойро бар рўзихори 
Худои таоло фазл он аст, ки рўзихорро бар рўзќ. Пас чун аз 
хирад нигарќ, чандон іурмату шафѕат ва орзу, ки рўзихорро 
бар неъмату рўзист, воїиб кунад, ки іаѕѕи раінамоии хеш 
бишиносад ва рўзидеіи хешро миннат дорад ва фариштагони 
ўро іаѕшинос бошад ва іама пайћамбаронро ростгўй дорад 
аз Одам то пайћамбари мо алайіиссалом ва фармонбардор 
бошад дар дин ва дар шукри мунъим таѕсир накунад ва іаѕѕи 
фароизи дин нигоі дорад, то некному ситуда бошад. 

 
БОБИ СЕЮМ 

АНДАР СИПОС ДОШТАН  
АЗ ХУДОВАНДИ НЕЪМАТ 

 

Бидон, эй писар, ки сипоси Худованди неъмат воїиб 
аст бар іама касе бар андозаи фармон, на бар андозаи 
истеіѕоѕ*, ки агар іамагќ хеш шукр созад, іанўз іаѕѕи шукр 
як їузв аз іазор їузв нагузорида бошад, їуз ки бар андозаи 
фармон. Агар Худованди неъмат андак шукр хоіад, бисёр 
бувад, чунон ки андозаи тоат дар дини ислом панї аст: ду аз 
ў хос мунъимон рост ва се аз ў умум халоиѕро, яке аз ў иѕрор 
ба забон ва тасдиѕ ба дил ва дигар намози панїгона ва савум 
рўзаи сирўза. Аммо шаіодат далели нафї аст бар іаѕиѕат ва 
іар чӣ їуз аз іаѕ аст ва намоз сидѕи ѕавл ва иѕрори 
бандагист ва рўза тасдиѕи ѕавл ва иѕрор додан ба худойии 
Худост; чун гуфтќ, ки ман бандаам, дар банди бандагќ бояд 

                                                 
* Истеіѕоѕ – іаѕ доштан. 
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буд ва чун гуфтќ, ки ў Худованд аст, дар зери іукми 
Худованд бояд буд ва агар хоіќ, ки бандаи ту туро тоат 
дорад, ту аз тоати Худованди хеш магурез ва агар бигурезќ, 
аз бандаи хеш тоат чашм мадор, ки некии ту бар кеітари ту 
на беш аз он аст, ки некии Худованди ту бар ту. Ва бандаи 
бетоат мабош, ки бандаи бетоат худованди хў бувад ва 
бандаи худованди хў зуд іалок шавад, чунон ки шоир гўяд: 

 

Сазад гар бурќ бандаро ту гулу, 
Чу ояд худовандияш орзу. 

 

Огоі бош, ки намозу рўза хос Худовандрост, дар он 
таѕсир макун, ки чун дар хоси Худой таѕсир кунќ, аз ом 
іамчунон бозмонќ. Ва бидон, ки намозро Худованди 
шариати мо баробар кард бо іамаи дин. Іар ки намоз аз даст 
бидошт, іамчунон аст, ки аз іама дин даст бидошт. Зиніор, 
эй писар, ки бар дил нагузор беіудагќ ва нагўйќ, ки дар 
намоз таѕсир равост, ки агар аз рўйи дин ёд нагирќ, аз рўйи 
хирад ёд гир, ки фоидаи намоз чанд чиз аст: Аввал он аст, ки 
іар ки намози фариза ба їой орад, мудом тану їомаи ў пок 
бувад ва ба іама іол покќ беі, ки палидќ; ва дигар фоидаи 
намоз гузоридан он аст, ки аз мутакаббирќ холќ бошќ, зеро 
ки асли намоз бар тавозуъ* ниіодаанд, чун табъро бар 
тавозуъ ором аст. Чун табъро бар тавозуъ одат кунќ, тан низ 
мутобеи одат гардад. Ва дигар маълуми іама доноён он 
бошад, ки іар кї хоіад, ки іамтабъи гурўіе гардад, суібат 
бо он гурўі бояд кардан. Чун касе хоіад, ки бадбахту шаѕќ** 
гардад, бо бадбахтону шаѕиён суібат кунад. Ва он кас, ки 
некбахтиву давлат їўяд, мутобеи худованди давлат бошад ва 
ба иїмои*** іама хирадмандон. На давлатест ѕавитар аз 
давлати ислом ва на амрест равотар аз амри ислом. Пас агар 
ту хоіќ, ки мудом бо давлату неъмат ва роіат бошќ, суібати 
худованди давлат їўй ва фармонбардори давлатиён бош ва 
хилофи ин маїўй, то бадбахту шаѕќ набошќ. Ва зиніор, эй 

                                                 
* Тавозуъ – фурўтанќ, хоксорќ. 
** Шаѕќ – тирарўз, бадбахт. 
*** Иїмоъ – гирд омадан, іамроіќ. 
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писар, ки андар намоз сабукиву истеізо накунќ бар 
нотамомии рукуъу суїуд ва мутояба кардан андар намоз, ки 
ин одат іалоки дину дунё бувад. 

 
Фасл 

 

Аммо бидон, ки рўза тоатест, ки ба соле як бор бошад. 
Номардумќ бувад таѕсир кардан ва хирадмандон чунин 
таѕсир аз хештан раво надоранд. Ва нигар, ки гирди таассуб 
нагардќ, аз он чӣ моіи рўза бетаассуб набувад ва андар 
гирифтани рўза ва кушодан таассуб макун. Іар гоі ки донќ, 
ки панї олими муттаѕии* муътаѕид рўза гирифтанд, ту низ 
бо эшон рўза гир ва бо эшон бикшой ва дар гуфтори їуііол** 
дил мабанд. 

Ва огоі бош, ки Эзид мустаћнќ*** аст аз сериву 
гуруснагии ту. Валекин ћараз дар рўза муірест аз Худованди 
мулк бар мулки хеш. Ва ин муір на бар баъзе аз мамлакат 
аст, чи бар іама тан аст. Ва дар рўза чун даіонро муір кардќ, 
дасту пою чашм ва гўшу забонро ба муір кун ва авратро 
бамуір кун, чунон ки дар шарт аст, муназзаі**** дорќ ин 
андоміоро аз фуїуру***** ношоист, то доди муіри рўза 
бидода бошќ. 

Ва бидон, ки бузургтарин коре дар рўза он аст, ки чун 
нони рўз ба шаб афканќ, он нонро, ки насиби рўзи худ 
доштќ, ба ниёзмандон диіќ, то фоидаи ранїи ту падид ояд. 

Нигар, эй писар, то дар ин се тоат, ки оми іама їаіон 
аст, таѕсир раво надорќ, ки ба таѕсири ин се тоат іеї узре 
нест. Аммо он ду тоат, ки махсус аст, тавонгаронро таѕсири 
баузр раво бувад. Ва аммо андар ин боб сухан бисёр аст, 
лекин мо он чи ногузир буд, андар ин боб гуфтем. Умед аст, 
ки фоида іосил ояд. Вассалом. 

 

                                                 
* Муттаѕќ – паріезгор. 
** Їуііол – їоіилон, нодонон. 
*** Мустаћнќ – бениёз. 
**** Муназзаі – покиза. 
***** Фуїур – коріои нописанд. 
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БОБИ ЧАІОРУМ 

АНДАР ФУЗУНИИ ТОАТ АЗ РОІИ ТАВОНИШ 
 
Бидон, эй писар, ки Худои азза ва їалла ду фариза 

пайдо кард аз баіри мунъимон* ва бандагони хос ва он іаї 
асту закот. Ва фармуд, то іар киро соз бувад, хонаи Ў зиёрат 
кунад ва онон ки соз надоранд, нафармуд. Набинќ, ки дар 
дунё муомилаи даргоіи подшоі іам худованди соз тавонанд 
кард. Ва дигар, ки эътимоди іаї бар сафар аст ва бесозонро** 
сафар фармудан на аз дониш бувад ва бесоз сафар кардан аз 
таілукаву нодонќ бувад. Ва чун соз бошаду сафар накунќ, 
хушиву лаззати дунё ба тамомќ наёфта бошќ, ки тамомии 
хушиву лаззати неъмати їаіон дар он аст, ки нодида бубинќ 
ва нохўрда бихўрќ ва ноёфта биёбќ. Ва ин їуз дар сафар 
набувад, ки мардуми сафарќ їаіондидаву корозмуда ва 
рўзбеіу доно бувад, ки дар іама коріо нодида дида бошаду 
ношунида шунида, чунон ки ба тозќ гуфтаанд: «Лайсал 
хабару кал муъояна»12. Ва ба порсќ гуфтаанд: 

 
                                  Шеър 

 
Їаіондидагонро ба нодидагон 
Накарданд яксон писандидагон. 

 
Пас Офаридгор таѕдири сафар кард бар худовандони 

неъмат то доди неъмат бидиіанд ва бар аз неъмат бихўранд 
ва фармони Худои таоло ба їой оранд ва хонаи Ўро зиёрат 
кунанд ва дарвеши бетўшу бесозро нафармуд, чунон ки дар 
ду байт ман гўям: 

 
 

                                                 
* Мунъимон – сарватмандон. 
** Бесозон – оніое, ки асбобу анїоми зарурќ надоранд. 
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Шеър 

 
Гар ёр маро нахонду бо худ нанишонд 
В-аз дарвешќ маро чунин хор бимонд. 
Маъзур аст ў, ки холиѕи іар ду їаіон 
Дарвешонро ба хонаи хеш нахонд. 

 
Ва бидон, эй писар, ки дарвеше агар ѕасди іаї кунад, 

худро дар таілука афканда бошад, чќ іар дарвеше, ки кори 
тавонгарон кунад, чун беморе бувад, ки кори тандурустон 
кунад ва достони ў рост бад-он достон монад, ки овардаанд: 

 
ІИКОЯТ 

 

Ваѕте раиси Бухоро ѕасди іаї кард. Ва ў марде сахт 
мунъим буд ва дар он ѕофила касе аз ў мунъимтар набуд ва 
фузун аз сад шутур бори ў мекашиданд. Ва ў дар аморќ 
нишаста буд ва хиромону нозон іамешуд дар бодия бо созу 
олати тамом. Ва ѕавме аз дарвешу тавонгар бо вай іамроі 
буданд. 

Чун наздики Арафот бирасиданд, дарвеше іамеомад 
побараіна ва ташнаву гурусна ва пойіо обилакарда. Раиси 
Бухороро дид бад-он сон созу таносонќ. Рўй ба вай карду 
гуфт: 

– Ваѕти мукофот їазои ману ту – іар ду яке хоіад буд. 
Ту дар он нозу неъмат іамеравиву ман дар ин шиддат. 

Раиси Бухоро гуфт: 
– Іошо, ки їазои ману ту іар ду яке бошад. Ва агар ман 

бидонистаме, ки турову маро як пойгаі хоіад будан, іаргиз 
дар бодия наёмадаме. 

Дарвеш гуфт: 
– Чаро? 
Гуфт: 
– Зеро ки ман фармони Худои таоло іамебарам ва ту 
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хилофи фармони Худои таоло іамекунќ. Ва ман хондаам ва 
ман меімонам ва ту туфайлќ. Іашмати туфайлќ чун 
іашмати меімон кай бошад? Худои таоло іаї тавонгаронро 
фармуд ва дарвешонро гуфт: «Ва ло тулѕу биайдикум ила-т- 
таілукати»13. Ва ту бе фармони Худои таоло ба бечорагќ ва 
гуруснагќ дар бодия омадќ ва худро дар таілука андохтќ ва 
фармони Худои таолоро кор набастќ бо фармонбардорќ. 
Чаро баробарќ їўќ? Іар кас ки иститоат* дорад ва бо 
иститоат іаї кунад, іамчунон бошад, ки доди неъмат дода 
бошад ва фармони Худои таоло азза ва їалла ба їой оварда. 

Пас чун туро сози іаї бошад, дар тоат таѕсир макун. Ва 
сози іаї панї чиз аст: макнат** ва неъмат ва муддат ва доди 
іурмат ва амну роіат. Чун аз ин баіра ёфтќ, їаід кун бар 
тамомќ. Ва бидон, ки іаї тоатест, ки бар доим чун боз бувад. 
Агар нияти ѕаіри худ дар соли мустаѕбал муаллаѕ кунќ, 
нийяти ѕаіри ислом аз ў мунѕатеъ кунад. 

Валекин закот тоатест, ки ба іељ гуна чун макнат бувад, 
нододан узре нест. Ва Худои таоло закотдиіандагонро аз 
муѕаррабони худ хонд ва мисоли мардуми закотдиіанда дар 
миёни мардуми дигар чун мисоли подшоі аст дар миёни 
раият, ки рўзидеі Ў бувад ва дигарон рўзихор. 

Ва Худои таоло таѕдир кард, то гурўіе дарвеш бошанд 
ва гурўіе тавонгар. Ва тавоно бувад бад-он, ки іамаро 
тавонгар кардќ, валекин ду гурўі аз он кард, то манзалату 
шарафи бандагон падид шавад. Ва бартар он аз фурўтарон 
пайдо шаванд. Чун подшоіе, ки як раіиро рўзидеіи ѕавме 
кунад. Пас агар ин раіќ, ки рўзидеі бошад, рўзќ хўраду 
надиіад, аз хашми подшоі эмин набошад. Низ агар мунъим 
рўзќ диіад ва закот надиіад, аз хашми Худои таоло эмин 
набошад. Аммо закот дар соле як бор бар ту фариза аст. 
Лекин садаѕа агарчи фариза нест, дар муруввату мардумќ 
аст. Чандон ки метавонќ, іамедеі ва таѕсир макун, ки 

                                                 
* Иститоат – тавоноќ. 
** Макнат – дороќ, ѕудрат. 
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мардуми садаѕадеі пайваста дар амни Худои таоло бошанд. 
Ва эминќ аз Худои таоло ба ћанимат бояд дошт. Ва зиніор 
бод бар ту, ки дар ниіоди іаї ва закот дил бо шак надорќ ва 
кори беіуда насиголќ ва нагўйќ, ки давидану бараіна кардан 
хештанро ва нохуну мўй ночидан чарост? Ва аз бист динор 
чаро ним динор бояд дод ва аз гову гўсфанд ва уштур чќ 
мехоіанд ва чаро ѕурбон кунанд? Дар ин їумла дил пок дор 
ва гумон мабар, ки он чќ ту донќ, чизест, ки чизи худи он 
аст, ки мо надонем. 

Ту ба фармонбардории Худованди таоло машћул бош. 
Туро бо чунучаро кор нест. Ва чун ин фармони Худои таоло 
ба їой овардќ, іаѕѕи падару модар бишинос, ки іаѕѕи 
шинохтани падару модар іам аз фармони Худои таоло аст. 

 
 

БОБИ ПАНЉУМ 

АНДАР ШИНОХТАНИ ЊАЌЌИ  
МОДАРУ ПАДАР 

 
Бидон, эй писар, ки Офаридгор чун хост, ки їаіон обод 

монад, асбоби насл падид кард дар шаівати їонвар ва падару 
модарро сабаби кавни* фарзанд кард. Пас іамедун аз муїиби 
хирад бар фарзанд аст худро іурмат доштан ва тааііуд** 
кардан ва низ воїиб аст асли худро тааііуд кардан ва іурмат 
доштан ва асли ў іам падару модар аст. То нагўйќ, ки падару 
модарро бар ман чќ іаѕ аст, ки эшонро ћараз шаіват буд на 
маѕсуд ман будам. Іарчанд ћараз шаіват буд, музоифи 
шаафи*** занон аст, ки аз баіри ту хештанро ба куштан 
диіанд. Ва камтар іурмати модару падар он аст, ки іар ду 
воситаанд миёни ту ва Офаридгори ту. Пас чандон ки 
Офаридгори худро ва худро іурмат дорќ, воситаро низ 

                                                 
* Кавн – іастќ. 
** Тааііуд – нигоіубин. 
*** Музоифи шааф – хурсандии аз іад зиёд. 



26 
 

дархўри ў бибояд дошт. Ва он фарзандро, ки мудом хирад 
раінамуни ў бувад, аз іаѕѕу меіри падару модар холќ 
набошад. Ва Худои таоло іамегўяд дар каломи маїиди хеш, 
ки «Атиъуллоіа ва атиъу а-р-расула ва авло-л-амри 
минкум»14. Ин оятро тафсир кардаанд аз чанд рўй. Ва як 
ривоят чунин хондаам, ки: «Аввалуламр модару падаранд. 
Зеро ки «амр» ба тозќ дўст ё кор аст ё фармон ва 
«аввалуламр» он бувад, ки ўро іам фармон бувад ва іам 
тавон. Ва падару модарро іам тавон аст ва іам фармон. 
Аммо тавон аст ба парвардани ту ва фармон аст ба хубќ 
омўхтан. 

Ва зиніор, эй писар, ки ранїи падару модар хор 
надорќ, ки Офаридгор ба ранїи дили модару падар бисёр 
уѕубат кунад ва Худои таоло іамегўяд: «Фало таѕул лаіумо 
уффин ва ло таніаріумо ва ѕул лаіумо ѕавлан 
кариман»15. 

Ва дар хабар аст, ки амирулмуъминин Алиро ризаяллоі 
аніуро пурсиданд, ки іаѕѕи падару модар чанд асту чист бар 
фарзанд, гуфт: «Ин адаб Худои таоло дар марги падару 
модари пайћамбар (а) бинамуд, ки агар эшон рўзгори 
пайћамбарро (а) дарёфтандќ, воїиб будќ эшонро бартари 
хештан доштан ва іаѕѕи эшон бишинохтан ва дар эшон 
тавозўи кеітариву фарзандќ намудан. Он гаі ин сухан 
заъиф омадќ, ки гуфт: "Ано саййиду авлоди одам ва ло 
афхар»16. Пас, іаѕѕи модару падар агар аз рўйи дин нанигарќ, 
аз рўйи хираду мардумќ бингар, ки падару модар манбати 
некиву асли парвариши нафси туанд. Чун ту дар іаѕѕи эшон 
муѕассир* бошќ, чунон бувад, ки ту сазои іеї некќ набошќ ва 
он кас, ки вай іаѕшиноси некии асл набошад, некии фаръро 
іам ѕадр надонад. Бо носипосон некќ кардан аз хирагќ бошад 
ва ту низ хирагии худ маїўй ва бо падару модари худ чунон 
бош, ки аз фарзандони худ тамаъ дорќ, ки бо ту бошанд. Зеро 
ки он ки аз ту зояд, іамон тамаъ дорад, ки ту аз падар дорќ, ки 

                                                 
* Муѕассир – гунаігор. 
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ба масал одамќ іамчун мева аст ва модару падар іамчун 
дарахт. Іарчанд дарахтро тааііуд беш кунќ, мева аз вай 
накутару беітар ёбќ. Ва чун падару модарро іурмату озарм 
беш дорќ, дуову офарини эшон дар ту асари бештар кунад ва 
мустаобтар бувад ва ба хушнудии Іаѕ таоло наздиктар бошќ ва 
ба хушнудии эшон наздиктар бошќ. Ва зиніор, ки аз баіри 
мерос марги падару модар нахоіќ, ки бе марги падару модар он 
чӣ рўзии ту бошад, ба ту бирасад, ки рўзќ маѕсум аст бар іама 
кас ва ба іар касе он расад, ки ѕисмати ў кардаанд. Ва аз баіри 
рўзќ ранїи бисёр бар худ манеі, ки ба кўшиш рўзќ афзун 
нагардад, чи гуфтаанд: Масал: «Иш биїиддин ло бикаддин», 
яъне, ба бахт зќ, на ба кўшиш. 

Ва агар хоіќ, ки аз баіри рўзќ аз Худои таоло хушнуд 
бошќ, ба касе манигар, ки іоли ў беітар аз іоли ту бошад, ба 
кас нигар, ки іоли ў аз іоли ту бадтар бошад, то доим аз 
Худованд хушнуд бошќ. Ва агар ба мол дарвеш гардќ, їаід 
кун, то ба хирад тавонгар бошќ, ки тавонгарии хирад аз 
тавонгарии мол беітар бошад ва ба хирад мол тавон іосил кард 
ва ба мол хирад іосил натавон кард. Ва їоіил аз мол зуд 
дарвеш гардад ва хирадро дузд натавонад бурдан ва обу оташ 
іалок натавонад кардан. Пас, агар хирад дорќ, бо хирад іунар 
омўз, ки хирад бе іунар чун тане бошад бе їома ва шахсе бувад 
бе сурат, ки гуфтаанд: «Ал-адабу сурату-л-аѕли»17. 
 

БОБИ ШАШУМ 

АНДАР ФУРЎТАНЌ ВА АФЗУНИИ ІУНАР 
 

Бидон ва огоі бош, эй писар, ки мардуми беіунар доим 
бесуд бошад чун мућелон, ки тан дораду соя надорад, на 
худро суд кунад ва на ћайрро. Ва мардуми асилу насиб 
агарчи беіунар бувад, аз рўйи аслу насаб аз іурмат доштани 
мардум бебаіра набошад. Бадтар он бошад, ки на гавіар 
дораду на іунар. Аммо їаід кун, ки агарчи асилу гавіарќ 
бошќ, гавіари тан низ дорќ, ки гавіари тан аз гавіари асл 
беітар, чунон ки гуфтаанд: «Аш шарафу би-л-аќли ва-л-
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адаби ло би-л-асли ва-н-насаби»18, ки бузургќ хираду 
донишрост на гавіару тухмаро. 

Ва бад-он ном, ки туро падару модар ниіанд, іамдостон 
мабош, ки он ном нишоне бошад. Ном он бувад, ки ту ба іунар 
бар хештан ниіќ, то аз номи Зайду Їаъфар ва «амму» «хол» ба 
«устоди фозил» ва «фаѕеіу іаким» афтќ, ки агар мардумро бо 
гавіари асл гавіари іунар набошад, суібати іеї касро нашояд 
ва іар киро дар вай ин ду гавіар ёбќ, чанг дар вай зан ва аз даст 
магузор, ки вай іамаро ба кор ояд. 

Бидон, ки аз іама іунаріо беітарин іунаре сухан гуфтан 
аст, ки Офаридгори мо їалла їалолуіу аз іама офаридаіои хеш 
одамиро беітар офарид ва одамќ фузунќ ёфт бар дигар їонварон 
ба даі дараїа, ки дар тани ўст: панї аз дарун ва панї аз берун. 
Аммо панї ниіонќ чун андеша ва ёд гирифтан ва нигоі доштан 
ва тахайюл кардан ва тамйиз ва гуфтор ва панї зоіир чун самъ 
ва басар ва шамму ламс ва завѕ. Ва аз ин їумла он чӣ дигар 
їонваронро іаст на бар ин їумла, ки одамирост. Пас одамќ бад-
ин сабаб подшоі ва комгор шуд бар дигар їонварон. 

Чун ин бидонистќ, зуфонро ба хубиву іунар омўхта кун 
ва їуз хубќ гуфтан зуфонро одат макун, ки зуфони ту доим 
іамон гўяд, ки ту ўро бар он дошта бошќ ва одат кунќ, ки 
гуфтаанд: «Іар кќ зуфони ў хуштар, іавохоіони ў бештар». Ва 
бо іама іунаріо їаід кун то сухан ба їойгоі гўйќ, ки сухани на 
бар їойгоі агарчи хуб бошад, зишт намояд. Ва аз сухани 
бефоида дурќ гузин, ки сухани бесуд іама зиён бошад ва сухан, 
ки аз вай бўйи дурўћ ояд ва бўйи іунар наояд, ногуфта беітар, 
ки іакимон суханро ба набиз* монанда кардаанд, ки іам аз ў 
хумор хезад ва іам бад-ў дармони хумор бувад. Аммо сухан 
нопурсида магўй ва аз гуфтори хира паріез кун ва чун 
бозпурсанд, їуз рост магўй. Ва то нахоіанд, касро насиіат 
макун ва панд мадеі, хосса он касро, ки панд нашунавад. Ва 
бар сари малаъ** іеї касро панд мадеі, ки гуфтаанд: «Аннусіу 
байна-л-малиа таѕреун»19. 

                                                 
* Набиз – шароб. 
** Малаъ – гурўіи одамон. 
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Агар касе ба кажќ баромада бувад, гирди рост кардани 

ў магард, ки натавонќ, ки іар дарахте, ки каж баромада 

бувад ва шохзада бувад ва боло гирифта їуз буридану 
тарошидан рост нагардад. 

Чунон ки ба сухани наку бахилќ накунќ, агар тоѕат 

бошад, ба атои мол іам бахилќ макун, ки мардум фирефтаи 
мол зудтар шаванд, ки фирефтаи сухан. 

Ва аз їойи туіматзада бипаріез ва аз ёри бадомўзу 

бадандеш бигурез. Ва дар хештан ба ћалат машав, хештанро 

їое неі, ки агар биїўяндат іам, он їо ёбанд, то шармсор 

нагардќ ва худро аз он їой талаб, ки ниіода бошќ, то бозёбќ. 

Ва ба зиёну ба ћами мардумон шодќ макун, то 
мардумон ба зиёну ћами ту шодќ накунанд. 

Дод бидеі, то дод ёбќ ва хуб гўй, то хуб шунавќ. Ва 

андар шўристон тухм макор, ки бар надиіад ва ранїи 
беіуда бувад, яъне ки бо мардуми нокас некќ кардан чун 

тухм дар шўристон афкандан бошад. Аммо некќ аз 

сазовори некќ дарећ мадор ва некиомўз бош... Ва некикуну 
некифармой ду бародаранд, ки пайвандашон замона 

нагсалад*. Ва бар некќ кардан пушаймон мабош, ки їазои 

неку бад іам дар ин їаіон ба ту расад, пеш аз он ки ба 
їойи дигар равќ. Ва чун ту бо касе хубќ кунќ, бинигар, ки 

андар ваѕти хубќ кардан іам чандон роіат, ки бад-он кас 

расад, дар дили ту хушиву роіат падид ояд. Ва агар бо касе 
бадќ кунќ, чандоне ки ранї ба вай расад, бар дили ту 

зуїрату** гаронќ расида бошад ва аз ту худ ба касе 

барнаёяд. Ва чун ба іаѕиѕат бингарќ, бе зуїрати ту аз ту ба 
касе ранїе нарасад ва бе хушии ту роіате аз ту ба касе 

нарасад. Дуруст шуд, ки мукофоти неку бад дар ин їаіон 

биёбќ, пеш аз он ки бад-он їаіон расќ. Ва ин суханро, ки 
гуфтам, касе мункир натавонад шудан, ки іар кќ дар іама 

                                                 
* Нагсалад – наканад. 
** Зуїрат– ћаму андуі, тангдилќ. 
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умри хеш ба касе некќ ё бадќ кардааст, чун ба іаѕиѕат 

бияндешад, донад, ки ман бад-ин сухан бар іаѕѕам ва маро 

бад-ин сухан  мусаддиѕ доранд. Пас, то тавонќ, некќ аз 
касе дарећ мадор, ки некќ охир як рўз бар диіад. 

 
ІИКОЯТ 

 
Шунидам, ки дар он рўзгор, ки Мутаваккил20 халифа 

дар Баћдод буд, ўро бандае буд Фаті ном, баћоят хубрўю 
рўзбеі ва іама іунаріову адабіо омўхта, Мутаваккил ўро ба 
фарзандќ пазируфта ва аз фарзандони худ азизтар доштќ. Ин 
Фаті хост, ки шино кардан омўзад. Маллоіон биёварданд ва 
ўро дар Даїла21 шино кардан іамеомўхтанд ва ин Фаті іанўз 
кўдак буд ва дар шино кардан далер нагашта буд. 

Ва аммо, чунон ки одати кўдакон бувад, аз худ 
менамуд, ки шино омўхтаам. Як рўз пиніонии устод ба 
Даїла рафт ва андар об їаст. Ва об тез іамеомад, Фатіро 
бигардонид. 

Фаті чун донист, ки бо об басанда наёяд, худро ба об 
гузошт ва бар рўйи об іамерафт, то аз дидаи мардум нопадид 
гашт. Чун вайро обпорае бибурд, бар канори Даїла сўрохиіои 
обхўрда буд. Чун ба канори об ба сўрохќ бирасид, їаід кард ва 
даст бизад ва худро андар он сўрох андохт ва он їо бинишаст 
ва бо худ гуфт, ки то Худой чќ хоіад. Бад-ин ваѕт боре худро аз 
ин оби хунхор їаіонид ва іафт рўз он їо бимонд. 

Ва аввал рўз, ки хабар доданд Мутавакилро, ки Фаті 
дар об їасту ћарѕа шуд, аз тахт фуруд омад ва бар хок 
нишаст ва маллоіонро бихонд ва гуфт: 

– Іар кќ Фатіро мурда ё зинда биёрад, іазор динораш 
бидиіам. 

Ва савганд хўрд, ки то он гоі ки вайро бар он іол, ки 
іаст, наёранд, ман таом нахўрам. Маллоіон дар Даїла 
рафтанд ва ћўта мехўрданд ва іар їой талаб мекарданд то 
сари іафт рўз иттифоѕ маллоіе бад-он сўрох расид. Фатіро 
бидид. Шод гашту гуфт: 
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– Іамин їо бош, то завраѕе биёрам. Аз он їо бозгашт 
ва пеши Мутаваккил рафт ва гуфт: 

– Ё амиралмуъминин, агар Фатіро зинда биёрам, маро 
чќ диіќ? 

Гуфт: 
– Панї іазор динори наѕд бидиіам. 
Маллоі гуфт: 
– Ёфтам Фатіро зинда. 
Завраѕе биёварданд ва Фатіро бибурданд. 
Мутаваккил он чи маллоіро гуфта буд, бифармуд то 

дарваѕт бидоданд. Вазирро бифармуд ва гуфт, ки дар 
хазинаи ман рав, іар чќ іаст, як нима ба дарвешон деі. 

Он гоі гуфт: – Таом оред, ки вай гуруснаи іафтрўза аст. 
Фаті гуфт: – Ё амиралмуъминин, ман серам. 
Мутаваккил гуфт: – Магар аз оби Даїла сер шудќ? 
Фаті гуфт: 
– На, ки ман ин іафт рўз гурусна набудам, ки іар рўз 

бистто нон бар табаѕе ниіода бар рўйи об фуруд омадќ ва 
ман їаід кардаме то ду-сето аз он нон баргирифтаме ва 
зиндагонии ман аз он нон будќ ва бар іар нон навишта буд: 
«Муіаммад ибни АлІусайн АлАскоф». 

Мутаваккил фармуд, ки дар шаір мунодќ кунед, ки он 
мард, ки нон дар Даїла афканд, кист ва бигўед, то биёяд, ки 
амиралмуъминин ба ў некуќ хоіад кард, то натарсад. 

Чунин мунодќ карданд. Рўзи дигар марде биёмад ва 
гуфт: – Манам он кас. 

Мутаваккил гуфт: 
– Ба чќ нишон? 
Мард гуфт: – Ба он нишон, ки номи ман бар рўйи іар 

ноне навишта буд, ки Муіаммад ибн Ал-Њусайн Ал-Аскоф. 
Мутаваккил гуфт: – Нишон дуруст аст. Аммо чанд гоі 

аст, ки ту дар ин Даїла нон меандозќ? 
Муіаммад ибни Ал-Њусайн гуфт: – Як сол аст. 
Мутаваккил гуфт: – Ѓарази ту аз ин чќ буд? 
Мард гуфт: – Шунида будам, ки некќ куну ба об андоз, 
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ки рўзе бар диіад. Ва ба дасти ман некии дигар набуд. Он чӣ 
тавонистам, кардам, іамекардам то худ чќ бар диіад. 

Мутаваккил гуфт: – Он чӣ шунидќ, кардќ, бад-он чӣ 
кардќ, самара ёфтќ. 

Мутаваккил вайро дар Баћдод панї деі мулк дод. Мард 
бар сари мулк рафт ва муіташам гашт ва іанўз фарзандони ў 
дар Баћдод мондаанд. Ва ба рўзгори АлЅоим биамриллоі22 
ман ба іаї рафтам. Эзиди таоло маро тавфиѕ дод, то зиёрати 
хонаи Худой бикардам ва фарзандони вайро бидидам ва ин 
іикоят аз пирони Баћдод шунидам. 

 

*  *  * 
Пас, то битавонќ, аз некќ кардан маёсой ва худро ба 

некуиву некукорќ ба мардумон намой ва чун намудќ, ба 
хилофи намуда мабош. Ва ба зуфон дигар магўй ва ба дил 
дигар мадор, то гандумнамои їавфурўш набошќ. 

Ва андар іама коріо дод аз худ бидеі, ки іар кќ дод аз 
хештан бидиіад, аз довар мустаћнќ* бошад. Ва агар ћаму 
шодият бошад, ћаму шодќ ба он касе гўй, ки ўро темори ћаму 
шодии ту бувад. Ва асари ћаму шодќ пеши мардумон пайдо 
макун ва ба іар неку бад зуд шодмону зуд андуігин машав, 
ки ин феъли кўдакон бошад. 

Ва бикўш, то ба іар муіол аз іоли хеш нагардќ, ки 
бузургон ба іар іаѕѕу ботил аз їойи хеш бинашаванд. Ва іар 
шодќ, ки бозгашти он ба ћам бошад, онро шодќ машумор ва 
іар ћаме, ки бозгашти он ба шодист, онро ба ћам машумор. 
Ва ба ваѕти навмедќ умедвортар бош ва навмедќ дар умед 
баста дон ва умедро дар навмедќ. Ва іосили іама коріои 
їаіон бар гузаштан дон. 

Ва то ту бошќ, іаѕро мункир машав. Ва агар касе бо ту 
биситеіад**, ба хомўшќ он ситеіандаро бинишон ва їавоби 
аімаѕон хомўшќ дон. 

Аммо ранїи іеї кас зоеъ магардон ва іама касро ба 

                                                 
* Мустаћнќ – бениёз, беэітиёї. 
** Биситеіад – ситеза кунад, їанг кунад. 
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сазо іаѕ бишинос, хосса іаѕѕи ѕаробати хешро. Ва чандон ки 
тоѕат бошад, бо эшон накуќ кун ва пирони ѕабилаи хешро 
іурмат дор чунон ки расул (с) гуфт: «Ашшайху фќ ѕавмиіи 
ка-н-набийи фќ умматиіи»23. Валекин бо эшон 
мувлаъ*мабош, то іамчунон ки іунари эшон мебинќ, айб низ 
битавонќ дидан. 

Ва агар аз бегона ноэмин шавќ, зуд худро аз вай ба 
миѕдори ноэминќ эмин гардон ва бар ноэминќ ба гумони 
эмин мабош, ки заір ба гумон хўрдан аз доноќ набувад. 

Ва ба іунари худ ћарра машав. Ва ба іунару хиради 
мардумон нигоі іамекун ва агар ба бехирадиву беіунарќ нон 
ба даст тавонќ овардан, бехираду беіунар бош, вагарна, 
іунар омўз ва аз омўхтану сухани нек шунидан нанг мадор, 
то аз нанг раста бошќ. Ва нек бинигар ба неку бад ва айбу 
іунари мардумон ва бишинос, ки нафъу зарари эшон ва суду 
зиёни эшон аз чист ва то куїост ва манфиати хеш аз он миён 
биїўй. Ва пурс, ки чќ чизіост, ки мардумро ба зиён наздик 
кунад, аз он дур бош ва бад-он наздик бош, ки мардумро ба 
манфиат наздик гардонад ва тани хешро ба фаріангу іунар 
омўхтан одат деі. Чизе, ки надонќ, биёмўзќ ва ин туро ба ду 
чиз іосил шавад: ё ба кор бастани он чиз, ки донќ, ё ба 
омўхтани он чиз, ки надонќ. 

Суѕрот24 гуфт, ки іеї ганїе беі аз дониш нест ва іеї 
душман батар аз хўйи бад нест ва іеї иззе бузургвортар аз 
дониш нест ва іеї пирояе беітар аз шарм нест. 

Пас омўхтанро ваѕте пайдо мекун, чќ іар ваѕту іар 
іол, ки бошад, бояд ки як соат аз ту нагузарад, ки дониш 
наёмўзќ. Ва агар дар он ваѕт доное іозир набошад, аз нодоне 
биёмўз, ки дониш аз нодон низ бибояд омўхт. 

Аз он ки іар гоі ба чашми дил дар нодон нигарќ ва 
басорати аѕл бар вай гуморќ, он чи туро аз вай нописандида 
ояд, донќ, ки набояд кард. Чунон ки Искандар25 гуфт: 

– Ман манфиат на аз дўстон ёфтам, балки бештар аз 

                                                 
* Мувлаъ – бо майлу раћбати аз іад зиёд, іарис. 
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душманон ёфтам. Агар дар ман феъле зишт бувад, дўстон бар 
муїиби шафѕат бипўшонанд, то ман надонам ва душман ба 
муїиби душманќ, ки дорад, бигўяд, то маро маълум шавад. 
Он феъли бадро аз худ дур кунам. Пас он манфиат аз душман 
ёфта бошам. 

Ту низ он дониш аз нодон омўхта бошќ, на аз доно. Ва 
бар мардум воїиб аст, ки бар бузургон ва чӣ бар фурўтанон 
іунар ва фаріанг омўхтан, ки фузунќ бар іама іамсарони 
хуш ба фазлу іунар тавон ёфт. Чун дар хештан іунаре бинќ, 
ки дар амсоли худ набинќ, іамеша худро фузун аз эшон донќ 
ва мардумон низ туро фузунтар донанд ва іамсарони ту ба 
ѕадру ба фазлу іунари ту. Ва чун марди оѕил бубинад, ки 
вайро афзунќ нахоіанд бар іамсарони ў ба фазлу іунар, їаід 
кунад, то фозилтару іунармандтар шавад. Пас іар гоі, ки 
мардум чунин кунад, дер напояд, ки бузургвор бар іама кас 
шавад. Ва дониш їустан бартарќ їустан бошад бар 
іамсарони хеш ва іаммонандон ва даст боздоштан аз фазлу 
іунар нишони хурсандќ бувад бар фурўмоягон. Ва омўхтани 
іунар ва танро молида доштан аз коіилќ сахт судманд аст, 
ки гуфтаанд: «Коіилќ фасоди тан бошад». Агар тан туро 
фармонбардорќ накунад, нигар то сутўі* нашавќ. Зеро ки тан 
аз коіиливу дўстии осоиш туро фармон набарад. Аз баіри он 
ки тани моро таіарруки табиќ нест ва іар іаракате, ки тан 
кунад, ба фармон кунад на ба мурод ва іаргиз то ту нахоіќ 
ва нафармойќ, тани туро орзуи кор кардан набошад. Пас ту 
тани худро ба ситам фармонбардор гардон ва ба ѕасд ўро ба 
итоат овар, ки іар кќ тани худро фармонбардор натавонад 
кардан, тани мардумонро іам мутеи хеш натавонад кардан. 

Ва чун тани хешро фармонбардори хеш кардќ, ба 
омўхтани іунар саломатии ду їаіон ёфтќ, ки саломатии ду 
їаіон андар іунар аст ва сармояи іама некиіо андар донишу 
адаб аст, хосса, адаби нафсу тавозуъ ва порсоиву ростгўйќ ва 
покдиниву покшалворќ ва беозориву бурдборќ ва 

                                                 
* Сутўі – дилтанг, оїиз. 
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шармгинист. Аммо ба іадиси шармгинќ, агарчи гуфтаанд, ки 
«Аліаёу минал имони»26, бисёр їой бошад, ки шарм бар 
мардум вубол гардад. Чунон шармгин мабош, ки аз 
шармгинќ дар муіиммоти хеш таѕсир кунќ ва халал дар кори 
ту раі ёбад, ки бисёр їой бувад, ки бешармќ бояд кардан, то 
ћараз іосил шавад. Шарм аз ноіифозиву фаішу дурўћ гуфтан 
дор, аз гуфтору кирдори босалоі шарм мадор, ки бисёр 
мардум бошад, ки аз шармгинќ аз ћаразіои хеш бозмонад. 
Іамчунон ки шармгинќ натиїаи имон аст, бенавоќ натиїаи 
шармгинќ аст. Їойи шарму їойи бешармќ іар ду бибояд 
донист. Он чӣ ба салоі наздиктар аст, мебояд кард, ки 
гуфтаанд: «Муѕаддимаи некќ шарм аст ва муѕаддимаи бадќ 
бешармист». 

Аммо нодонро мардум мадон ва донои беіунарро доно 
машумор ва паріезкори бедонишро зоіид мадон. Ва бо 
мардуми нодон суібат макун, хосса, бо нодоне, ки пиндорад, 
ки доност ва бар їаіл хурсанд. Ва суібат їуз бо хирадманд 
мадор, ки аз суібати некон мардум некном гардад. Набинќ, 
ки равћан аз кунїид аст. Валекин чун равћани кунїидро бо 
бунафша ё бо гул биёмезќ, чанд гоі бо гул ё бунафша 
бимонад, аз омезиши равћан бо гул ё бунафша аз баракоти 
суібати некон ўро іеї равћани кунїид нагўянд, магар ки 
равћани гул ё равћани бунафша. 

Ва суібати некон ва кирдори некро носипос машав ва 
фаромўш макун. Ва ниёзманди хешро бар сар мазан, ки 
вайро іамон ранїу ниёзмандќ тамом бувад. 

Ва хушхўйиву мардумќ пеша кун ва аз хўіои носитуда 
дур бош. Ва зиёнкор мабош, ки самараи зиёнкорќ ранї 
бошад ва самараи ранї ниёзмандќ ва самараи ниёзмандќ 
фурўмоягќ. 

Їаід кун, то ситудаи оѕилон бошќ ва нигар то ситудаи 
їоіилон набошќ, ки ситудаи ому їоіил накуіидаи хос 
бошад. Чунон ки шунидам: 
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ІИКОЯТ 

 
Гўянд, рўзе Афлотун27 нишаста буд. Аз їумлаи хосси 

он шаір марде ба саломи вай даромаду бинишаст ва аз іар 
навъе сухан мегуфт. Дар миёнаи сухан гуфт: – Эй іаким, 
имрўз фалон мардро дидам, ки іадиси ту мекард ва туро 
дуову сано мегуфт, ки Афлотуни іаким сахт бузургвор аст ва 
іаргиз чу ў кас набошад ва набудааст. 

Хостам, ки шукри ў ба ту расонам. 
Афлотуни іаким чун ин сухан бишунид, сар фурў 

бурду бигирист ва сахт дилтанг шуд. Ин мард гуфт: – Эй 
іаким, аз ман туро чќ ранї омад, ки чунин дилтанг шудќ? 

Афлотуни іаким гуфт: – Маро, эй хоїа, аз ту ранїе 
нарасид, вале мусибате аз ин бузургтар чќ бошад, ки їоіиле 
маро биситояд ва кори ман ўро писандида ояд. Надонам, ки 
чќ коре їоіилона кардаам, ки ба табъи ў наздик будааст ва 
ўро хуш омадааст ва маро биситуда, то тавба кунам аз он 
кор. Маро ин ћам аз он аст, ки іанўз їоіилам, ки ситудаи 
їоіилон іам їоіилон бошанд. 

Ва іам дар ин маънќ іикояти дигар ёд омад: 
 

ІИКОЯТ 
 

Муіаммад Закариёи Розќ28 рўзе іамеомад бо ѕавме аз 
шогирдони хеш. Девона пеши эшон баромад. Дар іеї кас 
нанигарист магар дар Муіаммад Закариё ва нек нигањ кард 
ва дар рўйи ў бихандид. 

Муіаммад Закариё чун ба хона омад, матбухи 
афтимун29 фармуд ва бихўрд. Шогирдонаш пурсиданд, ки эй 
іаким, чаро ин матбух бад-ин ваѕт іамехўрќ. Гуфт: – Аз 
баіри хандаи он девона, ки то вай аз їумлаи савдои хеш 
їузве дар ман надидќ, дар рўйи ман нахандидќ, ки гуфтаанд: 
«Куллу тайрин ятиру маъа шаклиіи»30. 
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*  *  * 
Дигар тундиву тезќ одат макун ва аз іилм холќ мабош. 

Лекин якбора чунон нарм мабош, ки аз хушкиву нармќ 
бихўрандат ва низ чунон дурушт мабош, ки іаргизат ба даст 
бинасованд ва бо іама гурўі мувофиѕ бош, ки ба мувофиѕат 
аз дўсту душман мурод іосил тавон кард. Ва іеї касро бадќ 
маёмўз, ки бад омўхтан дувуми бадќ кардан аст. Агарчи 
бегуноі касе туро биёзорад, ту їаід кун, ки ўро наёзорќ, ки 
хонаи камозорќ дар кўйи мардумист. Ва асли мардумќ 
гуфтаанд, ки камозорист. 

Пас, агар мардумќ, камозор бош ва дигар кирдор бо 
мардумон неку дор. Аз он чӣ мардум бояд дар оина нигарад, 
агар дидораш хуб бувад, бояд, ки кирдораш чун дидораш 
бувад, ки аз неку зиштќ назебад. Нашояд, ки аз гандум їав 
рўяд ва аз їав гандум. Ва андар ин маънќ маро ду байт аст: 

 
                                       Шеър 

 
Моро санамо, бадќ іаме пеш орќ 
В-аз мо ту чаро умеди некќ дорќ? 
Рав, рав, їоно, ћалат іамепиндорќ, 
Гандум натавон дуруд, чун їав корќ. 

 
Пас агар дар оина нигарќ ва рўйи худро зишт бинќ іам, 

бояд, ки некуќ беш кунќ, ки агар зиштќ кунќ, зиштќ бар 
зиштќ афтад. Ва бас нохушу зишт бувад ду зиштќ ба як їо. 

Ва аз ёрони мушфиѕу озмуда насиіатпазиранда бош. 
Ва бо носеіони хеш іар ваѕт ба хилват биншин. Зеро ки 
фоидаи ту аз эшон ба ваѕти хилват бошад. 

Чун ин суханіо, ки ман ёд кардам, бихониву бидонќ ва 
бар фазли хеш чира гардќ, он гоі ба фазлу іунари хеш ћарра 
машав. Он гоі, ки ту іама чиз омўхтќ ва донистќ, хештанро 
аз їумлаи нодонон шумор, ки доно он гоі бошќ, ки бар 
нодонии хеш воѕиф гардќ. Чунон ки дар іикоят овардаанд. 
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ІИКОЯТ 
 

Шунидам, ки ба рўзгори Хусрав дар ваѕти вазорати 
Бузурїмеіри31 іаким расуле омад аз Рум. Хусрав бинишаст, 
чунон ки расми мулуки Аїам буд ва расулро бор дод. Ва 
подшоіро бо расул борнома мебоист, ки кунад ба 
Бузурїмеір, яъне ки маро чунин вазирест. Пеши расул бо 
Бузурїмеір гуфт:  

– Эй фалон, іама чиз, ки дар олам аст, ту донќ? 
Ва хост, ки ў гўяд, донам. Бузурїмеір гуфт:  
– На, эй худойгон. 
Хусрав аз он тира шуд ва аз расул хиїил гашт. Пурсид, 

ки іама чиз кќ донад. Гуфт: 
–Іама чиз іамагон донанд ва іамагон іанўз аз модар 

назодаанд. 
*  *  * 

Пас, эй писар, ту худро аз їумлаи донотарон мадон, ки 
чун худро нодон донистќ, доно гаштќ. Ва сахт доно касе 
бошад, ки бидонад, ки нодон аст, ки Суѕрот бо бузургии хеш 
іамегўяд, ки агар ман битарсидаме, ки баъд аз ман бузургон 
ва аіли аѕл бар ман таънот кунанд ва гўянд, ки Суѕрот іама 
дониши їаіонро ба як бор даъво кард, ман мутлаѕ 
бигуфтаме, ки ман іеї чиз надонам ва оїизам. Валекин 
натавон гуфт, ки аз ман даъвии бузург бошад. Ва Бўшакури 
Балхќ32 худро ба дониши бузург дар байте мебиситояд ва он 
байт ин аст: 

 
                      Шеър 
 

То бад-он їо расид дониши ман, 
Ки бидонам іаме, ки нодонам. 

 
Пас, эй писар, ба дониши хеш ћарра машав, агарчи доно 

бошќ. Чун шућлат пеш ояд, іарчанд туро кофияти 
гузоридани он бошад, писанди ройи хеш мабош, ки марди 
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писанди ройи хеш іамеша пушаймон бувад. Ва аз машварат 
кардан ор мадор. Бо пирони оѕилу бо дўстони мушфиѕ 
мушоварат кун, ки бо іикмат ва нубуввати Муіаммад 
Мустафо салаллоіу алайіи васаллам, азбас он ки омўзгори 
вай ва созандаи кори вай Худои азза ва їалла буд, іам бар он 
ризо надод ва гуфт: «Эй Муіаммад, бо ин писандидагон ва 
ёрони хеш машварат кун, ки тадбир бар шумо ва нусрат бар 
ман, ки Худоям». 

Ва бидон, ки ройи ду кас на чун ройи як бошад, ки як 
чашм он натавон дид, ки ду чашм бинад ва як даст он 
натавонад бардошт, ки ду даст бардорад. Набинќ, ки чун 
табиб бемор шавад ва беморќ бар вай сахту душвор шавад, 
истионат* ба муолаїоти худ накунад худро, агарчи сахт доно 
табибе бошад. Ва агар іамїинси туро шућле афтад, ночор аз 
баіри ў то їон бувад, бикўш. Ранїи тану моли хеш дарећ 
мадор, агарчи душману іосиди ту бошад, ки агар вай дар он 
намонад, фарёд пурсидани ту ўро аз он муіаббат зиёдат 
бошад. Ва бошад, ки он душман дўст гардад. 

Ва мардумони сухангўю сухандон, ки ба саломи ту 
оянд, эшонро іурмат дор ва бо эшон эісон кун, то бар 
саломи ту іаристар бошанд. Ва нокастарини халѕ он бувад, 
ки бар вай салом накунанд, агарчи бо дониши тамом бошад. 
Ва бо мардуми накугўй дижам мабош, ки мардуми дижам на 
наку бошад, ки мардум агарчи іаким бувад, дижамрўй бувад, 
іикмати вай ба іикмат намонад ва сухани вай равнаѕе 
надорад. Пас шарти сухан гуфтан бидон, ки чун асту чист. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Истионат – такя. 
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БОБИ ІАФТУМ 

АНДАР ПЕШЌ ЇУСТАН ДАР СУХАНДОНЌ 
 
Эй писар, бояд, ки мардум сухандону сухангўй бувад ва 

аз бадон сухан нигоі дорад. Аммо ту, эй писар, сухан рост 
гўй ва дурўћгўй мабош ва хештан ба рост гуфтан маъруф 
кун, то агар ба зарурат дурўће аз ту бишнаванд, бипазиранд. 
Ва іар чќ гўйќ, рост гўй. Валекин рости ба дурўћ монанд 
магўй, ки дурўћи ба рост монанд беі, ки рости ба дурўћ 
монанд, ки он дурўћ маѕбул бувад ва он рост номаѕбул. Пас 
аз рост гуфтани номаѕбул паріез кун, то чунон наяфтад, ки 
маро бо Амир Буссавори ћозќ Шопур ибни Ал-Фазл33 (р) 
афтод. 

ІИКОЯТ 
 

Бидон, эй писар, ки ман ба рўзгори амир Буссавор он 
сол, ки аз іаї бозомадам, ба ћазо рафтам ба Ганїа, ки ћазои 
Њиндустон бисёр карда будам, хостам, ки ћазои Рум низ 
карда шавад. Ва амир Буссавор подшоіе бузург буд ва марде 
пойбарїой ва хирадманд ва подшоіе бузургу шоиста ва 
одилу шуїоъ ва фасеіу мутакаллим ва покдину пешбин, 
чунон ки маликони ситуда бошанд. Ва іама їидд будќ бе 
іазл, дар сухан омад ва аз іар навъе іамегуфт. Ва ман 
іамешунидам ва їавоб іамедодам. Суханіои ман ўро 
писандида омад. Бо ман бисёр кароматіо кард ва нагузошт, 
ки бозгардам. 

Азбас эісоніо, ки мекард бо ман, ман низ дил 
биниіодам ва чанд сол ба Ганїа муѕим шудам. Ва пайваста 
ба таому шароб дар маїлиси ў іозир шудаме ва аз іар гуна 
суханіо аз ман іамепурсидќ аз іоли оламу мулуки гузашта. 
То рўзе аз вилояти мо сухан іамерафт аз іоли ноіияи Гургон 
аз ман іамепурсид. Ман гуфтам: 

– Ба рустои Гургон деіест дар кўіи Боя ва чашмаест аз 
деі дур. Ва занон, ки об оранд, їамъ шаванд, іар кас бо 
сабўй. Ва аз он чашма об баргиранд ва сабўй бар сар ниіанд 
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ва бозгарданд. Яке аз эшон бе сабўй іамеояд ва бар роі 
андар іаменигарад. Ва кирмест сабз андар заминіои он деі. 
Іар куїо аз он кирм іамеёбад, аз роі ба як сў іамеафканад 
то он занон пой ба он кирм наниіанд, ки агар яке аз эшон 
пой бар он кирм ниіад ва кирм бимирад, он об, ки дар сабўй 
бар сар доранд, даріол ганда шавад, чунон ки бибояд рехтан 
ва бозгаштан ва сабўй шустан ва дигарбора об бардоштан. 

Чун ман ин сухан бигуфтам, Амир Абуссавор рўй турш 
кард ва сар биїунбонид ва чанд рўз бо ман на бад-он іол буд, 
ки пеш аз он мебуд. То Пирўзони Дайлам гуфт: 

– Амир гилаи ту кард ва гуфт: «Фалон марде пой бар 
їоест. Чаро бояд, ки бо сухан чунон гўяд, ки бо кўдакон 
гўянд. Чунон мардеро пеши чу мане чаро дурўћ бояд гуфт?» 

Ман даріол аз Ганїа ѕосиде фиристодам ба Гургон ва 
маізаре* фармудам кардан ба шаіодати ѕозќ ва раису хатиб 
ва їумлаи удулу уламо ва ашрофи Гургон, ки ин деі барїост 
ва іоли ин кирм бар ин їумла аст. Ва ба чаіор моі ин маънќ 
дуруст кардам ва маізар пеши Амир Буссавор ниіодам. 
Бидиду бихонд ва табассум карду гуфт:  

– Ман худ донам, ки аз чун туе дурўћ гуфтан наёяд, 
хосса пеши ман. Аммо чаро росте бояд гуфт, ки чаіор моі 
рўзгор бояд кард ва маізареву гувоіии дувист марди удул, то 
аз ту он рост ѕабул кунанд. 

 

*  *  * 
Аммо бидон, ки сухан аз чаіор навъ аст: Яке 

надонистаниву нагуфтанќ ва яке іам донистаниву іам 
гуфтанќ. Ва яке гуфтанисту надонистанќ ва яке донистаниву 
ногуфтанќ. Аммо ногуфтанќ ва нодонистанќ сухан аст, ки 
динро зиён дорад. Аммо донистанќ ва ногуфтанќ суханест, 
ки дар китоби Іаѕ таоло ва ахбори расул (а) бошад ва андар 
китобіои улум ва илміо, ки тафсири ў таѕлид бувад ва дар 
таъвили* ў ихтилоф ва таассуб чун як ваїіи нузул ва 

                                                 
* Маізар – гувоінома. 
*Таъвил – шарњ додан. 
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монанди ин. Пас агар касе дил дар таъвили он бубандад, 
Худои азза ва їалла ўро бад-он бигирад. 

Ва он ки іам донистаниву іам гуфтанист, сухане бувад, 
ки салоіи диниву дунёии ў бад-он баста аст ва ба іар ду 
їаіон ба кор ояд, аз гуфтану шунидани он гўянда ва 
шунавандаро нафъ бувад. Ва он ки донистаниву ногуфтанќ 
чунон бувад, ки айби муіташаме ё айби дўсте туро маълум 
шавад то аз тариѕи аѕл ё аз кори їаіон туро тахайюле 
бандад, ки он на шаръ бувад. Чун бигўйќ, ё хашми он 
муіташам туро іосил ояд, ё озари он дўст, ё бими шўридани 
ћавћову омма бувад бар ту, пас он сухан донистанќ буваду 
ногуфтанќ. 

Аммо аз ин чаіор навъ, ки гуфтам, беітарин он аст, ки 
іам донистанисту іам гуфтанќ. Аммо ин чаіор навъ сухан 
іар якеро ду рўй аст: яке неку ва яке зишт. 

Сухан, ки бар мардумон намоќ, накўтарин намой, то 
маѕбул бувад. Мардумон дараїаи ту бишиносанд, ки 
бузургону хирадмандонро ба сухан бидонанд, на суханро ба 
мардум, ки мардум ниіон аст зери сухани хеш. Чунон ки ба 
тозќ гўянд: «Алмаръу махбуун таіта лисониіи»34. Ва сухан 
бувад, ки бигўянд ба иборате, ки аз шунидани он рўі тоза 
шавад ва іамон сухан ба иборате дигар битавон гуфт, ки рўі 
тира грдад. 

 
ІИКОЯТ 

 
Шунидам, ки Іорун-Ар-Рашид35 хобе дид бар он 

їумла, ки пиндоштќ, ки їумлаи дандоніои ў аз даіон берун 
афтодќ ба якбор. Ба имдод муаббиреро* бихонд ва пурсид, ки 
таъбири ин хоб чист. 

Муаббир гуфт:  
– Зиндагонии амирулмуъминин дароз бод! Іама 

аѕрабои ту пеш аз ту бимиранд, чунон ки кас аз ту намонад. 
Іорун-Ар-Рашид гуфт: 

                                                 
* Муаббир – таъбиркунандаи хоб, хобгузор. 
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 – Ин муаббирро сад чўб бизанед, ки вай ин чунин 
сухани дарднок чаро гуфт дар рўйи ман. Чун їумла ѕароботи 
ман пеш аз ман бимиранд, пас он гоі ман кќ бошам? 

Хобгузори дигарро фармуд овардан ва ин хобро бо вай 
гуфт: 

Хобгузор гуфт:  
– Бад-ин хоб, ки амирулмуъминин дидааст, далел 

кунад, ки амирулмуъминин дароззиндагонитар аз іама 
аѕрабо бошад. 

Іорун-Ар-Рашид гуфт:  
– Далилу-л-аќли воњидун36. Таъбир аз он берун нашуд. 

Аммо аз иборат то иборат бисёр фарѕ аст. Ин мардро сад 
динор фармуд… 
                                          

*  *  * 
Пас пушту рўйи сухан нигаі бояд дошт ва іарчи гўйќ 

ба некутарин ваїіе бояд гуфт, то іам сухангўй бошиву іам 
сухандон. Ва агар сухане гўйиву надонќ, чќ ту бошќ, чќ он 
мурћ, ки ўро тўтќ хонанд, ки вай низ сухангўй аст, аммо 
сухандон нест. Ва сухангўю сухандон он бувад, ки іар чќ ў 
бигўяд, мардумонро маълум шавад, то аз їумлаи оѕилон 
бошад. Вагарна чунин бошад, баіимае* бошад на мардум. 

Аммо суханро бузург дон, ки аз осмон сухан омад. Ва 
іар суханро, ки бидонќ, аз їойгоі он суханро дарећ мадор ва 
ба ноїойгоі зоеъ макун, то бар дониш ситам накарда бошќ. 

Аммо іар чќ гўйќ, рост гўй ва даъвикунандаи бемаънќ 
мабош. Ва андар іама даъвиіо буріон камтар шинос ва 
даъвќ бештар. Ба илме, ки надонќ, даъвќ макун ва аз он илм 
нон маталаб, ки ћарази худ аз он илму іунар ба іосил 
натавонќ кардан ва аз ин илм тавонќ кардан, ки маълуми ту 
бошад. Ва ба чизе, ки надонќ, ба іеї нарасќ. 

                                                 
* Баіима – чорпо, іайвон. 
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ІИКОЯТ 

 

Шунидам, ки ба рўзгори Хусрав зане пеши Бузурїмеір 
омад ва аз вай масъалае бипурсид. Ва дар он іол Бузурїмеір 
сари он надошт, гуфт:  

– Эй зан, ин ки ту мепурсќ, ман он надонам. 
Зан гуфт:  
– Пас, агар ту ин надонќ, неъмати Худойгони мо ба чќ 

мехўрќ? 
Бузурїмеір гуфт:  
– Бад-он чиз, ки донам. Ва бад-он чиз, ки надонам, 

малик маро чизе надиіад. Ва агар тавонќ, биё ва аз малик 
бипурс, то худ бад-он, ки надонам, маро малик чизе 
іамедиіад ё на? 

 

*  *  * 
Аммо, эй писар, дар коріо ифрот макун ва ифротро 

шум дон ва андар іама шућл миёна бош, ки соіиби шариати 
мо гуфт:– «Хайру-и-л -умури авсатуіо»37. 

Ва бар сухану шућл гузаронидан оіистагќ одат кун. Ва 
агар аз гаронсангиву оіистагќ накуіида гардќ, беітар дон, ки 
аз сабуксорќ ва шитобзадагќ ситуда гардќ. 

Ва ба донистани розе, ки тааллуѕ ба неку бади ту 
надорад, раћбат манамо. Ва їуз бо худ бо кас рози хеш 
магўй. Агар бигўйќ, он суханро аз он пас роз махон. Ва пеши 
мардумон бо кас роз магўй. Агарчи дарунсў сухан неку 
бувад, аз бурунсў гумон ба зиштќ баранд, ки одамиён бештар 
бар якдигар бадгумонанд. Ва дар іар коре сухану іиммату 
іол ба андозаи мол дор. Іар чќ гўйќ, он гўй, ки бар ростии 
сухани ту гувоіќ диіад. Агарчи ба наздики мардумон 
сухангўйи содиѕ бошќ, агар нахоіќ, ки ба ситам худро 
маъюб кунќ, бар іеї чиз гувоі машав. Пас, агар шавќ, ба 
ваѕти гувоіќ додан эітироз кун. Ва чун гувоіќ диіќ, ба майл 
мадеі. 

Іар сухан, ки бигўянд, бишунав, лекин ба кор бастан 
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машитоб. Ва іар чќ гўйќ, ба андеша гўй ва андешаро 
муѕаддами гуфтори хеш дор, то аз гуфта пушаймон нагардќ, 
ки пешандешќ дувуми кифоят* аст. Ва аз шунидани іеї 
сухан малул мабош, агарат ба кор ояд ё на, бишунав, то дари 
сухан ба ту баста нашавад ва фоидаи сухан ћойиб нагардад. 

Ва сардсухан мабош, ки сухани сард чун тухмест, ки аз 
вай душманќ рўяд. 

Ва агарчи доно бошќ, худро нодон шумор, то дари 
омўхтан бар ту кушода гардад. Ва іеї суханро машикан ва 
маситой, то нахуст айбу іунари онро маълум нагардонќ. Ва 
сухан якгуна гўй – бо хос хосу бо ом ом, то аз іадди іикмат 
берун набошќ ва бар мустамеъ** вубол нагардад, магар дар 
їое, ки дар сухан гуфтан аз ту іуїїату далел їўянд. Ва агар 
дар їойгоіе аз ту дар сухан гуфтан іуїїат їўянд, сухан ба 
ризои эшон гўй, то ба саломат аз миёни эшон берун ойќ. 

Ва агарчи сухандон бошќ, камтар аз он намой, ки донќ, 
то ба ваѕти гуфтор пиёда намонќ. Ва бисёрдону камгўй бош, 
на камдону бисёргўй, ки гуфтаанд, ки хомўшќ дувуми 
саломатист ва бисёр гуфтан дувуми бехирадќ. Аз он ки 
бисёргўй агарчи хирадманд бошад, чун хомўш бошад, 
мардумон хомўшии ўро аз аѕл донанд. 

Ва іарчанд поку порсо бошќ, хештанситой мабош, ки 
гувоіии туро бар ту кас нашунавад. Ва бикўш, то сутудаи 
мардумон бошќ, на сутудаи хеш. Ва агарчи бисёр донќ, он 
гўй, ки ба кор ояд, то он сухан бар ту вубол нагардад, чунон 
ки бар он алавии зангонќ шуд. 

 

ІИКОЯТ 
 

Шунидам, ки ба рўзгори Соіиб38 пире буд ба Зангон 
фаѕеіу муіташам ва асіоби шофеќ39 муфтиву музаккар ва 
музаккии Зангон буд. Ва їавоне буд алавќ писари раиси 

                                                 
* Кифоят – уідабароќ, кордонќ. 
** Мустамеъ – шунаванда. 
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Зангон. Іамчунин фаѕеіу музаккар буд. Ва пайваста ин іар 
ду бо якдигар дар мукошафат буданд. Бар сари минбар 
якдигарро таънаіо задандќ. 

Ин алавќ рўзе бар сари минбар ин пирро кофир хонд. 
Хабар бад-он шайх бурданд. Вай низ бар сари минбар 
алавиро іаромзода хонд. Хабар ба алавќ бурданд. Сахт аз 
їой бишуд. Даріол бархост ва ба шаіри Рай40  рафт ва пеши 
Соіиб аз он пир гила кард ва бигиристу гуфт: 

– Нашояд, ки ба рўзгори ту касе фарзанди расулро 
іаромзода хонад. 

Соіиб аз ин пир дар хашм шуд ва ѕосиде фиристод. Ва 
ин пирро ба Рай оварданд ва ба мазолим бинишаст бо фуѕаіо 
ва содот. Ва он пирро бифармуд овардан ва гуфт: 

– Эй шайх, ту марде аз їумлаи имомони шофеќ бошќ 
ва марде олиму пир ва ба лаби гўр расида. Шояд, ки 
фарзанди расулро іаромзода хонќ? Акнун ин ки гуфтќ 
дуруст кун,  на туро уѕубат кунам іар чќ балећ бошад, то 
халѕ аз ту ибрат гиранд ва дигар кас ин беадабиву беіурматќ 
накунад, чунон ки дар шаръ воїиб аст. 

Пир гуфт:  
–Бар дурустии сухани ман гувоіи ман іам ин алавист. 

Бар нафси ў беі аз ў гувоі махоі. Аммо ба ѕавли ман ў 
іалолзодаест пок ва ба ѕавли худ іаромзода. 

Соіиб гуфт:  
– Ба чќ маълум кунќ? 
Пир гуфт:  
– Іама Зангон донанд, ки никоіи падари ў бо модари ў 

ман бастаам. Ва ў бар сари минбар маро кофир гуфтааст. 
Агар ин сухан аз эътиѕод гуфтааст, пас никоіе, ки кофир 
бандад, дуруст набошад. Пас ў ба ѕавли худ іаромзода аст. 
Ва агар бе эътиѕод гуфт, дурўћгўй бошад. 

Пас пир гуфт:  
– Ба іама іол дурўћгўй аст ё іаромзода. Ва фарзанди 

расул дурўћгўй набошад. Чунон ки хоіед, шумо ўро 
іамехонед. Бешак, аз ин ду бар як чиз бибояд истодан. 

Он алавќ сахт хиїил гашт ва іеї їавоб надошт. Ва ин 
сухан наандешида гуфт, то бар вай вубол гашт. 
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*  *  * 
Пас, эй писар, сухангўй бош, на ёфагўй, ки ёфа* гуфтан 

дувуми девонагќ бошад. Ва бо іар кќ сухан гўйї, бингар, то 
сухани туро харидор іаст ё не. Агар муштарии чарб ёбќ, 
іамефурўш ва агар на он сухан бигзор ва он гўй, ки ўро хуш 
ояд, то харидори ту бошад. 

Валекин бо мардумон мардум бош ва бо одамиён 
одамќ, ки мардум дигар асту одамќ дигар. Ва іар чќ аз хоби 
ћафлат бедор шуд, бо халѕ чунин зияд, ки ман гуфтам. 

Ва то тавонќ аз сухан гуфтану шунидан нуфур машав, 
ки мардум аз сухан шунидан сухангўй шавад. Далел бар он 
ки агар кўдакеро аз модар їудо кунанд ва дар зери замин 
баранд ва шир іамедиіанд ва іам он їо мепарваранд ва 
модару доя ба вай сухан нагўянд ва нанавозанд ва сухани кас 
нашунавад, чун бузург шавад, гунг бувад. То ба рўзгор 
іамешунавад ва іамеомўзад, он гоі гўё шавад. 

Далели дигар. Іар кќ аз модар кар зояд, лол бувад. 
Набинќ, ки лолон кар бошанд? 

Пас суханіо бишунав ва ёд гиру ѕабул кун. Хосса 
суханіои панд аз гуфтаіои мулуку іукамо. Ва гуфтаанд, ки 
панди іукамову мулук шунидан дидаи хирад равшан кунад, ки 
сурмаву тўтиёи чашми хирад іикмат аст. Пас, ин ѕавлро, ки 
гуфтам, ба гўши дил бояд шунидан ва эътиѕод кардан. Аз ин 
суханіо андар ин ваѕт чанд сухани наћзу нуктаіои бадеъ ёд 
омад ба ѕавли Нўшервони одил41 – малики мулуки Аїам ва 
андар ин китоб ёд кардам, то ту низ бихонќ ва бидонќ ва ёд 
гириву корбанд бошќ. Ва кор бастани ин суханіову пандіои он 
подшоі моро воїибтар бошад, ки мо аз тухмаи он маликем. 

Ва бидон, ки чунин хондам аз ахбори хулафои гузашта, 
ки Маъмуни42 халифа раіимањуллоі ба турбати Нўшервон 
рафт. Он їо ки дахмаи ў буд, аъзои ўро ёфт бар тахте пўсида 
ва хокшуда. Бар фарози тахти вай бар девори дахма хатте 
чанд ба зар навишта буд ба зуфони паілавќ43. 

                                                 
* Ёфа – ёва, суханіои беіуда. 
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Маъмун фармуд то дабирони паілавиро іозир карданд 
ва он набиштаіоро бихонанд ва тарїума карданд ба тозќ. Пас 
аз тозќ дар Аїам маъруф шуд. 

Аввал гуфта буд, ки то ман зинда будам, іама 
бандагони Худой аз ман баіраманд буданд. Ва іаргиз іеї кас 
ба хидмати ман наёмад, ки аз раімати ман баіра наёфт. 

Акнун чун ваѕти оїизќ омад, іеї чора надонистам, ба їуз 
аз он ки ин суханіо бар девор набиштам, то агар касе ваѕте ба 
зиёрати ман ояд, ин лафзіоро бихонаду бидонад ва ў низ аз ман 
маірум намонад. Ва ин суханіову пандіои ман пойранїи он 
кас бошад. Ва ин пандіо ин аст, ки набишта омад. 

 
 

БОБИ ІАШТУМ 

АНДАР ЁД КАРДАНИ ПАНДІОИ 
НЎШЕРВОНИ ОДИЛ 

 
Аввал гуфт: «То рўзу шаб оянда асту раванда аз 

гардиши іоліо шигифт мадор». 
Ва гуфт: «Мардумон чаро аз коре пушаймонќ хўранд, 

ки аз он кор дигарон пушаймонќ хўрда бошанд?» 
Гуфт: «Чаро зинда шумурад касе худро, ки зиндагонии 

ў на бар муроди ў бувад?» 
Охир гуфт: «Іар кќ туро зишт гўяд, маъзуртар аз он ки 

он зишт ба ту расонад». 
Охир гуфт: «Ба худованди мусибати азиз он дарди сар 

нарасад, ки бар он кас, ки бефоида гўш дорад». 
Охир гуфт: «Аз Худованд зиёни бисёре он касро 

зиёнмандтар дор, ки вайро дидори чашм зиёнманд бувад». 
Охир гуфт: «Іар бандае, ки ўро бихаранду 

бифурўшанд, озодтар аз он кас дон, ки ў бандаи гулу бувад». 
Охир гуфт: «Іарчанд касе доно бувад, ки бо дониш 

вайро хирад нест, он дониш бар вай вубол бувад». 
Охир гуфт: «Іар кќ рўзгор ўро доно накунад, дар 

омўзиши ў іеї касро ранї набояд бурд, ки ранїи ў зоеъ 
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бошад». 
Охир гуфт: «Іама чиз аз нодон нигоі доштан осонтар 

аз он бувад, ки аз тани хеш нодонро». 
Дигар гуфт: «Агар хоіќ, ки мардумон туро накугўй 

бошанд, накугўйи мардумон бош». 
Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки ранїи ту зоеъ набошад ба 

їойи мардумон, ранїи мардумон ба їойи хеш зоеъ макун». 
Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки камдўст набошќ, кина 

мадор». 
Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки беандоза андуігин набошќ, 

іасуд мабош». 
Дигар гуфт: «Агар хоіќ, ки аз ранїидагќ дур бошќ, он 

чӣ наравад, марон». 
Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки зиндагонќ ба осонќ гузорќ, 

равиши худро ба рўйи кор дор». 
Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки туро девонасор 

нашумуранд, он чӣ ноёфтанќ бувад, маїўй». 
Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки боозарм бибошќ ва бообрўй, 

озори кас маїўй». 
Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки фирефта набошќ, кори 

накардаро карда мапиндор». 
Дигар гуфт: «Агар хоіќ, ки пардаи ту дарида нашавад, 

пардаи кас мадар». 
Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки бар ѕафои ту наханданд, 

зердастонро пок дор». 
Дигар гуфт: «Агар хоіќ, ки аз пушаймонии дароз эмин 

гардќ, ба іавои дил кор макун». 
Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки зирак бошќ, рўйи хеш дар 

оинаи касон бин». 
Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки бебим бошќ, беозор бош». 
Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки ѕадри ту бар їой бошад, 

ѕадри мардумон бишинос». 
Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки ба ѕавли ту кор кунанд, ба 

ѕавли худ кор кун». 
Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки писандидаи мардумон бошќ, 

бар он кас, ки хирад аз ў ниіон бошад, рози хеш ошкор макун». 
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Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки бартар аз мардумон бошќ, 
фарохнону намак бош». 

Охир гуфт: «Чаро душман нахонќ касеро, ки 
їавонмардии хеш дар озори мардумон донад?» 

Охир гуфт: «Чаро дўст хонќ касеро, ки душмани 
дўстони ту бувад?» 

Охир гуфт: «Бо мардуми беіунар дўстќ макун, ки 
мардуми беіунар на дўстиро шояд ва на душманиро». 

Охир гуфт: «Бипаріез аз нодоне, ки худро доно 
шумурад». 

Охир гуфт: «Дод аз худ бидеі, то аз довар мустаћнќ 
бошќ». 

Охир гуфт: «Агарчи іаѕ талх бошад, бибояд шунид». 
Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки рози ту душман  надонад, бо 

дўст магўй». 
Охир гуфт: «Хурднигариши бузургзиён мабош». 
Охир гуфт: «Беѕадр мардумро зинда машумор». 
Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки бе ганї тавонгар бошќ, 

писандкор бош». 
Охир гуфт: «Ба газоф* махар, то ба газоф набояд 

фурўхт». 
Охир гуфт: «Марг беі аз он, ки ниёз ба іамчун худќ 

бардоштан». 
Охир гуфт: «Аз гуруснагќ мурдан беі аз он, ки аз нони 

сифла сер шудан». 
Охир гуфт: «Ба іар тахайюле, ки туро сурат бандад, бар 

номуътамадон эътимод макун ва аз муътамадон эътимод 
мабар». 

Охир гуфт: «Ба кам зи худќ муітої будан азим 
мусибате бошад, агарчи хуш бувад, ки андар об мурдан беі, 
ки аз іаѕир зиніор хостан». 

Охир гуфт: «Фосиѕи мутавозеи инїаіонїўй беітар аз 
обиди мутакаббири онїаіонїўй». 

Охир гуфт: «Нодонтар аз он мардум набошад, ки яке аз 

                                                 
* Газоф – беіуда. 
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кеітарќ ба меітарќ** бирасида бошад, іамчунон ба сўйи ў ба 
чашми кеітарќ нигаранд». 

Охир гуфт: «Шарме набувад бузургтар аз он ки ба чизе 
даъво кунад, ки надонад ва он гоі дурўћгўй бошад». 

Охир гуфт: «Фирефтатар аз он кас набувад, ки ёфта ба 
ноёфта бидиіад». 

Охир гуфт: «Фурўмоятар аз он касе набошад, ки касеро 
бад-ў іоїате бошад ва тавонад, ки раво кунад ва накунад». 

Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки аз шумори додгарон бошќ, 
зердастони худро ба тоѕати хеш наку дор». 

Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки аз шумори озодон бошќ, 
тамаъро ба худ роі мадеі ва дар дил їой мадеі». 

Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки аз накуіиши ом дур бошќ, 
асаріои эшонро ситоянда бош». 

Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки дар диліо маібуб бошќ ва 
мардумон аз ту нуфур набошанд, сухан бар муроди 
мардумон гўй». 

Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки накутарину 
писандидатарини мардумон бошќ, он чӣ ба худ написандќ, 
ба кас маписанд». 

Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки бар дилат їароіат нарасад, 
ки іеї маріам напазирад, бо іеї нодон мунозара макун». 

Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки беітарини халѕ бошќ, аз 
халѕ чизе дарећ мадор». 

Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки забонат дароз бошад, 
кўтоідаст бош». 

Охир гуфт: «Агар хоіќ, ки їавонмардтарин мардумон 
бошќ, вафодор бош». 

Ин аст суханіо ва пандіои Нўшервони одил. Чун 
бихонќ, эй писар, ин лафзіоро хор мадор, ки аз ин суханіо 
іам бўйи іикмат ояд ва іам бўйи маликќ. Зеро ки іам сухани 
іукамост ва іам сухани подшоіон. Їумла іама маълуми хеш 
гардон ва акнун омўз, ки їавонќ, чун пир гаштќ, худ ба 
шунидан напардозќ, ки пирон чизіо донанд, ки їавонон 
надонанд. 

                                                 
** Кеітарќ – хурдќ; меітарќ – бузургќ. 
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БОБИ НУІУМ 

АНДАР ТАРТИБИ ПИРИЮ ЇАВОНЌ 
 

Эй писар, іарчанд їавонќ, пираѕл бош. Нагўям, ки 
їавонќ макун, валекин їавони хештандор бош ва аз їавонони 
пажмурда мабош, ки їавони шотир* неку бувад, чунон ки 
Аристотолиси44 іаким гуфт: «Аш шабобу навъун мина-л-
їунуни»45. Ва низ аз їавонони їоіил мабош, ки аз шотирќ 
бало нахезаду аз їоіилќ бало хезад. 

Баіраи хеш аз їавонќ ва іасби тоѕат бардор, ки чун пир 
шавќ, худ натавонќ. Чунон ки он пир гуфт, ки чандин сол 
ћам хўрдам, ки чун пир шавам, хубрўён маро нахоіанд. 
Акнун, ки пир шудам, худ эшонро намехоіам. Ва агар 
тавонќ, низ худ назебад. 

 
                                     Байт 
 

Субіоналлоі, дар ин їавониву іавас 
Рўзу шабам андеша іамин будќ бас, 
К-андар пирќ зи ман бибояд касро 
Худ пир шудам, маро набоист аз кас. 

 
Ва іарчанд їавон бошќ, Худойро азза ва їалла 

фаромўш макун ба іеї ваѕт ва аз марг на бар пирќ бувад ва 
на ба їавонќ. Чунон ки Асїадќ46 гуфта: 

 
Марг ба пириву їавонистќ, 
Пир бимурдиву їавон зистќ. 

 
Ва бидон, ки іар кќ зод, бешак бимирад. Чунон ки 

шунидам: 
 

                                                 
* Шотир – чолок. 
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ІИКОЯТ 

 
Дар шаіре марде дарзќ буд. Бари дарвозаи шаір дўкон 

доштќ бар гузари гўристон. Ва кўзае дар мехе овехта буд ва 
іавасаш он будќ, ки іар їанозае, ки аз дари шаір берун 
бурдандќ, вай санг дар он кўза афкандќ ва іар моіе іисоби 
он сангіоро кардќ, ки чанд кас берун бурданд ва он кўзаро 
тиіќ кард ва боз санг іаме дарафкандќ. То рўзгоре баромад, 
дарзќ низ бимурд. 

Марде ба талаби дарзќ омад ва хабари марги ў надошт. 
Дари дўконаш баста дид. Іамсояи ўро пурсид, ки ин дарзќ 
куїост, ки іозир нест. Іамсоя гуфт, ки дарзќ низ дар кўза 
афтод! 

 
*  *  * 

Аммо, эй писар, іушёр бош ва ба їавонќ ћарра машав... 
Аз марг іаметарс, то чун дарзќ дар кўза наяфтќ бо бори 
гуноіони гарон. Ва нишастухез іама бо їавонон макун. 

Бо пирон низ муїоласат* кун ва рафиѕону надимони 
пиру їавон омехта дор, ки агар їавоне дар мастии їавонќ 
муіоле** кунад ва гўяд, пир монеи он муіол бошад. Аз он ки 
пирон чизіо донанд, ки їавонон надонанд. Агарчи одати 
їавонон чунон бувад, ки бар пирон тамохара*** кунанд, аз он 
ки пирон муітоїи їавонќ бинанд ва бад-ин сабаб їавононро 
нарасад, ки бар пирон пешќ їўянд ва беіурматќ кунанд. Зеро 
ки агар пирон дар орзуи їавонќ бошанд, їавонон низ, бешак, 
дар орзуи пирќ бошанд. Ва пир ин орзу ёфтааст ва самараи 
он бардошта. Їавонро бадтар, ки ин орзу бошад, ки биёбад 
ва бошад, ки наёбад. Чун нек бингарќ, іар ду пиру їавон 
іасуди якдигар бошанд, агарчи їавон хештанро донотарини 

                                                 
* Муїоласат – іамнишинќ, іамсуібат шудан. 
** Муіол – кор ё сухани номумкину нашуданќ. 
*** Тамохара – масхара, іазл. 
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іама кас донад. Ту аз їамъи инчунин їавонон мабош ва 
пиронро іурмат дор ва сухан бо пирон ба газоф магўй, ки 
їавоби пирон мускит**** бошад. 

 
ІИКОЯТ 

 
Шунидам, ки пире буд садсола, пушткўзу дуто гашта 

ва бар асо такя карда ва меомад. 
Їавоне ба тамохара вайро гуфт: 
– Эй шайх, ин камонак бар ба чанд харидќ? То ман низ 

яке бихарам. 
Пир гуфт: 
– Агар умр ёбиву сабр кунќ, худ ройгон ба ту бахшанд. 
 

*  *  * 
Іарчанд биярзќ ва пуріунарќ, аммо бо пирони 

нопойбарїой манишин, ки суібати їавонони пойбарїой беі 
аз суібати пирони нопойбарїой. Ва то їавонќ, їавон бош ва 
чун пир шудќ, пирќ кун. Чунон ки ман ду байт мегўям дар 
ин маънќ: 

 
Шеър 

 
Гуфтам, ки дари сарой занїире кун, 
Бо ман бинишину бар дилам мирќ кун. 
Гуфто, ки сапедіотро ѕирќ кун, 
Савдо чќ пазќ. Пир шудќ, пирќ кун, 

 
ки дар ваѕти пирќ їавонќ назебад. Чунон ки їавононро пирќ 
кардан назебад. Пире, ки їавонќ кунад, дар іазимат бўѕ 
задан бошад47. 

                                                 
****   Мускит – хомўшкунанда. 
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Чунон ки ман дар зуідиёт гуфтам: 
 

Байт 
 

Чун бўѕ задан бошад дар ваѕти іазимат 
Марде, ки їавонќ кунад андар гаіи пирќ. 

 

Ва пири раъно мабош, ки гуфтаанд, ки пири раъно 
бадтар бувад ва бипаріез аз пирони нопок. Ва инсофи пирќ 
беш аз он бидеі, ки инсофи їавонќ, ки їавононро умеди 
пирќ бувад ва пиронро їуз марг умед набошад. Ва їуз марг 
умед доштани вай муіол бошад. Аз он ки чун ћалла сапед 
гашт, агар надараванд, ночора худ бирезад ва іамчунон мева, 
ки пухта гашт, агар начинанд, худ аз дарахт бияфтад. Чунон 
ки ман гуфтаам: 

 

Шеър 
 

Гар бар сари моі барниіќ пояи тахт, 
Гар іамчу Сулаймон шавќ аз давлату бахт. 
Чун умри ту пухта гашт барбандќ рахт, 
К-он мева, ки пухта шуд, бияфтад зи дарахт... 
 

Ва чунон дон, ки туро нагузоранд, то іамебошќ, чун 
іавасіои ту аз кор фурў монад ва дари биноиву гўёќ ва 
шунавоиву бўёќ ва ламсу завѕ іама бар ту баста шуд, на ту аз 
зиндагонии хеш шод бошќ ва на мардум аз зиндагонии ту ва 
бар мардумон вуболе гардќ. Пас марг аз чунон зиндагонќ 
беі. 

Аммо чун пир шудќ, аз муіолоти їавонон дур бош, ки 
іар кќ ба марг наздиктар, бояд ки аз муіолоти їавонќ дур 
бошад, ки мисол умри мардумон чун офтоб аст ва офтоби 
їавонон дар уфуѕи машриѕ бошад ва офтоби пирон дар 
уфуѕи маћриб. Ва офтобе, ки дар уфуѕи маћриб бувад, фурў-
рафта дон. Чунон ки ман гўям: 
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Султони їаіон дар кафи пирќ шуда оїиз 
Тадбири шудан кун ту, ки  шасту се даромад. 
Рўзат ба намози дигар омад ба іама іол 
Шаб зуд дарояд, ки намози дигар омад. 
 
Ва аз ин іам набояд, ки пир аѕлу феъли їавонон бошад. 

Ва бар пирон іамеша бараімат бош, ки пирќ беморист, ки 
кас ба аёдати ў наравад. Ва пирќ иллатест, ки іеї табиб 
доруи ў насозад, илло марг, аз баіри он ки пир аз ранїи пирќ 
наёсояд, то намирад. Ва іама иллате, ки ба мардум расад, 
агар намирад, андар он иллат іар рўз умеди беітарќ бувад, 
магар иллати пирќ, ки іар рўз бадтар бошад ва умеди 
беітарќ набувад. Ва аз баіри он ки дар китобе дидаам, ки 
мардќ то сиву чаіор сол іар соле бар зиёдат бувад ба ѕуввату 
таркиб. Пас аз сиву чаіор сол то чиіил сол іамчунон бипояд. 
Зиёдат ва нуѕсон нагирад, чунон ки офтоб миёни осмон 
бирасид, батиуссайр* бувад то фурў гаштан. Ва аз чиіил сол 
то панїоі сол іар соле дар худ нуѕсоне бинад, ки пор надида 
бошад. Ва аз панїоі то ба шаст дар іар моіе дар худ нуѕсоне 
бинад, ки дар моіи дигар надида бошад. Аз шаст то ба 
іафтод дар іар іафта дар худ нуѕсоне бинад, ки дар дигар 
іафта надида бошад. Ва аз іафтод то ба іаштод іар рўз дар 
худ нуѕсоне бинад, ки дќ надида бошад. Ва агар аз іаштод 
даргузарад, іар соат дар худ нуѕсоне бинад ва дардеву ранїе, 
ки дар дигар соат надида бошад. 

Ва іадди умр чиіил сол аст чун нардбони чиіилпоя бар 
рафтани беш роі наёбќ. Іамчунон ки баррафтќ, фуруд ойќ, 
бешак. Ва аз он їониб, ки баррафта бошќ, бояд омадан. Пас 
бахшиданќ касе бувад, ки іар соат дардеву ранїе дигар бад-ў 
пайвандад, ки дар соати гузашта набуда бошад. 

Пас, эй писар, ин шикояти пирќ бар ту дароз кардам, аз 
он ки мардум аз вай сахтгила аст. Ва ин на аїаб аст, ки пирќ 
душман аст ва аз душман гила бувад. Іамчунон ки ман 
гуфтам: 
 

                                                 
* Батиуссайр – сустрав. 
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Назм 
 

Агар кунам гила аз вай аїаб мадор аз ман, 
Ки вай балои ман асту гила бувад зи бало. 

 
Ва ту, эй писар, дўсттар касќ ва гилаи душманон бо 

дўстон кунанд. Арїу мин Аллоі48, ки ту низ гила бо 
фарзандони худ кунќ. Ва дар ин маънќ маро ду байт аст: 

 
 

Назм 
 

Оваі, гилаи пирќ пеши кќ кунам ман? 
К-ин дарди маро дору їуз тавба дигар нест. 
Эй пир, биё, то гила іам бо ту кунам ман, 
Зеро ки їавононро з-ин іол хабар нест. 

 
 

ІИКОЯТ 
 
Чунон ки аз їумлаи іоїибони падарам іоїибе* буд. 

Ўро іоїиби комил гуфтандќ. Пир буд ва аз іаштод 
баргузашта буд. Хост, ки аспе бихарад. Ройизе** ўро аспе 
овард фарбеіу некуранг ва дурустѕавоим. Іоїиб аспро 
бидиду писандид ва баіо фурў ниіод. Чун дандонаш бидид, 
аспи пир буд, нахарид. 

Марде дигар бихарид. Ман ўро гуфтам: 
– Ё іоїиб, ки асп, ки фалон бихарид, чаро ту нахаридќ? 
Гуфт:  
– Ў марде аст ва аз ранїи пирќ хабар надорад. Ва он 

асп бузургманзар аст. Агар ў бад-он ћарра шавад, маъзур аст. 
Аммо ман аз ранїу офати пирќ бохабарам ва аз заъфу офати 

                                                 
* Іоїиб – дарбон. 
** Ройиз – аспбон. 
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ў хабар дорам. Ва чун аспи пир харам, маъзур набошам. 
 

*  *  * 
Аммо, эй писар, їаід кун, то ба пирќ ба як їо маѕом 

кунќ, ки ба пирќ сафар кардан аз хирад нест. Хосса, 
марде, ки бенаво бошад, ки пирќ душманест ва бенавоќ 
душмани дигар. Пас бо ду душман сафар кардан на аз 
доноќ бувад. 

Аммо, агар ваѕте ба иттифоѕ сафаре афтад ё ба 
изтирор, агар Њаѕтаоло дар ћурбат ба ту раімат кунад ва 
туро сафари неку падид орад, беітар аз он, ки дар іазар***  
буда бошќ, іаргиз орзуи хонаи хеш макун ва зоду бум**** 
маталаб. Іамон їо ки кори худ бонизом дидќ, іамон їо 
маѕом кун ва зоду бум он їоро шинос, ки туро некуќ 
бувад. Іарчанд ки гуфтаанд: «Ал ватану умму-с-сонќ»49. 
Аммо ту бад-он машћул мабош ва равнаѕи кори худ бин, 
ки низ гуфтаанд: «Некбахтонро некии хеш орзу кунаду 
бадбахтонро зоду бум». 

Аммо чун худро равнаѕе дидќ ва шућле судманд ба 
даст омад, їаід кун то он шућли худро субот диіќ ва 
мустаікам гардонќ. Ва чун дар шућл субот ёфтќ, талаби 
бешќ макун, ки набояд, ки дар талаби бешќ кардан ба 
камтаре афтќ, ки гуфтаанд: «Чизе, ки неку ниіодаанд, 
накутар манеі, то ба тамаи муіол батар аз он наёбќ». 

Аммо андар рўзгори умр гузаронидан бетартиб мабош. 
Агар хоіќ, ки ба чашми дўсту душман бобаіо бошќ, бояд, ки 
ниіоду дараїаи ту аз мардуми омма падид бошад, бар газоф 
зиндагонќ макун ва тартиби худ нигоі дор ва мувосо***** 
 
 

 

                                                 
*** Іазар – сукунат дар як їо, акси «сафар». 
**** Зоду бум – зодгоі, ватан. 
 

 

***** Мувосо – созишу муросо. 
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БОБИ ДАІУМ 

АНДАР ХЕШТАНДОРЌ ВА ТАРТИБИ  
ХЎРДАН ВА ОИНИ ОН 

 
Бидон, эй писар, ки мардуми оммаро дар шућліои хеш 

тартибу авѕот падид нест ва ба ваѕту новаѕт нанигаранд. Ва 
хирадмандону бузургон іар кореро аз они худ ваѕте доранд, 
бисту чаіор соати шабонарўзќ ба коріои хеш бибахшанд. 
Миёни іар коре ваѕте ниіода ва іадду андоза падид карда, то 
коріои эшон ба якдигар наёмезад. Ва хидматгорони эшонро 
низ маълум бувад, ки ба іар ваѕт ба чќ кор машћул бояд 
будан, то шуѓліои эшон іама бар низом бошад. 

Аммо аввал таїрибати таом хўрдан бидон, ки одати 
мардумони бозорќ чунон аст, ки таом бештар ба шаб хўранд 
ва он сахт зиён дорад, доим бо тухма50 бошанд. 

Ва мардумони лашкарипешаро одат чунон аст, ки ваѕту 
новаѕт нанигаранд. Іар гоі ки ёбанд, бихўранд. Ва ин одати 
сутурон аст, ки іар гоі ки алаф ёбанд, бихўранд. 

Ва мардуми муіташам ва хос дар шабонрўзќ як бор 
беш таом нахўранд. Ва ин тариѕи хештандорќ аст. Валекин 
тан заиф гардаду беѕувват. Пас чунон бояд, ки мардуми 
муіташам бомдод ба хилват андак моя тановуле кунад ва он 
гоі берун ояду ба кадхудоии хеш машћул шавад, то намози 
пешин бикунад, он ваѕт низ, ки ротиб бошад, расида бошад. 

Ва он касон, ки бо ту таом хўранд, іозир фармой 
кардан, то бо ту таом хўранд. Аммо таом башитоб махўр. 
Оіиста бош. Ба сари хон бо мардумон іадис іамекун, чунон 
ки дар шарти ислом аст. Валекин сар дар пеш афканда дор ва 
дар луѕмаи мардумон манигар. 

 
ІИКОЯТ 

 
Шунидам, ки ваѕте Соіиб Исмоил ибни Аббод нон 

мехўрд бо надимону касони хеш, марде луѕмае аз коса 
бардошт. Мўе дар он луѕмаи ў буд. Мард намедид. Соіиб 
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бидид, гуфт: 
– Он мўй аз луѕма берун кун. 
Мард луѕма аз даст биниіод ва бархосту бирафт. 
Соіиб фармуд, ки бозоредаш. Соіиб пурсид, ки ё 

фалон, нон нохўрда аз хон чаро бархостќ? 
Мард гуфт: 
– Маро нони он кас нашояд хўрд, ки мўй дар луѕмаи 

ман бинад. 
Соіиб сахт хиїил шуд аз он сухан. 
 

*  *  * 
Аммо ту ба хештан машћул бош ва лахте диранг 

іамекун. Он гоі баъд аз он коса фармой овардан. Ва расми 
муіташамон ду гуна аст. Баъзе нахуст косаи хеш фармоянд 
ниіодан ва он гоі аз они дигарон. Ва баъзе нахуст косаи 
дигарон ниіанд ва он гоі аз они хеш. Ва ин тариѕи карам аст 
ва он тариѕи сиёсат. 

Ва фармой то косаи мулавван ниіанд. Яке туршу яке 
ширин. Чунон кун, ки чун аз хон бархезанд, бисёрхўру 
камхўр іама сер бошанд. Ва агар пеши ту хўрданќ буваду 
пеши дигарон набувад, аз пеши худ ба пеши дигарон фирист. 

Ва бар сари нон туршрўй мабош ва бо хонсолор ба хира 
їанг макун, ки фалон хўрданќ нек асту фалон бад аст, ки он 
сухан замоне дигар гуфта ояд. 

Чун тартиби нон хўрдан дониста шуд, тартиби шароб 
хўрданро бидон, ки онро іам ниіоде ва расмест. 
 
 

БОБИ ЁЗДАІУМ 
АНДАР ТАРТИБИ ШАРОБ ХЎРДАН ВА ШАРОИТИ ОН 

 
Шароб хўрданро нагўям, ки бихўр ва нагўям, ки махўр, 

ки їавонон ба ѕавли касе аз феъли їавонќ бознагарданд, ки 
маро низ бисёр гуфтанд ва шунидам, то баъд аз панїоі сол 
Эзид таъоло бар ман раімат карду маро тавба арзонќ дошт. 
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Аммо агар нахўрќ, суди ду їаіоне бо ту бувад... ва іам 
аз маломати халѕ раста бошќ. Ва аз ниіоду сирати беаѕлон 
ва аз афъоли муіол раста бошќ ва низ дар кадхудоќ бисёр 
тавфир ёбќ. 

Ва аз ин чанд рўй агар раћбат дар хўрдани он нанамоќ, 
сахт дўст дорам. 

Валекин їавонќ, донам, ки рафиѕони бад нагузоранд, 
ки нахўрќ ва бад-ин сабаб гуфтаанд: «Алваідату хайрун 

мин їалиси-с-суъи»51. Пас, агар хўрќ, боре дил бар тавба 
дор ва бар кирдори хештан пушаймон іамебош. Пас, ба іар 
іол, агар набиз (шароб) хўрќ, бояд ки бидонќ, ки чун бояд 
хўрдан. Аз он чи агар надонќ хўрдан,  заір аст ва агар донќ 
хўрдан, позаір* аст. 

Ва іама маъкулоту машрубот**, ки хўрќ, агар исроф 
кунќ, заір гардад ва аз ин сабаб гуфтаанд: 

 

Ки позаір заір аст, к-афзун шавад, 
К-аз андозаи хеш берун шавад. 

 
Пас, бояд ки чун нон хўрда бошќ, дарваѕт набиз нахўрќ, 

то се соат бигзарад. Ва се бор ташна шавиву об хўрќ. Пас, 
агар ташна нашавќ, миѕдори се соат пас аз нон хўрдан 
таваѕѕуф кун, аз он ки меъда, агарчи ѕавќ ва дуруст бошад, 
агарчи бе исроф таом хўрќ, ба іафт соат іазм кунад. Се соат 
бипазонад ва се соати дигар ѕуввати таом биситонад ва ба 
їигар расонад, то їигар ѕисмат кунад бар аішои* мардум аз 
он ки ѕуссоми ўст. Ва соате дигар  он нуѕлро, ки бимонад, ба 
рўда фиристад. Іаштум соат бояд, ки меъда холќ шуда 
бошад. Ва іар меъда, ки на чунин бувад, он кадуи пўсида 
бувад, на меъда. 

Пас гуфтам, ки се соат аз таом гузашт, набиз хўрќ, то 
дар меъда таом пухта бошад ва чаіор табъи ту насиби таом 

                                                 
* Позаір – доруи зидди заір. 
** Маъкулоту машрубот – хўрданиіову нўшиданиіо. 
* Аішо – узвіои  дарунии одам. 
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бардорад, он гаі набиз хўрќ, то іам аз шароб баіравар бошќ 
ва іам аз таом. 

Аммо оћози секќ52 хўрдан намози дигар кун, то чун 
маст шавќ, шаб даромада бошад ва мардумон мастии ту 
набинанд. 

Ва дар мастќ наѕалон** макун, ки наѕалон номаімуд 
бувад. Ва ба дашту боћ ба секќ хўрдан марав. Ва агар равќ, 
мастиро секќ махўр. Ба хона ой ва мастќ ба хона кун, ки он 
чи зери осмонаи хона тавон кард, зери осмон натавон кард, 
ки сояи саѕфи хона беітар ва пўшидатар аз сояи дарахт 
бувад. Аз он ки мардум дар чаіордевори хеш чун подшоіест 
дар мамлакати хеш ва андар саіро мардум чун ћарибе бувад 
андар ћурбат. Ва агарчи муіташам ћарибе бувад, пайдо 
бошад, ки дасти ћарибон то куїо расад. 

Ва іамеша аз набиз чунон паріез кун, ки іанўз ду-се 
набидро їой бувад. Ва паріез кун аз луѕмаи серќ ва аз 
ѕадаіи мастќ, ки сериву мастќ на іама дар шаробу таом аст, 
ки серќ дар луѕмаи бозпасин аст, чунон ки мастќ дар ѕадаіи 
бозпасин. Пас луѕмаи нону ѕадаіе шароб камтар хўр, то аз 
фузунии іар ду эмин шавќ. Ва їаід кун то іамеша маст 
набошќ, ки самараи секихорагон ду чиз аст: ё беморист ё 
махмур. Чун маст бувад, аз їумлаи девонагон бувад ва чун 
махмур бувад, аз їумлаи беморон бувад, ки хумор навъест аз 
беморќ. 

Пас чаро мувлаъ*** бояд буд ба коре, ки самараи вай ё  
 

беморќ бувад ё девонагќ. Ва ман донам, ки бад-ин суханон 
ту даст аз набиз бознадорќ ва сухани кас нашунавќ. 

 
 
 
 
 

                                                 
** Наќалон – аз љое ба љое рафтан. 
** *Мувлаъ – њарис. 
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ФАСЛ 
 

Боре то тавонќ пайваста сабуіќ* кардан одат макун. Ва 
агар ба иттифоѕ сабуіќ кунќ, ба авѕот кун, ки хирадмандон 
сабуіиро на ситуда доштаанд. 

Аввал шумии сабуіќ он бошад, ки намози бомдод аз ту 
фавт шавад. Ва агар іанўз бухори дўшин аз димоћи ту берун 
наёмада бошад, бухори имрўзин бо вай ёр шавад. Самараи 
вай їуз молихулиё53 набошад, ки фасоди ду муфсид беш аз 
фасоди як муфсид бошад. 

Дигар ба ваѕте ки мардумон хуфта бошанд, ту бедор 
бошќ ва чун мардумон бедор шаванд, ночор туро бибояд 
хуфт. Чун іама рўз нахусбќ ва іама шаб бедор бошќ, аъзои 
ту хаставу ранїур бошанд аз ранїи набизу аз ранїи бехобќ. 
Ва кам сабуіќ бувад, ки дар ў арбада набувад ё муіле карда 
наёяд, ки аз он пушаймонќ хезад ва ё харїе ба новоїиб карда 
наёяд. 

Аммо агар ваѕте ногоі сабуіќ кунќ ба узре возеі, раво 
бувад. Аммо нокарда беі, ки одате бад аст. 

 

 
 

ФАСЛ 
 

Ва агар ба набиз мувлаъ бошќ, одат макун, ки шаби 
одина набиз хўрќ. Іарчанд шаби одинаву шаби шанбе набиз 
набояд хўрд ба іеї ваѕт, аммо шаби одина аз баіри їамъи 
фардоинаро ва намози їумъаро. Ва низ ба як шаби одина 
нахўрќ, як іафта набиз хўрдан бар дили мардум ширин кунќ 
ва забони омма бар ту баста бошад ва андар кадхудоќ тавфир 
бувад. Аз он ки дар соле панїоі одина бувад, панїоірўза 
ихроїот тавфир карда бошќ. Ва їисму нафс ва аѕлу рўіи ту 
низ биёсояд, ки дар як іафта димоћу уруѕи* ту аз бухор 
малоъ** шуда бошад, андар он як шаб биёсояд ва холќ шавад. 
Андар осудани он як шаб ва іам сиіату ороиши тан бувад ва 

                                                 
* Сабуіќ – майхўрии пагоіќ барои дафъи хумор. 
* Уруѕ – рагіои бадан. 
** Малоъ – пур. 
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іам дар моли ту тавфир бошад. Пас одате, ки чунин панї 
фоида аз ў іосил шавад, ин одат ба кор бояд дошт. 

 
 

БОБИ ДУВОЗДАІУМ 

АНДАР МЕІМОНЌ КАРДАН ВА МЕІМОН  
 ШУДАН ВА ШАРОИТИ ОН 

 
Эй писар, мардумони бегонаро іар рўз меімон макун. 

Аз он ки іар рўз ба іаѕѕи меімон натавон расидан. Бинигар, 
то як моі чанд бор меімонќ тавонќ кардан. Он ки се бор 
тавонќ кардан, як бор кун ва се бор андар ў харї кун, то хони 
ту аз іама айбе мубарро*** бувад ва забони айбїўён бар ту 
баста бошад. Ва чун меімонон дар хонаи ту оянд, іар касро 
пешвоз мефирист ва таѕаррубе іамекун ва темори іар кас ба 
сазои ў медор. Чунон ки Бўшакури Балхќ гўяд: 

 
Шеър 

 

Агар дўст меімон бувад ё на дўст, 
Шабу рўз темори меімон накўст. 

 
Агар ваѕти мева бувад, пеш аз таом меваіои тару хушк 

пеш ор, то бихўранд. Ва як замон таваѕѕуф кун ва он гаі 
хўрданиіо овар. 

Ва ту манишин, то он гоі, ки меімонон бигўянд як 
бору ду бор, ки бинишин. Он гоі, бо эшон мусоадат кун ва 
нон бихўру фурўтар аз іама кас нишин. Магар меімони 
бузург бошад, ки нишастан мумкин набувад. 

Ва аз меімонон узр махоі, ки узр хостан табъи 
бозориён бувад. Ва іар соат магўй: «Эй фалон, нон нек бихўр 

                                                 
*** Мубарро – холќ. 
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ва іеї намехўрќ. Шарм мадор, ки аз їиіати ту чизе карда 
натавонистам кардан. Иншоаллоі, ки баъд аз ин узри оніо 
бихоіем». 

Ин на суханони муіташамон бувад. Ин лафзи касе 
бувад, ки ба соліо меімоне як бор кунад аз їумлаи бозориён, 
ки аз чунин гуфтор мардум шармсор шаванд ва нон 
натавонанд хўрдан ва нимсер аз хон бархезанд. 

Ва моро ба Гелон расме накуст. Чун меімонро ба хона 
баранд, хон биниіанд ва кўзаіои об іозир кунанд. Ва 
меімонхудой* ва пайвастагони ў аз он їо бираванд, магар як 
тан аз їойи дур бозистад аз баіри коса ниіодан, то меімон 
чунон ки хоіад, нон бихўрад. Он гаі мизбон пеш ояд. Ва 
расми араб низ чунин аст... 

 
ІИКОЯТ 

 
Чунин шунидам, ки Ибни Муѕла54 Наср ибни Мансури 

Тамимиро амали Басра дод. Соли дигар бозхонданд ва іисоб 
карданд. Моле бисёр бар вай боѕќ омад. Писари Муѕла гуфт: 

– Ин мол бигзор ё ба зиндон рав. 
Наср гуфт: 
– Ё мавлоно, маро мол іаст, валекин ин їо іозир нест. 

Як моі маро амон деі то бад-ин миѕдор маро ба зиндон 
набояд рафт. 

Писари Муѕла донист, ки он мардро тоѕати он мол іаст 
ва рост мегўяд, гуфт: 

– Аз амирулмуъминин фармон нест, ки ту боз їое равќ, 
то ин мол бигзорќ. Акнун іам ин їо дар саройи ман дар 
іуїрае бинишин ва ин як моі меімони ман бош. 

Наср гуфт: 
– Фармонбардорам. 
Дар сарои Ибни Муѕла маібус бинишаст. Ва ѕазоро 

аввали рамазон буд. Чун шаб андар омад, Ибни Муѕла гуфт: 

                                                 
* Мењмонхудой – соіиби меімон. 
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– Фалонро биёред, то іар шаб бо мо рўза бикушояд. 
Филїумла ин Наср як моіи рамазон пеши ў ифтор кард. 

Чун ид карданд ва рўзе чанд баромад, писари Муѕла кас 
фиристод, ки он мол дер меоранд, тадбири ин кор чист? 

Наср гуфт: 
– Ман зар додам. 
Писари Муѕла гуфт: 
– Киро додќ? 
Гуфт: 
– Ба ту додам. 
Писари Муѕла дар тира шуд, Насрро бихонду гуфт: 
– Эй хоїа, ин зар киро додќ? 
Наср гуфт: 
–Ман зар надода, валекин ин як моі нони туро ройгон 

бихўрдам. Моіе бар хони ту рўза кушодам ва меімони ту 
будам. Акнун, чун ид омад, іаѕѕи ман ин бошад, ки аз ман 
зар хоіќ. 

Писари Муѕла хандиду гуфт: 
– Хат биситону ба саломат бирав, ки он мол ба 

дандонмузд55 ба ту додам. Ва ман он зарро аз баіри ту 
бигузорам. 

Наср бад-ин сабаб аз мусодара бираст. 
 

*  *  * 
Пас аз мардум миннатпазир ва тозарўй бош. Аммо 

набид кам хўр ва пеш аз меімонон маст машав. 
Чу донќ, ки меімонон ниммаст шуданд, он гоі аз 

хештан сукре* іаменамой ва ёди мардум іамегир ва 
хушхулѕиву тозарўйќ іамекун. Аммо беіудаханда мабош, ки 
беіуда хандидан дувуми девонагист, чунон ки кам хандидан 
дувуми сиёсат ва хештандорист, чӣ гуфтаанд, ки хандаи 
беіудаву беваѕт гиря бувад. 

Чун меімон маст шавад ва бихоіад рафтан, яке ду бор 
хоіиш кун ва тавозуъ намой ва магузор, ки биравад. Сеюм 

                                                 
* Сукр – мастќ. 
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бор рухсат деі, то биравад. 
Ва агар чокарони ту хатое бикунанд, даргузор ва пеши 

меімонон бо эшон итоб макун ва рўйтурш мабош ва бо эшон 
їанг макун, ки ин нек нест ва он нек аст. Агар чизе туро 
нописандида ояд, бори дигар чунон мафармо кардан, бад-ин 
як бор сабр кун. Ва агар меімони ту іазор муіол бикунаду 
бигўяд, аз вай бардору хидмати вай бузург дор. 

 
 

ІИКОЯТ 
 
Чунон шунидам, ки ваѕте Муътасими56 халифа 

муїримеро гардан іамефармуд задан пеши хеш, он мард 
гуфт: 

– Ё амиралмуъминин, ба іаѕѕи Худои азза ва їалла, 
маро як шурбат об деіу меімон кун. Ва он гаі іар чќ хоіќ 
мекун, ки сахт ташна шудаам. 

Муътасим бар іукми савганд фармуд  то ўро об диіанд. 
Чун ўро об доданд, ба расми араб гуфт: 

– Кассара а-л-лоіу хайран57, ё амиралмуъминин. 
Меімони ту будам бад-ин як шурбати об. Акнун аз тариѕи 
мардумќ меімон куштан воїиб накунад. Маро мафармой 
куштан ва афв кун, то бар дасти ту тавба кунам. 

Муътасим гуфт: 
– Рост гуфтќ, іаѕѕи меімон бузург аст. Туро афв 

кардам, беш аз ин хато макун. 
 

*  *  * 
Аммо бидон, ки іаѕѕи меімон доштан воїиб аст, 

валекин іаѕѕи меімоне, ки ба іаѕшиносќ арзад. На чунон ки 
іар ѕаллошеро ба хона барќ ва он гоі чандон икром кунќ, ки 
ин меімони ман аст. Бидон, ки ин таѕаррубу дилдорќ бо кќ 
бояд кардан. 
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ФАСЛ 
 

Ва пас агар меімон шавќ, меімони іар касе машав, ки 
іишматро зиён дорад. Ва чун равќ, гурусна марав ва сер низ 
марав, то нон битавонќ хўрдан ва мизбон наёзорад. Ва махўр 
ва агар ба ифрот хўрќ, зишт бошад. 

Ва чун дар хонаи мизбон равќ, їое нишин, ки їойи ту 
бошад. Ва агарчи хонаи ошноён буваду туро густохќ 
набошад ва дар он хона бар сари нону бар сари набиз 
корафзоќ макун ва бо чокарони мизбон магўй, ки эй фалон, 
он табаѕу он коса фалон їой неі, яъне ки ман аз ин хонаам. 

Меімони фузул* мабош ва ба нону косаи мардум 
таѕарруб манамой ва чокарони хешро навола мадеі, ки 
гуфтаанд, ки «аззиллату зиллатун»58. 

Ва масти хароб машав. Чунон кун, ки дар роі, ки равќ, 
мастии ту надонанд. Чунон маст машав, ки аз чеіраи 
одамиён бигардќ. Мастќ ба хонаи хеш кун. Агар филмасал як 
ѕадаі набиз хўрда бошќ ва чокарони ту сад гуноі бикунанд, 
касро адаб мафармой кардан. Агарчи муставїиби адаб 
бошанд, ки іеї кас он аз рўйи адаб нашуморад. Гўянд арбада 
іамекунад. 

Іар чќ хоіќ, набиз нохўрда мекун, то донанд, ки он 
ѕасдест на муарбадист**, ки аз маст іама чизе ба арбада 
шуморанд. Чунон ки гуфтаанд: «Алїунуну фунуонун»59. 

Девонагќ гуна-гуна аст. Арбада низ гуна-гуна аст, ки 
мастќ іам навъе аз девонагист. Ва бидон, ки дар мастќ бисёр 
даст задану пой кўфтан ва хандидану гиря кардан ва суруд 
гуфтану нуѕл хўрдан ва сухан гуфтану хомўш будан ва бисёр 
таѕаррубу хидмат кардан ин іама арбада аст ё їунун. 

Пас аз ин іар чќ гуфтам, паріез кун ва пеши іеї бегона 
масту хароб машав, магар пеши аёлон ва бандагони хеш. Ва 
агар аз мутрибон самое хоіќ, іама роііои сабук махоі, то ба 
раъноиву сабукќ мансуб набошќ. Іарчанд ки їавонон 
роііои сабук хоіанд. 

                                                 
* Фузул –донотарош; касе, ки ба коріои дигарон дахл мекунад. 
** Муарбадќ – арбадаїўй, серїанїолќ. 
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БОБИ СЕЗДАІУМ 

АНДАР МАЗОІ ВА НАРДУ  
ШАТРАНЇ ВА ШАРОИТИ ОН 

 

Бидон, эй писар, ки гуфтаанд: «Алмузоіу муѕад-
диматш-шарри»60, яъне, мазоі пешрави іама офатіост. То 
битавонќ, аз мазоіи сард іазар кун. Ва агар мазоі кунќ, боре 
дар мастќ макун, ки шарру ошўби беш хезад. Ва аз мазоіи 
нохушу фуіш гуфтан шарм дор андар мастиву іушёрќ, 
хосса, дар нарду шатранї, ки дар ин іар ду шућл мардум 
зуїртар бошанд, мазоі камтар таіаммул тавонанд кардан. 

Ва нарду шатранї бисёр бохтан одат макун. Ва агар 
бозќ, ба авѕот боз ва ба гарав мабоз, магар ба мурће ё ба 
гўсфанде, ё ба меімонќ ё ба муіаѕѕаре* аз муіаѕѕарот. Ва ба 
дирам мабоз, ки ба дирам бохтан беадабист ва муѕомирќ** 
бувад. Ва агарчи нек донќ бохтан, бо касе, ки бо муѕомирќ 
маъруф бувад, мабоз, ки ту низ ба муѕомирќ маъруф гардќ. 
Ва агар бо касе маъруфтару муіташамтар аз худ бозќ, нарду 
шатранї адаб аст. Бояд ки ту аввал даст ба муіра наниіќ, то 
аввал іариф он чќ бихоіад, баргирад. Ва агар нард бозќ, 
аввал каъбатайн*** ба іариф деі ва шатранї дасти аввал бад-
ў деі. 

Аммо бо мастон ва туркону муарбидон ва ходимону 
занон ва кўдакону гаронїонон ба гарав мабоз, то арбада 
нахезад. Ва бар наѕши каътабайн бо іариф їанг макун ва 
савганд махўр, ки ту фалон захм задќ. Ва агарчи савганди ту 
рост бошад, мардум ба дурўћ бидоранд. 

Ва асли іама шарриву арбада мазоі кардан аст. Ва 
паріез кун аз мазоі кардан, іарчанд ки мазоі кардан на айб 
аст ва на базаі*, ки расул низ мазоі кардааст... 

Мазоі шояд кард. Валекин фуіш нашояд гуфт. Пас, 
агар гўйќ, боре камтар гўй. Ва агар зарурат бошад, боре он 
чи гўйќ, бо іамсарони хеш гўй, агар їавобе гўянд, боре айбе 

                                                 
* Муіаќѕар – чизи камарзиш, хурд. 
** Муѕомир – ѕиморбозќ. 
*** Каъбатайн – ду донаи устухонќ дар бозии нард 
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набувад. Ва іар іазле, ки гўйќ, їиддомез гўй ва аз фуіш 
паріез кун. Іарчанд мазоі беіазл набувад, аммо їидде бояд, 
ки бувад, ки хоркунандаи іама ѕадріо мазоі аст. Іар чќ гўќ, 
ночор бишнавќ. Ва аз мардумон іамон чашм дор, ки аз ту ба 
мардумон расад. Аммо бо іеї кас їанг макун, ки їанг кардан 
на кори муіташамон аст, балки кори занону кўдакон аст. Пас 
агар иттифоѕ афтад, ки бо касе їанг орќ, іар чќ бидониву 
битавонќ гуфтан, магўй. Їанг чандон кун, ки їойи оштќ 
бимонад. Ва якбора лаїуїу** беозарм мабош. Ва аз одати 
мардумони фурўмоя бадтарин одате лаїуїиву беозармист ва 
беітарин одат мутавозеќ, ки мутавозеќ неъмати эзидист, ки 
кас бар вай іасад набарад. 

Ва ба іар сухане магў, ки «эй мард». Чќ іар ки «эй 
мард» гўяд, бе іуїїат мардро аз мардќ бозафканад. 

Аммо секќ хўрдану мазоі кардан ва ишѕ бохтан ин 
іама кори їавонон аст. Чун ту андозаи коріо нигаі дорќ, бар 
некутарин ваїіе битавон кардан, чунон ки мардум басе 
маломате накунанд. Чун дар боби шароб хўрдану мазоі ва 
нарду шатранї сухане чанд шуд, ночор дар боби ишѕ 
варзидан іам бибояд гуфт ва шаріу шароити он. Надонам, ки 
ту ба їой тавонќ овардан ё на, ки бо дил доварќ кардан коре 
душвор аст. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
*Базањ – гуноњ.  

 **Лаїуї – ситезакор. 
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БОБИ ЧОРДАІУМ 

АНДАР ИШЅ ВАРЗИДАН ВА РАСМИ ОН 
 
Бидон, эй писар, то касе латифтабъ набувад, ошиѕ 

нашавад. Аз он ки ишѕ аз латофати табъ хезад ва іар чќ аз 
латофат хезад, бешак, латиф бувад, чќ гуфтаанд: «Ман 
ашбаіа абоіа фа мо залама»61. Чун ў латиф бувад, ночор дар 
табъе латиф тавонад овехтан. 

 
Байт 

 
Ин ишѕ латиф асту латифќ хоіад, 
Іар їо, ки равад, чу худ зарифе хоіад. 

 
Набинќ, ки їавонон бештар ошиѕ шаванд аз пирон. Аз 

он ки табъи їавонон латифтар аз табъи пирон аст. Ва низ іеї 
ћализтабъу гаронїон ошиѕ нашавад, аз он ки ин иллатест, ки 
хафифрўіонро бештар афтад. 

Аммо ту їаід кун, то ошиѕ нашавќ. Агар гарониву агар 
латиф аз ошиѕќ бипаріез, ки ошиѕќ кори бобалост, хосса, 
іангоми муфлисќ, ки муфлисе, ки ошиѕќ варзад, іар оина 
дар хуни худаш рафта бошад. Бидон, ки ошиѕиву муфлисќ 
мутлаѕо їон кандан аст. Хосса, ки пир бувад. Аз он ки пирро 
їуз ба сим ћараз іосил нагардад. Чунон ки ман гўям. 

                                     
Рубоќ 

 
Бе сим будам бар ман аз он омад дард 
В-аз бесимќ бимондам аз рўйи ту фард. 
Дорам масале ба іоли хеш андар х(в)ард, 
«Бе сим зи бозор тиіќ ояд мард». 

 
Пас, агар ба иттифоѕ ваѕте туро бо касе хуш афтад, 

асири дил мабош. Пайваста табъро бо ишќ бохтан маёмўз ва 
доим мутобеи шаіват мабош, ки ин на кори хирадмандон 
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бувад. Аз он ки мардум дар ишѕ ё дар висол бошанд ё дар 
фироѕ. 

Ва бидон, ки яксола роіати висол ба яксоата ранїи 
фироѕ наарзад, ки сар то сари ошиѕќ ранї асту дарди дил ва 
меінат, іарчанд дарде хуш аст. Аммо агар дар фироѕ бошќ, 
дар азоб бошќ. Ва агар дар висол бошќ ва маъшуѕа аз дили 
ту хабар дорад, худ аз нозу хўйи бади ў ва бими фироѕ 
хушии висол надонќ. Пас, агар висоле бувад, ки баъд аз он 
фироѕ хоіад буд, он висол аз фироѕ бадтар бувад. 

Ва агар масал маъшуѕаи ту фариштаи муѕарраб аст, ки 
ба іеї ваѕт аз маломати халѕон раста набошќ ва мардум 
іамеша дар мусовии ту бошанд ва дар накуіиши маъшуѕи 
ту. Аз он ки одати халѕ чунин аст. 

Пас, хештанро нигоі дор ва аз ошиѕќ паріез кун, ки 
хирадмандон аз чунин кор паріез тавонанд кард. Аз он чи 
мумкин нагардад, ки ба як дидор касе бар касе ошиѕ шавад. 

Аввал чашм бувад, он гаі дил писандад. Чун дил 
писанд кард, табъ бар-ў моил шавад, он гоі дил мутаѕозии* 
дидори ў бошад. 

Агар ту шаівати хешро дар амри дил кунќ ва дилро 
мутобеи шаіват гардонќ, тадбири он кунќ, ки як бори дигар 
ўро бубинќ. Чун дидор дубора шавад ва табъ бад-ў музоаф** 
гардад ва іавои дил ћолибтар шавад, пас ѕасди дидори сегон 
кунќ. Чун сеюм бор дидќ ва дар іадис омад ва сухан гуфт ва 
їавоб шунид. Хар рафту расан бурд ва дарећо чанбар. 

Пас аз он агар хоіќ, ки хештанро нигоі дорќ, натавонќ 
дошт, ки кор аз дасти ту рафта бошад. Іар чќ рўз ояд, балои 
ишѕ зиёдат шавад ва туро мутобеи дил бояд буд. Аммо агар 
аз дидори аввал хештанро нигаі дорќ, чун дил таѕозо кунад, 
хирадро ба дил муваккал*** кунќ ва беш номи ў набарќ ва 
хештан ба чизе машћул кунќ ва їойи дигар истифроћи 

                                                 
* Мутаѕозќ – талабгор. 
** Музоаф – дучандон, ду баробар. 
*** Муваккал – посбон. 



73 
 

шаіват кунќ ва чашм аз дидори ў барбандќ, ки іама ранї як 
іафта бувад ва беш ёд наёяд, зуд худро аз он бало битавонќ 
раіонид. Валекин ин на кори іама кас бувад. Ва марде бояд 
бо аѕли тамом, ки ин битавонад кард. Ва агар марди комили 
оѕил бувад, ўро ин іол худ наяфтад ва агар иттифоѕан ногоі 
рўй намояд, ба аѕл дафъи он тавонад кард. Аз баіри он ки 
ишѕ иллат аст. Чунон ки Муіаммад Закариё дар «Таѕосимул 
илал» ёд кардааст, ки сабаби иллати ишѕ ва доруи ишѕ чун 
рўза доштани пайваста бувад ва бори гарон кашидан ва 
сафари дароз кардан ва доим хештанро дар ранї доштан ва 
таматтуъ кардани бисёр ва он чӣ бад-ин монад. 

Аммо агар касеро дўст дорќ, ки туро аз хидмату дидори 
ў роіате бошад, раво дорам. Чунон ки шайх Абўсаиди 
Абулхайр62 гўяд, ки одамиро аз чаіор чиз ногузир бувад; 
аввал ноне, дувум хулѕоне, сеюм вайроне, чаіорум їононе. 
Ва іар касеро ба іадду андозаи ў аз рўйи іалол. 

Аммо дўстќ дигар асту ошиѕќ дигар. Дар ошиѕќ касро 
ваѕти хуш набошад, іарчанд он ошиѕ байте мегўяд: 

                                         
Назм 

 
Ин оташи ишѕи ту хуш аст, эй дилкаш, 
Іаргиз дидќ оташи сўзандаи х(в)аш. 

 
Бидон, ки дар дўстќ мардум іамеша бо ваѕте хуш 

бошад ва дар ошиѕќ доим дар меінат бошад. Агар хоіќ, ки 
ба їавонќ ишѕ варзќ, охир узре бошад. Іар кќ бингараду 
бидонад, маъзур дорад. Гўяд їавон аст. 

Ва їаід кун, то ба пирќ ошиѕ нашавќ, ки пирро іеї 
узре набошад. Ва агар чунон ки аз їумлаи мардумони ом 
бошќ, кор осонтар бошад. Пас, агар подшоі бошиву пир 
бошќ, зиніор то аз ин маънќ андеша накунќ ва ба зоіир дил 
дар касе набандќ, ки подшоіро ба пиронасар ишѕ бохтан 
сахт коре душвор бошад. 

 



74 
 

                                          ІИКОЯТ 
 
Ба рўзгори їадди ман Шамсулмаолќ хабар доданд, ки 

дар Бухоро бозаргоне ћуломе дорад, баіои вай ду іазор 
динор. 

Аімади Сућдќ пеши амир ин іикоят бикард. Амирро 
гуфт: 

– Маро кас бояд фиристод, то ин ћуломро бихарад. 
Амир гуфт: 
– Туро бибояд рафт. 
Пас, Аімади Сућдќ ба Бухоро омад ва наххосро* бидид 

ва бигуфт, то ћуломро іозир карданд ва ба іазору дувист 
динор бихарид ва ба Гургон овард. 

Амир бидиду биписандид ва ин ћуломро дастордорќ 
дод. Чун даст бишустќ, дастор ба вай додќ, то даст хушк 
кардќ. Чанд гоі баромад. Рўзе амир даст бишустќ. Ин ћулом 
дастор ба вай дод. Амир даст пок кард ва дар ћулом 
іаменигарист. Баъд аз он ки даст хушк карда буд, іамчунон 
даст дар дастор іамемолид ва дар ин ћулом менигарист. 
Магар вайро хуш омада буд дидори вай. Дастор боздод ва 
замоне аз ин іол бигузашт. Абулаббос Ћонимиро гуфт: 

– Ин ћуломро озод кардам ва фалон деіро ба ў 
бахшидам. Маншур бинавис ва аз шаір духтари кадхудоро аз 
баіри ў бихоі ва бигўй, то вай дар хона бинишинад, то он 
гоі ки мўйи рўй барорад. Он гоі пеши ман ояд. 

Абулаббоси Ћонимќ вазир буд, гуфт: 
– Фармон Худойрост. Аммо агар раъйи Худованд 

иѕтизо кунад, бандаро бигўед, ки маѕсуд аз ин сухан чист? 
Амир гуфт: 
– Имрўз іол чунину чунон буд ва сухани зишт бошад, 

ки подшоіе іафтодсола ошиѕ шавад ва маро аз баъди іафтод 
сол іафтодсола бандагони Худои таоло машћул бояд буд ва 
ба салоіи раияту лашкар ва мамлакати хеш ман ба ишѕаш 

                                                 
* Наххос – ћуломфурўш. 
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машћул бошам. На наздики Іаѕ таоло маъзур бошам, на 
наздики халѕон. 

 
                                             *  *  * 

Бале, їавон іар чќ бикунад, маъзур бошад. Аммо 
якбора ба зоіир ошиѕ набояд буд, іарчанд їавон бошќ, бо 
тариѕи іикмату іишмат ва сиёсат бош, то халал дар мулк роі 
наёбад. 

 
                                              ІИКОЯТ 

 

Шунидам, ки ба Ѓазнин даі ћулом буд ба хидмати 
Султон Масъуд ва іар даі їомадорони хос буданд. Аз он даі 
ћулом якеро Нўштегин ном буд. Султон Масъуд ўро баћоят 
дўст доштќ ва чанд сол аз ин іадис баромад. Іеч кас 
надонист, ки маъшуѕи Масъуд кист, аз баіри он ки іар атое, 
ки бидодќ, іамаро іамчунон додќ, ки Нўштегинро, то іар 
касе напиндоштќ, ки маъшуѕи Султон Масъуд ўст. 

То аз ин іадис панї сол баромад ва іеч касро иттилоъ 
наяфтод аз озоду банда, то рўзе гуфт: 

– Іар чӣ падари ман Аёзро дода буд, аз иѕтоу маош 
Нўштегинро маншур диіед. 

Он гоі мардумон бидонистанд, ки ћарази ў Нўштегин 
будааст. 

Акнун, эй писар, іарчанд ки ман ин іама гуфтам, агар 
туро иттифоѕи ишѕ афтад, донам, ки ба ѕавли ман кор 
нахоіќ кард ва ман ба пиронасарќ байте мегўям. 



76 
 

 

                                             Шеър 
 

Іар одамие, ки іаййи нотиѕ бошад, 
Бояд, ки чу Узрову чу Вомиѕ бошад. 
Іар к-ў на чунин бувад, мунофиѕ бошад, 
Мардум набувад, іар кќ на ошиѕ бошад. 

 
Іарчанд ки ман чунин гуфтаам, ту бад-ин дубайтии 

ман кор макун. Їаід кун, то ошиѕ набошќ. Пас, агар касеро 
дўст дорќ, боре касеро дор, ки биярзад ва маъшуѕ Батлимусу 
Афлотун набошад, лекин бояд, ки андак хубќ бибошадаш ва 
донам, ки Юсуфи Яъѕуб набошад, аммо іам малоіате 
бибояд, ки дар вай бошад, то баъзе забони мардумон баста 
шавад ва узри ту маѕбул доранд, ки халѕон аз ћайбат кардан 
ва аз айб їустани якдигар форић набошанд. Чунон ки якеро 
гуфтанд, ки айб дорќ? 

Гуфт: – На. 
Гуфтанд: – Айбїўй дорќ? 
Гуфт: – Бисёр. 
Гуфтанд: – Чунон дон, ки маъюбтарин кас туќ. 
Аммо агар ба меімонќ равќ, маъшуѕро бо худ мабар. 

Агар барќ, пеши бегонагон бад-ў машћул мабош ва дил дар 
вай баста мадор, ки ўро касе натавонад хўрдан. Ва мапиндор, 
ки ў ба чашми іама кас чунон намояд, ки ба чашми ту. 
Чунон ки шоир гуфт: 

 
                                          Назм 

 
Эй войи мано, гар ту ба чашми іама касіо 
З-ин гуна намоќ, ки ба чашми мани дарвеш. 

 
Чунон ки ба чашми ту некутар аз іама касіо намояд, 

бошад, ки ба чашми дигарон зишттар намояд. Ва низ іар 
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замон ўро дар маїлис мева мадеі ва тафаѕѕуд* макун. Ва іар 
соат ўро махону дар гўши вай хира сухане магўй, яъне ки 
суду зиён мегўям, ки мардумон донанд, ки бо вай чизе 
нагуфтќ. 
 
 

БОБИ ПОНЗДАІУМ 

АНДАР ТАМАТТУЪ КАРДАН 
 
Бидон, эй писар, агар касеро дўст дорќ, дар мастиву 

іушёрќ пайваста бад-ў машћул мабош, ки он нутфа, ки аз ту 
їудо гардад, маълум аст, ки тухми їонќ ва шахсќ бувад ба 
іар боре. Пас, агар кунќ, дар мастќ макун, ки ба мастќ зиёни 
кори ту бувад. Аммо ба ваѕти хумор савобтар ва беітар ояд. 
Ва ба іар ваѕте ки ёд ояд, бад-он машћул мабош, ки он 
баіоим** бувад, ки ваѕти іар шућле надонад, іар ваѕт ки 
мебояд, бикунад. Бояд ки одамиро ваѕте пайдо бувад, то 
фарѕ бувад миёни вай ва баіоим… 

Њамчунон ки гуфтам, ки муїомаати бисёр кардан зиён 
дорад, нокардан низ зиён дорад. Пас іар чӣ кунќ, бояд ки ба 
иштиіо кунќ ва ба такаллуф накунќ, то зиён камтар дорад. 
Аммо баиштиіо ва беиштиіо паріез дар гармои гарм ва дар 
сармои сард, ки дар ин ду фасл зиёнкортар бошад, хосса 
пиронро. Ва аз іама фасліо дар фасли баіор созгортар 
бошад, ки іаво муътадил бошад ва чашміоро об зиёдат 
бошад ва їаіон рўй ба хушќ дорад. 

Пас чун олами кабир ончунон шавад аз таъсири вай бар 
мо, ки олами саћир аст, іамчунон шавад, табоеъ, ки дар тани 
мо мухталиф аст, муътадил шавад. Хун андар рагіо зиёдат 
шавад, манќ дар пуштіо зиёдат шавад. Беѕасдии мардум 
муітоїи муошират ва таматтуъ*** гардад. 

                                                 
* Тафаќќуд – мењрубонї. 
** Баіоим – іайвонот. 
***Таматтуъ – лаззат бурдан. 
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Пас чун иштиіо табиати содиѕ шавад, он гоі зиён 
камтар дорад ва раг задан низ іамчунон. Пас, то битавонќ, 
дар гармои гарм ва сармои сард раг мазан ва агар хун зиёдат 
бинќ андар тан, таскин кун ба шаробіо ва таоміои мувофиѕ 
ва мухолиф чизе махўр…Ва дар ин боб сухан мухтасар омад, 
ки киро накунад. 

 

 
БОБИ ШОНЗДАІУМ 

АНДАР ОИНИ ГАРМОБА РАФТАН 
 
Бидон, эй писар, ки чун бар гармоба равќ, ба серќ 

марав, ки зиён дорад ва дар гармоба низ ба їимоъ кардан 

машћул мабош. Албатта, хосса дар гармобаи гарм. 
Муіаммад Закариёи Розќ гўяд: 

– Аїаб касе, ки дар гармоба їимоъ кунад ва муфоїо дар 

ваѕт намирад. 
Аммо гармоба сахт хуб чизе аст ва шояд гуфт, ки то 

іакимон биноіо ниіодаанд, аз гармоба чизе беітар 

насохтаанд. Лекин бо іама некќ іар рўз ба гармоба рафтан 
суд надорад, балки зиён дорад, ки аъсобу мафосил* нарм 

кунад ва сахтии вай бибарад. Ва табиат одат кунад іар рўз ба 

гармоба шудан, чун як рўз наёбад, он рўз чун беморе бошад 
ва андоміо дурушт шавад. 

Пас, чунон бояд, ки іар ду рўзе як бор шавќ, то іам 

танро суд дораду іам ба раъноќ мансуб накунанд. 

Ва чун зимистону тобистон  дар гармоба равќ, аввал 

дар хонаи сард як замон таваѕѕуф кун, чунон ки табъ аз вай 

іаззе биёбад. Он гоі дар хонаи миёна рав ва он їо як замон 
бинишин, то аз он хона низ баіра биёбќ. Он гоі дар хонаи 

гарм рав ва он їо як замон бинишин, то іаззи хонаи гарм низ 

биёбќ. Чун гармии гармоба дар ту асар кард, дар хилватхона 

                                                 
* Аъсобу мафосил – асабіо ва бандіои устухоніои бадан. 
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рав ва сар он їо бишўй. 

Ва бояд, ки дар гармоба бисёр маѕом накунќ ва оби 

сахт гарму сахт сард бар худ нарезќ, бояд ки муътадил 
бошад. Ва агар гармоба холќ бувад, ћанимате бузург бошад. 

ки іукамо гармобаи холиро ћанимат донанд аз їумлаи 

ћаниматіои бузург. 
Чун аз гармоба берун ойќ, мўйро сахт хушк бояд 

кардан, он гоі берун рафтан, ки бо мўйи тар ба роі рафтан на 

кори хирадмандон бошад ва на аз они муіташамон. Ва низ аз 

гармоба берун омада, бо мўйи тар пеши муіташамон рафтан 

нашояд, ки дар шарти адаб нест. 

Нафъу зарари гармоба ин аст, ки гуфтам. Аммо дар 
гармоба аз об хўрдану фуѕѕоъ* хўрдан паріез кун, ки сахт 

зиён дорад ва истисѕо63  оварад, магар сахт махмур бошќ, он 

гоі раво бувад, ки сахт андак ташнагиву таскини хуморро, то 
зиён камтар дорад. 

 

БОБИ ІАБДАІУМ 

АНДАР ХУФТАНУ ОСУДАН 
 

Бидон ва огоі бош, эй писар, ки расми іакимони Рум 
он аст, ки аз гармоба берун оянд, то замоне дар маслахи** 

гармоба нахуспанд, берун наёянд. Ва іеї ѕавми дигарро ин 

расм нест. 
Аммо іукамо хобро мавтуласћар*** хонанд, аз он ки чӣ 

хуфтаву чӣ мурда іеї дуро аз олам огоіќ нест, ки ин мурдаест 

бонафасу он мурдаест бенафас. Ва бисёр хуфтан одати 
носитуда аст, танро коіил кунад ва табъро шўрида кунад ва 

сурати рўйро аз іол ба беіолќ барад, ки панї чиз аст, ки чун 

ба мардум расад, даріол сурати рўйро мутаћаййир кунад: яке 

                                                 
* Фуѕѕоъ – нўшокие, ки аз їав ё биринї тайёр мекарданд. 
** Маслах – хонаи либоскашќ, дар њаммом. 
*** Мавтуласћар – марги хурд. 
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нишоти ногаіон ва яке ћами муфоїо ва яке хашм ва яке хоб ва 

яке мастќ. Ва шашум пирист, ки чун мардум пир шавад, аз 

сурати хеш бигардад ва он навъи дигар аст. 
Аммо мардум, то хуфта бошад, на дар іукми зиндагон 

бувад ва на дар іукми мурдагон. Чунон ки бар мурда ѕалам 

нест****, бар хуфта низ ѕалам нест. Чунон ки гуфтаам: 
 

                                          Шеър: 

 

Іарчанд ба їафо пушти маро додќ хам, 

Ман меіри ту дар дилам нагардонам кам. 

Аз ту ба їафо набуррам, эй шуірасанам, 
Ту хуфтаву бар хуфта наронанд ѕалам. 

 

Іамчунон ки хуфтани бисёр зиёнкор аст, нохуфтан іам 
зиён дорад, ки агар одамќ іафтоду ду соат, яъне се 

шабонарўз ба ѕасд бигузорад ва нахуспад ё ба ситам бедор 

доранд, он касро бими марг бошад. 
Аммо іар кореро андозаест. Іукамо чунин гуфтаанд, 

ки шабонрўзќ бисту чаіор соат бошад, ду баір бедор бошќ 

ва як баір бихусбќ ва іашт соат ба тоати Іаѕ таоло ва ба 
кадхудоќ машћул бояд буд ва іашт соат ба ишрату таййиботу 

рўіи хеш тоза доштан ва іашт соат бибояд оромидан то аъзо, 

ки шонздаі соат ранїа гашта бошанд, осуда шаванд. Ва 
їоіилон аз ин бисту чаіор соат ниме бихусбанд ва ниме 

бедор бошанд. Ва коіилон ду баір бихусбанду баіре ба кори 

хеш машћул бошанд. Ва оѕилон баіре бихусбанду ду баір 
бедор бошанд, бар ин ѕисмат, ки ёд кардем, іар іашт соате 

аз гунаи дигар... 

                                                 
**** Ѕалам нест – гуноі нест. 
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Ва іаѕиѕат дон, ки іама зиндаи тан асту їон. Ва тан 

макон асту їон мутамаккин. Ва се хосият аст їонро, чун 

зиндагонќ ва сабукќ ва іаракот. Ва се хосият танрост: маргу 
сукуниву гаронќ. 

То тану їон ба як їой бошанд, їон ба хосияти хеш 

танро нигоі дорад ва гоі дар кор орад ва гоі танро ба 
хосияти хеш аз кор боздорад ва андар ћафлат кашад. Іар 

гоіе, ки тан хосияти хеш падид кунад, маргу гарониву сукун 

фурў часпад. Ва масали фурў хуфтан чун хонае бувад, ки 

бияфтад. Чун хона бифитад, іар кќ дар хона бошад, фурў 

гирад. Пас тан, ки фурў хусбад, іама арвоіи мардумро фурў 

гирад то на самъ шунавад ва на басар бинад ва на завѕ чошнќ 
дорад ва на ламс гарониву сабукќ ва нармиву дуруштќ донад 

ва на нутѕ. Іар чќ дар макони хеш хуфта бувад, эшонро 

фурў гирад. Іифзу фикрат беруни макони хеш бошанд. 
Эшонро фурў натавонад гирифт. Набинќ, ки чун тан 

бихусбад, фикрат хоб іамебинад гуногун ва іифз ёд медорад 

то чун бедор шавад, бигўяд, ки чунину чунон дидам. Агар ин 
ду низ дар маѕоми хеш будандќ, іар дуро фурў гирифтќ. 

Чунон ки он дуро на фикрат тавонистќ дидан ва на іифз 

нигоі тавонистќ дошт. Ва агар нутѕу китоб низ дар макони 
хеш будандќ, тан дар хоб натавонистќ шуд. Ва агар хоб 

кардиву гуфтќ, он гоі хоб худ набудќ ва роіату осоиш 

набудќ, ки іама осудани їонварон дар хоб аст. Пас Іаѕ 
таоло іеї чиз бе іикмат наёфарид. 

Аммо хоби рўз ва такаллуф аз хештан дур кун. Ва агар 

натавонќ, андак моя бояд хуфт, ки рўзи хеш шаб гардонидан 
на аз іикмат бошад. Аммо расми муіташамону мунъимон 

чунон аст, ки тобистон нимрўз ба ѕайлула* раванд, бошад, ки 

бихуспанд ё на. 
Аммо тариѕи танаъъум он аст, ки чунон ки расм бувад, 

биёсоянд як соат. Агар на, бо касе, ки ваѕти эшон бо вай хуш 

                                                 
*   Ѕайлула – хоби нимрўзќ. 
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бошад, хилват кунанд то офтоб фурў гардад ва гармо 

шикаста шавад. Он гоі берун оянд. Филїумла їаід бояд 

кард, то бештари умр дар бедорќ гузорќ ва кам хуспќ, ки 
бисёр хуфтан моро худ дар пеш аст. 

Аммо ба рўзу шаб іар гоі, ки бихоіќ хуфт, таніо 

набояд хуфт, бо касе бояд хуфт, ки рўіи ту тоза дорад, аз 
баіри он ки хуфтаву мурда іар ду ба ѕиёс яке бошанд. Іеї 

дуро аз олам хабар набошад. Лекин яке хуфта бошад бо іаёту 

яке хуфта бе іаёт. 

Акнун фарѕе бояд миёни ин ду хуфта, ки он якеро ба 

зарурат таніо іамебояд хуфт ва узри оїизќ ва ин хуфтаро, ки 

изтирор** нест, чаро чунон хуспад, ки он оїизи ба изтирор. 
Пас мўниси бистари ин їаіон їонафзой бояд, ки мўниси он 

бистар ончунон, ки іаст, худ іаст, то хуфтани зиндагон аз 

хуфтани мурдагон пайдо бошад. 
Лекин пагоі хостан одат бояд кард. Чунон бояд, ки пеш 

аз офтоб баромадан бархезќ, то ваѕти тулўъро фаризаи Іаѕ 

таоло гузорида бошќ. Ва іар касе, ки бо офтоб баромадан 
бархезад, тангрўзќ бошад, аз баіри он ки ваѕти намоз аз вай 

даргузашта бошад, шумии он вайро дарёбад. Пас пагоі 

бархез ва фаризаи Іаѕ таоло бигузор. Он гоі оћози шућліои 
хеш кун. Агар бомдод шућле набошад, хоіќ, ки ба шикору 

тамошо равќ, раво бошад, ки ба шикору айш машћул бошќ. 

 
БОБИ ІАЖДАІУМ 

АНДАР ШИКОР КАРДАН 
 

Эй писар, бидон, ки бар асп нишастану шикор кардан 

ва чавгон задан кори муіташамон аст, хосса ба їавонќ. 

Аммо іар кореро іадду андоза бояд бо тартиб. Ва іама 
рўз шикор натавон кард ва іафта іафт рўз бошад. Ду рўз ба 

                                                 
** Изтирор – зарурат. 
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шикор ва се рўз ба шароб машћул бош ва ду рўз ба 

кадхудоии хеш. 

Аммо чун ба асп нишастќ, бар аспи хурд манишин, ки 
мард агарчи манзаронќ* бувад, бар аспи хурд іаѕир намояд. 

Ва агар марде іаѕир бошад, бар аспи бузург баланд намояд. 

Ва бар аспи роівор їуз дар сафар манишин, ки чун асп 
роівор бошад, марди хештанро афканда дорад. Андар шаір 

ва андар мавкиб бар аспи їаіандаву тез бинишин, то аз 

сабаби тундии вай аз хештан ћофил набошќ. Ва мудом рост 

нишин, то зишткор нанамоќ. Ва дар шикоргоі бар хира асп 

матоз, ки беіуда асп тохтан кори ћуломону кўдакон бошад. 

Ва аз паси сибоъ** асп матоз, ки дар шикори сибоъ іеї фоида 
набошад ва їуз мухотараи їон іеї іосил нашавад. Чунон ки 

ду подшоіи бузург дар шикори сибоъ іалок шудаанд. Яке 

їадди падари ман Вушмагир ибни Зиёр ва дигар писари амми 
ман Амир Шарафулмаолќ. Пас, бигзор то кеітарони ту 

битозанд. Ту матоз, магар пеши подшоіи бузург ном 

їустанро ва ё хештан боз намуданро раво бошад. 
Пас, агар шикор дўст дорќ, ба шикори бозу чарћ ва 

шоіин ва юзу саг машћул бош, то іам шикор карда бошиву 

іам бими мухотара набошад ва он чӣ бигирќ, ба коре 
бишояд, ки гўшти сибоъ на хўрданро шояд ва на пўсти ў 

пўшиданро. 

Пас, агар шикори боз кунќ, подшоіон аз ду гуна 
кунанд. Подшоіони Хуросон боз аз даст напарронанд. 

Мулуки Ироѕро расм он аст, ки ба дасти хеш парронанд. Іар 

ду гуна раво бошад. То агар подшоі набошќ, чунон ки 
мехоіќ, бикун. Ва агар подшоі бошиву хоіќ, ки худ 

парронќ, равост. 

Аммо іеї бозро беш аз як бор мапаррон, ки подшоі 
набояд, ки бозеро ду бор парронад. Як бор паррон ва назора 

                                                 
* Манзаронќ – некманзар, хушнамуд. 
** Сибоъ – іайвоноти даранда. 
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іамекун. Агар сайд гирад ё на, бози дигар бистон то ба 

талаби он биравад, ки маѕсуди подшоі аз шикор бояд, ки 

тамошо бувад, на талаби туъма. Ва агар подшоі ба саг 
нахчир кунад, подшоіро саг нашояд гирифт. Бояд ки дар 

пеши ў бандагон кушоянд ва вай назора іамекунад. Ва агар 

шикори юз кунќ, албатта, юзро аз паси пушт худ бар асп 
магир, ки зишт бувад аз подшоі юздорќ кардан ва іам дар 

шарти хирад нест сибоеро дар паси ѕафои хеш гирифтан, 

хосса, подшоіу мулукро. Ин аст шарти нахчир кардан. 

 

БОБИ НУЗДАЊУМ 

АНДАР ЧАВГОН ЗАДАН 
 

Бидон, эй писар, ки агар нишоти чавгон задан кунќ, 

мудом одат макун, ки бисёр касро аз чавгон задан бало 
бирасидааст. 

 

ІИКОЯТ 

 

Чунин гўянд, ки Амр ибни Лайс64 ба як чашм нобино 

буд. Чун амири Хуросон шуд, рўзе ба майдон рафт, ки гўй 
занад. Ўро сипаісолоре буд Азіари Хар ном. Ин Азіари Хар 

биёмад ва инони ўро бигирифту гуфт: 

– Нагузорам, ки ту гўй заниву чавгон бозќ. 
Амр гуфт: 

– Чун аст ки шумо гўй занеду раво доред ва чун ман 

чавгон занам, раво надорќ? 
Азіар гуфт: 

– Аз баіри он ки моро ду чашм аст. Агар гўй дар 

чашми мо афтад, ба як чашм кўр шавем ва як чашм бимонад, 
ки бад-ў їаіон равшан бубинем. Ва ту як чашм дорќ, агар 

иттифоѕи бадро як гўй бад-он чашм афтад, амирии 

Хуросонро  падруд бояд кард. 
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Амр ибни Лайс гуфт: 

– Бо ин іама харќ рост гуфтќ. Пазируфтам, ки то ман 

зинда бошам, гўй назанам. 
 

                                                   *  *  * 

Аммо агар дар соле ду бор нишоти чавгон бохтан кунќ, 
раво дорам. Вале саворќ кардан бисёр набояд, ки мухотара 

аст садамаро*. 

Савор іашт беш набояд. Ту бар сари як майдон бипой 

ва яке ба охири майдон ва шаш дар миёни майдон гўй 

мезананд. Іар гоі, ки гўй ба сўйи ту ояд, гўйро бозгардон ва 

асп ба таѕриб іамерон. Аммо андар карру фар мабош, то аз 
садама эмин бошќ ва маѕсуди ту низ ба іосил омада бошад. 

Тариѕи чавгон задани муіташамон ин аст, ки ёд карда 

омад, то маълум гардад. 
 

 

БОБИ БИСТУМ 

АНДАР КОРЗОР КАРДАН 
 

Эй писар, чун дар корзор бошќ, он їо дирангу сустќ 
шарт нест. Чунон ки пеш аз он ки хасм бар ту шом хўрад, ту 

бар вай чошт хўрда бошќ65. Ва чун дар миёни корзор афтода 

бошќ, іеї таѕсир макун ва бар їони худ мабахшой, ки 
касеро, ки ба гўр бояд хуфтан, ба хона нахуспад ба іеї іол. 

Чунон ки ман гуфтам ба зуфони табарќ. 

 
                                     Рубоќ 

 

Сў душман бишир ту дорќ рамуна, 
Наіаросум вири мири киіун вардуна. 

 

                                                 
* Садама – осеб, зарба. 
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Чини гина дуно, ки: бувї іар вуна, 

Ба гур хута нахса он кас ба хуна. 

 
Ва іам ин маъниро ба порсќ гўям, то іама касро 

маълум шавад: 

 
Гар шер шавад адў чӣ бедор, чӣ нуіуфт, 

Бо шер ба шамшер сухан бояд гуфт. 

Онро, ки ба гўр хуфт бояд бо їуфт, 

Бо їуфт ба хони хеш натвонад хуфт. 

 
Дар маърака то як гом* пеш тавонќ ниіод, як гом 

бозпас манеі. Ва чун дар миёни хасмон гирифтор омадќ, аз 

їанг маёсой, ки аз їанг хасмонро ба чанг тавон овард. То бо 

ту іаракати рўзи беіќ мебинанд, эшон низ аз ту 
іамешукўіанд. Ва андар он їой маргро бар дили хеш хуш 

гардон ва албатта, матарсу далер бош, ки шамшери кўтоі бар 

дасти диловарон дароз гардад. 
Ба кўшидан таѕсир макун. Агар іеї гуна дар ту тарсе ва 

сустќ пайдо ояд, агар іазор їон дорќ, яке набарќ ва камтарин 

кас бар ту чира гардад ва ту он гаі кушта гардќ ва ба 
бадномќ номат барояд. Ва чун ба муборизќ дар миёни 

мардон маъруф шавќ, чун ту таіовун* кунќ, аз зиён бароќ ва 

дар миёни іамсарони хеш шарманда бошќ. Чун ному нон 
набошад, камозорќ дар миёни іаммолони хеш іосил шавад 

ва марг аз чунон зиндагонќ беітар бошад. Ба номи неку 

мурдан беі, ки ба номи бад зистан. 
 

Ба номи наку гар бимирам, равост, 

Маро ном бояд, ки тан маргрост. 
 

                                                 
* Гом – ѕадам. 
* Таіовун – сустќ. 
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Аммо ба хуни ноіаѕ далер мабош ва хуни іеї 

мусулмон іалол мадор, илло хуни саълукон** ва дуздону 

наббошон ва хуни касе, ки дар шариат хуни вай рехтан воїиб 
шавад, ки балои ду їаіон ба хуни ноіаѕ бозбаста бошад. 

Аввал он ки дар ѕиёмат мукофоти он биёбќ. Ва андар 

ин їаіон зиштном гардќ. Ва іеї кеітар бар ту эмин набошад 
ва умеди хидматгорон аз ту мунѕатеъ гардад ва халѕ аз ту 

нуфур шаванд ва ба дил душмани ту бошанд. Ва на іама 

мукофоти хуни ноіаѕ дар он їаіон бошад, ки ман дар 

китобіо хондаам ва низ таїрибат кардаам, ки мукофоти бадќ 

іам бад-ин їаіон ба мардум расад. Пас, агар он касро толее 

нек афтода бошад, ночор ба фарзандони ў бирасад. Пас, бар 
хешу фарзандони хеш бубахшой ва хуни ноіаѕ марез. Аммо 

ба хуни іаѕ, ки салоіе дар он баста бошад, таѕсир макун, ки 

он таѕсир фасоди кори ту гардад. 
 

                                          ІИКОЯТ 

 
Чунон ки аз їадди ман Шамсулмаолќ іикоят кунанд, ки 

ў марде буд сахт ѕаттол. Гуноіи іеї кас авф натавонистќ 

кардан, ки марде бад буд. Ва аз бадии ў лашкар бар ў 
кинавар гаштанд ва бо амми ман Фалакулмаолќ яке шуданд. 

Вай биёмад ва падари хеш Шамсулмаолиро бигирифт ба 

зарурат, ки лашкар гуфтанд, ки агар ту дар ин кор бо мо яке 
набошќ, мо ин мулк ба бегона диіем. Чун донист, ки мулк аз 

хонадони эшон бихоіад шуд, ба зарурат аз їиіати мулк ин 

кор бикард. Ва ўро бигирифтанду банд карданд ва дар маіде 
ниіоданд ва муваккалон бар вай гумоштанд ва ўро ба ѕалъаи 

Чаношак66 фиристоданд. Ва аз їумлаи муваккалон марде буд 

номи ў Абдуллои їамозабон. Ва дар он роі, ки бо вай 
іамерафтанд, Шамсулмаолќ ин мардро гуфт: 

– Ё Абдулло, іеї донќ, ки ин кор кќ кард ва ин тадбир 

                                                 
** Саълук – роізан. 
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чун буд, ки бад-ин бузургќ шућле бирафт ва ман 

натавонистам донист? 

Абдулло гуфт: 
– Ин кор фалону фалон сипаісолор карданд. 

Ва панї касро ном бибурд, ки ин шућл бикарданд ва 

лашкарро бифирефтанд. Ва дар миёни ин шућл ман будам, ки 
Абдулло іам ва іамаро ман савганд додам ва бад-ин їойгоі 

расонидам. Валекин ту ин корро аз ман мабин, аз худ бин, ки 

туро ин шућл аз куштани бисёр афтод на аз гаштани лашкар. 

Шамсулмаолќ гуфт: 

– Ту ћалат кардаќ. Маро ин шућл аз мардум нокуштан 

афтод, ки агар ман туро бо ин панї сипаісолор бикуштаме, 
маро ин коре наяфтодќ. Ва агар чунин кардаме, кори ман 

басалоі будќ ва ман ба саломат будаме. 

 
*  *  * 

Ва ин бад-он гуфтам, ки то дар он чќ мебояд кард, 

таѕсир накунќ ва он чи нагузирад*, саіл нагирќ ва низ іаргиз 
ходим кардан одат накунќ, ки ин баробари хун кардан аст. 

Аз баіри шаівати хеш насли мусулмоне аз їаіон мунѕатеъ 

кунќ, бузургтар бедодќ набошад. Агар ходим бояд, худ 
ходимќ карда биёбќ ва базањи ў бар гардани яке дигар бошад 

ва тани худро аз ин гуноі боздошта бошќ. 

Аммо дар іадиси корзор кардан, чунон ки фармудам, 
чунон бош ва бар хештан мабахшой, ки то тани хеш 

хўрдании сагон накунќ, номи хешро номи шерон натавонќ 

кард... 

                                                 
* Нагузирад – чора набошад. 
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БОБИ БИСТУ ЯКУМ 

АНДАР ОИНИ ЇАМЪ КАРДАНИ МОЛ 
 

Эй писар, аз фароз овардани чиз ћофил мабош. Лекин 

аз їиіати чиз хештан мухотара макун ва їаід кун, то іар чќ 
фароз оварќ, аз некутарин ваїіе бошад, то бар ту гуворанда 

бошад. Ва чун фароз овардќ, онро нигоі дор, то ба іар 

ботиле аз даст надиіќ, ки нигоі доштан сахттар аз фароз 

овардан аст. Ва чун іангоми дарбоист харїе кунќ, їаід кун, 

то ивази он їуд ба їой боз ниіќ, ки агар бардориву иваз ба 

їо боз наниіќ, агар ганїи Ѕорун67 бувад, сипарќ шавад**. Ва 
низ дил дар он чандон набанд, ки онро абадќ шиносќ, то агар 

ваѕте сипарќ шавад, андуіманд набошќ, ки гуфтаанд, ки 

чизе ба душманон яла кардан беітар, ки аз дўстон іоїат 
хостан. 

Ва сахт доштан воїиб дон, ки іар кќ андак моя нигаі 

надорад, бисёр іам надонад доштан. Кори хеш беі дон аз 
кори касон ва аз коіилќ нанг дор, ки коіилќ шогирди 

бадбахтќ аст. Ранїбардор бош, ки чиз аз ранї гирд шавад на 

аз коіилќ. Чунон ки аз ранї мол фароз ояд ва аз коіилќ 
биравад, ки іакимон гуфтаанд: «Кўшо бошед, то ободон 

бошед ва хурсанд бошед, то тавонгар бошед. Ва фурўтан 

бошед, то бисёрдўст бошед». 
Пас он чӣ аз ранїу їаід ба даст ояд, аз коіиливу аз 

ћафлат аз даст бидодан на аз хирад бошад, ки іангоми ниёз 

пушаймонќ суд надорад. Чун ранї худ барќ, кўш то бар іам 
ту хўрќ. 

Агарчи чиз азиз аст, аз сазовор дарећ мадор, ки ба іама 

іол кас чизе ба гўр набарад. Аммо харї бояд, ки ба андозаи 
дахл бошад, то ниёзманд набошќ, ки ниёз на дар хонаи 

                                                 
** Сипарќ шавад – тамом шавад. 
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дарвешон бувад, балки ниёз дар хонае бувад, ки дахл дираме* 

бошаду харї дирамеву іаббае**. Іаргиз он хона бениёз 

набувад. Бояд чун дираме дахл бувад, дираме кам – іаббае 
харї кунад, то іаргиз дар он хона ниёз набошад. 

Ва бад-он чӣ дорќ, ѕонеъ бош, ки ѕаноат дувуми 

бениёзќ аст. Ва іар он рўзќ, ки ѕисмати туст, ба ту расад ва 
іар он коре, ки аз сухани наку ва ба шафоати мардумон рост 

шавад, мол бар он кор базл макун, ки мардуми бечизро іеї 

ѕадр набошад. Ва бидон, ки мардумони омма іама 

тавонгаронро дўст доранд бе нафъе ва іама дарвешонро 

душман доранд бе заруре. 
Ва бадтарин іоли мардум ниёзмандист  ва ороиши 

мардум дар чизе додан  бин ва ќадри  њар касе бар миќдори 
ороиши  эшон шинос. Аммо исрофро душман дор ва шум дон. 
Ва іар чӣ Худои таоло онро душман дорад, бар бандагони 
Худои таоло шум бувад, чунон ки гуфтаанд: «Ва ло тусрифу 
иннаіу ло юіиббу-л-мусрифина»68. Чизе, ки Іаѕ субіонаіу ва 
таоло онро дўст надорад, ту низ онро дўст мадор. Ва іар 
офатеро сабабест. Сабаби фаѕр исроф дон. Ва на іама исроф 
нафаѕот бувад. Дар хўрдан ва кардану гуфтан ва дар іар 
шућле, ки бошќ, исроф набояд кардан. Аз баіри он ки исроф 
танро бикоіад ва нафсро биранїонад ва аѕлро пажмуронад ва 
зиндаро бимиронад. Набинќ, ки зиндагонии чароћ аз равћан 
аст. Пас, агар беіадду андоза дар чароћ равћан кунќ, даріол 
чароћ бимирад ва іам он равћан, ки сабаби мурдан бувад, чу 
ба эътидол бувад, сабаби іаёт бошад ва он исроф сабаби 
мамоти ў бувад. Пас, маълум шуд, ки чароћ аз равћан зинда 
бувад, чун аз эътидол бигузарад, исроф падид ояд ва іам бад-
он равћан, ки зинда бувад, іам бад-он равћан бимирад. Худои 
таоло исрофро бад-ин сабаб душман дорад. Ва іукамо 
написандидаанд исроф кардан дар іеї кор, ки оѕибати исроф 
іама зиён аст. 

                                                 
* Дирам – диріам, воіиди пули нуѕрагќ. 
** Іабба – воіиди хурдтари пул. 
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Аммо зиндагонии хеш талх мадор ва дари рўзќ ба худ 
мабанд ва хештанро ба таѕдир неку дор ва аз он чӣ дарбоист 
бувад, таѕсир макун, ки іар кќ дар кори хеш таѕсир кунад, аз 
саодат тавфир наёбад ва аз ћаразіо бебаіра монад. Ва бар 
хештан он чӣ дорќ ва туро дарбоист бошад, іазина* кун, ки 
охир агарчанд чиз азиз аст, аз їон азизтар нест. Дар їумла 
їаіди он кун, ки он чӣ ба даст орќ, ба салоі ба кор барќ ва 
чизи хеш їуз ба дасти бахилон масупор ва бар муѕомир ва 
шаробхора іеї устувор мадор ва іама касро дузд дон, то 
чизи ту аз дузд эмин бошад. 

Ва дар їамъ кардани чиз таѕсир макун, ки таносоќ** дар 

ранї аст ва ранї дар таносоќ. Чунон ки осоиши имрўз ранїи 
фардо бошад ва ранїи имрўз осоиши фардо бувад. Ва іар чќ 

аз ранїу беранї ба даст ояд, їаід кун, то аз іар дираме ду 

донг*** харїи хонаи хеш кунќ ва аз они аёли хеш. Агарчи 
дарбоист бувад ва муітої бошќ, беш аз ин ба кор мабар. Ва 

чун аз ин рўй ду донг ба кор биравад, ду донги дигар захира 

неі ва ёд макун ва аз баіри ворисон бигузор ва айёми 

заифиву пириро фарёдраси ту бувад. Ва он ду донги дигар, 

ки боѕќ бимонад, ба таїаммули хеш сарф кун ва таїаммули 

он кун, ки намирад ва куіан нашавад чун їавоіиру заррина 
ва симинаву биринїина ва рўинаву монанди ин. Пас, агар 

бештар аз ин чизе бошад, ба хок деі, ки іар чќ ба хок диіќ, 

бозёбќ аз хок ва моя доим бар хок бошад ва суди равону 
іалол. 

Ва чун таїаммул**** сохтќ ба дарбоистеву зарурате, ки 

туро бошад, таїаммули хонаро мафурўш ва магўй, ки эй 

мард, ки акнун зарурат аст, бифурўшам, ваѕте дигар 

бозхарам, ки аз баіри халале агар чизе аз таїаммули хона 

                                                 
* Іазина – харї. 
** Таносоќ – осудагќ. 
*** Донг – воіиди хурди пулќ, шашяки дирам. 
**** Таїаммул – асбоби ороиш, зебу зинати хона. 
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бифурўшќ ба умеди ивази бозхаридан, магар харида нашавад 

ва он аз даст бишавад ва хона тиіќ бимонад. Пас, дер 

набошад, ки муфлистари іама муфлисон ту бошќ. Ва низ ба 
іар зарурате, ки туро пеш ояд, вом* макун ва чизи хеш ба 

гарав манеі. 

Ва албатта, зар ба суд мадеіу маситон ва вом хостан 
залиливу камозармии бузург дон. Ва то битавонќ, ту іам іеї 

касро як дирам вом мадеі, хосса дўстонро, ки вом хостан аз 

дўст бузургтарин озоре бошад. Пас чун вом додќ, он 

дирамро аз хостаи хеш машумор ва дар дил чунин дон, ки ин 

дирам бад-ин дўст бахшидам ва то вай бознадиіад, аз вай 

маталаб то ба сабаби таѕозо дўстќ мунѕатеъ нашавад, ки 
дўстро зуд душман тавон кард, аммо душманро дўст 

гардонидан нек душвор аст, ки он кори кўдакон аст ва ин 

кори пирони оѕили доіќ. 
Ва аз чизе, ки туро бошад, мардумони мустаіиѕро 

баіра кун ва ба чизи мардумон тамаъ мадор, то беітарини 

мардумон ту бошќ. Ва чизи хешро аз они хеш дон ва аз они 
дигаронро аз они эшон, то ба амонат маъруф бошќ ва 

мардумро бар ту эътимод афтад ва аз ин феъл іамеша 

тавонгар бошќ. 
 

 
БОБИ БИСТУ ДУВУМ 

АНДАР АМОНАТ НИГОІ ДОШТАН 
 
Эй писар, агар ба ту касе амонат бидиіад, ба іеї іол 

мапазир ва чун пазируфтќ, нигоі дор. Аз он чӣ амонат 
пазируфтан бало бувад. Тариѕи їавонмардиву мардќ он аст, 
ки амонат напазирќ ва чун пазируфтќ, нигоі дорќ, то ба 
саломат ба худованд** бозрасонќ. 

                                                 
* Вом – ѕарз. 
** Худованд – соіиб. 
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ІИКОЯТ 
 
Чунон шунидам, ки марде ба саіаргоі ба торикќ аз 

хона берун омад то ба гармоба равад. Дар роі дўстеро аз они 
хеш бидид. 

Гуфт:  
– Мувофиѕат кунќ бо ман то ба гармоба равем? 
Дўст гуфт: 
– То ба дари гармоба бо ту іамроіќ кунам. Лекин дар 

гармоба натавонам омад, ки шућле дорам. 
То ба наздики гармоба бо вай бирафт. Ба сари дуроіе 

расиданд. Ва ин дўст пеш аз он ки дўстро хабар диіад, 
бозгашт ва ба роіе дигар бирафт. Иттифоѕро тарроре* аз 
паси ин мард іамеомад, то ба гармоба равад ба таррории 
хеш. Аз ѕазо ин мард бознигарист. Таррорро дид ва іанўз 
торик буд. Пиндошт, ки он дўсти ўст. Сад динор дар остин 
дошт бар дасторча баста. Аз остин берун кард ва бад-он доду 
гуфт: 

–Эй бародар, ин амонат аст, бигир то ман аз гармоба 
бароям, ба ман боздиіќ. 

Таррор аз вай биситонд ва іам он їо маѕом кард, то вай 
аз гармоба баромад, равшан шуда буд. Їома пўшиду рост 
бирафт. 

Таррор ўро бозхонду гуфт: 
– Эй їавонмард, зари хеш бозситону пас бирав, ки 

имрўз ман аз шућли хеш бозмондам аз їиіати амонати ту. 
Мард гуфт: 
– Ин амонат чист ва ту чќ мардќ? 
Таррор гуфт: 
– Ман марде таррорам ва ту ин зар ба ман додќ, то аз 

гармоба бароќ. 

                                                 
* Таррор – дузд, кисабур. 
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Мард гуфт: 
– Агар таррорќ, чаро зари ман набурдќ? 
Таррор гуфт: 
– Агар ба саноати хеш будаме, агар ин іазор динор 

будќ, наандешидаме аз ту ва як їав боз надодаме. Валекин ту 
ба зиніор ба ман супурдќ ва дар їавонмардќ набошад, ки ба 
зиніор ба ман омадќ, ман бар ту ноїавонмардќ кардаме, 
шарти мурувват набудќ. 
                                                  *  *  * 

Пас, агар мустаілик шавад* бар дасти ту бе мурод, агар 
иваз бозхарќ нек бувад ва агар туро дев аз роі бибарад, 
тамаъ дар вай кунќ ва мункир шавќ, баћоят хато бувад ва 
агар ба худованди іаѕ бозрасонќ, басе ранїіо, ки ба ту расад, 
дар нигаі доштани он чиз ва чун ранїіо бисёр бикашќ ва он 
чиз бад-ў боздиіќ, ранїіо бар ту бимонад ва он мард ба іеї 
рўй аз ту миннат надорад. Гўяд, ки чизи ман буд, он їо 
ниіодам ва боз биёвардам. Ва рост гўяд. Пас ранї кашидани 
беминнат бар ту бимонад ва музди ту он бувад, ки їома 
биолояд ва агар мустаілик шавад, іеї кас бовар накунад ва 
ту бе хиёнате наздики мардумон хойин бошќ ва миёни 
ашколи** ту іурмати ту биравад ва низ касе бар ту эътимод 
накунад. Ва агар бо ту бимонад, іаром бувад ва вуболе азим 
дар гардани ту бимонад ва дар ин їаіон бархўрдор набошќ 
ва дар он їаіон уѕубати Њаѕтаоло іосил шавад. 

 
                                               ФАСЛ 

 
Аммо агар ба касе вадиате*** ниіќ, пиніон манеі, ки на 

касе чизе аз они ту аз вай бихоіад ситад. Ва бе ду гувоіии 
адл чизи хеш ба касе манеі вадиат ва бад-он чи диіќ, 
іуїїате аз вай биситон, то аз доварќ раста бошќ. Пас, агар ба 

                                                 
* Мустаілик шавад – нобуд шавад. 
** Ашкол – шакліо, яъне іаммонандон, дўстон. 
*** Вадиат - амонат. 
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доварќ афтад, ба доварќ далер мабош, ки далерќ ба доварќ 
нишони ситамгарист. Ва то тавонќ, іаргиз савганди росту 
дурўћ махўр ва худро ба савганд хўрдан маъруф макун, то 
агар ваѕте савганд боядат хўрдан, мардумон туро бад-он 
савганд ростгўй доранд. 

Њарчанд тавонгар бошиву некном ва ростгўй бошќ, 
хештан аз їумлаи дарвешон дон, ки бадному дурўћзанро 
оѕибат їуз дарвешќ набошад. Ва амонатро кор банд, ки 
амонатро кимиёи зар гуфтаанд ва іамеша тавонгар зќ, яъне 
ки амин бошу рост гўй, ки моли іама олам аминонрост ва 
ростгўёнро… 

  
БОБИ БИСТУ ЧАІОРУМ 

АНДАР ХОНА ВА ИЅОР* ХАРИДАН 
 
Аммо, эй писар, бидон ва огоі бош, ки агар зайъату* * 

хона хоіќ харид, іар чќ хоіќ аз хариду фурўхт, іадди шаръу 
байъ дар ў нигоі дор. Іар чќ бихарќ, дар ваѕти косидќ бихар 
ва іар чќ фурўшќ, дар ваѕти равоќ фурўш ва суд талаб кун ва 
айб мадор, ки гуфтаанд, ки бибояд чамид, агар бихоіќ харид. 

Ва аз мукос*** кардан ћофил мабош, ки мукосу таъбир як 
нима аз тиїорат аст. Аммо он чи бихарќ, ба андозаи суду зиён 
бояд харид. Агар хоіќ, ки муфлис нагардќ, аз суди нокарда 
харї макун. Агар хоіќ, ки бар моя зиён накунќ, аз суде, ки 
оѕибати он зиён хоіад буд, бипаріез. Ва агар хоіќ, ки бо 
хостаи бисёр бошќ ва дарвеш набошќ, іасуду озманд мабош ва 
дар іама коріо сабур бош, ки сабурќ дувуми оѕилист. Ва андар 
іама коріо аз салоіи хеш ћофил мабош, ки ћофилќ дувуми 
аімаѕист. Чун кор бар ту пўшида шавад ва дари шућл бар ту 
баста шавад, зуд бар сари ришта шав ва сабур бош, то рўйи кор 
падид ояд. Іеї кор аз шитобзадагќ неку нашавад. 

                                                 
* Иќор – молу мулки ѓайриманќул. 
**  Зайъат – замини кишт. 
***  Мукос – талош. 
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Чун бар сари байъ расидќ, агар хоіќ, ки хона харќ, дар 
кўйе хар, ки мардуми муслеі* бошанд ва ба канораи шаір 
махар ва андар буни бора**  махар. Ва аз баіри арзонќ хонаи 
вайрон махар. Ва аввал іамсоя нигар, ки гуфтаанд: «Алїору 
сумма-д-дору»69. 

Бузурїмеіри іаким гўяд: «Чаіор чиз балои бузург аст: 
Аввал іамсояи бад, дувум аёли бисёр, сеюм зани носозгор, 
чаіорум тангдастќ». 

Ва ба іамсоягии алавиён, албатта, махар ва аз они 
донишмандону ходимон махар. Ва їаід кун, то дар он кўй 
харќ, ки тавонгартар ту бошќ. Аммо іамсояи муслеі гузин. 
Ва чун хона харидќ, іамсояро іаѕѕу іурмат дор, ки чунин 
гуфтаанд: «Алїору аіаѕѕу»70. 

Ва бо мардумони кўю мањаллат неку зиндагонї кун ва 
беморонро пурсидан рав ва худовандони таъзиятро ба таъзияту 
ба їанозаи мурдагон рав ва ба іар шућл, ки іамсояро бошад, бо 
вай мувофиѕат кун. Агар шодќ бувад, бо вай шодќ кун ва ба 
тоѕати хеш іадя фирист ё хўрданќ, ё доштанќ, то 
муіташамтарини кўй ту бошќ ва кўдакони кўю маіаллатро 
бипурсу бинавоз ва пирони кўйро бипурсу іурмат дор ва дар 
масїиди кўй їамоат ба пой дор. Ва моіи рамазон ба шамъу 
ѕандил фиристодан таѕсир макун, ки мардумон бо іар касе он 
роі доранд, ки эшон бо мардумон доранд. 

Ва бидон, ки іар чќ мардумро бояд аз неку бад, аз 
варзидаи худ ёбад, ки бошад. Пас нокарданќ макун ва 
ногуфтанќ магўй, ки іар кас, ки он кунад, ки набояд кардан, 
он бинад, ки набояд дидан. Аммо ватани хеш, то битавонќ, 
дар шаіріои бузург соз ва андар он шаір бош, ки туро 
созвортар бошад. Хона чунон хар, ки боми ту аз дигар боміо 
баландтар бувад, то чашми мардумон бар хонаи ту наяфтад. 
лекин ту ранїи нигаристан аз іамсоя дур дор. 

                                                 
*Муслењ– хайрхоњ, накукор.  
* Буни бора – зери теппа, назди ѕалъа. 
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Ва агар зайъат* харќ, бе іамсояву бе маъдан махар. Ва 
іар чӣ, харќ, ба фарохсол хар ва то зайъат бемаѕсум ва 
бешубіат ёбќ, бомаѕсум ва бошубіат махар. Ва хостаи бе 
мухотара зайъатро шинос. Аммо чун зайъат харќ, пайваста 
дар андешаи иморати зайъат бош. Іар рўз иморате нав 
іамекун, то іар ваѕт дахле** ба навќ іамеёбќ. Албатта, аз 
иморат кардани зиёъ ва иѕор маёсой, ки зиёъ чунон дон, ки 
їумла биёбоніо зиёъи туст ва дахлро їуз ба иморат натавон 
ёфт. 
 

БОБИ БИСТУ ПАНЇУМ 

АНДАР ХАРИДАНИ АСП 
 
Бидон, эй писар, ки агар асп харќ, зиніор гўш дор, то 

бар ту ћалат наравад, ки їавіари аспу одамќ яксон аст. Аспи 
неку марди некро іар ѕимате, ки ниіќ, баргирад. Чунон ки 
аспи бадрову одами бадро іарчанд накуіќ тавон накуіидан. 
Ва іукамо гуфтаанд, ки їаіон ба мардумон ба пой аст ва 
мардум ба іайвон. Ва некутарини іайвон аз іайвонот асп 
аст, ки доштани ў іам аз кадхудоист ва іам аз мурувват. Ва 
дар масал аст, ки аспу їомаро неку дор, то аспу їома туро 
неку дорад. 

Ва маърифати неку бади асп аз мардум душвортар аст, ки 
мардумро бо даъвќ маънќ бошад ва аспро набошад, балки 
даъвии асп дидор аст. То аз маънии асп хабар ёбќ, аввал ба 
дидор нигар, ки агар ба іунар ћалат кунќ, ба дидор ћалат 
накунќ, ки аћлаб аспи некро сурат неку бувад ва бадро бад 
бошад. Пас, накутар сурате, чунон ки устодони байтор 
гуфтаанд, он аст, ки бояд, ки дандони ў борик бувад ва 
пайваста ва сапед ва лаби зерин дарозтар ва бинќ баланду 
фарох ва баркашида ва паінпешонќ ва дарозгўш ва миёни 

                                                 
*Зайъат – замини кишт. 
** Дахл – даромад, суд. 
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гўшіо баркашида ва кушода ва оіихтагардан***, борикбун- 
гоі, гарданситабру ситабрхурдагоі ва забарин ѕасаба кўтоітар 
аз зерин, хурдмўй, суміои вай сиёіу дароз ва гирдпошна, 
баландпушт, кўтоітиіигоі, фарохсина, миёни дасту пойіои ў 
кушода, дум кишану дароз, парраи думи ў борик ва сиёіхояву 
сиёічашм ва сиёімижа ва дар роі рафтан іушёр ва 
молидахурдгоі, кўтоіпушт, муаллаѕсурин, аризкафал* ва 
дарунсўи рони ў пургўшт ва ба іам дарраста. Чун савор бар 
хештан іаракат кунад, бояд, ки аз іаракати мард огоі бошад. 

Ин аломатіо, ки гуфтам, алалитлоѕ** дар іар аспе бояд, 
ки бувад ва дар іар аспе, ки иніо бувад, нек бувад ва он чӣ 
дар аспе бувад ва дар дигаре набувад, ки беітарин рангіои 
асп кумайту хурмогун аст, ки іам неку бувад ва дар гармову 
сармо сабур бошад ва ранїкаш. Аммо аспи чарма*** хинги 
заиф бувад. Агар хоя ва миёни роніои вай ва суму даст ва 
пою фаш ва носияву дум сиёі бувад, нек бошад. Ва аспи 
зарда он їинс, ки баћоят зард бувад, нек бувад ва бар вай 
дирам-дирам сиёі ва башу носия**** ва думу хоя ва куну 
миёни рон ва чашму лаби ў сиёі бувад. Ва аспи саманд бояд, 
ки іамчунин бошад. Ва адіам бояд, ки сиёітарин бувад ва 
набояд, ки сурхчашм бувад, ки бештар аспи сурхчашм 
девона бошад ва маъюб. Ва аспи бўз***** кам бошад, ки нек 
бошад. Ва абраш бештар бад бошад, хосса, чашму кун ва 
хояву думи ў сапед бувад. Ва аспи диза, ки сиёіѕавоим 
бошад, бар он сифат бувад, ки зардаро гуфтем, нек бувад. 

Ва аспи аблаѕ носитуда бувад ва кам нек бошад. Ва 
іунаріову айби аспон бисёр аст. 

Чун іунаріои аспон бидонистќ, айбіои эшон низ 
бидон, ки андар эшон низ чанд гуна айб аст. Ва айбе, ки ба 

                                                 
*** Оіихтагардан – гарданкашида, гардандароз. 
* Аризкафал – паінсаћрќ. 
** Алалитлоѕ – албатта, іатман. 
*** Чарма – сафед. 
**** Башу носия – ёлу пешонќ. 
***** Аспи бўз – аспи кабудчатоб. 
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кор зиён дорад ва ба дидор зишт бошад, агар на чунин 
бошад, лекин майшум****** бувад ва соіибкуш бошад ва 
бошад, ки то иллатіои бад ва хўйіои бад дорад, ки баъзе 
битавон бурд ва баъзе натавон бурд. Ва іар айбу иллатеро 
номест, ки бад-он битавон донистан, чунон ки ёд кунам. 

Бидон, ки иллати асп яке он аст, ки гунг бошад. Ва аспи 
гунг бисёр роі гум кунад ва аломаташ он аст, ки чун 
модиёнро бўяд, агарчи барфурўіилад, бонг накунад. Ва аспи 
аъшо, яъне шабкўр бадтар бувад ва аломати вай он аст, ки ба 
сабаби чизе, ки аспон аз он натарсанд, битарсаду бирамад ва 
іар їойи бад, ки надонќ, биравад ва паріез накунад. Ва агар 
асп кар бувад, аломати вай он аст, ки чун бонги аспон 
шунавад, їавоб надиіад ва мудом гўш боз пасафканда дорад. 

Аспи чап бад бувад ва хато бисёр кунад ва аломати вай 
он аст, ки чун ба даілезе даркашќ, нахуст дасти чап андар 
ниіад. 

Ва аспи аъмаш он бувад, ки рўз бад бинад ва аломаташ 
он аст, ки іадаѕаи чашми вай сиёі бувад, ки ба сабзќ занад 
ва модом чашм кушода дорад, чунон ки мижа бар іам 
назанад ва ин айб бошад ва бошад, ки дар іар ду чашм 
бошад. 

Іарчанд, ки ба зоіир аспи аівал* маъюб бувад, аммо 
арабу аїам муттафиѕанд, ки муборак бошад. Ва чунин 
шунидаам, ки Дулдул71 аівал буд. Ва аспи арїал як пой ё як 
даст сапед бошад. Агар пойи чапу дасти чап сапед бувад, 
шум бувад. Ва аспи азраѕ** агар ба іар ду чашм бувад, раво 
бувад ва агар ба як чашм азраѕ бошад, маъюб бувад, хосса, 
ки чап бувад. Ва аспи мућраб бад бувад, яъне сапедчашм бад 
бувад. Ва аспи бўра низ бад бувад. Ва аспи аѕвад низ бад 
бувад, яъне ростгардан ва чунин асп андар ваіл*** нек 
нанигарад. Ва аспи хўл бад бувад, аз баіри он ки іар ду пояш 

                                                 
****** Майшум – бад, номуборак. 
* Аівал – олус. 
** Азраѕ – кабуд. 
*** Ваіл – ботлоѕ. 
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каж бувад ва ба порсќ «камонпой» хонанд ва бисёр афтад. Ва 
аспи ѕолеъ шум бувад, он ки болои коіил гирдано мўй дорад 
ва маіѕўъ іамчунин, он ки гирдано зери баћалаш бувад. Агар 
ба іар ду їониб бувад, шумтар бувад. Ва аспи фарсун іам 
шум бувад, ки гирдано болои сум дорад аз дарунсў ва аз 
берунсў раво бошад. Ва асдаф бад бувад, яъне сум 
дарнавашта ва онро аінаф низ хонанд. Ва он ки дасташ ё 
пояш дароз бувад, іам бад бувад ба нишебу фароз ва онро 
афраѕ хонанд. 

Ва аспи аъзал іам бад бувад, яъне каждум ва ўро кашаф 
гўянд, яъне іамеша авраташ пайдо бошад. Ва аспи сагдум 
низ бад бувад. Ва аспи афіаї низ бад бувад, он ки пой бар 
їойи дасти худ натавонад ниіод. Ва аспи асбаѕ низ бад 
бошад, доим ланг бувад, аз он бувад, ки дар мафосил ћудад* 
дорад. Ва аспи арун іам бад бувад ва аз он бувад, ки дар 
мафосили даст устухон дорад. Ва агар дар мафосили пой 
дорад, афраѕ хонанд. Іам бад бувад ва саркашу гурезанда ва 
бисёрбонгу заррот ва лагадзан ва он ки дар саргин афкандан 
даранг кунад ва он ки нар бисёр фуру іилад, бад бувад. Ва 
аспи зоћчашм шабкўр бувад. 

 
                                          ІИКОЯТ 

Дар іикояте шунидам, ки чўпони Аімади Фарићун72 
рўзи Наврўз пеши вай бирафт бе іадяи наврўзќ ва гуфт: 

– Зиндагонии Худованд дароз бод! Іадяи наврўзќ 
наёвардам аз он ки башорате дорам беі аз іадя. 

Аімади Фарићун гуфт: 
– Бигўй. 
Чўпон гуфт: 
– Туро дўш іазор курраи зоћчашм зодаст. 
Аімад вайро сад чўб фармуд задан ва гуфт: 
– Ин чќ башорат буд, ки маро овардќ, ки туро іазор 

курраи шабкўр бизод. 

                                                 
* Ћудад – їамъи ћудда, вараміо. 
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*  *  * 
Акнун чун ин бигуфтам ва иллатіои аспон бидонистќ, 

низ бидон, ки іар якеро номест чун асор* ва каъоб ва 
машмаш ва аран ва шуѕоѕ ва ѕамъ ва номвара ва їузом ва 
барас ва їард ва намла ва малаі ва нуфха ва фанд ва иртиош 
ва саратон ва фотиѕ ва мактоф ва ѕуфос ва ханоѕ ва раун ва 
маъал ва изоз ва самал ва сафтанќ ва раіса ва бара. 

Ин іама иллатіо муїмал бигуфтам. Агар іама тафсир 
кунам, дароз гардад. Ин іама, ки гуфтам, айб аст ва пирќ аз 
іама айбіо батар бувад. Ин іама айбіо, ки гуфтам, битавон 
бурдан ва айби пириро натавон бурдан. 

Аммо аспи бузург хар то панїдонгќ. Агарчи мард 
манзаронќ бошад, бар аспи кўчак іаѕир намояд. Ва бидон, ки 
паілуи аспон бештар аз їониби рост устухон зиёдат бошад. 
Бишумор, агар ду бо якдигар рост бувад, бихар ва зиёдат аз 
он чи арзад, ки іеї асп аз вай сабаѕ натавонад бурд. Ва іар 
чќ бихарќ, аз чаіорпою зиёъу аѕор ва ћайри он чунон хар, ки 
то зинда бошќ, манофеи он ба ту мерасад. Ва баъд аз он аз ту 
ба іаммолону** ворисони ту мерасад. Бешак, охир туро зан 
бинаду фарзанд. Он чунон ки Лабибќ73 гўяд: «Іар кќ мард 
аст їуфти ў зан бувад». 
 

БОБИ БИСТУ ШАШУМ 

АНДАР ЗАН ХОСТАН 
 

Эй писар, чун зан хостќ, іурмати худро неку дор. 
Агарчанд чиз азиз аст, аз зану фарзанд азизтар нест ва чизе 
зуд аз зану фарзанд дарећ мадор, аммо аз зани басалоі ва 
фарзанди фармонбардору меірубон. Ва ин корест, ки ба 
дасти туст, чунон ки ман дар байте гўям: 

                                                 
* Асор, каъоб... – номи бемориіои аспон. 
** Іамолон – наздикон. 
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                                    Байт: 

 
Фарзанд чу парвариву зан чун дорќ, 
Бояд ки ба гуфти оѕилон гўш орќ. 
 

Аммо чун зан кунќ, талаби моли зан макун ва 
талабгори ћояти некуии зан мабош, ки ба сабаби некуќ 
маъшуѕа гиранд. Зан бояд ки покиза ва покдин ва кадбону ва 
дўстдори шўй ва шармноку порсо ва кўтоідасту кўтоізабон 
ва чизнигоідоранда бошад, то нек бувад, ки гуфтаанд, ки 
зани нек офияти зиндагонќ бувад. Агарчи зан меірубону 
хубрўй бошад ва писандида, ту ба якбор худро ба дасти ў 
мадеі ва зери фармони ў мабош, ки Искандарро гуфтанд: 

– Чаро духтари Дороро74 ба занќ накунќ, ки бас хубрўй 
аст? 

Гуфт: 
– Зишт бошад, ки чун мо бар мардумони їаіон ћолиб 

шудем, зане бар мо ћолиб шавад. 
Аммо зане муіташамтар аз худ махоі. Ва бояд, ки 

дўшиза хоіќ, то дар дили ў їуз меіри ту меіри каси дигар 
набошад ва пиндорад, ки іама мардон як гуна бошанд. Тамаъ 
ба марде дигар наяфтадаш. Ва аз дасти зани зуфондароз 
бигурез, ки гуфтаанд, ки кадхудой зуд гурезад, чун зан 
боамонат набувад. Ва набояд ки чизи туро дар даст гирад ва 
нагузорад, ки ту бар чизи хеш молик бошќ, пас зан ту 
бошиву мард ў. Зан аз хонадони салоі бояд хост ва бояд ки 
бидонќ, ки духтари кќ бувад, ки зан аз баіри кадбонуии хона 
хоіанд, на аз баіри таматтуъ… 

Ва бояд ки зан тамому расида ва оѕила бошад ва 
кадбонуии модару падари худ дида бошад. Агар чунин зане 
ёбќ, дар хостани вай таѕсир макун ва їаід кун то вайро 
бихоіќ ва бикўш, то вайро ћайрат* нанамоќ. 

                                                 
* Ћайрат – рашк. 
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Ва агар рашк хоіќ намудан, зан нахоіќ, беітар бошад, 
ки занонро рашк намудан ба ситам нопорсо кардан бошад. 
Ва бидон, ки занон ба ћайрат мардонро бисёр іалок кунанд 
ва низ тани худро ба камтарин касе диіанд ва аз рашку 
іамийят бок надоранд. Аммо чун занро рашк нанамоќ ва бо 
вай дукиса набошќ... вайро неку дорќ, аз модару падар ва 
фарзанд бар ту мушфиѕтар бошад ва хештанро аз вай дўсттар 
касе мадон. Ва агар рашк намоќ, аз іазор душман душмантар 
бувад. Ва аз душмани бегона іазар тавон кард ва аз вай 
натавон. Ва чун дўшиза хостќ, агарчи ба вай мувлаъ* бошќ, 
іар шаб бо вай суібат макун, гоі-гоі кун, то пиндорад, ки 
іама кас чунин бошанд, то агар ваѕте туро узре бошад, ин 
зан аз барои ту сабр кунад, ки агар іар шаб бо вай хуфтан 
одат кунќ, вайро чунон орзу кунад, душвор сабр кунад. 

Ва занонро ба дидору наздикии іеї мард устувор 
мадор, агарчи марди пир буваду зишт. Шарти ћайрат он 
бошад, ки іеї ходими їавонро дар хонаи занон роі надиіќ, 
агарчи сода бошанд, магар ходимони пиру зишт ва солхўрда, 
ки эътимод бар эшон бувад. Ва шарти ћайрат нигоі дор ва 
марди бећайратро ба мард машумор, ки онро, ки ћайрат 
набошад, дин набошад. Ва беіамиятро мард машумор. 

Ва чун зани хешро бар ин їумла доштќ, ки гуфтам, агар 
Худои таоло туро фарзанд диіад, андеша кун бар парвардани 
ў. Ва зан аз ѕабилаи дигар хоі, то бегонагонро хеш карда 
бошќ, ки аѕрабои ту худ аіли ту бошанд. Бад-ин їумла дон, 
ки намудам. 

 
БОБИ БИСТУ ІАФТУМ 

АНДАР ФАРЗАНД ПАРВАРДАН ВА ОИНИ ОН 
 
Бидон, эй азизи ман, ки агар Худой туро писаре диіад, 

аввал номи хуш бар вай неі, ки аз їумлаи іаѕіои падарон 
яке ин аст. Дувум он, ки ба доягони меірубон супор ва ба 

                                                 
* Мувлаъ – іарис. 
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ваѕти хатна кардан суннат ба їой овар ва ба іасби тоѕати 
хеш шодќ кун. Ва он гоі Ѕуръон биёмўзон, чунон ки іофизи 
Ѕуръон шавад. Чун бузург шавад, агар раият бошќ, вайро 
пешае биёмўзќ ва агар аіли силоі бошќ, ба илми силоіаш 
диіќ, то савориву силаішўрќ биёмўзад ва бидонад, ки ба іар 
силоі чќ бояд кард. Ва чун аз силоі омўхтан форић гардќ, 
бояд ки фарзандро шино биёмўзќ. 

Чунон ки ман даісола шудам, моро іоїибе буд 
Боманзар іоїиб гуфтандќ ва фурусият* неку донистќ. Ва 
ходиме іабашќ буд Райіон ном, вай низ неку донистќ. 

Падарам маро бад-он іар ду супурд, то маро савориву 
найза бохтан ва зўбин андохтану чавгон задан ва тобтоб 
андохтан ва каманд афкандан ва їумла іар чќ дар боби 
фурусият ва руїулият** буд, биёмўхтам. Худованд фармон 
дод, то фардо ба нахчиргоі он чӣ омўхтааст, бар Худованд 
арза кунад. 

Амир гуфт: 
– Нек ояд. 
Рўзи дигар бирафтам, іар чќ донистаме бар падар арза 

кардам. Амир эшонро хилъат фармуд ва пас гуфт: 
– Ин фарзанди маро он чи омўхтаед, неку 

бидонистааст, валекин беітарин іунаре наёмўхтааст. 
Гуфтанд: 
 – Он чќ іунар аст? 
Амир гуфт: 
– Њар чќ вай донад аз маънии іунару фазл, іама он аст, 

ки ба ваѕти іоїат агар вай натавонад кардан, мумкин бошад, 
ки касе аз баіри вай бикунад. Он іунар, ки вайро бояд 
кардан аз баіри хеш ва іеї кас аз баіри вай натавонад кард, 
вайро наёмўхтаед. 

Эшон пурсиданд, ки он кадом іунар аст. 
Амир гуфт: 

                                                 
* Фурусият – саворќ. 
** Руїулият – мардќ. 
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– Шиноварќ, ки аз баіри вай їуз вай кас натавонад 
кард. 

Ва ду маллоіи їалд аз Обисгун75 биёвард ва маро бад-
эшон супурд, то маро шино биёмўхтанд ба кароіият ва ба 
табъ. Аммо нек биёмўхтам. Иттифоѕ афтод, ки он сол ба іаї 
мерафтам, бар дари Мавсул76 моро ѕатъ афтод, ѕофила 
бурданд ва араби бисёр буд ва мо бо эшон басанда набудем. 
Їумлатуламр ман бараіна боз Мавсул омадам. Іеї чора 
надонистам, андар киштќ нишастам ба Даїла ва ба Баћдод 
рафтам ва он їо шућл неку шуд ва Эзидтаоло тавфиѕи іаї 
дод. Ѓаразам он аст, ки андар Даїла пеш аз он ки ба 
Акбара77 расанд, їое махуф аст, гирдобе саъб, ки маллоіе 
доно бояд, ки он їо бигузарад, ки агар сарфи он надонад, ки 
чун бояд гузашт, киштќ іалок шавад. Мо чанд кас дар киштќ 
будем, бад-он їой расидем. Маллоі устод набуд, надонист, 
ки чун бояд рафт, киштќ ба ћалат андар миёни он їойгоіи 
бад бурд ва ћарѕа гашт. Ѕариб бисту панї мард будем. Ману 
марде пири басрќ ва ћуломе аз они ман зирак, ки Ковќ ном 
буда, ба шино берун омадем ва дигар їумла іалок шуданд. 
Баъд аз он меіри падар андар дили ман зиёдат шуд. Дар 
садаѕа додан аз баіри падар ва тараііум фиристодан зиёдат 
кардам. Бидонистам, ки он пир чунин рўзеро аз пеш іамедид, 
ки маро шиноварќ омўхт ва ман надонистам. 
 
                                                  *  *  * 

Пас, бояд, ки іар чќ омўхтанќ бошад аз фазлу іунар, 
фарзандро биёмўзќ, то іаѕѕи падариву шафѕати падарон ба 
їо оварда бошќ, ки аз іаводиси олам эмин натавон буд ва 
натавон донист, ки бар сари мардумон чќ гузарад. Іар 
іунареву фазле рўзе ба кор ояд. Пас, дар фазлу іунар 
омўхтан таѕсир набояд кардан. Ва ба ваѕти тааллум агар 
муаллимон ўро бизананд, ўро шафѕат мабар ва бигузор, ки 
кўдак илму адаб ва іунар ба чўб омўзад ва на ба табъи хеш. 
Аммо агар беадабќ кунад ва ту аз вай дар хашм шавќ, ба 
дасти хеш вайро мазан, ба муаллимонаш битарсон ва адаб 
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эшонро фармой кардан, то кинаи ту дар дил нагирад. Аммо 
бо вай ба іайбат бош, то туро хор нагирад ва доим аз ту 
тарсон бошад. Ва дираму зар ва орзуе, ки вайро бошад, аз 
вай дарећ мадор бад-он ѕадар, ки битавонќ, то аз баіри сим 
марги ту нахоіад аз їиіати мерос ва бадном нашавад.  

Ва іаѕѕи фарзанд омўхтан дон аз фаріангу дониш. Ва 
агар фарзанде бад бувад, ту бар-он манигар, іаѕѕи падарќ ба 
їой овар, андар омўхтани адаби вай таѕсир макун. Іарчанд 
ки агар іеї мояи хирад надорад, агар ту адаб омўзќ ва агар 
наёмўзќ, рўзгораш биёмўзад. 

Аммо шарти падарќ нигоі дор, ки вай чунон зиндагонќ 
кунад, ки фиристода бошад. Ва мардум чун аз адам мавїуд 
шуд, хулѕу сиришти ў бо ў буд. Аммо зи бехўйќ ва аїзу 
заифќ пайдо натавонад кардан. Іарчанд бузургтар мешавад, 
їисму рўіи ў ѕавитар мегардад ва феъли вай пайдотар 
мешавад аз неку бад то чун вай ба камол расад, одати вай низ 
ба камол расад. Тамоми рўзбеіиву рўзбатарќ пайдо шавад, 
валекин ту адабу іунар ва фаріангро мероси хеш гардон ва 
ба вай бигузор, то іаѕѕи вай гузорида бошќ, ки фарзандонро 
меросе беі аз адаб нест ва фарзандони оммаро мероси беі аз 
пеша нест, іарчанд ки пеша на кори муіташамон аст, іунар 
дигар асту пеша дигар. Аммо аз рўйи іаѕиѕат наздики ман 
пеша бузургтарин іунарест. Ва агар фарзандони муіташамон 
сад пеша донанд, чун ба касб бикунанд, айбе нест, балки 
іунар аст, іар яке рўзе ба кор ояд.                                    
 

ІИКОЯТ 
 
Бидон, ки чун Гуштосп78 аз маѕарри иззи хеш бияфтод 

ва он ѕисса дароз аст, аммо маѕсуд аз он аст, ки вай ба Рум 
афтод, дар Ѕустантания рафт ва бо вай іеї набуд аз моли 
дунё. Айбаш омад нон хостан. Магар иттифоѕ чунон афтода 
буд, ки ба кўчакќ дар саройи хеш оіангаронро дида буд, ки 
коріои оіанина аз тећу корду рикоб ва даіонаи лаїом 
кардандќ муїовир. Магар дар толеи ў он афтода буд ин 
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саноат, пайваста гирди оіангарон мегаштќ ва іамедидќ ва ин 
саноат биёмўхта буд. 

Он рўз, ки ба Рум дармонда буд, бо оіангарони Рум 
гуфт, ки ман ин санъат донам. Ўро ба муздурќ гирифтанд. Ва 
чандон ки он їо буд, аз он саноат зиндагонќ мекард, ба кас 
ниёзаш набуд ва нафаѕот аз ин мекард, то он гоі ки ба ватани 
хеш расид. Баъд аз он бифармуд, ки іеї муіташам фарзанди 
хешро аз саноат омўхтан нанг надоранд, ки бисёр ваѕт бувад, 
ки ѕуввату шуїоат суд надорад ва іар дониш, ки бидонќ, 
рўзе ба кор ояд. Ва баъд аз он дар Аїам расм афтод, ки 
муіташам набудќ, ки фарзандро саноат наёмўхтќ, іарчанд ки 
бад-он іоїат набудќ ва он ба одат карданд. 
 
                                                    *  *  * 

Пас, іар чќ битавонќ омўхтан, биёмўз, ки манофеи он 
ба ту расад. Аммо агар писар болић гашт, бинигар андар вай, 
агар сари салоі дорад ва ба кадхудоиву зан доштан ва 
рўзбеіќ машћул хоіад будан, пас тадбири зан хостани ў кун, 
то он іаѕ низ гузорида бошќ. Аммо, то битавонќ, агар 
писарро зан диіќ ё духтарро ба шўй диіќ, бо хешони хеш 
васлат макун. Зан аз бегонагон хоі. Бо ѕаробати хеш агар 
васлат кунќ ва агар накунќ, эшон худ гўшту хуни туанд. 
Васл аз ѕабилаи дигар хоі, ки ѕабилаи хешро ѕабила карда 
бошќ ва бегонаро хеш карда, то ѕувват ду гардад ва аз ду 
їониб туро муованат* бувад. Пас, агар донќ, ки сари 
кадхудоиву рўзбеіќ надорад, духтари кадхудоёну 
мусулмононро дар бало маяфкан, ки іар ду аз якдигар дар 
ранї бошанд. Бигузор, то чун бузург шавад, чунон ки хоіад, 
кунад зиндагонќ, то баъд аз марги ту ба іама іол чунон 
тавонад буд, ки фиристода бошад. 

 
 
 

                                                 
* Муованат – мададгорќ. 
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ФАСЛ 
 
Агар фарзанд духтар бошад, ўро ба доягони мастураи 

некупарвар бисупор ва чун бузург шавад, ба муаллима деі, 
то намозу рўза ва он чӣ шарти шариат он аст, аз фароиз 
биёмўзад. Валекин дабирќ маёмўзаш ва чун бузург шуд, іар 
чи зудтар їаід кун, ки ба шавіараш диіќ, ки духтар нобуда 
беі ва чун бувад, бо шўй беі. Аммо то дар хонаи ту бошад, 
мудом бар вай ба раімат бош, ки духтаракон асири модару 
падар бошанд. Аммо писарро агар падар набошад, ба талаби 
кори хеш тавонад рафт ва хештанро тавонад дошт аз іар рўй, 
ки бошад ва духтар бечора бувад. 

Он чи дорќ, аввал дар барги духтар кун ва шућл вайро 
бисоз ва ўро дар гардани касе кун, то аз ћами вай бираіќ. 
Аммо агар духтар дўшиза бошад, талаб домоди дўшиза, то 
зан дил дар шўй бибандад ва шўй низ дар зан доштан 
бикўшад ва аз їонибайн* созгорќ бошад. 

 
ІИКОЯТ 

 
Чунон шунидам, ки Шаірбону79 духтаре буд хурд. 

Шаірбонуро асир бурданд аз Аїам ба Араб. 
Амирулмуъминин Умар (р)80 фаро расид, фармуд, ки вайро 
бифурўшанд. Чун вайро дар байъ бурданд, Амирулмуъминин 
Алќ (р)81 фаро расид ва ин хабар бидод аз расул (с) «Лайса-л- 
байъу ало Абнои-л-мулуки»82. Чун хабар бидод, байъ аз 
Шаірбону бархост ва ўро ба хонаи Салмони Форсќ83 
бинишонданд, то ба шўй диіанд. 

Чун іикояти шўй бар вай арза карданд, Шаірбону гуфт: 
– То мардро набинам, зани ў набошам. Вайро дар 

манзарае нишонданд ва содоти** Араброву Яманро бар вай 
бигузарониданд, то он кас, ки ўро ихтиёр афтад, зани ў 

                                                 
* Їонибайн – іар ду тараф. 
** Содот – саййидон. 
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бошад. Ва Салмон пеши ў бинишаст ва он ѕавмро таъриф 
мекард, ки ин фалон асту он баімон аст. Ва ў іар касро наѕл 
мекард то Умар бигузашт. Шаірбону гуфт: 

– Ин кист? 
Салмон гуфт: 
– Умар аст. 
Шаірбону гуфт: 
– Марде бузург аст, аммо пир аст. 
Чун Алќ бигузашт, Шаірбону гуфт: 
– Ин кист? 
Салмон гуфт: 
– Алќ аст... 
Шаірбону гуфт: 
– Марде бузургвор аст. Валекин фардо ман андар он 

їаіон бар рўйи Фотимаи Заіро84 натавонам нигарист ва 
шарм дорам ва аз ин їиіат нахоіам. 

Чун Іасан ибни Алќ85 бигузашт, чун іоли ўро донист, 
гуфт: 

– Лойиѕи ман аст, вале бисёрникоі аст, нахоіам. 
Чун Іусайни85 Алќ бигузашт, ў бипурсид ва бидонисту 

гуфт: 
– Ў дархўри ман аст. Шавіари ман ў бояд, ки бувад. 

Духтари дўшизаро шўйи дўшиза бояд, ки бувад. Ман шўй 
накардаам ва ў зан накардааст. 

 
                                          *  *  * 
 

Ва аммо домоди некурўй гузин ва духтар ба марди 
зиштрўй мадеі, ки духтар дил бар шўйи зиштрўй надиіад, 
турову шавіарро бадномќ ояд. Бояд  ки домод хубрўй ва 
покдин ва босалоі ва бо кадхудойќ бувад. Нафаѕоти духтари 
хеш донќ, ки аз куїо ва аз чќ іосил кунад. Аммо бояд ки 
домоди ту аз ту фурўтар бувад іам ба неъмату іам ба 
іашмат, то вай ба ту фахр кунад ва на ту ба вай, то духтар 
дар роіат зияд. 
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Чун чунин аст, андаке гуфтам, аз вай бештар чизе талаб 
макун, духтарфурўш мабош, ки домод худ муруввати хеш 
бинагзорад ва мардумќ ба їое наравад. Ту, он чќ дорќ, бадал 
кун ва духтар дар гардани вай банд ва бираіон худро аз ин 
меінати азим. Ва дўстро іамин панд деі, то бар ин їумла ў 
низ биравад. 

 
 

БОБИ БИСТУ ІАШТУМ 
АНДАР ОИНИ ДЎСТ ГИРИФТАН 

 
Бидон, эй писар, ки мардум, то зинда бошанд, ногузир 

бошанд аз дўстон, ки мард агар бе бародар бошад беі, ки бе 
дўст. Аз он ки іакимеро гуфтанд, ки дўст беітар ё бародар. 
Гуфт: 

– Бародар низ дўст беі. 
 

Байт: 
 

Бародар бародар бувад, дўст беі, 
Чу душман бувад, берагу пўст беі. 

 
Пас, агар андеша кунќ аз кори дўстон – нисор доштан 

ва іадя фиристодан ва мардумќ кардан, азеро, ки іар кќ аз 
дўстон наяндешад, дўстон низ аз вай наяндешанд. Пас, 
мардум іамеша бе дўст буванд ва эдун гўянд, ки дўст 
дастбоздорандаи хеш бувад ва одат кун іар ваѕте дўсте нав 
гирифтан, азеро, ки бо дўстони бисёр айбіои мардум пўшида 
шавад ва іунаріо густурда гардад. 

Валекин чун дўсти нав гирќ, пушт бар дўсти куіан 
макун. Дўсти нав іаметалабу дўсти куіанро бар їой іамедор, 
то іамеша бисёрдўст бошќ, ки гуфтаанд: «Дўсти нек ганїи 
бузург аст». 

Дигар андеша кун аз мардумон, ки бо ту ба роіи дўстќ 
раванд ва нимдўст бошанд. Ва бо эшон некуиву созгорќ кун 
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ва ба іар неку баде бо эшон муттафиѕ бош, то чун аз ту 
мардумќ ёбанд, дўсти якдили ту гарданд, ки Искандарро 
пурсиданд, ки ин чандин мулк ба чќ хислат ба даст овардќ. 

Гуфт: 
– Ба даст овардани душманон ба талаттуф* ва їамъ 

кардани дўстон ба тааііуд**. 
Ва он гоі андеша кун аз дўстони дўстон, ки дўстони 

дўстон іам аз їумлаи дўстон бошанд ва битарс аз дўсте, ки 
душмани туро дўст дорад, ки бошад, ки дўстии ў аз дўстии 
ту бештар бошад. Пас бок надорад ба бад кардан бо ту аз 
ѕабили душмани ту. Бипаріез аз дўсте, ки мар дўсти туро 
душман дорад. Ва дўсте, ки бе баіонаеву бе іуїїате ба гила 
шавад, дигар ба дўстии ў тамаъ мадор. 

Ва андар їаіон беайб кас машинос, аммо ту іунарманд 
бош, ки іунарманд беайб бувад. Ва дўсти беіунар мадор, ки 
аз дўсти беіунар фалоі*** наёяд. Ва дўстони ѕадаіро аз 
їумлаи дўстон машумор, ки эшон дўсти ѕадаі бошанд, на 
дўст. Ва бинигар миёни дўстони неку бад ва бо іар ду гурўі 
дўстќ кун. Бо некон ба дил дўстќ куну бо бадон ба забон 
дўстќ кун, то дўстии іар ду гурўі туро іосил бувад, ки на 
іама іоїате ба некон афтад. Ваѕте бошад, ки ба дўстии 
бадон низ іоїат афтад. Ва агарчи раі бурдани ту наздики 
бадон ба наздики некон туро костќ физояд, чунон ки раі 
бурдани ту ба некон наздики бадон обрўй афзояд ва ту 
тариѕи некон нигаі дор, ки худ дўстии іар ду ѕавм туро 
іосил ояд. 

Аммо бо бехирадон іаргиз дўстќ макун, ки дўсти 
бехирад бо дўст аз бадќ он кунад, ки сад душмани одил 
накунанд ба душманќ. Ва дўстќ бо мардуми іунариву некаід 
кун, то ту низ бад-он іунаріо маъруф ва ситуда бошќ, ки он 
дўстони ту бад-он маъруфу сутуда бошанд. Ва таніо 

                                                 
* Талаттуф – меірубонќ. 
** Тааііуд – аіду паймон. 
*** Фалоі – некќ. 



112 
 

нишастан аз іамнишини бад авлотар. Чунон ки маро гуфта 
омад дар ин ду байт: 

 
Шеър: 

 
Эй дил, рафтќ чунон ки дар саіро дад, 
На андуіи ман хўрдиву на андуіи х(в)ад. 
Іамїолиси бад будиву ту рафта беіќ, 
Таніоќ беі маро зи іамїолиси бад. 

Ва іаѕѕи дўстону мардумон наздики худ зоеъ макун, то 
сазовори маломат нагардќ, ки гуфтаанд: «Ду гурўі мардум 
сазовори маломатанд. Яке зоеъкунандаи іаѕѕи дўстон, дигар 
ношиносандаи кирдори нек». 

Бидон, ки мардумонро ба ду чиз битавон донист, ки 
дўстиро шоянд ё на: Яке он ки дўсти ўро тангдастќ расад, 
чизе ба вай дарећ надорад ба іасби тоѕати хеш ва ба ваѕти 
тангќ аз вай барнагардад, то он ваѕт ки ба дўсти ў аз ин 
їаіон берун шавад. Ў фарзандони он дўсти худро ва 
хешонро талаб кунад ва ба їойи эшон некќ кунад ва іар ваѕт 
ки ба зиёрати он дўст равад, іасрате бихўрад, іарчанд ки он 
на ў бувад. 

 

ІИКОЯТ 
 

Чунин гўянд, ки Суѕротро мебурданд, то бикушанд. 
Вайро иліоѕ* карданд, ки бутпараст шав. Гуфт:  

– Маозаллаі**, ки їуз сонеъро парастам. 
Бибурдандаш то бикушанд. Ѕавме шогирдони ў бо ў 

бирафтанд ва зорќ мекарданд, чунон ки расм рафтааст. Пас 
ўро пурсиданд: 

– Эй іаким, акнун чун дил бар куштан ниіодќ, бигў то 
туро куїо дафн кунем? 

                                                 
* Иліоѕ – талаби боисрор. 
** Маозаллаі – Худо нигаі дорад. 
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Суѕрот табассум карду гуфт: 
–Агар чунон ки маро боз ёбед, іар куїо хоіед дафн 

кунед. Яъне ки он на ман бошам, ки ѕолаби ман бошад. 
 

                                              *  *  * 
Ва бо мардумон дўстќ миёна дор ва бар дўстон бо умед 

дил мабанд, ки ман дўсти бисёр дорам. Дўсти хосси худ бош 
ва аз пасу пеши худ нигар ва бар эътимоди дўстон аз худ 
ћофил мабош, чќ агар іазор дўст бувад, туро аз ту дўсттар 
касе набувад. Дўстро ба фарохиву тангќ озмой, ба фарохќ ба 
іурмат ва ба тангќ ба суд. Ва дўсте, ки душмани туро 
душман надорад, вайро їуз ошно махон, чќ он кас ошно 
бувад, на дўст. 

Ва бо дўстон дар ваѕти гила чунон бош, ки дар ваѕти 
хушнудќ. Ва бар ин їумла дўст онро дон, ки туро дўст дорад. 
Ва дўстро ба дўстии чизе маёмўз, ки агар ваѕте душман 
шавад, туро зиён дорад ва пушаймонќ суд накунад. Ва агар 
дарвеш бошќ, дўсти тавонгар маталаб, ки дарвешро кас дўст 
надорад, хосса, тавонгарон. Дўст ба дараїаи хеш гузин ва 
агар тавонгар бошќ ва дўсти тавонгар дорќ, раво бошад. 

Аммо дар дўстќ мардумонро дил устувор дор, то 
коріои ту устувор бувад. Ва агар дўсте на ба бихрадќ дил аз 
ту бардорад, ба бозовардани ў машћул мабош, ки наарзад. Ва 
аз дўсти томеъ дур бош, ки дўстии вай бо ту ба тамаъ бошад 
на ба іаѕиѕат. Ва бо мардуми іаѕуд* іаргиз дўстќ макун, ки 
мардуми іаѕуд дўстиро нашоянд, аз он ки іиѕд іаргиз аз 
дили іаѕуд берун наравад ва чун іамеша озурдаву кинавар 
бошад, дўстии ту дар дили вай маікам набошад ва бар вай 
эътимод набувад. Чун іоли дўст гирифтан бидонистќ, огоі 
бош аз кору аз іоли душман, андеша кун дар ин маънќ. 

                                                 
* Іаѕуд – кинадор. 
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БОБИ БИСТУ НУІУМ 
АНДАР АНДЕША КАРДАН АЗ ДУШМАН 

 

Аммо їаід кун, эй писар, то душман наяндўзќ. Пас агар 
душманат бошад, матарс ва дилтанг машав, ки іар киро, ки 
душман набувад, душманком бувад. Валекин дар ниіону 
ошкор аз кори душман ћофил мабош ва аз бад кардани ў 
маёсой. Доим дар тадбиру макри ў бош ва іеї ваѕт аз іилаи ў 
эмин мабош ва аз іоли вай худро рўйпўшида іамедор, то 
дари балову офату ћафлат бар худ баста бошќ. То рўйи кор 
набошад бо душман душманќ пайдо макун ва хештан ба 
душман чунон намой, ки агарчи афтода бошќ, бо вай 
хештанро аз афтодагон манамой. Ба кирдори неку ба гуфтори 
хуш дил дар душман мабанд. Агар аз душман шакар ёбќ, 
онро бегумон шаранге* шумор. 

 
                                            Шеър: 

Узве зи ту гар дўст шавад бо душман, 
Душман ду шумор, тећ ду каш, захм ду зан. 

 
Ва аз душмани ѕавќ іамеша бар ноэминќ бош ва 

тарсон, ки аз ду кас бибояд тарсид: яке аз душмани ѕавќ ва 
дигар аз ёри ћаддор. Ва душмани хурдро хор мадор ва бо 
душмани заиф іамчунин душманќ кун, ки бо душмани ѕавќ 
ва магў, ки ў хурд аст. 
                                    

ІИКОЯТ 
 

Чунон шунидам, ки дар Хуросон айёре буд сахт 
муіташам ва некмард ва маъруф Муіаллаб ном. Гўянд, ки 
________________ 
*Шаранг – зањр. 
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рўзе аз маіал лат мерафт. Андар роі пой бар пўсти харбуза 
ниіод, пояш билаћзиду бияфтод. Корд баркашид ва 
харбузапўстро пора-пора кард. Чокарон ўро гуфтанд: 

– Эй хоїа, ту марде бад-ин муіташамиву айёрќ, ки 
іастќ, шарм надорќ, ки пўсти харбузаро ба корд мезанќ? 

Муіаллаб гуфт: 
– Маро пўсти харбуза афканд. Ман киро ба корд занам? 

Он чи маро афканд, душман ў буд ва душманро хор нашояд 
дошт. Агарчи іаѕир душмане бувад, ки іар кќ душманро хор 
дорад, зуд хор гардад. 
                                                *  *  * 

Пас душман дар тадбири іалоки душман бошад. Аз он 
пештар, ки ў тадбири іалок кунад, ту тадбири кори хеш 
іамекун ва худро аз ў дар іифз медор ва тадоруки* кори хеш 
іамекун. 

Аммо бо іар кас, ки душманќ кунќ, чун бар вай чира 
шавќ, пайваста он душмани худро манакўі** ва ба оїизќ ба 
мардум манамой, ки он гоі туро фахре набошад, ки бар оїизе 
ва накуіида чира шуда бошќ. Ва агар ў бар ту чира шавад, туро 
азобу ори азим бошад, ки аз оїизе ва накуіидае афтода бошќ. 
Набинќ, ки чун подшоіе фатіе кунад, агарчи подшоіро хасм 
на кас буда бошад, шоирон чун фатінома гўянд ва котибон чун 
фатінома нависанд, аввал хасмро ѕодире тамом хонанд ва он 
лашкарро биситоянд ва бисёр саворону пиёдагонро ба шеру 
аждаіо монанда кунанд ва масофи лашкари вай чун он чӣ сазад 
ва солорони лашкари вай чандон ки битавонанд, биситоянд. Он 
гаі гўянд, лашкаре бад-ин азимќ, чун худованди фалон бо 
лашкари мансури хеш бирасид, іазимат кард ва пушт гардонид, 
то бузургии мамдўіи хеш гуфта бошанд ва ѕуввати лашкари 
хеш намуда, ки агар он ѕавми муніазимро ва он подшоіро ба 
оїизќ ва накуіидан мансуб кунанд, ин подшоіи музаффарро 
пас номеву ифтихоре набошад бар шикастани заифеву оїизе на 
дар фатінома ва на дар шеъріои фаті. 

                                      

                                                 
* Тадорук – чора. 
** Манакўі – таъна накун. 
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ІИКОЯТ 

 
Шунидам, эй писар, ки ваѕте дар шаіри Рай пиразане 

буд ўро Сайида гуфтандќ маликзода ва афифа ва зоіида ва 
духтари амми модари ман буд ва зани Фахруддавла буд. Ва 
чун Фахруддавла фармон ёфт, ўро писаре монд хурд. 
Маїдуддавла лаѕаб ниіоданд ва номи подшоіќ бар вай 
афканданд. Подшоіќ модараш меронд. Чун Маїдуддавла 
бузург шуд, нохалаф омад ва шоистаи подшоіќ набуд. Ва 
вай дар хона бо канизакон машћул будќ ва модараш ба Раю 
Исфаіон ва Кўіистон сиву нуі сол подшоіќ кард. 

Маѕсуди ман аз ин іикоят он аст, ки їадди ту Султон 
Мањмуд бад-ў расул фиристод ва гуфт: 

– Бояд, ки хутбаву сикка ба номи ман кунќ ва хирої 
бипазирќ, вагарна ман биёям ва Райро биситонам ва туро 
нест гардонам. 

Чун расул биёмад ва пайћом бигузорид. Сайида гуфт: 
– Бигўй Султон Маімудро, то шўи ман Фахруддавла 

зинда буд, маро ин андеша іамебуд, ки магар туро ин рой 
афтад ва ѕасди Рай кунќ. Чун вай фармон ёфт* ва шућл ба ман 
афтод, ин андеша аз дили ман бархост. Гуфтам, ки Султон 
Маімуд подшоіе одил аст. Донад, ки чун ў маликеро ба їанги 
зане набояд омадан, ки шер іам нар бувад ва іам мода. Акнун 
агар биёќ, Худой огоі аст, ки ман нахоіам гурехт ва їангро 
истодаам, аз баіри он ки аз ду ваїі берун набувад. Аз ду 
лашкар яке шикаста шавад. Агар ман туро бишканам, ба іама 
іол ба іама олам нома нависам, ки султонеро шикастам, ки сад 
подшоіро шикастааст. Ва агар ту маро бишканќ, чќ тавонќ 
навишт? Гўйќ, ки занеро шикастам, туро на фатінома расад ва 
на шеъри фаті, ки шикастани зане бас фатіе набошад. 

Бад-ин як сухан то вай зинда буд, Султон Маімуд 
ѕасди Рай накард. 

 

                                                 
* Фармон ёфт – мурд. 
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*  *  * 
Ва аз ин гуфтам, ки душмани худро бисёр манакўі ва 

дигар аз душман ба іеї іол эмин мабош, хосса аз душмани 
хона. Ва бештар аз душмани хона тарс, ки бегонаро он дидор 
наяфтад дар кори ту, ки ўро. Чун аз ту тарсида гашт, дили 
вай іаргиз аз бад андешидани ту холќ набошад ва бар аіволи 
ту мутталеъ бошад. Ва душмани берунќ он надонад, ки 
хонагќ. Пас бо іеї душман дўстии якдил макун, валекин 
дўсти маїозќ іамебош, магар он маїозќ іаѕиѕќ шавад, ки аз 
душманќ дўстќ бисёр хезад ва аз дўстќ душманќ бисёр хезад 
ва он дўстиву душманќ, ки чунин хезад, сахттар бошад. Ва 
наздикќ бо душманон аз бечорагќ дон ва душманро чунон 
газой, ки аз он газанд бар ту ранї нарасад. Ва їаід кун, ки 
дўстонат азъофи** душманон бошанд. Бисёрдўсти 
камдушман бош. Ва низ ба умеди іазор дўст яке душман 
макун. Ва бидон, ки он іазор дўст аз нигоі доштани ту ћофил 
бошанд ва он як душман аз бад сиголидани ту ћофил 
набошад. Ва бардоштани сарду гарми мардумон ор бин, ки 
іар кќ миѕдори хеш надонад, андар мардумии ў нуѕсон 
бувад. 

Ва бо душмане, ки ѕавитар аз ту бувад, оћози душманќ 
макун ва онро, ки заифтар аз ту бувад, аз душворќ намудан 
маёсой. Валекин агар душмане аз ту зиніор хоіад агарчи 
сахт душман бошад ва бо ту бадкирдор бувад, ўро зиніор деі 
ва он ћанимате бузург шинос, ки гуфтаанд: 

«Душман чќ мурдаву чќ гурехта ва чќ аз зиніоро 
мада». Валекин чун забун ёбќ, якборагќ низ манишин. 

Ва агар душман бар дасти ту іалок шавад, раво бувад, 
агар шодќ кунќ. Аммо агар ба марги хеш бимирад, бас 
шодмона мабош. Он гаі шодќ кун, ки ту ба іаѕиѕат донќ, ки 
нахоіќ мурд. Іарчанд іакимон гуфтаанд, ки «Іар кќ ба як 
нафас аз паси душман мирад, он маргро ба ћанимат бояд 
дошт». Аммо чун донем, ки іама бихоіем мурд, шодмона 
набояд буд. Чунон ки дар дубайтќ ман гўям: 

 

                                                 
** Азъоф – дучанд. 
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                                          Шеър: 

 
Гар марг бароварад зи бадхоіи ту дуд, 
З-он дуд чунин шод чаро гаштќ зуд? 
Чун марг туро низ бихоіад фарсуд, 
Бар марги касе чќ шодмон бояд буд? 

 
Іама бар басиїи сафарем ва тўшаи сафар їуз кирдори 

нек іеї чиз бо хеш нашояд бурд. 
 

ІИКОЯТ 
 

Чунин шунидам, ки Зулѕарнайн86 гирди олам бигашт ва 
іама їаіонро мусаххари хеш гардонид ва бозгашту ѕасди 
хона намуд. Чун ба Домћон расид, фармон ёфт. Дар васият 
гуфт: «Маро дар тобуте ниіед ва тобутро сўрох кунед ва 
дастіои маро аз он сўрох берун кунед кафкушода ва 
іамчунон баред, то мардумон іамебинанд, ки агарчи іама 
їаіон бистудем, дасттиіќ іамеравем». Дигар гуфт: «Модари 
маро бигўед, ки агар хоіќ, ки равони ман аз ту шодмона 
бошад, ћами ман бо касе хўр, ки ўро азизе намурда бошад ё 
бо касе, ки ў нахоіад мурд». 

 

*  *  * 
Ва іар касеро, ки ба даст бияндозќ, ба пой іамегир, аз 

он ки расан агар ба іадду андоза тобќ, дар якдигар 
іамепайвандад ва чун бисёр тобќ ва аз іад берун барќ, аз іам 
бигсилад. Пас андозаи іама коріо нигоі дор хоі дар дўстќ, 
хоі дар душманќ, ки эътидол їузвест аз аѕли кул. 

Ва їаід кун, то дар кори іосидони хеш аз бинамудан 
бад-эшон аз чизіое, ки эшонро бад-он хашм ояд, то 
іамегудозанд. Ва бар бадсиголони хеш бадсигол бош, 
валекин бо афзунїўён мачах* ва таћофул кун андар кори 

                                                 
* Мачах – ситеза накун. 
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эшон, ки он афзунќ їустан худи эшонро афканад, ки іамвора 
сабўй аз об дуруст наёяд. 

Ва бо сафеіону їангїўён бурдборќ кун. Валекин бо 
гарданкашон гарданкашон бош. Ва іамеша дар іар коре, ки 
бошќ, аз тариѕи мардумќ бозмагард. Ва ба ваѕти хашм бар 
хештан воїиб кун хашм фурў хўрдан. Ва бо дўсту душман 
гуфтор оіиста дор ва бо оіистагќ чарбгўй бош, ки чарбгўйќ** 
дуюми їодуист. Ва іар чќ бигўќ аз неку бад, їавоб чашм дор 
ва іар чќ нахоіќ, ки бишнавќ, мардумонро машунавон ва 
іар чќ аз пеши мардум натавонќ гуфт, аз паси мардум магўй. 
Ва бар хира мардумонро таідид макун ва лоф мазан бар кори 
нокарда. Магўй, ки «чунин кунам», балки бигўй, ки «чун 
кардам». Чунон ки ман гўям: 

 

Шеър: 

 

Аз дил, санамо, меіри ту берун кардам 
В-он кўіи ћами туро чу іомун кардам. 
Имрўз нагўямат, ки чун хоіам кард, 
Фардо донќ, ки гўямат чун кардам. 

 

Ва кирдор беш аз гуфтор шинос. Аммо забони хеш бар 
он кас баста дор, ки агар хоіад забони хеш бар ту битавонад 
кушод. Ва іаргиз дурўйќ макун ва аз мардуми дурўй дур 
бош. Ва аз аждаіои іафтсар матарсу аз мардуми суханчин 
битарс, ки іар чќ ў ба соате бишикофад, ба соле натавон 
дўхт. 

Ва іарчанд бузурге муіташам бошќ, бо касе, ки аз ту 
фурўтар бувад, пайкор макун. Чунон ки он іаким гўяд. 

 

 
 
 

                                                 
** Чарбгўйќ – хушзабонќ. 
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ІИКОЯТ 
 

«Даі хислат пеша кун то аз бало раста бошќ: 
Бо касе, ки ѕавитар аз ту бувад, пайкор макун. Ва бо 

касе, ки тунд бувад, лаїої макун ва бо касе, ки іасуд бувад, 
муїоласат макун ва бо нодон мунозара макун ва бо мардуми 
муроќ* дўстќ макун ва бо дурўћзанон муомала макун ва бо 
бахилон суібат макун ва бо касе, ки муарбиду ћаюр бувад, 
шароб махўр ва ба занон бисёр нишасту хост макун ва сирри 
хеш бо касе магўй, ки оби бузургиву іашмати хеш бибарќ». 

Ва агар касе бар ту чизе айб гирад, он айб ба їањд аз 
худ дур кун. Ва іеї касро чандон маситой, ки агар ваѕте 
бибояд накуіидан, натавонќ ва чандон манакўі, ки агар 
ваѕте бибояд сутуд, натавонќ. Ва іар киро бе ту кор барояд, 
аз хашму гилаи хеш матарсон, ки іар кќ аз ту мустаћнќ 
бувад, аз хашму гилаи ту натарсад. Ўро битарсонќ іиїои хеш 
карда бошќ. Ва іар киро бе ту кор барнаёяд, якбора забун 
магир ва бар вай чира машав ва хашми дигарон бар вай марез 
ва агарчи гуноіе бузург бикунад, даргузар. Ва бар кеітарони 
хеш бе баіона баіона маїўй, то ту бар эшон обод бошќ ва 
эшон аз ту нуфур нашаванд. Ва кеітаронро ободон дор, ки 
кеітарон зиёи* туанд. Агар зиёи хешро ободон дорќ, кори ту 
сохта бошад ва агар зиёъро вайрон дорќ, бебаргу бенаво 
бошќ. 

Ва чокарони фармонбардор дор. Ва чун шућле фармоќ, 
ду касро мафармой, то халал аз шућлу фармони ту дур бувад, 
ки гуфтаанд, ки «Дег ба ду тан ба їўш наёяд». Чунон ки ѕоил 
гуфтааст: 

Назм: 
 

Ба яке шућл ду касро мафирист, аз пайи он-к 
Ба ду кадбону норўфта монад хона. 

 
Ва дар масал омадааст ба тозќ: 

                                        

                                                 
* Муроќ – дурўя, риёкор. 
* Зиёъ – їамъи зайъат, киштзорњо. 
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Масал: 

  
«Мин касрати-л-маллоіин ћариѕати-с-сафинату»87. 

 
Ва агар фармонбардор бошќ, дар он фармон шарику 

анбоз махоі, то дар он кор бо халалу таѕсир набошќ ва доим 
пеши Худованд сурхрўй бошќ. Аммо бо дўсту душман карим 
бош ва андар гуноіи мардум сахт машўр ва іар суханеро бар 
ангушт мапеч88 ва ба іар іаѕѕу ботил дарди уѕубати мардум 
мабанд ва тариѕи карам нигоі дор, то ба іар забоне сутуда 
бошќ. 

 
БОБИ СИЮМ 

АНДАР ОИНИ УЅУБАТ КАРДАН ВА  
АФВ КАРДАН 

 
Эй писар, ба іар гуноіе мардумро муставїиби уѕубат 

мадон ва агар касе гуноіе кунад, аз хештан дар дил узри 
гуноіи ў бихоі, ки вай низ одамист ва нахустин гуноіе аз 
Одам89 дар вуїуд омад, ки падари мо буд. Чунон ки ман 
гўям: 

 
                                       Шеър: 

 

Гар ман рўзе аз хидматат гаштам фард, 
Сад бор дилам аз он пушаймонќ х(в)ард. 
Їоно, ба яке гунаі аз банда магард, 
Ман одамиям, гунаі нахуст Одам кард. 

 
Ва бар хира уѕубат макун то бегуноі сазои уѕубат 

нагардќ. Ва ба іар чизе хашмнок машав. Дар ваѕти зуїрат 
хашм фурў хўрдан одат кун. Чун ба гуноіе аз ту авф хоіанд, 
авф кун ва бар хештан воїиб дон, агарчи сахт гуноіе бувад, 
ки банда агар гуноікор набошад, авфи Худованд пайдо наёяд 
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ва чун мукофоти гуноіе карда бошќ, фазли ту он гоі куїо 
бошад? Ва чун авф кардан воїиб донќ, аз шарафу бузургќ 
холќ набошќ. Ва чун авф кардќ, дигар ўро сарзаниш макун 
ва аз он гуноі ёд маор, ки он гаі іамчунон бошад, ки он авф 
накарда бошќ. Аммо ту гуноіе накун, ки туро узр бояд 
хостан. Пас агар иттифоѕ афтад, ки туро аз касе узр бояд 
хостан, аз узр хостан нанг мадор, то ситеза мунѕатеъ шавад. 

Аммо агар касе гуноіе кунад, ки муставїиби уѕубат 
бувад, іадди гуноіи ў бинигар ва андархури гуноіи ў уѕубат 
фармой, ки худовандони инсоф чунин гуфтаанд, ки «Уѕубат 
сазои гуноі бояд кард». Аммо ман чунин гўям, ки «Агар касе 
гуноіе кунад, ки бад-он гуноі муставїиби уѕубат шавад, ту 
ба сазои он гуноі ўро уѕубат кун, то тариѕи іилму караму 
раімат фаромўш накарда бошќ». Чунон бояд, ки дираме 
гуноіро ним дирам уѕубат кунќ, то іам расми сиёсат ба їой 
оварда бошќ ва іам шарти карам нигаі дошта бошќ, то іам 
аз каримон бошќ ва іам аз соисон*, ки нашояд, ки каримон 
кори бераіматон кунанд. 

 
                                             ІИКОЯТ 

 
Шунидам, ки ба рўзгори Муовия90 ѕавме гуноіе 

карданд, ки куштан бар эшон воїиб буд. Муовия пеши хеш 
фармуд эшонро гардан задан. Дар миёна якеро пеш оварданд, 
ки бикушанд. Он мард гуфт: 

– Ё амир, іар чќ бо мо кунќ, сазои мост ва ман бар 
гуноіи худ муѕаррарам. Аммо аз баіри Іаѕ таоло аз ман ду 
сухан бишунав ва їавоб деі. 

Муовия гуфт: 
– Бигўй. 
Марди муїрим** гуфт: 
– Іама олам аз іилму карами ту іамегўянд ва агар ин 

                                                 
* Соисон – сиёсатмадорон. 
** Муїрим – гунаігор. 
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гуноі дар пеши подшоіе кардаме, ки на чун ту кариму 
іалиму раіим будќ, он подшоі бо мо чќ кардќ? 

Муовия гуфт: 
– Њамин ки ман іамекунам. 
Мард гуфт: 
– Пас каримиву іалимиву раіимии ту моро чќ суд 

дорад, ки ту іамон кунќ, ки он бераімату беіилм? 
Муовия гуфт: 
–Агар ин сухан марди нахустин гуфта будќ, іамаро авф 

кардаме. Акнун, ки иніо мондаанд, авф кунед. 
 

* * * 
Пас чун муїриме авф хоіад, иїобат кун ва іеї гуноіе 

мадон, ки он ба узр наярзад. 
 

                                             ФАСЛ 
 

Ва агар іоїатмандеро ба ту іоїат афтад аз мумкинот, 
ки... дар муіиммоти дунёќ халале набувад, аз баіри мояи 
дунё дили он ниёзманд бозмазан ва он касро ба ѕазои іоїат 
бозмагардон ва занни* он іоїатманд дар хештан дурўћ 
макун, ки он мард то дар ту гумони неку набарад, аз ту іоїат 
нахоіад. Ва низ он мустаманд дар ваѕти іоїат хостан асири 
ту бувад ва гуфтаанд, ки «Іоїатмандќ дувуми асирист». Ва 
бар асирон раімат бояд кард, ки асир куштан сутуда нест, 
балки накуіида аст. Пас дар ин маънќ таѕсир раво мадор, то 
маімадати** дуїаіонќ биёбќ. 

               
ФАСЛ 

 

Ва агар туро ба касе іоїат бувад, бинигар, ки он мард 
карим аст ё лаим. Агар марди карим бошад, іоїат бихоі, 
аммо фурсат нигоі дор, ба ваѕте ки дилтанг бошад, іоїат 

                                                 
* Занн – гумон, пиндошт. 
** Маімадат – ситоиш, таъриф. 
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махоі. Ва чун іоїат хоіќ, аз мумкинот хоі то ба иїобат 
маѕрун бувад ва навмед нагардќ. Ва низ пеш аз таом бар 
гуруснагќ іоїат махоі. Ва дар іоїат хостан сухани неку 
бияндеш ва биншину ѕоидаи неку фурў неі ва он гоі 
махласи сухан бад-он їой расон, ки іоїати ту берун ояд. Ва 
андар сухан гуфтан талаттуф бисёр намо, ки талаттуф дар 
іоїат хостан дувумин шафеист, ки агар іоїат бидонќ хостан, 
бе ѕазои іоїат бознагардќ ва іоїати ту раво шавад. Чунон ки 
ман гўям: 

Шеър: 
 

Эй дил хоіќ, ки бар дилором расќ, 
Бе теморе бад-он маіи том расќ. 
Боре ба муроди ў бизќ, эй дил, аз он-к 
Гар донќ хостӣ кома дар ком расќ. 
 

Ва ба іар кќ муітої бошќ, хештан чун чокару бандаи ў 
соз. Чун иїобат ёбќ, ки ба іар їое шукр кун... Шукр кардан 
ба іоїати нахустин умеди иїобати іоїати дувумин бувад. Ва 
агар іоїати ту раво накунад, аз бахти хеш бин ва аз он кас 
гила макун, ки агар вай аз гила кардани ту бок доштќ, худ 
іоїати ту раво кардќ. 

Пас агар марди бахилу лаим бошад, ба іушёрќ аз ў іеї 
аз гила кардани ту бок доштќ, худ іоїати ту раво кардќ. 

Пас агар марди бахилу лаим бошад, ба іушёрќ аз ў іеї 
чиз махоі. Ба ваѕти мастќ хоі, ки бахилону лаимон ба ваѕти 
масти сахќ бошанд ва карам намоянд ва агарчи рўзи дигар 
пушаймон шаванд. 

Ва агар іоїат ба лаиме афтад, хештанро ба їойи раімат 
дон, ки гуфтаанд: «Се тан ба їойи раіматанд: хирадманде, 

ки зердасти бехираде бувад ва ѕавие, ки заиф бар вай 
муставлќ* бувад ва кариме, ки муітоїи лаиме бувад». 

 

                                                 
* Муставлќ – ћолиб. 



125 
 

Ва бидон, эй писар, ки чун ин суханіо, ки дар 
муѕаддима гуфтам, бипардохтам, аз іар навъе фасле гуфтам 
бар муїиби тоѕати хеш, хостам, ки доди сухан тамом 
бидиіам, аз пешаіо низ ёд кунам, то он низ бихониву 
бидонќ, ки магарат бад-он іоїат афтад. 

Ва агар илми аввалину охирин ман донистаме туро 
биёмўхтаме ва то ба ваѕти марг бећамтар аз ин їаіон 
бирафтаме. Валекин чќ кунам, ки ман худ дар дониш 
пиёдаам ва агар низ чизе донам, гуфтори ман чќ фоида 
кунад, ки ту аз ман іамчунон шунавќ, ки ман аз падари хеш 
шунидам. Пас туро їойи маломат нест, ки ман дод аз хештан 
бидиіам, то ба довар іоїат набошад. Аммо агар ту шунавќ 
ва агар на да іар пешае сухане чанд бигўям, то дар сухан 
бахилќ накарда бошам, ки он чӣ маро табъ даст дод, 
бигуфтам. 

 
 

БОБИ СИВУ ЯКУМ 

АНДАР ТОЛИБИЛМЌ ВА ФАЅЕІЌ 
 
Бидон, эй писар, ки дар аввали сухан гуфтам, ки аз 

пешаіо низ ёд кунам. Ѓараз аз пеша на дукондорист, балки 
іар коре, ки мардум бар даст гиранд, он чун пеша бошад. 
Аммо бояд, ки он корро нек бидонад, то аз он бар тавонад 
хўрдан. 

Акнун чунон ки ман іамебинам, іеї пешаву коре нест, 
ки одамќ он биїўяд, ки он пешаро аз достону низоми ростќ 
мустаћнќ донќ, илло, ки іамаро тартиб донистан бояд. Ва 
пеша бисёр аст. Іар якеро їудо шарі кардан мумкин 
нашавад, ѕисса дароз гардад ва китоби ман аз ниіоду асл 
бишавад. Валекин аз іар сифат, ки іаст, аз се ваїі аст: ё 
илмест, ки тааллуѕ ба пеша дорад ё пешаест, ки тааллуѕ ба 
илм дорад, ё худ пешаест нас* ба сари худ. 

                                                 
* Нас(с) – ба маънии аслии сухан, равшан. 
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Аммо илме, ки тааллуѕ ба пеша дорад чун табибиву 
мунаїїимќ** ва муіандисиву массоіќ*** ва шоириву монанди 
ин. Ва пешае, ки тааллуѕ ба илм дорад чун хунёгариву 
байторќ ва банноиву**** корезканќ ва монанди ин. Ва ин іар 
якеро сомонест, ки агар ту расму сомони ин надонќ, агарчи 
устод бошќ дар он боб іамчун асирќ. 

Пешаіои нас худ маъруф аст, ба шарі іоїат наафтад. 
Валекин ман чандон, ки сурат бандад, бигўям ва сомони іар 
як ба ту намоям аз баіри он ки аз ду берун набувад, ё худ 
туро бад-ин дониш ниёз афтад ва иттифоѕи рўзгор ва 
іаводиси замона, боре ба ваѕти ниёз аз асрори іар яке огоі 
бошќ. Пас агар ниёзат набошад ва іамчунин меітар бошќ, ки 
іастќ, меітаронро іам илми пешаіо донистан лобуд аст. 

Бидон, эй писар, ки аз іеї илме барнатавонќ хўрд, илло 
охиратќ, ки агар хоіќ, ки аз илми дунёќ бархўрќ, натавонќ, 
магар ба іирфае дар вай омезќ. Чун илми шаръ, ки дар 
рўзгори ѕазову ѕассом ва курсидорќ ва музаххирќ наравад ва 
нафъи дунё ба олим нарасад. Ва дар нуїум ё таѕвимгарќ ва 
мавлудгарќ ва фолгўќ ва оройишгарќ ба їидду іазл дар ў 
наравад, нафъи дунё ба мунаїїим нарасад. Ва дар тиб то 
дасткорќ ва рангомезќ ва іалиладиіќ ба савоб ва носавоб дар 
вай наравад, муроди дунёии табибро іосил нашавад. Пас 
бузургвортарин илме илми дин аст, ки усули ў нардбони 
тавіид аст ва фурўћи ў аікоми шаръ аст ва ба іирфаи он 
нафъи дунёст. 

Пас, эй писар, то тавонќ гирди илми дин гард, то 
дунёву охират ба даст ояд. Аммо агар тавфиѕ ёбќ, нахуст 
усули дин рост кун ва он гоі фурўъ, ки бе усули фурўъ 
таѕлид бувад. 

 
 

                                                 
** Мунаїїимќ – ситорашиносќ. 
*** Муіандисиву массоіќ – наѕшакашиву андозакунќ. 
**** Банноќ – бинокорќ. 
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                                            ФАСЛ 

 
Пас агар аз пешаіо, ки гуфтам, толиби илм бошќ, 

паріезгор ва ѕонеъ бош ва илмдўст ва дунёдушман ва 
бурдбор ва сабукрўі ва дерхоб ва зудхез ва іарис ба 
китобату диросат ва мутавозеъ ва номалўл аз кор ва іофиз ва 
мукаррари* калом ва мутаваііиси сияру мутаїассиси асрор91 
ва олимдўсту мутаѕарриб ва боіурмат ва дар омўхтан іарису 
бешарм ва іаѕшиноси устоди худ. 

Ва бояд, ки китобіо ва аїзо ва ѕаламу ѕаламдон ва 
меібара** ва корди ѕаламтарош ва монанди ин чизіо іамеша 
бо ту бошад ва їуз ин дили ту ба чизе баста набувад. Ва іар 
чќ бишнавќ, ёд гирифтан ва бозгуфтан. Ва камсухану 
дурандеш бош ва ба таѕлид розќ мабош, ки іар толибилме, 
ки бад-ин сират бувад, зуд ягонаи рўзгор гардад. 

 
 

ФАСЛ 

 
Ва агар олиме муфтќ* бошќ, бодиёнат бош ва 

бисёріифзу бисёрдарс ва дар ибодату намоз ва рўза таїовуз 
макун ва дурўя мабош ва поктану покїома бош ва 
іозирїавоб ва іеї масъаларо то наяндешќ, ба зудќ їавоб 
мадеі. Ва бе іуїїате ба таѕлиди хеш ѕонеъ мабош ва ба 
таѕлиди кас кор макун ва ройи худро олќ дон ва бар 
ваъіайну ѕавлайн ѕаноат макун. Ва їуз бар хатти 
муътамадон эътимод макун, іар китоберову іар їузверо 
муѕаддам мадор. 

Агар ривояте шунавќ, ба ровиёни сухан андар нигар. 
Сухани маїіул** аз ровии маъруф машунав. Ва бар хабари 

                                                 
* Мукаррар – такроркунанда. 
** Меібара – сиёіидон, давот. 
* Муфтќ – фатводиіанда. 
** Маїіул – беэътибор, номаълум. 
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оіод92 эътимод макун, магар аз ровиёни муътамад. Ва аз 
хабари мутавотир93 магурез ва муїтаіид бош. Ва ба таассуб 
сухан магўй. Ва агар мунозара кунќ, ба хасм нигар, агар 
ѕуввати ў дорќ ва хоіќ, ки сухан басит гардад, мудохала кун 
ба масъалаіо вагарна суханро мавѕуф гардон ва ба як мисол 
ѕаноат кун. Ва ба як іуїїат тарду акс94 ба іам магўй, 
нахустинро нигаі дор, то сухани пасин табоі накунад. Ва 
агар мунозараи фуѕаіо бувад, ибтидо хабарро муѕаддам дор 
ва хабарро бар ѕиёсу мумкинот гўй ва дар мунозараи усулќ 
муїиботу номуїибот ва номумкинот ба іам айб набувад. 

Ва їаід кун, то ћараз маълум кунќ. Ва сухан бо зинат 
гўй, думбурида магўй ва низ думдарозу бемаънќ магўй. 

 
ФАСЛ 

 
Пас, эй писар, агар музаккир*** бошќ, іофиз бош ва ёд 

бисёр дор ва іаргиз бар забари курсќ**** їадал макун ва 
мунозара макун, илло, ки донќ, ки хасм заиф аст. Ва бар сари 
курсќ ба іар чќ хоіќ, даъвќ макун ва агар соил бошад, бок 
набувад. Ва ту забонро фасеі дор ва чунон дон, ки 
маїлисиёни ту баіоиманд. Чунон ки хоіќ, іамегўй, то ба 
сухан дарнамонќ. Валекин тану їома пок дор ва муридони 
наъразан ба даст ор, чунон ки дар маїлис пайваста нишаста 
бошанд то ба іар нукта, ки ту бигўќ, эшон наъра зананд ва 
маїлис гарм кунанд. Ва чун мардум бигирянд, ту низ ваѕт-
ваѕт іамегирй. 

Ва агар ба сухане дармонќ, бок мадор, ба салавот 
таілил ва гармсуханќ іамегузарон. Ва бар сари курсќ 
гаронїону туршрўй мабош, ки он гаі маїлиси ту низ іамчун 
ту гарон бувад, аз баіри он ки гуфтаанд: «Куллу шаъйин 
мина-с-саѕили саѕилун»95. 

                                                 
*** Музаккир – шайх, вирдкунанда. 
**** Забари курсќ – сари минбар. 



129 
 

Ва мутаіаррик* бош андар сухан ва дар миёни гармќ 
зуд суст машав. Ва модом мустамеъро нигар. Агар мустамеъ 
нукта хоіад, нукта гўй ва агар фасона хоіад, фасона гўй. Ва 
іар чќ он харидори он бошанд, он гўй ва чун ѕабул афтод, 
бок мадор. Ва бадтарин сухане ба беітарин чизе іамефурўш, 
ки ба ваѕти ѕабул бихаранд. Лекин андар ѕабул доим бо тарс 
бош, ки хасми музаккир аз дари ѕабул падид ояд. Ва їое, ки 
ѕабул маёбќ, ѕарор магир. Ва іар саволе, ки аз ту пурсанд, 
онро, ки донќ, їавоб деі ва онро, ки надонќ, бигўй, ки чунин 
масъала на сари курсиро бувад. Ва хона ой, то ба хона їавоб 
диіам, ки худ касе ба хона наёяд бад-он сабаб. 

Ва агар тааммуд** кунанд ва бисёр нависанд, руѕъаро 
бидару бигўй, ки ин масъалаи муліидон аст ва зиндиѕиён*** 
аст. Соили ин масъала зиндиѕист. 

Іама бигўянд, ки лаънат бар муліидон бод ва 
зиндиѕиён, ки дигар он масъала аз ту касе наёрад пурсидан. 

Ва сухане, ки дар маїлис гуфтќ, іифз дор, ки чќ гуфтќ, 
ки то бад-он авѕот дигарбора онро такрор накунќ. Іар ваѕт 
тозарўй бош. 

Ва дар шаіріо бисёр манишин, ки музаккирону 
фолгўёнро рўзќ андар пой бувад ва ѕабул дар рўйтозагќ. 

Ва номуси музаккирќ нигоі дор. Іамеша їомаву тан 
пок дор ва зоіиру ботин ба муомалаи шаръќ ороста дор... Ва 
чарбзабон бош. Ва дар бозор дар миёни ом бисёр магард, то 
ба чашми ом азиз бошќ. Ва аз ѕарини бад паріез кун ва 
адаби курсќ нигоі дор ва ин шарт їойи дигар ёд кардаам. Ва 
аз такаббуру дурўћ ва ришват дур бош. Ва халѕро он фармой 
кардан, ки худ кунќ, то олиме мунсиф бошќ. 

Ва илмро неку бидон ва он чӣ бидонистќ, ба некутарин 
иборате ба кор дор, то хиїил набошќ ба даъвќ кардани 

                                                 
* Мутаіаррик – серіаракат, бо їўшу хурўш. 
** Тааммуд – ѕасд. 
*** Муліидон, зиндиѕиён – бединон. 
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бемаънќ. Ва дар сухан гуфтану мавъиза* додан іар чќ бо 
хавфу риїо** гўй, якбора халѕро аз раімати Худои таоло 
навмед макун ва низ якбора бетоат іеї касро ба биіишт 
мафирист. Бештар он гўй, ки бар он моіир бошќ ва нек 
маълуми ту гашта бошад, то дар сухан даъвии беіуїїат 
накарда бошќ, ки оѕибати даъвии беіуїїат шармсорќ бувад. 
                                               

ФАСЛ 
 
Пас, агар аз донишмандќ ба дараїаи бузургтар афтќ ва 

ѕозќ шавќ, чун ѕозиён іамулу оіиста бош ва зираку тезфаім, 
соіибтадбиру пешбин ва мардумшиносу соіибсиёсат ва доно 
ба илми дин ва шиносандаи тариѕаіои іар гурўі ва аз 
эітиёли іар гурўі ва тартиби іар мазіабеву іар ѕавме огоі 
бош. 

Ва бояд, ки іияли ѕузот туро маълум бошад, то агар 
ваѕте мазлуме ба іукм ояд ва ўро гувоі набошад ва бар вай 
зулме меравад ва іаѕѕе аз они вай бихоіад рафтан, он 
мазлумро фарёд расќ ва ба іилаву тадбир он мустаіиѕро ба 
іаѕѕи хеш расонќ. 

 
 

                                            ІИКОЯТ 
 
Чунон ки ба Табаристон ѕозиюлѕузот Абулаббос Рўёнќ 

буд. Марде буд машіур ва боилму вараъ ва пешбину 
ботадбир. Ваѕте марде ба маїлиси ў омад ва бар шахсе сад 
динор даъво кард. Ѕозќ аз он хасм пурсид. Он мард инкор 
кард. Ѕозќ ин муддаиро гуфт: 

– Гувоі дорќ? 
Гуфт: 
– Надорам. 

                                                 
* Мавъиза – панд. 
** Хавфу риїо – биму умед (яъне – бими азобу умеди растагорќ). 
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Ѕозќ гуфт: 
– Пас, вайро савганд диіам. 
Муддаќ бигрист зор-зору гуфт: 
– Эй ѕозќ, зиніор, вайро савганд мадеі, ки вай бар 

савганди дурўћ хўрдан далер шудааст ва бок надорад. 
Ѕозќ гуфт: 
– Ман аз шариат берун натавонам шуд. Ё туро гувоі 

бояд, ё вайро савганд расад. 
Мард дар пеши ѕозќ дар хок іамећалтиду іамегуфт: 
– Зиніор, эй ѕозќ, маро гувоі нест ва вай савганд ба 

дурўћ бихўрад ва ман мазлум бимонам. Зиніор ба гардани 
ту, тадбир бикун. 

Ѕозќ чун зории мард бидид, бидонист, ки рост 
іамегўяд. Гуфт: 

– Эй хоїа, вом додани ту ўро чќ гуна будааст? 
Аз асли кор маро бозгўй, то бидонам, ки ин кор чун 

рафтааст? 
Ин мазлум гуфт: 
– Зиндагонии ѕозќ дароз бод. Ин марде буд чандсола 

дўсти ман. Иттифоѕ афтод, ки бар парасторе ошиѕ шуд. 
Ѕимати вай саду панїоі динор ва мояи ин мард кам аз саду 
панїоі динор буд. Ва іеї ваїіе намедонист. Шабу рўз чун 
шефтагон іамегаштќ ва іамегиристиву зорќ іамекардќ. Рўзе 
ба тамошо рафта будем. 

Ману вай дар дашт таніо іамегаштем. Замоне їое 
бинишастем. Ин мард бо ман сухани ин канизак іамегуфт ва 
хор іамегирист. Ва дили ман бар вай бисўхт, ки бистсола 
дўсти ман буд. Вайро гуфтам: 

– Эй фалон, туро зар нест ба тамомќ ва моро низ нест 
ва іеї кас донќ, ки дар ин маънќ фарёди ту нахоіад расид. 
Аммо маро дар іама їаіон сад динор аст, ба соліои дароз 
їамъ кардаам. Ин сад динор туро диіам ва ту боѕќ бар сар 
ниіќ ва ин канизакро бихарќ ва як моі муроди хеш аз вай 
баргирќ ва пас аз моіе бифурўшќ ва зари ман боздиіќ. 
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Ин мард пеши ман ба хок бићалтид ва савгандон хўрд, 
ки як моі бидорам ва пас аз он, агар ба зиён харанд, 
бифурўшам ва зари ту боздиіам. 

Ман он зар аз миён бикушодам ва бад-ў додам. 
Ман будаму ў ва Худои азза ва їалла. Акнун чаіор моі 

баромад, на зари ман бозіамедиіад ва на канизак 
іамефурўшад. 

Ѕозќ гуфт: 
– Куїо нишаста будќ бад-ин ваѕт, ки зар бад-ў додќ? 
Гуфт: 
– Ба зери дарахте. 
Ѕозќ гуфт: 
– Чун ба зери дарахте будќ, чаро мегўйќ, ки гувоі 

надорам? 
Ин хасмро гуфт: 
– Іамин їо бинишин пеши ман. 
Ва муддаиро гуфт: 
– Дил машћул мадор. Бираву зери он дарахт ду ракъат 

намоз кун ва сад бор бар пайћамбар салавот фирист. Пас он 
дарахтро бигўй, ки ѕозќ туро іамехонад. Биёву гувоіии ман 
деі. 

Хасм табассум кард. Ѕозќ бидиду бар хештан пўшида 
кард. Муддаќ гуфт: 

– Эй ѕозќ, тарсам, ки он дарахт ба фармони ман наёяд. 
Ѕозќ гуфт: 
– Ин муіри ман бибару дарахтро гўй, ки ин муіри 

ѕозист. Іамегўяд, ки биёву гувоіќ деі, чунон ки бар туст 
пеши ман. 

Мард муір биситоду бирафт ва марди дигар пеши ѕозќ 
бинишаст. Ва ѕозќ ба іукміои дигар машћул шуд, худ бад-ин 
мард нигоі накард, то як бор дар миёнаи іукме, ки іамекард, 
рў сўйи ин мард карду гуфт: 

– Фалон он їой расида бошад ё на? 
Ин мард гуфт: 
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– На іанўз. 
Ѕозќ ба іукм машћул шуд. 
Он мард муір ба дарахт намуду гуфт: 
– Ѕозќ туро іамехонад. 
Чун замоне бинишаст, аз дарахт їавоб наёмад. 
Ѓамнок шуду бозгашт ва пеши ѕозќ омаду гуфт: 
– Эй ѕозќ, рафтаму муір намудам, наёмад. 
Ѕозќ гуфт: 
– Ѓалатӣ, ки дарахт омаду гувоі дод. Ва рўй ба хасм 

карду гуфт: 
– Іаѕѕи ин мард бидеі ё канизакро бифурўшам ва зар 

ба вай диіам. 
Мард гуфт: 
– Эй ѕозќ, то ман ин їо нишастаам, іеї дарахт наёмад. 
Ѕозќ гуфт: 
– Рост гўйќ, дарахт наёмад. Аммо агар ту ин зарро аз 

вай нагирифтаќ, зери он дарахт, ки ман аз ту пурсидам, ки 
мард расида бошад бад-он дарахт ё не, чаро нагуфтќ, ки 
кадом дарахт? Ман надонам, ки вай куїо рафтааст? 

Ва мардро илзом кард ва зар биситуду ба Худованди 
іаѕ дод. 

*  *  * 
Пас њама њукмњо аз китоб накунанд, аз хештан низ  

бояд ки чунин  истихрољњо кунанд ва тадбирњо созанд.  
Ва дигар, бояд ки дар хонаи хеш сахт мутавозеъ бошќ. 

Аммо дар маїлиси іукм баіайбат нишинќ ва туршрўю 
беханда ва боїоіу іишмат бошќ, гаронсоя ва андакгўй ва 
бисёрниюш ва аз шунидани сухану іукм кардан, албатта, 
малол нашавќ ва аз хештан зуїрат нанамоќ ва собир бошќ. 

Ва масъалае, ки бияфтад, іама эътимод бар ройи хеш 
макун ва аз муфтиён низ машварат хоі ва ройи хеш мудом 
равшан дор ва пайваста холќ мабош аз дарси мазіабу 
масоили мазіаб. Ва чунон ки гуфтам, таїрибаіо низ ба кор 
дор, ки дар шариат ройи ѕозќ баробари ройи шариат аст. Ва 
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бисёр іукм бувад, ки аз ройи шаръ гарон ояд, ѕозќ сабук 
бигирад. Чун ѕозќ муїтаіид бувад, раво бувад. 

Пас, ѕозќ бояд ки муїтаіид ва доно бувад ва фаѕеіу 
порсо бувад ва бояд ки ба чанд ваѕт іукм накунад: яке ба 
гуруснагиву ташнагќ ва аз гармоба баромада, ба ваѕти 
дилтангќ ва андешаи дунёќ, ки пеш ояд. 

Ва вакилони їалд пеш дорад ва нагузорад, ки дар ваѕти 
іукм кас ѕиссаву саргузашти хеш гўяд ва шаріи іоли хеш 
намояд. Бар ѕозќ шарти іукм кардан аст ва мутафаііисќ, ки 
бисёр тафаііус бувад, ки нокарда беі бувад. Ва сухан кўтоі 
кунад ва зуд ба сўйи гувоіу савганд кашад. Їое, ки донад, ки 
мол бисёр аст ва мардум бебоканд, таїрибатеву таїассусе, ки 
битавонад, бикунад ва іеї таѕсир накунад ва саіл нагирад. 
Ва мудом муаддилони некро іамбари худ дорад. Ва іукми 
карда іаргиз бознашикофад ва амри хешро ѕавиву маікам 
дорад. Ва іаргиз ба дасти хеш ѕаболаву* маншуре нанависад, 
илло, ки зарурате бувад. Ва хатти хешро азиз дорад ва 
сухани худро табїил** кунад. 

Ва беітарин іунаре ѕозиро илм асту вараъ***. Пас, 
агар ин саноат наварзќ ва ин тавфиѕ наёбќ ва низ 
лашкарипеша набошќ, боре тариѕи тиїорат бар даст гир, то 
магар аз он нафъе ёбќ, ки іар чќ аз тиїорат ба даст орќ, 
іалол бувад ва ба наздики іар касе писандидаву ситуда 
бувад. 

 

                                                 
* Ѕабола – васиѕа, иїозатнома. 
** Табїил – эітиром. 
*** Вараъ – парњезгорӣ.  
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БОБИ СИВУ ДУВУМ 

АНДАР ТИЇОРАТ КАРДАН 
 
Эй писар, бидон ва огоі бош, іарчанд бозаргонќ пешае 

нест, ки онро саноате мутлаѕ тавон гуфт, валекин чун ба 
іаѕиѕат бинигарќ, русуми ў бар русуми пешаварон аст ва 
зиракон гўянд, ки асли бозаргонќ бар їаіл ниіодаанд ва фаръи 
он бар аѕл. Чунон ки гуфтаанд: «Лавло-л-їуііолу лоіалака-р- 
риїолу»96, яъне агар на бехирадонандќ, їаіон табоі шудќ. Ва 
маѕсуд аз ин сухан он аст, ки іар кќ ў ба тамаи фузунии як 
дирам аз шарѕ ба ћарб шавад ва аз ћарб ба шарѕ шавад, ба кўіу 
ба дарё ва тану хостаро бар мухотара ниіад, аз дузду саълук ва 
іайвони мардумхўр ва ноэминии роі бок надорад, аз баіри 
мардумони ћарб неъмати шарѕ расонад ва ба мардумони шарѕ 
неъмати ћарб расонад, ночора, ки ободонии їаіон бад-ў бошад 
ва ин їуз бозаргон набошад. Ва чунин мухотара касе кунад, ки 
чашми хирад дўхта бошад. 

Ва бозаргонќ ду гуна аст ва іар ду мухотара аст: яке 
муомала ва яке мусофара. Ва муомала муѕимонро бувад, ки 
матои косидро бар тамаи фузунќ бихаранд ва ин мухотара 
бар мол бувад. Ва далер марде бояд, ки ўро дил диіад, ки 
чизи косид харад бар умеди фузунќ. Ва мусофирро гуфтам, 
ки кадом бошад. Бар іар ду рўй бозаргонќ далерист ва 
нобокќ бар молу бар тан. Ва бо далерќ бояд ки ростиву 
амонат дорад ва тариѕи диёнат сипарад ва аз баіри суди хеш 
зиёни дигарон нахоіад ва ба тамаи суд сўзиши дили халѕ 
наїўяд. Ва муомала бо он гурўі кунад, ки зердасти ў бошанд 
ва агар бо бузургтар аз худ кунад, бо касе кунад, ки диёнату 
мурувват дорад ва аз мардуми фиребанда бипаріезад. Ва бо 
мардуме, ки дар матоъ басорат надорад, муомала накунад, то 
аз даркўб эмин бошад. Ва бо мардуми тангбизоату сафеі 
муомалат накунад ва бо дўстони наздик муомала накунад. Ва 
агар кунад, тамаъ аз суд бибурад то дўстќ табоі нагардад, чќ 
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бисёр дўстќ ба сабаби андак мояи суду зиён табоі шуда 
бошад. Ва ба тамаи бешќ ба нася муомалат накунад, ки бисёр 
бешќ бувад, ки камќ бор оварад. Ва хурднигариш набошад, 
ки хурднигариш бузургзиён бувад. Чунон ки ман мегўям: 

 
                                      РУБОЌ: 

 
Гуфтам, ки агар дур шавам ман зи бараш, 
Дигар накашад магар дилам дарди сараш. 
То гаштам ду, дурам аз хобу хўриш, 
Бисёр зиён бошад аз андакнигараш. 

 
Ва асли табоіии бозаргонќ дар исроф аст, то аз суд 

іосил нашавад ва моя набояд хўрдан, ки бузургтарин зиёне 
бозаргонро аз сармоя хўрдан аст. 

Ва беітарин матоъ онро дон, ки ба ману ратл бихаранду 
ба дирамсанг97 бифурўшанд ва бадтарин матое бар хилофи 
ин бошад. Ва аз ћалла харидан бар умеди суд бипаріез, ки 
ћаллафурўш мудом бадном бошад ва бадният. Ва тамомтарин 
диёнат он аст, ки бар харида дурўћ нагўяд, ки кофиру 
мусулмонро бар харида дурўћ гуфтан нописандида бувад. 
Чунон ки ман гўям: 

 
                                        Шеър: 

 
Эй дар дили ман фиканд ишѕи ту фурўћ, 
Бар гардани ман ниіода темори ту юћ. 
Ишѕи ту ба їону дил харидастам ман, 
Донќ ба харида бар нагўянд дурўћ. 

 
Бояд ки байъ нокарда іеї аз даст надиіад ва дар 

муомала шарм надорад, ки зиракон гуфтаанд, ки шарми 
бисёр аз рўзќ бикоіад. Ва муіобо кардан аз бешќ одат 
накунад, валекин бемурувватќ низ дар тариѕат накунад, ки 
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мутасаррифони ин саноат гуфтаанд, ки асли бозаргонќ 
тасарруф асту мурувват. Тасарруф мол нигоі дораду 
мурувват їоі. 

 
                                           ІИКОЯТ 

 
Чунон ки дар іикояте шунидам, ки рўзе бозаргоне буд 

бар дари дукони байёъ ба іазор динор муомала карда буд. 
Чун муомала ба поён расид, миёни байёъу тоїир дар іисобе 
хилоф буд ба ѕироте зар. Байёъ гуфт: 

– Туро бар ман диноре зар боѕист. 
Тоїир гуфт: 
– Диноре ва ѕироте98 боѕист. 
Бар ин іадис аз бомдод то намози пешин шумор 

карданд. Ва тоїир садо медоду бонг іамедошт ва іеї гуна аз 
ѕавли хеш бознамегашт, то байёъ дилтанг шуду диноре ва 
ѕироте бад-ў дод. Мард биситуду бирафт. Шогирди байёъ аз 
паси тоїир бидавиду гуфт: 

– Эй хоїа, шогирдонаи ман бидеі. 
Тоїир он динору ѕирот ба вай дод. Кўдак биситуду 

бозгашт. Байёъ гуфт: 
– Эй іаромзода, марде аз бомдод то нимрўз аз баіри 

ѕироте зар бонг медошт миёни їамоате ва шарм намедошт, 
чќ тамаъ доштќ, ки ў туро чизе диіад? 

Кўдак зар ба устод намуд. Мард оїиз гашту бо худ 
гуфт: 

– Субіоналлоі*! Ин кўдак хубрўй нест ва сахт хурд аст. 
Бар вай занне наметавон бурдан. Ин мард бад-ин бахилќ ин 
сахо чаро кард? 

Бар асари бозаргон бирафт ва гуфт: 
– Эй шайх, чизе аїиб дидам аз ту. Як рўз маро бо ѕавме 

дар судоъ** ѕироте набахшонидќ ва акнун чун зар биситудќ, 

                                                 
* Субіоналлоі – ба маънии аїабо. 
** Судоъ – дарди сар. 
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їумла ба шогирди ман додќ. Он судоъ чќ буд ва ин сахо 
чист? 

Мард гуфт: 
– Эй хоїа, аїаб мадор, ки ман марде бозаргонам ва дар 

шарти бозаргонќ чунон аст, ки дар ваѕти байъу тасарруф агар 
ба як дирам касе маћбун гардад, чунон бувад, ки ба ним умр 
маћбун гардад. Ва агар дар ваѕти мурувват аз касе бемурувватќ 
ояд, чунон бувад, ки бар нопокии асли хеш гувоіќ дода бувад. 
Пас ман на маћбунии умр хостаму на нопокии асл. 
 

                                           *  *  * 
Аммо бозаргоне, ки камсармоя бувад, бояд ки аз 

анбозќ* бипаріезад ва агар кунад, бо касе ћаниву бомурувват 
кунад ва шармгин, то ваѕти хайр аз ў іайф баргирад. Ва бар 
вай іайф накунад. Ва ба навсармоягќ матое нахарад, ки 
вайро харїи бисёр афтад ва чизе нахарад, ки таћайюр дар вай 
ояд ва чизе мурдаву шикаста нахарад. Ва ба сармоя 
бахтозмоќ накунад, магар ки донад, ки агар зиёне бувад, беш 
аз ними сармоя набувад. 

Ва агар касе нома диіад, ки фалон їой бирасон, нахуст 
нома бихонад, он гаі бирасонад, ки бисёр балоіо дар номаи 
сарбаста бошад ва натавон донист, ки іол чун бувад ва шар 
аз куїо адо кунад. Аммо дар номаи ниёзмандон зиніор 
нахўрад. Ва ба іар шаіре, ки даршавад, хабар аз іайф 
надиіад ва чун аз роіе андарояд, хабари таъзияти кас 
надиіад ва ба хабари таіният таѕсир накунад. Ва бе іамроі 
ба роіе наравад ва іамроіи сиѕа** їўяд. Ва дар корвон миёни 
анбўі фурў ояд ва ѕумошот*** ва їойи андўі ниіад ва миёни 
силоідорон нанишинад ва наравад, ки саълук нахуст ѕасди 
силоідорон кунад. Ва агар пиёда бошад, бо савор іамроіќ 
накунад. Ва аз мардуми бегона роі напурсад, магар аз касе, 

                                                 
* Анбозќ – шарикќ. 
** Сиѕа – боваринок. 
*** Ѕумошот – моліо, матоъњо. 
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ки вайро басалоі донад, ки бисёр мардуми нопок бувад, ки 
роі ћалат намояд ва худ аз пас биёяду коло биситонад. 

Ва іар касеро, ки ба роі пеш ояд, ба тозарўйќ салом 
кунад ва хештанро ба музтариву дармондагќ нанамояд. Ва бо 
расадбонон* хиёнат накунад, валекин ба чиз ва фирефтани 
эшон ба сухани хуш таѕсир накунад. Ва бе зоду тўша ба роі 
наравад ва тобистон бе їомаи зимистон ва зимистон бе 
їомаи тобистон наравад, агарчи роі сахт ободон бувад. Ва 
мукориро** хушнуд дорад. Ва чун їое фуруд ояд, ки ошно ва 
далер набошад, байёъи бодиёнату амин гузинад. 

Ва суібат бо се ѕавм кунад: бо мардуми 
їавонмардпешаву айёр ва бо мардуми тавонгару бомурувват ва 
бо мардуми роідону бумшинос. Ва їаід кунад, то худро ба 
гармову сармо ва ташнагиву гуруснагќ хў кунад. Ва исроф 
накунад дар осоиш, то агар ваѕте ба зарурат ранїе расад, 
осонтар бошад. 

Ва ба іар коре, ки битавонќ кардан, іам ту кун ва бар 
кас эмин мабош, ки дунё зудфиреб аст. Аммо сармояи 
бозаргонќ ростист. Ва дар хариду фурўхт їалд бош ва амину 
ростгўй ва бисёрхару бисёрфурўш бош. Ва то битавонќ, ба 
насия ситадудод макун. Пас, агар кунќ, бо чанд гуна мардум 
макун: бо мардуми камчиз ва бо мардуми навкиса ва бо 
алавќ ва бо кўдак ва бо донишманд ва бо вакилони ѕозќ ва бо 
муфтиёни шаір ва бо ходимон. 

Ва іар кќ бо ин ѕавм ситаду дод кунад, аз дарди сару зиён 
ва пушаймонќ нараіад. Ва мардуми чизнодидаро ба чиз устувор 
мадор ва бар мардуми ноозмуда эмин мабош ва озмударо іар 
дам маёзмо. Ва мардумро ба мардум озмой пас ба хештан, ки іар 
кќ бо хештан нашояд мумкин бувад, ки касе дигарро іам 
нашояд. Ва озмударо ба ноозмуда мадеі, ки рўзгоре бояд дароз, 
то касе озмуда ва муътамад ба даст ояд, ки андар масал 
омадааст, ки «Деви озмуда беі аз мардуми ноозмуда». 

                                                 
*Расадбон – нигањбонони роњ. 
** Мукорќ – чорпо. 
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Аммо іар киро озмоќ, ба кирдор озмой, на ба гуфтор. 
Ва гунїишке наѕд беі дон, ки товусе ба нася. Ва то дар 
сафари хушкќ даі ниме ёбќ, ба тамаи даі-ёздаі дар дарё 
манишин, ки суди дарё то каъб* буваду зиёнаш то гардан. 
Набояд ки бо тамаи андак моя суди сармояи бузургтарин 
барбод диіќ. Ва агар ба хушкќ воѕеае афтад, ки мол биравад, 
магар їон бимонад. Ва дар дарё іар дуро хатар бувад. Молро 
иваз бувад, аммо їонро иваз набувад. Ва кори дарёро ба кори 
подшоі баробар карданд, ки ба їамъ ояду ба їамъ равад. 
Валекин аз баіри осори тааїїубро агар як бор бинишинќ, 
раво бувад ба ваѕти тавонгарќ... 

Ва ба ваѕти ситаду дод бемукос мабош, валекин мукос 
дархўри охириён кун. Ва кори хеш їумла ба дасти касон 
бозмадеі, чќ гуфтаанд, ки «ба дасти касон мор бояд гирифт, 
ба пойи касон хор бояд сипард». Ва суду зиёніои хеш іама 
шуморкарда дор ва ба хатти хеш навишта дор то аз саіву 
ћалат эмин бошќ. Ва бо омилони худ пайваста шуморкарда 
дор, ки он чун доди дода бошад. 

Ва іеї чиз бар хештан навишта іуїїат макун, то агар 
хоіќ, ки мункир шавќ, тавонќ шудан. 

Ва пайваста суду зиён ва кадхудоии хеш ва муомалаи 
худро мутолаа іамекун, то аз огоі будани суду зиёни хеш 
фурў намонќ. Ва аз мардуми бохиёнат бипаріез ва бо 
мардумон хиёнат макун, ки іар кќ бо мардумон хиёнат 
кунад, пиндорад, ки хиёнат бо дигарон кардааст, ћалат сўйи 
ўст, ки он хиёнат бо хештан карда бувад. 
                                       

ІИКОЯТ 
 
Шунидам, ки марде буд гўсфанддор ва рамаіои бисёр 

доштќ. Вайро шубоне* буд баћоят порсо ва муслеі. Іар рўзе 
шири гўсфандон, чандон ки будќ, іосил кардќ ва ба наздики 
худованди гўсфанд бурдќ. Он мард іам чандон об бар шир 

                                                 
* Шубон – чўпон. 
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кардќ ва ба шубон додиву гуфтќ: 
– Рав, бифурўш. 
Ва шубон он мардро насиіат іамекард ва панд іамедод, 

ки чунин макун ва бо мусулмонон хиёнат макун ва раво 
мадор, ки оѕибати мардуми хоин номаімуд бувад. 

Он мард сухани шубон нашунид ва іамчунон іамекард, 
то ба иттифоѕ шабе ин шубон гўсфандонро дар рўдхона 
бихобонид ва худ бар болои баландќ рафту бихуфт. 

Фасли баіор буд. Магар бар кўі бороне омад азим ва 
селе сахт азим биёмад ва андар ин рўдкада афтод ва ин 
гўсфандонро їумла бибурд ва іалок кард. 

                                      

Байт: 
 

Гуфтќ он об ѕатра-ѕатра іама 
Їамъ шуд ногаіу бибурд рама. 

 
Рўзи дигар шубон ба шаір омад ва ба хонаи соіиби 

гўсфандон рафт бе шир. Мард пурсид, ки чаро шир наёвардќ. 
Шубон гуфт: 

– Эй хоїа, ман туро гуфтам, ки об бар шир мазан ва 
хиёнат макун. Фармони ман набурдќ. Акнун он обіо, ки ба 
мардумон ба нархи шир дода будќ, їамъ шуданд ва дўш 
іамла оварданду гўсфандони туро бибурданд. Он мард 
пушаймон шуд ва пушаймонќ суд надошт. 

                                              
*  *  * 

Пас, то битавонќ, аз хиёнат паріез кун, ки іар кќ як бор 
хоин гашт, іаргиз касе бар ў эътимод накунад. Ва ростќ пеша 
кун, ки бузургтарин тирозе ростист. Ва некмуомила ва 
хушситаду дод бош. Ва касро ваъда макун ва чун кардќ, хилоф 
макун. Ва харида магўй ва агар гўйќ, рост гўй, то Худои таоло 
бар муомалати ту баракат кунад. Ва дар муомалат ба іуїїат 
додану ситудан іушёр бош, ки чун іуїїат бихоіќ додан, то 
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нахуст іаѕ ба даст нагирќ, іуїїат аз даст мадеі. 
Ва іар куїо, ки іамеравќ, ошное іаметалаб. Ва агарчи 

бозаргон бошќ, ба шаіре, ки іеї нарафта бошќ, бо номаи 
муіташаме рав, то ба таърифи хеш маъруф шавќ. Ва бо 
мардум сохта бош ва бо мардуми носохтаву їоіил ва аімаѕу 
коіил ва бенамозу бебок сафар макун, ки гуфтаанд: 

«Аррафиѕу сумма а-т-тариѕу»99. 
Ва іар касе ки туро амин дорад, гумони ў дар хештан 

дурўћ макун. Ва іар чќ бихоіќ харидан, надидаву ноозмуда 
махар ва он чи бихоіќ фурўхтан аз нархи нахуст огоі бош ва ба 
шарту паймон фурўш, то охир аз доварќ ва гуфтугў раста 
бошќ. 

Ва тариѕати кадхудоќ нигоі дор, ки бузургтарин 
бозаргонќ кадхудоии хона аст ва бояд ки кадхудоќ пароканда 
накунќ. Ва іавоиїи* хона їумла дар соле як бор ба ваѕти 
навћон** бихарќ, аз іар чќ туро ба кор ояд. Ва чандон ки дар 
соле ба кор шавад, бихар. Пас, аз нарх огоі бош, чун нарх 
гарон шавад, аз іар чизе ниме бифурўш аз он чӣ їумла 
харида бошќ, то он як сол ройгон хўрда бошќ. Ва дар ин на 
базањ бувад ва на бадномќ. Ва іеї кас туро андар ин маънќ 
ба бухл мансуб натавонад кардан, ки ин аз їумлаи 
кадхудоист на аз їумлаи бахилќ ва андар ин іеї айбе нест. 

Ва чун дар кадхудоии хеш халал бинќ, тадбири он кун, 
ки дахли хеш ба зиёдат гардонќ, то халал андар кадхудоии ту 
роі наёбад. Пас агар чораи зиёдат кардани дахл надорќ ва 
натавонќ, аз харї бикоі, ки іамчунон бошад, ки дар дахл 
зиёдат іамекунќ. 

Пас агар иттифоѕи бозаргоният наяфтад ва илме шариф 
хоіќ, ки бидонќ, аз илми дин гузашта іеї илме судмандтар 
аз илми тиб нест, ки Расул (а) гуфтааст: «Ал-илму илмони-

илму-л-адёни ва илму-л-абдони»100. 
 

                                                 
* Іавоиї – іоїатіо, чизіои зарурќ. 
** Навћон – мавсими хариду фурўши чизе. 
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БОБИ СИВУ СЕЮМ 

АНДАР ТАРТИБИ ИЛМИ ТИБ 
 
Бидон, эй писар, ки агар табиб бошќ, бояд ки усули 

илми тиб бидонќ нек, чи аѕсоми илмќ ва чӣ аѕсоми амалќ. 
Ва бидонќ, ки он чӣ дар тани одамќ мавїуд аст, ё табиист, ё 
хориї аз табиат. Ва табиї бар се ѕисм аст. Ѕисми аввал он 
аст, ки саботу ѕивоми* тан бад-ўст ва ѕисми дуюм он аст, ки 
тавобеъ аст он чизіоро, ки саботу ѕавоми тан бад-ўст ва 
ѕисми сеюм он аст, ки танро аз іоле ба іоле бигардонад. Ва 
он ки хориї аст аз табиат ё ба феъл мазаррат расонад, бо 
восита ё бе восита, ё худ нафси зарари феъл бувад. 

Аммо он ѕисм, ки саботу ѕивоми тани мардум бад-ўст, 
ё аз їинси моддат аст, ё аз їинси сурат. Он ки аз їинси 
моддат аст, ё сахт дур аст чун устуѕуссот101 ва ададаш чаіор 
аст: іавову оташу хоку об, ё наздиктар аз устуѕуссот аст чун 
амзиїа** ва ададаш нуі аст: яке муътадил ва іашт 
номуътадил; чаіор муфраду чаіор мураккаб, ё наздиктар аз 
амзиїа аст чун ахлот102 ва ададаш чаіор аст: чун сафро ва 
савдо ва балћам ва хун ё наздиктар аз ахлот аст, чун аъзо ва 
ададаш бар як ваїі чаіор аст ва бар як ваїі ду. 

Ва маънии ин сухан, ки гуфтам, он аст, ки таркиби аъзо 
аз ахлот аст ва таркиби ахлот аз мизої аст ва таркиби мизої 
аз устуѕуссот аст ва устуѕуссот дуртарин модда аст. 

Ва он чӣ аз їинси сурат аст, бар се ѕисмат: ѕуво ва 
афъол*** ва арвоі****. Ва ѕуво***** бар се ѕисм аст: нафсонќ ва 
іайвонќ ва табиќ. Ва нафсонќ ѕувват асту іирс ва ин бар 
панї ѕисм аст: басар ва завѕ ва самъ ва шамм ва ламс. Ва 
ѕувват іаракат аст ва адади аѕсоми ў бар іасби аѕсоми 

                                                 
* Ѕавом – асл, асос. 
** Амзиїа – мизоїіо. 
*** Афъол – амалиёт. 
**** Арвоі – рўііо. 
*****Ќуво – ќуввањо.  
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аъзост, ки онро іаракат аст ва ѕуввати сиёсат аст ва ин бар се 
ѕисм аст: тахайюл ва фикр ва зикр. Ва іайвонќ бар ду ѕисм 
аст: фоила ва мунфаила. Ва табиќ бар се ѕисм аст: мавлуда ва 
мураббия ва ћозия*. 

Ва афъол бар адади ѕувост: нафсонќ ва іайвонќ ва 
табиќ. Аз баіри он ки рўі ходими ѕувват аст ва ѕувват 
мабдаи феъл аст ва феъл таъсири ѕувват, пас адади афъол 
рост бар адади ѕувват бошад. 

Ва он чӣ тавобеъ аст мар чизіоро, ки ѕивому саботи тан 
бад-ўст чун фарбеі, ки тобеи сардии мизої аст ва чун лоћарќ, 
ки тобеи гармии мизої аст ва чун сурати гуна, ки тобеи хун 
аст ва чун зардќ, ки тобеи сафрост ва чун іаракати набз, ки 
тобеи ѕуввати фоилаи іайвонист ва чун шуїоат, ки тобеи 
эътидоли ѕуввати іайвонист ва чун хашм, ки тобеи ѕуввати 
мунфаилаи іайвонист ва чун иффат, ки тобеи эътидоли 
ѕуввати шаівонист ва чун іикмат, ки тобеи эътидоли нафси 
нотиѕа аст ва їумла чун ћаразіо ва кайфиёт, ки тобеи моддат 
бошад ё тобеи сурат. 

Ва он, ки танро аз іол ба іол бигардонад, онро асбоби 
зарурќ хонанд ва ин шаш ѕисм аст: яке іаво ва дувум таом ва 
севум іаракату сукун ва чаіорум бедориву хоб ва панїум 
кушодагии табиату бастагќ, шашум эідоси нафсонќ чун 
андуі ва хашм ва бим ва монандаи он. Ва иніоро зарурќ 
баіри он хонанд, ки мардумро чора нест аз іар як ва іар якро 
аз ин їумла андар тани мардум таъсир аст ва іар кадом 
тамомтар. 

Чун іар як аз ин їумла бар сурату бар ваїіи эътидол 
бувад, истеъмоли мардум тамомтару савобтар ва бар ваїіи 
эътидол бошад ва чун баъзеро аз ин їумла аз іоли эътидол 
таћйир афтад ё истеъмоли мардум баъзеро аз ин їумла бар 
ваїіи хато бошад, бемориву иллат падид ояд бар муїиби 
ифрот, ки рафта бошад. 
_______________ 
*Ѓозия – њалкунандаи ѓизо. 
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Ва он чӣ хориїи табиат, бар се ѕисм аст: сабаб ва мараз 
ва араз. Ва сабаб бар се ѕисм аст: ё ба сабаби бемории аъзои 
муташобеі103 бошад, ё ба сабаби бемории аъзои раиса104 ва ё 
ба сабаби тафарруѕу-л-иттисол105. Аммо ба сабаби бемории 
аъзои муташобеі ё ба сабаби бемории гарм бошад ва он панї 
ѕисм аст, ё сабаби бемории сард ва он бар іашт ѕисмат аст ё 
сабаби бемории тар, ё сабаби бемории хушк. Ва іар як аз 
иніо бар чаіор ѕисмат аст. Сабаби бемориіои аъзои олќ – ё 
сабаби беморќ бошад, ки дар хилѕат афтад, ё андар миѕдор, ё 
дар вазъ, ё андар адад. 

Ва сабаби бемориіои хилѕат ё сабаби бемории шакл 
бувад, ё сабаби бемории таѕъир ва таївиф*. Ва ин бар іафт 
ѕисм аст: ё ба сабаби хушунат** бошад ва ин ба ду ѕисм 
бошад ва ё сабаб малосат*** бошад ва ин бар ду ѕисм бошад. 
Ва сабаби бемориіои миѕдор бар се навъ аст ва сабаби 
бемориіои вазъ ва сабаби бемориіои адад іар як ду навъ аст. 

Тафарруѕу-л-иттисол чаіор навъ аст. Ва мараз бар се 
ѕисмат аст: бемориіои аъзои муташобеі ва бемориіои аъзои 
олќ ва тафарруѕу-л-иттисол, ки онро марази муштарак гўянд, 
андар аъзоіои муташобеі афтад ва іам андар аъзои олќ. 

Ва бемориіои аъзои муташобеі бар іашт ѕисм аст – 
чаіор фард: гарм ва сард ва тар ва хушк ва чаіор мураккаб: 
гарму тар ва гарму хушк, сарду тар ва сарду хушк. 

Ва бемориіои аъзои олќ чаіор навъ аст: бемориіое, ки 
андар хилѕат афтад ва андар миѕдор ва андар вазъ ва андар 
адад. Ва бемориіои хилѕат чаіор ѕисм аст: он ки андар шакл 
афтад ва он ки андар таѕъир ва он ки бар тариѕи хушунат 
афтад ва он ки бар тариѕи малосат бувад. 

Бемориіои миѕдор бар ду гуна аст: он ки аз тариѕи зиёдат 
афтад ва он ки аз тариѕи нуѕсон. Ва бемориіои вазъ бар ду гуна 
аст: ё узв аз їойгоіи хеш зоил шавад, ё ба пайванд бо дигар 

                                                 
* Бемории таѕъир ва таївиф – бемориіои дарунќ. 
** Хушунат – дуруштќ. 
*** Малосат – нармќ. 
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аъзо ба фасод оварад. Бемориіои адад іам бар ду гуна аст: ё 
бар тариѕи зиёдат бувад, ё бар тариѕи нуѕсон. 

Ва тафарруѕу-л-иттисол ё андар аъзои муташобеі 
афтад, ё андар аъзои олќ, ё андар іар ду. 

Араз бар се ѕисм аст: ё аразіо бувад, ки тааллуѕ ба 
афъол дорад ё ба аіволи тан, ё андар истифроћот* падидор 
ояд. Ва он чӣ тааллуѕ ба афъол дорад, ба се ѕисм аст ва он чи 
тааллуѕ ба аівол дорад, бар чаіор ѕисм аст ва он чи тааллуѕ 
ба истифроћот дорад, бар се ѕисм аст. 

Ва бояд ки бидонќ, ки тиб бар ду ѕисмат аст: илм аст ва 
амал. Ва ѕисми илмќ он аст, ки туро боз намудам. Акнун 
бигўям, ки іар илме аз он чӣ гуфтам, туро аз куїо талаб бояд 
кард то іар якро бо шаріу истиѕсо* * бидонќ, ки он илміо, ки 
ёд кардам, ба шаріу истиѕсо Їолинус106  ёд кардааст бештар 
дар «Ситта ашара»107 ва бархе берун аз «Ситта ашара». Аммо 
илми истиѕсо он миѕдор, ки табибро ба кор ояд, ки китоби 
«Истиѕсот»108 талаб кун аз їумлаи «Ситта ашара». Ва илми 
мизої аз китоби «Алмизої» талаб кун аз їумлаи «Ситта 
ашара». Ва илми ахлот аз маѕолати дувум талаб кун аз китоби 
«Алѕуво аттабиия» аз їумлаи «Ситта ашара». Ва илми аъзои 
муташобеі аз «Ташреіи кўчак» талаб кун іам аз «Ситта 
ашара». Ва илми аъзои олќ аз «Ташреіи бузург» талаб кун, ки 
беруни «Ситта ашара» аст. Ва илми ѕувои табиќ аз китоби 
«Алѕуво аттабиия» талаб кун аз їумлаи «Ситта ашара» ва 
ѕувои іайвонќ аз китоби «Аннабз» талаб кун іам аз їумлаи 
«Ситта ашара». 

Ва ѕувои нафсонќ аз «Ройи Буѕрот»109 ва Афлотун»110 
талаб кун ва ин китобест іам таснифи Їолинус беруни 
«Ситта ашара». 

Ва агар хоіќ, ки мутабаііир*** шавќ ва аз пойгоіи 
талаб бигзарќ, илми истиѕсот ва илми мизої аз китоби 

                                                 
* Истифроћот – ѕай карданіо. 
* * Истиѕсо – тадѕиѕ, тафтиш. 
***  Мутабаііир – донишманд, аллома. 
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«Алкавн ва л-фасод»111 ва аз китоби «Ассамо ва л-олам»112 
талаб кун. 

Ва илми ѕуво ва афъол аз китоби «Аннафс» ва китоби 
«Аліисс ва л-маісус»113 ва илми аъзо аз китоби 
«Аліайвонот»114 ва аѕсомуламроз аз маѕолати нахустин аз 
китоби «Илал валаъроз» талаб кун аз їумлаи «Ситта ашара». 
Ва асбоби аъроз аз маѕолати дувум іам аз ин китоб талаб 
кун. Ва аѕсоми аъроз аз маѕолати сеюм іам аз ин китоб талаб 
кун. Ва сабаби амроз аз маѕолати чаіорум ва панїум ва 
шашум талаб кун аз ин китоб, ки гуфтам. 

 
 

ФАСЛ 
 

Чун ѕисми илмќ ёд кардам, ночор шаммае аз ѕисми 
амалќ ёд кунам, агарчи сухан дароз шавад, аз баіри он ки 
илму амал чун їисму рўі ба іаманд – їисм бе рўі ва рўі бе 
їисм тамом набувад. 

Ва чун муолаїа хоіќ кардан, андеша кун аз хўришіои 
пирон ва кўдакон, ки муолаїати беморон бар ду гуна аст ва 
муолиї бояд ки ба іеї муолаїате ибтидо накунад, то нахуст 
огоі нагардад аз ваѕти беморќ ва навъи иллат ва сабаби 
иллат ва мизої ва сол ва санъати бемор ва таїассуси 
табиаташ ва табъ ва їойгоі ва іоли мизої. 

 

 
ФАСЛ 

 

Бибояд ки об ва маїас* ва їинс ва арази зоіир ва 
аломати неку аломати бад ва анвои русуб ва аломати 
бемориіое, ки дар ботин меафтад ва нишонаіои буњрон 
шинохта бошад. Ва аїноси іуммаёт маълум гардонида 
бошад, ки тадбири амрози іодда бар чќ сон бошад. Ва дар 

                                                 
* Маїас – набз. 
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таркиби адвия моіир бошад, бар мазіаби асіобулѕиёс ва 
ѕавонини муолаїат бидониста бошад. 

Ва агар ин іар якеро шаріе кунам, ѕисса дароз гардад. 
Аммо бигўям, ки илм іам іар якро аз кадом китоб бояд 
талабидан то ба ваѕти іоїат туро маълум бошад. Аммо іифзи 
сиіат аз «Тадбируласиііо» бояд талабидан аз їумлаи «Ситта 
ашара». Ва муолаїати беморон ва ѕавонини илої аз китоби 
«Іилату-л-мараз» аз їумлаи «Ситта ашара» талаб. Ва аломатіои 
неку бад аз «Муѕаддимату-л-маърифат» талаб бояд кардан ва аз 
«Фусул»-и Буѕрот115. Ва илми набз аз «Набзу-л-кабир» ва 
«Набзуссаћир» ва илми бавл аз маѕолаи нахустин талаб бояд 
кардан аз китоби «Албуірон» аз їумлаи «Ситта ашара» ва аз 
китоби «Албавл»-и Їолинус, ки беруни «Ситта ашара» аст. Ва 
нишони бемориіо, ки андар ботини тан бошад, аз «Асои акмаі» 
талаб бояд кардан іама аз «Ситта ашара» ва илми бухон аз 
китоби «Албуњрон» аз «Ситта ашара» ва илми айёмулбуірон аз 
китоби «Айёмулбуњрон» іам аз «Ситта ашара» талаб бояд кард. 
Ва илми іуммаёт аз китоби «Алњуммаёт» аз «Ситта ашара» 
талаб бояд кард. Ва тадбири амрози іодда аз китоби 
«Моъашшаир» талаб бояд кардан аз їумлаи тасонифи Буѕрот ва 
аз «Аъзои олима» ва «Іилатулбаръ» ва «Таркиби адвия»-и 
Їолинус. 

Ва муолиї бояд ки таїрибат бисёр кунад ва таїрибат 
бар мардуми маъруфу машіур накунад. Ва бояд ки хидмати 
бемористоніо карда бошад ва беморони бисёр дида ва 
муолаїат бисёр карда бошад, то иллатіои ћариб бар вай 
мушкил нагардад ва илали аъзо ва аішо* бар вай пўшида 
намонад ва он чӣ дар кутуб хонда бошад, ба раъюлъайн** 
іамебинад ва ба муолаїат дарнамонад. Ва бояд, ки «Васоёи 
Буѕрот»116 хонда бошад, то дар муолаїати беморон шарти 
амонату ростќ ба їой тавонад овардан. 

Ва пайваста худрову їомаро пок дорад ва мутайябу 

                                                 
* Илали аъзо ва аішо – бемориіои узвіои берунќ ва дарунии бадан. 
** Раъюлъайн – бо чашмони худ. 
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муаттар*** бошад. Ва чун бар сари бемор шавад, бо бемор 
тозарўю хушсухан бошад ва беморро дилгармќ диіад, ки 
таѕвияти табиб беморро ѕуввати іарорати ћаризќ бияфзояд. 

 
ФАСЛ 

 

Агар беморе бувад, ки пиндорќ дар хоб аст ва чун 
бихонќ, посух диіад, валекин туро нашиносад ва чашм боз 
мекунад ва боз мећанавад, аломати бад бошад. Ва низ агар 
мадіуш бинќ ва дасту пой ба іар їо мезанад ва худро 
мешўронад, аломати бад бошад. Ва низ агар мадіуш бувад ва 
іар ваѕте бонге бизанад ва дасту ангуштони худ іамегираду 
мефишорад, іам аломати бад бувад. Ва агар сапедии чашми 
бемор сапедтар аз одати хеш бувад ва сиёіќ сиёітар ва забон 
гирди даіон мегардонад ва дам іамекашад, іам аломати бад 
бувад. Ва агар аз рашк ё аз ћами саъб бемор бувад ё дама 
дорад, бад бошад. 

Ва агар бемор пайваста ѕай мекунад лавн, сурху зард ва 
сиёіу сапед ва ё ѕай бознаистад іам, махуф бошад. Ва агар 
беморро коіишу сурфа бувад, худуи* ў бар ракуе** бигир ва 
хушк кун ва он гаі ракуро бишўй, агар нишон бимонад іам, 
аломати бад бувад. Ин іамаро, ки гуфтам, іеї дору макун, то 
он аломат бо эшон бувад, муолаїат суд надорад. 

Пас, эй писар, агар бар сари бемор шавќ ва аз ин 
аломатіо, ки гуфтам, іеї набинќ, їойи умед бувад. 

 
ФАСЛ 

 

Он гоі даст дар маїассаи бемор неі, агар биїаіад ва 
зери ангушт биравад, бидон, ки хун ћолиб аст. Ва агар зери 
ангушт борику тез їаіад, сафро ћолиб бошад ва агар зери 

                                                 
*** Мутайябу муаттар – ороставу хушбў. 
* Худу – туф, оби даіан. 
** Раку – латта, дока. 
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ангушт деру ситабр ва суст їаіад, рутубат ћолиб бошад. Пас 
агар мухолиф їаіад бар он їониб, ки майлаш бештар бинќ, 
іукмаш бар он їониб кун. 
 

ФАСЛ 
 

Пас, чун маїасса маълум кардќ, андар ѕорура** нигоі 
кун. Агар оби* сапед бинќ, на равшан, мард аз ћаме бемор 
бувад ва агар сапеду равшан бошад, иллат издиіоми бод ва 
рутубати ногувор бувад. Ва агар чун об равшан бувад, аз 
кароіияте бемор бувад. Ва агар ба ранги турунї бувад ва 
андар вай зарра-зарра бошад, беморќ аз шикам рафтан бувад. 
Ва агар об чун равћан бинќ ва агар дар буни ѕорура хатте 
бинќ, иллат ѕурбати аід бувад. Ва агар ба ранги заъфарон 
бинќ, бидон, ки ўро таб ва сафрост ва хун низ бо сафро ёр 
бошад. 

Агар бар сари об зардќ бошад ва таки об сиёіфом 
бувад, иллаташ аз гўши сабз бувад, дору макун ва агар бар 
сари об сиёіќ бинќ, іамчунин. Ва агар ѕорура ба зардќ занад 
ё ба сабзќ равад, беі шавад. 

Ва агар бемор іазён гўяд ва об сурх бувад ва сиёіфом, 
гўши сиёі бо хун омехта бувад ва лаіаби вай бар сар рафта 
бувад, аз вай муітариз бош. Ва агар сиёі бувад ва бар забари 
вай чун хуне истода, беш бар сари он бемор нарав. Ва агар 
сиёі бувад ва андар ў монанди сабўс чизе пайдо бувад ё бар 
сари вай чун хуне истода бувад, онро падруд кун. 

Ва агар об зард бувад ва андар вай чизе намояд чун 
офтоб ломеъ*** ё зарди сурхфом бувад, ћалабаи хун бувад, 
ѕасд фармой, ки худ беі шавад. Ва агар зард бувад ва андар 
вай хатіои сурх, ба худояш таслим кун. Ва агар зард бувад ва 
андар вай хатіои сапед, беморќ дер бикашад. Ва агар 

                                                 
* Ѕорура – шишаи пешобгирќ. 
**Об – пешоб. 
* * * Ломеъ – дурахшон. 
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сабзранг бошад, иллат аз сипурз бувад. Ва агар сабзу сиёі 
бинќ, пешаш бознеі. Ва агар сабзу сапед бинќ ва андар вай 
чун кирми сирка, вайро бод ва бавосир бувад ва їимоъ 
натавонад кардан. 

Ва чун об дидќ ва маїасса маълум кардќ, он гоі їинси 
иллат їўй, ки аїноси иллатіо на аз як гуна бувад. 

 
ФАСЛ 

 
Ва чун їинс донистќ, навъро боздон, то муолаїат 

битавон кардан. Ва то ба ћизо кифоят шавад, ба доруву тило* 
макўш ва то ба сафуфу** тило кифоят шавад, ба іаббу матбух 
ва маъїун*** макўш. Ва нигар, ки ба даво кардан далерќ 
накунќ, то бо таскину лутф кор барояд, дар истифроћ таїовуз 
макун ва даст мабар. Ва чун кор аз іад бихоіад шуд, пас ба 
давои маіз машћул шав ва ба таскин кардан машћул мабош. 
Ва іаргиз беморро муттаіам макун ва тааііуднома бештар аз 
он кун, ки аз он мариз ва магўќ ин беітар бошад. Ва бар 
бемори шикамбанда паріези сахт іукм макун, ки ѕабул 
накунад, лекин дафъи мазаррати он чиз, ки вай хўрда бошад, 
іамекун. 

Беітарин чизе табибро дору шинохтан ва иллат 
шинохтан дон. Ва андар ин боб сухан бисёр бигуфтам аз он 
чӣ ман ин илмро баћоят дўст дорам, ки илме муфид аст. Пас 
агар бисёр аз ин бигуфтам, ки сухани дўстонро мардумон 
бисёр гуфтан дўст доранд. 

Аммо агар иттифоѕи ин илм наяфтад, илми нуїум илме 
шариф аст. Їаід кун дар омўхтани он, ки илме сахт бузург 
аст, аз он сабаб, ки муъљизаи пайћамбарии мурсал будааст. 
____________________ 
*Тило – доруи молиданӣ. 

**  Сафуф – доруи хока. 

***Маъљун – доруи омехта. 
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Пас, бешак, ин илм илми набавист, агарчи дар ин ваѕт ба 
іукми шаръ мансух*  аст. 
 

БОБИ СИВУ ЧАІОРУМ 
АНДАР ИЛМИ НУЇУМ ВА ІАНДАСА** 
 

Эй писар, бидон ва огоі бош, ки агар мунаїїим бошќ, 
їаід кун, то бештар ранїи хеш дар илми риёзќ*** барќ, ки 
илми аікоми нуїум117 илме вофир аст, доди ў ба тамомќ 
натавон додан ба хатое, аз он ки кас чунон мусиб набошад, 
ки бар вай хатое наравад. Аммо ба іама іол самараи нуїум 
аіком аст, ки чун таѕвим кардќ, фоида аз таѕвим аіком аст. 
Пас, чун аз аіком намегузирад, їаід кун, то усулаш неку 
бидонќ ва бар муѕаввимќ**** ѕодир бошќ, ки асли іукм он 
гаі рост ояд, ки таѕвими ситорагон рост бувад ва толеъ 
дуруст бувад. Нигар, ки бар толеи тахминќ эътимод накунќ, 
илло, ки ба истиѕсой. 

Нахуст биіисоб ва намудорот мумаііид***** кун, чун ба 
іисоб ва намудорот рост ояд, он гаі іукме, ки аз он їо кунќ, 
рост бувад. 

Ва ба іар іукме, ки кунќ, мавлуде ва замире нагир, то 
аз іолоти кавокиб огоі нагардќ ва аз толеъ ва дараїаи толеъ 
ва худованди толеъ ва ѕамар ва бурїи ѕамар ва худованди 
бурї ва мизоїи кавокиб, ки дар іар бурїе то кай бошад ва 
чун бошад ва аз худованди хонаи іоїат ва он кавкаб, ки моі 
аз ў баргашта бошад ва он кавкаб, ки бад-ў хоіад пайваст ва 
он кавкаб, ки муставлќ бувад бар дараїаи толеъ ва хонаи 
іоїат ва он кавкаб, ки муставлќ бувад бар дараїаи сайри 
кавокиб ва он кавокиби собита, ки мусаййир бад-ў расида 

                                                 
* Мансух – бекоркардашуда.  
** Іандаса – геометрия. 
*** Риёзќ – математика. 
**** Муѕаввимќ – баіодиіќ, таѕвимнависќ. 
***** Мумаііид – устувор. 
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бошад ва аз дараїаи обор ва іисор ва аз дараїаи муітараѕа, 
ки дар їирми офтоб бувад ва соид ва обити ў іеї ћофил 
мабош ва аз саіміои исно ашариёт118 ва зичот ва їонибот ва 
нуібаір ва арбоби мусалласот ва іадду сурат ва шараф ва 
іубут ва хонаи вубол ва фараі ва іузн ва авї ва іазиз. 

Ва он гаі бинигар дар іолоти ѕамар ва кавокиб чун 
иѕбол ва идбор ва низ назар, муѕорана ва иттисол ва инсироф 
ва баъидуннур ва баъидулиттисол ва холиуссайр ва 
ваішиуссайр, наѕлу їамъ ва манъу рад, давъуттадбир, 
дафъулѕувва, дафъуттабиа, инъикос, эътироз, ѕувват, 
мукофот, ѕабул, ташрифу таъриб, иїтимоиву истиѕболќ, 
маърифати іайлої ва кадхудо ва атият додан ва кам кардану 
зиёдат кардани умр ва рондани сайріои панїгона. Чун аз 
іама огоі гардќ, он гоі дар аіком сухан гўй, то іукми ту 
рост ояд. Ва іукм аз таѕвиме муътамад кун, чунон ки іаким 
он таѕвим аз чизе карда бошад, ки ба хатте маъруф бувад ва 
дар авосити вай нигоі карда ва маїмўаву мабсутаи вай неку 
дида ва мукаррар карда ва андар таъдиліои вай тааммул кун. 

Бо ин іама эњтироз кун аз саіву ћалат, то хатое 
наяфтад. Ва чун ин іама эітиёт карда бошќ, бояд ки туро 
эътимод бувад, ки іар іукме, ки ман кардам, чунон хоіад 
будан. Агар бар он ѕавл муътаѕид набошќ, іеї исбот 
наяфтад. 

Ва дар масъалае, ки пурсанд замирќ, іар чќ гўйќ, тавон 
гуфт, чунон ки бештар іукми ту рост ояд... 

Аммо туро дар толеи заръ сухан нест, ки он на ба болои 
чун туе бофтаанд. Аммо ин ки аз толеи таівили кубро 
биїўйќ, тариѕи устодони гузашта нигоі дор. Андар іар 
іукме, ки кунќ, чунон ки пеш аз ин гуфтам. Агар ваѕте 
масъала пурсанд, аввал ба толеи ваѕт нигар ва ба соіиби 
толеъ ва пас ба ѕамар ва бурїи ѕамар ва худовандаш ва бад-
он кавокиб, ки ѕамар бад-ў хоіад пайваст ва бад-он кавкаб, 
ки ѕамар аз ў бозгашта бувад ва бад-он кавкаб, ки дар толеъ 
ёбќ ё дар ватаде. Ва агар дар ватаде беш аз кавкаб ёбќ, 
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бинигар, ки муставлќ кист ва шаіодат бештар кирост, сухан 
аз он кавкаб гўй то мусиб бошќ. 

 
                                               

ФАСЛ 
 

Он чи шарти аіком аст, лахте гуфтам. Акнун агар 
муіандис бошќ ва массоі дар іисоб ѕодир бош, зиніор, ки 
як соат бе такрори іисоб набошќ, ки илми іисоб илми ваішќ 
аст. Пас, агар замине паймоќ, нахуст бояд, ки завоё* 
бишиносќ ва шакліои мухталифулазлоъро** хор нагирќ ва 
нагўйќ, ки инро бар як масоіат бикунам ва боѕќ ба тахмин, 
ки іисоби масоіат тафовути бисёр оварад. Ва їаід кун, то 
завоёро нек бишносќ, ки устоди ман пайваста маро гуфтќ, ки 
іон, то аз завоё ћофил набошќ дар іисоби масоіат, ки бисёр 
завотулазлоъ бувад, ки дар вай завоёи ѕавсќ бувад …  
  

Ва бисёр їой бувад, ки мунфариї*** монад ва ин їо 
тафовут бисёр афтад. 

Ва агар шакле бувад, ки бар ту мушкил шавад ва 
маълуми ту нагардад, масоіати он ба тахмин макун, іамаро 
мусаллас****  кун ё мураббаъ*****, ки іеї шакле набувад, ки 
бар ин гуна натавон кардан. Ва он ваѕт іар якеро бипаймоќ, 
ки рост ояд. Ва агар іамчунин дар ин боб сухан бигўям, 
бисёр тавон гуфт, аммо китоб аз іоли худ бигардад. Ва ин 
ѕадар, ки гуфтам, ногузир буд аз он ки сухани нуїумќ гуфта 
будам, хостам, ки аз ин боб низ сухане чанд бигўям то аз іар 
илме, эй писар, баіраманд бошќ. 
 

                                                 
* Завоё – кунїіо. 
** Мухталифулазлоъ – гуногунпаілу. 
*** Мунфариї – боз, кушода. 
****Мусаллас – секунїа. 
*****Мураббаъ – чоркунїа, квадрат. 
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БОБИ СИВУ ПАНЇУМ 

ДАР ОИНУ РАСМИ ШОИРЌ 
 

Эй писар, агар шоир бошќ, їаід кун, то сухани ту 
саіли мумтанеъ119 бошад. Бипаріез аз сухани ћомиз ва чизе, 
ки ту дониву дигаронро ба шаріи он іоїат ояд, магўй, ки 
шеър аз баіри мардумон гўянд на аз баіри хеш. Ва ба вазну 
ѕофияи тиіќ ѕаноат макун, бесаноату тартибе шеър магўй, 
ки шеъри рост* нохуш бувад. Бо санъату іаракат бояд, ки 
бувад ва ћулћуле бояд, ки бувад андар шеър ва андар захма ва 
андар савт, то мардумро ояд ва ё саноате ба расми шуаро 
чун: муїонис ва мутобиѕ ва мутазод ва муташокил ва 
муташобеі ва мустаор ва мукаррар ва мураддаф ва муздаваї 
ва муозана ва музмар ва мусалсал ва мусаїїаъ ва мулавван ва 
муставќ ва мувашшаі ва мувассал ва муѕаттаъ ва мухаллаъ 
ва мусаммат ва мустаіил ва зуѕофиятайн ва раїаз ва 
маѕлуб120 ва монанди ин. 

Аммо агар хоіќ, ки сухани ту олќ намояд, бештар 
мустаор гўй ва истиорат бар мушкилот гўй ва андар маді 
истиорат ба кор дор. Ва агар ћазалу тарона гўйќ, саілу латиф 
ва тар гўй ва бар ѕавофии маъруф гўй, тозиіои** сард ва 
ћариб магўй, іасби іоліои ошиѕона ва суханіои латифу 
амсоліои хуш ба кор дор, чунон ки хосу омро хуш ояд, то 
шеъри ту маъруф гардад. 

Вазніои гарони арўзќ магўй, ки гирди арўз ва вазніои 
гарон касе гардад, ки табъи нохуш дорад ва оїиз бошад аз 
лафзи хуш ва маънии зариф. Аммо агар бихоіанд, бигўйќ, 
раво бувад. Валекин илми арўз нек бидон ва илми шоирќ ва 
алѕоб ва наѕди шеър биёмўз, то агар миёни шоирон мунозара 
афтад, ё бо ту касе мукошафате бикунад, ё, агар имтиіон 
кунанд, оїиз набошќ. 

Ва ин іафдаі баір, ки аз доираіои арўзи порсиён 
бархезад, номи доираіо ва номи ин іафдаі баір бидон чун: 
іазаї ва раїаз ва рамал ва іазаїи макфуф ва іазаїи ахраб ва 
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раїази матвќ ва рамали махбун ва мунсареі ва хафиф ва 
музореъ ва музореи ахраб ва муѕтазаб ва муїтасс ва 
мутаѕориб ва сареъ ва ѕариб ва ѕариби ахраб ва дар вазніои 
тозиён чун: басит ва мадид ва комил ва вофир ва тавил ва 
монанди он арўзіо, ин панїоіу се арўз ва іаштоду ду зарб, 
ки дар ин іафдаі баір биёяд, їумла маълуми хеш гардон. 

Ва он сухан, ки гўйќ андар шеър, дар маді ва ћазал ва 
іиїо ва марсият ва зуід доди он сухан ба тамомќ бидеі ва 
іаргиз сухани нотамом магўй. Ва сухане, ки дар наср 
нагўянд, ту андар назм магўй, ки наср чун раият аст ва назм 
чун подшоі ва он чизе, ки раиятро нашояд, подшоіро іам 
нашояд. 

Ва ћазалу тарона тару обдор гўй ва маді ѕавиву далер. 
Ва баландіиммат бош, сазои іар кас бишинос ва маді чун 
гўйќ, ѕадри мамдўі бидон. Касеро, ки корде бар миён 
набаста бошад, магўй, ки ту ба шамшер шер афканиву ба 
найза кўіи Бесутун бардорќ ва ба тир мўй бишикофќ. Ва он 
ки іаргиз бар харе нанишаста бошад, аспи ўро ба Дулдулу 
Буроѕ ва Рахшу Шабдез121 монанд макун. Бидон, ки іар 
касеро чќ бояд гуфтан. 

Аммо бар шоир воїиб аз табъи мамдўі огоі будан ва 
бидонистан, ки вайро чќ хуш ояд. Он гаі вайро чунон 
сутудан, ки вай хоіад, ки то он нагўйќ, ки ў хоіад, туро он 
надиіад, ки ту хоіќ. 

Ва іаѕиріиммат мабош, дар ѕасида худро бандаву 
ходим махон, илло бар мадіе, ки мамдўіи он арзад. Ва іиїо 
гуфтан одат макун, ки іамеша сабўй аз об дуруст наёяд. 
Аммо бар зўіду тавіид агар ѕодир бошќ, таѕсир макун, ки 
баіри ду їаіон накуст. 

Ва андар шеър дурўћ аз іад мабар, іарчанд дурўћ дар 
шеър іунар аст. 

Ва марсияти дўстон ва муіташамон гуфтан низ воїиб 
дор, аммо ћазалу марсият аз як тариѕ гўй ва іиїову* маді бар 

                                                 
* Іиїо – іаїв. 
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як тариѕ. Агар іиїо хоіќ гуфтан ва надонќ, іамчунон ки 
касеро дар маді ситойќ, зидди он маді бигўй ва іар чќ зидди 
маді бувад, іиїо бошад. Ва ћазалу марсият іамчунин. 

Ва іар чќ гўйќ, аз сухани худ гўй, гирди суханони 
мардумон магард, ки он гаі табъи ту кушода нашавад ва 
майдони шеъри ту фарох нагардад ва іам бад-он дараїа 
бимонќ, ки аввал буда бошќ. Бале, чун бар шоирќ ѕодир 
шудќ ва табъи ту кушода ва моіир гашт, агар аз їое маънии 
ћариб шунавќ ва туро он хуш ояд, хоіќ, ки баргирќ ва дигар 
їой истеъмол кунќ, мукобара** макун, биайниіи іам он 
лафзро ба кор мабар. Агар дар мадіе маънќ бувад, худ дар 
іаїве ба кор бар ва агар дар іаїве бувад, дар мадіе ба кор 
бар ва агар дар ћазал шунавќ, дар марсияте ба кор бар ва агар 
дар марсияте шунавќ, дар ћазал ба кор бар, то касе надонад, 
ки он аз куїост. 

Агар мамдўіе талабќ ва агар кори бозор кунќ, 
мадбиррўй ва палидїома мабош, доим тозарўй бош ва 
ханданок бош ва іикоёту наводири мускита ва музіика*** 
бисёр ёд гир, ки дар пеши мардум ва пеши мамдўі аз ин їинс 
шуароро ногузир бувад. 

 

БОБИ СИВУ ШАШУМ 

АНДАР ОДОБИ ХУНЁГАРЌ 
 

Эй писар, агар хунёгар бошќ, сабукрўіу хушгўй бош ва 

хўйи неку дор. Ва худро ба тоѕати хеш іамеша покїома дор 
ва мутаййибу чарбзабон бош. Чун ба сарое даршавќ ва 

мутрибќ, туршрўю гирифта мабош ва іама роііои**** гарон 

мазан ва низ іама роііои сабук мазан, ки дар іама ваѕт аз як 
навъ задан шарт нест, ки іама одамиён бар як табъ 

                                                 
** Мукобара – маћрурќ. 
*** Мускита ва музіика – хомўшкунанда ва хандаовар. 
* Роі – оіанги мусиѕќ. 
**** Роі – оіанги мусиѕќ. 
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набошанд. Іамчунон ки халѕ мухталиф аст, хулѕ низ 

мухталиф аст. Ва аз ин сабаб аст, ки устодони малоіќ ин 

саноатро тартибе ниіодаанд. 
Аввал дастони хусравонќ122 зананд ва он аз баіри 

маїлиси мулук сохтаанд. Ва баъд аз он тариѕіо ба вазни кам 

аз он биниіодаанд, чунон ки бад-ў суруд тавон гуфт ва онро 
роі ном карданд. Ва он роіе бувад, ки ба табъи пирону 

худовандони їидд наздик бувад. Пас ин роііои гарон аз 

баіри ин ѕавм сохтанд. Аммо чун диданд, ки халѕ іама пиру 

аіли їидд набошанд, гуфтанд, ки аз баіри пирон тариѕе 

ниіодаем, аз баіри їавонон низ тариѕе ниіем. 

Пас, биїустанд шеъріое, ки ба вазни сабуктар бувад, 
бар вай роііои сабук сохтанд ва хафиф ном карданд, то аз 

паси іар роіе гарон аз ин хафифе бизананд ва бигўянд, то 

дар навбате мутрибќ іам пиронро ва іам їавононро насиб 
бувад. Пас, то кўдакон ва занону мардони латифтабътар 

бебаіра набошанд, тарона аз баіри ин ѕавм тасниф карданд, 

то ин ѕавм низ роіат ёбанд аз ин лаззат, аз он ки андар 
вазніо іеї вазне латифтар аз тарона нест. Пас іама аз як 

навъ мазан ва магўй ва чунин ки ёд кардам, мутрибќ мекун, 

то іама кас аз самои ту баіра ёбанд. 
Ва дар маїлисе, ки бинишинќ, нигаі кун, агар 

мустамеъ сурхрўй бошад ва дамавирўй бувад, бештар бар 

бам зан ва агар зардрўю сафровќ бувад, бештар зер зан ва 
агар сиёігуна бувад ва наіиф ва савдоќ бувад, бештар бар 

сетор ва агар сапедпўст ва фарбеі бувад ва мартуб бувад, 

бештар бар бам зан, ки ин рўдіоро бар чаіор табъ сохтанд ва 
аіли илми мусиѕќ ин саноатро іам бар чаіор табъи мардум 

сохтанд. Ва іарчанд ин, ки гуфтам, дар шарту оини мутрибќ 

нест, хостам, ки аз маънќ низ туро огоі кунам, то маълуми ту 
бошад. 

Дигар їаід кун, то муіокќ* бошќ, ки ба миѕдори 

                                                 
* Муіокќ – масхарабоз, таѕлидкор. 
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іикоят ва мазоіу мутояба кардани ту аз ранїи хунёгарии ту 

бикоіад. Дигар он ки агар хунёгаре бошќ, ва шоирќ низ 

донќ, ошиѕи шеъри худ мабош ва іама ривояти шеъри хеш 
макун, ки чунон ки туро бо шеъри хеш хуш бошад, магар он 

ѕавмро хуш набошад, ки хунёгарон ровиёни123 шоиронанд на 

ровиёни хеш. 
Ва дигар он ки агар нардбоз бошќ, чун ба мутрибќ 

равќ, агар ду кас ба іам нард іамебозанд, хунёгарии хеш 

ботил макун ва ба таълим кардани нард манишин ва ё ба 

нарду шатранї бохтан машћул машав, ки туро ба хунёгарќ 

хондаанд на ба муѕомирќ. 

Ва низ суруде, ки омўзќ, завѕ нигоі дор ва ћазалу 
тарона бевазн магўй ва маёмўз, ки нохуш бувад, ки сурудат 

їойи дигар буваду захма їойи дигар. Ва агар бар касе ошиѕ 

бошќ, іама рўз іасби іоли худ магўй, ки агарчи туро ин хуш 
ояд, дигаронро хуш наояд. Ва іар суруде дар маънии дигар 

гўй. Шеъру ћазал бисёр ёд гир чун: фироѕиву висолќ ва 

тавбеіу** маломат ва итоб ва радду манъ ва ѕабул ва їафову 
вафо ва атову эісон ва хушнудќ ва гила ва іасби іоліои 

ваѕтеву фасле чун: сурудіои баіориву хазонќ ва 

зимистониву тобистонќ. Бояд ки бидонќ, ки ба іар ваѕт чќ 
бояд гуфт. Набояд ки андар баіор хазониву андар хазон 

баіорќ гўќ. Ва андар тобистон зимистониву андар зимистон 

тобистонќ нагўй. Ваѕти іар суруде бояд ки бидонќ. Агарчи 
устоди беназир бошќ, дар сарокор іарифонро іаменигар. 

Агар ѕавме мардумони хос ва пирони оѕил бинќ, ки іирфаи 

мутрибќ донанд, пас мутрибќ кун ва роііои неку навоіои 
нек іамезан, аммо суруд бештар андар пирќ гўй ва андар 

мазаммати дунё. 

Ва агар ѕавме їавонон ва кўдакон бинќ нишаста, 
бештар тариѕіои сабук зан ва сурудіое гўй, ки дар сифати 

занон гуфта бошанд ё дар ситоиши набиз ва набизхорон. Ва 

                                                 
** Тавбеі – сарзаниш. 
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агар ѕавме сипоіќ ва айёрпешагонро бинќ, дубайтиіои 

мовароуннаірќ124 гўй дар іарб кардану хун рехтан ва 

ситудани айёрон. Ва їигархора мабош ва іама навоіои 
хусравонќ мазан. 

Ва магўй, ки шарти мутрибќ нигоі іамедорам, нахуст 

бар пардаи Рост чизе бигўќ, пас бар расм бар іар пардае чун 
пардаи Бода ва пардаи Ироѕ ва пардаи Ушшоѕ ва пардаи 

Зерафканд ва пардаи Бўсалик ва пардаи Сипоіон ва пардаи 

наво ва пардаи Баста ва пардаи Іусайнќ ва пардаи Бохарз125 

бигўќ, то шарти мутрибќ ба їой орќ, он гоі бар сари кўи 

тарона равќ, ки то ту шарти мутрибќ ба їой орќ, мардумон 

малўл шуда бошанд ва ё маст шудаву рафта. 
Бинигар, ки іар кас чќ роі дўсттар дорад ва чќ 

мехоіад, чун ѕадаі бад-ў расад, он гўй, ки ў хоіад, ки то ту 

он нагўйӣ, ки ў хоіад, ў туро он надиіад, ки ту хоіќ. 
Хунёгарро бузургтарин іунаре он аст, ки бар табъи мустамеъ 

равад. 

Ва дар маїлис, ки бошќ, пешдастќ макун ба бода 
гирифтан ва секии бузург хостан. Ва набид кам хўр, то сим 

іосил кунќ. Ва чун маѕсуди хеш іосил кардќ ва сим ёфтќ, он 

гаі тан андар набид деі. 
Ва дар сарокор бо мастон ситеза макун ва суруде, ки 

хоіанд ё наѕде, ки кунанд. Гарчи муіол гўянд, ту аз он 

маяндеш, бигзор то бигўянд. 
Чун набид бихўрќ ва мардумон маст шаванд, ту бо 

іамкорон дар мунозараву муіоко машав, ки аз мунозара сим 

іосил нашавад ва мардумонро заїр карда бошиву бас. Ва 
нигар то хунёгари муарбид набошќ, ки аз арбадаи ту сими 

хунёгарќ аз миён биравад ва сару рўй шикаставу їома дарида 

боз хона равќ, ки хунёгарон муздури мастон бошанд ва 
муздури муарбидро донќ, ки музде надиіанд. 

Ва агар дар маїлисе туро касе меситояд, он касро 

тавозеуъ іаменамой ва чизе ки вай хоіад, бештар гўй, то 
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дигарон низ биситоянд. 

Аввал ба іушёрќ ситудани бесим бувад, чун маст 

шаванд, сим аз пайи он ситудан бошад. Ва агар мастон ба 
роіе ё ба суруде сахт гарданд, чунон ки одати мастон аст, ту 

аз гуфтану задани он малул машав, іамегўй ва іамезан, то он 

гаі ки аз он миён ћарази ту іосил шавад, ки мутрибонро 
бузургтарин іунаре сабурист, ки бо мастон кунанд, ки агар 

сабур набошанд, іамеша маірум монанд. 

Ва низ гуфтаанд, ки хунёгар кўру кару лол бояд, ки 

бувад. Яъне ки гўш ба їое надорад ва іар їое, ки равад, чизе 

ки їойи дигар дар маїлис дида бошаду шунида, бознагўяд. 

Чунин мутриб іамеша бо мизбон бувад ва шућлаш равон 
бувад. 

 

БОБИ СИВУ ІАФТУМ 

АНДАР ХИДМАТ КАРДАНИ ПОДШОІ 
 

Бидон, эй писар, ки агар иттифоѕ афтад, ки аз їумлаи 
іошияи* подшоі бошќ ва ба хидмати ў бипайвандќ, іарчанд 

ки подшоі туро ба худ наздик кунад, ту бад-он ћарра машав, 

аз наздикии вай гурезон бош. Аммо аз хидмат гурезон 
мабош, ки аз наздикии подшоі дурќ хезад ва аз хидмати 

подшоі наздикќ. Ва агар туро аз хештан эмин дорад, он рўз 

ноэминтар бош, ки аз іар кас, ки фарбеі шавќ, низор гаштан 
іам аз вай бувад. 

Іарчанд ки оїиз бошќ, аз хештаншиносќ ћофил мабош 

ва сухан їуз бар муроди подшоі магўй ва бо вай лиїої** 
макун, ки дар масал гуфтаанд, ки іар кї бо подшоі дарафтад 

ва лиїої кунад, пеш аз аїал бимирад. 

Ва худованди хешро їуз ба некќ кардан роі манамой, 
то бо ту некќ кунад, ки чун бад омўзќ, бо ту іам бадќ кунад. 

                                                 
* Іошия – наздикон. 
** Лиїої – пофишорќ ва истодагии бемаврид. 
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ІИКОЯТ 

 

Мегўянд, ки ба рўзгори Фазлуни Мамлон126, ки 
подшоіи Ганїа буд, дайламие буд муіташам, ки мушири* ў 

буд. Пас, іар касе ки гуноіе бикардќ, ки банду зиндон воїиб 

шудќ, Фазлун ўро бигирифтиву ба зиндон кардќ. Ин 
дайламќ, ки мушири ў буд, ўро гуфтќ: 

– Озодаро маёзор, чун озурдќ, гардан бизан. 

Ва чанд кас ба машварати ў іалок шуда буданд аз 

муіташамони мамлакат. 

Иттифоѕро ин дайламии мушир гуноі кард. Подшоі 

ўро фармуд гирифтан ва ба зиндон кардан. Дайламќ кас 
фиристод, ки чандин мол бидиіам, маро макуш. 

Фазлун гуфт: 

– Ман аз ту омўхтам, ки озодаро маёзор ва чун озурдќ, 
бикуш. 

Дайламии мушир їон дар сари кори бадомўзќ кард. 

 
*  *  * 

Аммо агар аз нек накўіида шавќ, дўсттар дор, ки аз бад 

сутуда шавќ. Ва охири іама таманноіо нуѕсон шинос ва бар 
давлат ћарра мабош. Ва аз кори султон іишмат талаб кун, ки 

неъмат худ аз паси іишмат ояд, ки иззи хизмати султонќ беі 

аз иззи тавонгарист. Ва гарчи дар амали подшоі фарбеі 
шавќ, хештан лоћар намой, то эмин бошќ. Набинќ, ки 

гўсфанд то лоћар бошад, аз куштан эмин бувад ва кас ба 

куштани ў накўшад ва чун фарбеі гашт, іама касро ба 
куштани ў тамаъ бувад. 

Ва аз баіри дирам худовандфурўш мабош, ки дирами 

амали султонќ чун гул бувад некуву хушбўй ва машіуру 
азиз, валекин чун гул камумр бувад. Іарчанд манофеи 

хидмати султон пиніон натавон дошт, іар дираме, ки аз 

                                                 
* Мушир – мушовир, маслиіатгар. 
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амали султон гирд кунќ, аз ћубори олам парокандатар шавад. 

Ва іишмати хидмати худовандон худ чун сармоя аст ва 

дирам, ки аз он їамъ шавад, рост чун суд аст. Пас, аз баіри 
суд сармоя аз даст мадеі, ки то сармоя бар їой бувад, 

іамеша умеди суд бувад. Агар сармоя аз даст бидиіќ, андар 

суд натавон расид. 
Ва іар кќ дирамро аз хештан азизтар дорад, зуд аз азизќ 

ба залилќ афтад ва раћбати їамъ кардани мол андар миёни 

иззи мард іалоки марди азиз дон, магар ба іадду андоза їамъ 

кунад ва халѕро насибе мекунад то забони халѕ бар вай баста 

гардад. 

Ва чун дар хидмати султон бузург шудќ ва пойгоі 
ёфтќ, іаргиз бо Худованди хеш хиёнат макун. Агар кунќ, он 

таълими бадбахтќ бувад, аз баіри он ки чун меітаре 

кеітареро* бузург гардонид, вай мукофоти он валинеъмат 
хиёнат кунад, далели он бувад, ки Худованди таборак ва 

таоло бузургќ аз ў бозгирад. Аз баіри он ки то меінате бад-

он мард нарасад, мукофоти Худованди хеш накуиро бадќ 
накунад. 

 

                                           ІИКОЯТ 

 

Чунон ки амир Фазлун Абуссавор Абулясарро ба 

исфаісолории Бардаъ127 мефиристод. 
Вай гуфт: 

–То зимистон дарнаёяд, наравам, аз баіри он ки обу 

іавои Бардаъ сахт бад аст, хосса, ба тобистон. 
Ва андар ин маънќ сухан дароз гашт. Амир Фазлун 

вайро гуфт: 

– Касе бе аїал намирад ва намурдааст. 
Абулясар гуфт: 

– Чунон аст, ки Худованд мефармояд, кас бе аїал 

                                                 
* Меітар – бузург, кеітар – хурд. 
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намирад, валекин касеро то аїал наёмада бошад, ба тобистон 

ба Бардаъ наравад. 

                                                 *  *  * 
Ва дигар аз кори дўсту душман ћофил мабош. Бояд, ки 

нафъу зарари ту ба дўсту душман бирасад, ки бузургќ бад-он 

хуш бошад, ки дўсту душманро ба некиву бадќ мукофот 
кунќ. 

Ва мардум, ки муіташам шуд, набояд. ки дарахти бебар 

бошад ва аз бузургќ тавонгарќ хоіаду бас ва касро аз вай 

нафъу зарар ба мардум нарасад ва аз ў камтар кас набошад. 

Пас манофеи хешро неъмату комронќ дон ва мардумќ 

аз мардумон боз магир, ки соіиби шариат гуфтааст: «Хайру-
н-носи ман янфаъу-н-носа»128. 

Ва хидмати меітаре, ки баћоят ба давлат расида бошад, 

маїўй, ки ба фуруд омадан наздик бувад ва гирди давлати 
пиршуда магард, ки пирро агарчи іанўз умр монда бошад, 

охир мардумон ўро ба марг наздиктар хонанд. Ва низ кам 

пире бувад, ки рўзгори пирќ ба вай вафо кунад. 
Ва агар хоіќ, ки дар хидмати подшоі бар їой бимонќ, 

чунон бош, ки Аббос мар писари Абдуллоро129 гуфт: 

– Бидон, эй писар, ки ин мард, яъне Умар ибни Хаттоб 
(р) туро пеши шућли хеш кардааст ва аз іама халѕ эътимод 

бар ту кардааст. Акнун, агар хоіќ, ки душманони ту бар ту 

чира нашаванд, панї хислат нигоі дор, то эмин бошќ: аввал 
бояд, ки іаргиз аз ту дурўћ нашнавад. Дуввум пеши ў касро 

айб маїўй. Сеюм бо вай іеї хиёнат макун. Чаіорум фармони 

ўро хилоф макун. Панїум рози ў ба іеї кас магўй, ки аз 
махлуѕ парастидан маѕсуди хеш бад-ин панї хислат іосил 

тавонќ кард. 

Ва дигар дар хидмати валинеъмати хеш таѕсир* макун 
ва агар таѕсире равад, худро ба муѕассирќ ба вай намо ва 

андар он таѕсир худро нодон соз, то бидонад, ки ту бад-ў 

                                                 
* Таѕсир – кўтоіќ, хато. 
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ѕасде накардаќ ва он таѕсири хидмат аз ту ба нодонќ 

шумурад, на ба беадабиву нофармонќ ба гуноі шумурад. 

Дигар, пайваста ба хидмат машћул бош, бе он ки 
бифармояд. Іар чќ каси дигар хоіад кард, бикўш, ки то ту 

кунќ. Чунон бояд, ки іар кќ туро талабад, дар хидмат аз они 

хеш ёбад. Мудом ба даргоі іозир бош, чунон ки іар киро 
талаб кунад, туро ёбад. Зеро ки іиммати мулук пайваста он 

аст, ки доим дар озмоиши кеітарони хеш бошанд. Туро чун 

як роіу ду роі биїўяд, іар боре дар хидмате ёбад, муѕим ба 

даргоіи хеш бинад, ба коріои бузург бар ту эътимод кунад. 

Чунон ки Ѕамарии Гургонќ130 гўяд: 

 
Пеши ту моро сухан гуфтан хатар кардан бувад, 

Бе хатар кардан барояд кай аз ин дарё гуіар? 

 
Ва то ранїи кеітарќ бар худ наниіќ, ба осоиши 

меітарќ нарасќ, ки барги нил то пўсида нашавад, нил 

нашавад. Ва Офаридгор подшоіро чунон офаридааст, ки 
іамаро бинад, ки ба вай іоїатманданд. 

Ва худро ба іасад ба подшоі манамой, ки агар баъд аз 

он сухани касе маісуд пеши ў бигўќ, нашунавад ва аз їумлаи 
іасад шумурад, агарчи рост бувад. Ва іамеша аз хашми 

подшоі тарсон бош, ки ду чизро іаргиз хор натавон дошт. 

Яке хашми подшоі ва дигар панди іакимон, ки іар кќ ин ду 
чизро хор дорад, хор гардад. 

Ин аст шарти іошияти подшоіон. Пас, агар чунон 

бувад, ки ту аз ин дараїа баргузарќ ва пойгоіи бузургтар ёбќ 
ва ба надимии подшоі афтќ, бояд ки шарти надимии подшоі 

туро маълум бошад ва онро низ ёд кунам. 
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БОБИ СИВУ ІАШТУМ 

АНДАР ОДОБИ НАДИМЌ КАРДАН 
 
Агар подшоі туро надимии* хеш фармояд, агар олати 

мунодамати подшоі надорќ, мапазир, ки іар кќ надимии 

подшоі кунад, чанд хислат андар вай бибояд, ки бувад, 
чунон ки агар дар маїлисіо он худовандро аз їулуси ў 

зинате набошад, боре шайне** набувад. Аввал бояд ки іар 

панї іавоси вай ба фармони вай бувад ва низ бояд ки лиѕое 

дорад, ки мардумонро аз дидани вай кароіате набошад, то ин 

валинеъмат аз дидани вай малўл нашавад. Бояд, ки ин кас 

дабирќ донад, вай малул нашавад. Бояд ки ин кас дабирќ 
донад тозќ ва порсќ, то агар ваѕте ба хилват андар маликро 

ба дабире іоїат бувад, ба хондан ё навиштан ва дабир іозир 

набувад, ин подшоі туро хондан фармояд ё набиштан оїиз 
набошќ. Дигар, бояд ки агар надим шоир набошад ва баду 

неки шеър надонад, назм бар вай пўшида намонад ва ашъори 

тозиву форсќ ёд дорад, то агар ин худовандро гоіу бегоі ба 
байте іоїат афтад, шоиреро талаб набояд кардан ё худ 

бигўяд, ё ривоят кунад аз касе. 

Іамчунин аз тиббу нуїум бояд ки бидонад, то агар аз 
ин саноатіо сухане равад ё бад-ин боб іоїат афтад, омадани 

табиб ё мунаїїим іоїат набошад, ту он чӣ донќ, бигўйї, то 

шарти мунодамат ба їо оварда бошќ, то ин подшоіро ба іар 
илме бар ту эътимод афтад ва бо хидмати ту роћибтар бувад. 

Бояд ки андар малоіќ туро даст бувад, чизе бидонќ 

задан то агар хилвате бувад, ки мутрибро їой набувад, то 
бад-он чӣ донќ, ваѕти ў хуш іамедорќ, то вайро бад-он сабаб 

бар ту валуе дигар бошад. 

Ва низ бояд, ки муіокќ бошќ ва бисёр іикоёти музіика 
ва сухани мускита ва наводири бадеъ ёд дорќ, ки надимќ бе 

                                                 
* Надим – іамсуібат, іамнишин. 
** Шайн – айб, гуноі. 
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іикояту наводир нотамом бошад. Ва низ бояд ки нарду 

шатранїбоз бошќ, валекин на чунон ки муѕомир бошќ, ки 

іар кќ ба табъ муѕомир бошад, надимии мулукро нашояд. Ва 
низ бо ин іама, ки гуфтам, Ѕуръон бояд ки ёд дорќ ва аз 

тафсир чизе бидонќ ва аз фиѕі чизе хабар дорќ ва ахбори 

расул (а) бидонќ ва аз илми шариат ва аз іар чизе бехабар 
набошќ, то агар дар маїлиси подшоі аз ин маънќ сухан 

равад, їавоб бидонќ додан ва ба талаби ѕозиву фаѕеі набояд 

шудан. Ва низ бояд ки бисёр сияри* мулук хонда бошќ ва ёд 

гирифта, то пеши худованд хислатіои сутудаи мулуки 

гузашта іамегўй, он андар дили подшоі кор кунад ва 

бандагони Худои таолоро андар он нафъеву тафарруїе** 
іамебошад. 

Ва бояд, ки андар ту іам їидд бошад ва іам іазл, аммо 

бояд ки ваѕти истеъмоли сухан бидонќ, ки кай бошад ва 
ваѕти їидд іазл нагўй ва ваѕти іазл їидд нагўй, ки іар илме, 

ки бидонќ ва истеъмоли он надонќ кардан, донистану 

надонистани он ба наздики мардумон яке бошад. 
Ва бо ин іама, ки гуфтам, бояд ки андар ту раїулияте 

бошад, ки мулук іамеша ба ишрат машћул набошад, бояд, ки 

бештар мардќ бояд намудан, бинамойќ. 
Пас, ин ки гуфтам, агар їумла дар ту мавїуд набошад, 

бояд ки бештар аз ин бошад, то надимии подшоіро шоиста 

бошќ. Агар чунин бувад, ки аз надимќ нон хўрдану шароб 
хўрдан ва іазл гуфтан донќ, азбас надимќ набувад, тадбири 

надимќ кун то он хидмат бар ту вубол нагардад. 

Ва низ іаргиз, то ту бошќ, пеши худовандони хеш аз 
хештан ћофил мабош ва дар маїлиси подшоі дар бандагони 

ў манигар. Чун соѕќ набиз ба ту диіад, іар гаі ки ѕадаі 

биситонќ, дар рўйи вай манигар, сар пеш афканда дор, 
бистону бихўр ва ѕадаі боздеі, чунон ки андар вай нанигарќ, 

                                                 
* Сияр – рафторіову кирдоріо. 
** Тафарруї – дилхушќ. 
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то худовандро аз ту ба хаёле сурат набандад. 

Хештанро нигоі дор, то туро чунон наяфтад, ки ѕозќ 

Абдулмалик Акбариро афтод. 
 

 

ІИКОЯТ 

 

Шунидам, ки ѕозќ Абдулмалик Акбариро Маъмуни 

халифа надимии хосси худ дод, ки Абдулмалик набидхора 

буд ва бад-ин сабаб аз ѕазо маъзул шуд. Рўзе дар маїлиси 

шароб ћуломе соѕќ набид бад-ин Абдулмалик дод. Чун набиз 

биситуд, ба ћулом андар нигарид. Ба чашм ба вай ишорате 
кард. Як чашмро лахте фурў гирифт. Маъмун бидид. 

Абдулмалик бидонист, ки Маъмун он бидид ва он ишорат 

бидонист. Іамчунон чашм нимгирифта іамедошт. Маъмун 
баъд аз соате пурсид: 

– Эй ѕозќ, чашми туро чќ афтод? 

Абдулмалик гуфт: 
– Надонам, дар ин соат ба іам фароз омад. 

Ва баъд аз он, то вай зинда буд, дар сафару іазар ва дар 

малову хало іаргиз чашм тамом бознакушод, то он туімат аз 
дили Маъмун набурд. 

                                                 *  *  * 

Пас, он кас, ки ў надими подшоі ё іамнишини 
бузургон бувад, чунин бувад ва чунин кифояте бояд, то 

дониста бошќ. 
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БОБИ СИВУ НУІУМ 

АНДАР ОИНИ КОТИБ ВА ШАРОИТИ 
КОТИБЌ 

 

Бидон, эй писар, ки агар дабир бошќ, бояд ки бар сухан 

ѕодир бошќ ва хатти неку дорќ ва таїовуз кардан дар хат 
одат накунќ ва бисёр набиштан одат кунќ, то моіиртар бошќ 

дар навиштан. 

 

ІИКОЯТ 

 

Шунидам, ки Соіиб Исмоили Аббод рўзи шанбе буд 
дар девон чизе менавишт. Рўй сўйи котибон карду гуфт: 

– Іар рўзи шанбе ман дар котибии худ нуѕсон 

іамебинам, аз он чӣ рўзи одина* ба девон наёмада бошам ва 
чизе нанабишта бошам. Он як рўзи таѕсир дар ман таъсир 

кунад. 

*  *  * 
Пас, пайваста ба чизе набиштан машћул бош ба хатти 

кушодаву мубин ва сар бар боло ба іам бофта. Ва дар нома 

бояд ки бисёр ћаразу маонќ дар андак моя сухан ба кор барќ. 
Чунон ки шоир гўяд: 

Шеър: 

 

Нуктае буд аз даіони даір берун омада, 

Номае хон пурмаонќ аз іадиси мухтасар. 

. 
Ва номаи худро ба истиороту амсол ороста дор. Ва агар 

нома порсќ бувад, порсии мутлаѕ манабис, ки нохуш бувад, 

хосса порсии дарќ, ки на маъруф бувад, он худ набояд 
набишт ба іеї іол, ки ногуфта беітар аз гуфта бувад. Ва 

такаллуфіои номии тозќ худ маълум аст, ки чун бояд 

                                                 
* Одина – їумъа. 
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навишт. Ва андар номаи тозќ саїъ іунар аст ва хуш ояд, 

лекин андар номаи порсќ саїъ нохуш ояд, агар нагўйќ, 

беітар бошад. Аммо іар сухане, ки гўйќ, оливу мустаор гўй 
ва мухтасар бояд гуфт ва котиб бояд, ки асрори котибќ нек 

донад ва суханіои мармузро нек андар ёбад. 

 
ІИКОЯТ 

 

Чунон шунидам, эй писар, ки їадди ту Султон Маімуд 

ба халифаи Баћдод Алѕодир биллоі131 нома фиристод ва 

гуфт, ки бояд ки Мовароуннаір ба ман бахшќ ва маро 

маншур диіќ, то бираваму шамшери вилоят биситонам ва он 
маншур бар олам арза кунам, то ба фармону маншур раият 

бар ман мутеъ бошанд. 

Ал-Ќодир биллоі гуфт: 
– Андар іама ислом маро аз эшон мутеътар кас нест, 

маозаллоі, ки ман ин кунам ва агар ту бе фармони ман ин 

кунќ, іама оламро ба ту бишўронам. 
Султон Маімуд аз ин сухан тира шуд, расули халифаро 

гуфт: 

– Халифаро бигўй, чќ гўйќ, ман аз Абўмуслим132 
камтарам? Маро худ ин шућл бо туст, инак, омадам бо ду 

іазор пил ва дорулхилофа ба пойи пилон вайрон кунам ва 

хоки вай дар пушти пилон ба Ѓазнин орам. 
Ва таідиди азим бинамуд аз борномаи пилони хеш. 

Расул бирафт ва баъд аз он ба чанд гоі бозомад. Султон боз 

бинишаст ва іоїибону ћуломон саф заданд ва пилони маст 
бар дари сарой бидоштанд ва лашкар таъбия карданд ва 

расулро бор доданд. Расул биёмад ва номаи фиреби як даста 

коћази мансурии ба ѕатъ пайваста ва печида ва муіркарда 
пеши Султон Маімуд ниіод ва гуфт: 

– Амирулмуъминин іамегўяд, ки номаи ту хондам ва 

таімили ту шунидам ва їавоби номаи ту ва їавоби таімили 
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ту ин аст, ки дар ин нома набиштааст. Хоїа Бўнасри 

Мушкон, ки амиди* девони расоил буд, даст дароз кард ва 

нома бардошту бикушод, то бихонад. Аввали нома набишта 
буд: 

«Бисмиллоіир раімонир раіим» 

Ва он гаі сатре чунин ниіода: 
«Алам......» 

Ва охири нома навишта: «Аліамдуллоі васалавоту 

ало набийиіи Муіаммад ва олиіи аїмаин». Ва дигар іеї 

нанабишта буд. 

Маімуд бо іама котибони хеш андар андеша афтод, ки 

ин чќ сухани мармуз аст. Ва іар ояте, ки дар Ѕуръон алиф ва 
лом ва мим буд, іама бихонданд ва тафсир бикарданд, іеї 

їавоби Маімуд набуд. Охируламр хоїа Абўбакри 

Ќаіистонќ133  їавон буд ва іанўз дараїаи нишастан надошт 
андар миёни надимон, ки бар пой буданд, истода буд, вай 

гуфт: 

– Эй Худованд, амирулмуъминин на алиф ва лом ва 
мим набиштааст, Худованд вайро таідид ба пилон карда буд 

ва гуфта, ки хоки дорулхилофа ба пушти пилон ба Ѓазнин 

орам. Їавоби Худованд набиштааст: «Алам тара кайфа 
фаъала раббука биасіоби-л-фили?»134 Їавоби пилони 

худованд іамедиіад. 

Шунидам, ки Султон Маімудро таћйир афтод, то чанд 
гоі ба іуш бознаёмад ва бисёр бигирист ва зорќ кард, чунон 

ки диёнати ў буд, узріо хост аз халифа ва он сухане дароз 

аст. 
Абўбакри Ќаіистониро хилъати гаронмоя фармуд ва 

ўро фармуд, то дар миёни надимон нишинад. 

Ва бад-ин як сухан дараїаи бузургќ ёфт. 
 

 

                                                 
* Амид – раис. 
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ІИКОЯТ 

 

Ва низ іамчунин шунидам, ки ба рўзгори Сомониён 
Бўалии Симїўрӣ135, ки дар Нишопур буд, гуфтќ, ки ман 

исфаісолору амири Хуросонам. Валекин ба даргоі нарафтќ. 

Охири аіди Сомониён буд ва чандон ѕувват надоштанд, ки 
Бўалиро ба даст оварданќ ба унф*. Пас, бо ў ба изтирор ба 

хутбаву сикка ва іадя розќ шудандќ. Ва Абдулїаббори 

Хўїонќ котиби Хўїон136 буд, марде буд фаѕеі ва адибе нек 

буд ва котибе тамом бо ройи садид, ба іама кор кофќ. 

Бўалии Симїўрӣ ўро аз Хўїон биёвард ва котибии 

іазрати хеш бад-ў дод ва тамкине тамомаш бидод андар 
шућл. Ва іеї шућл бе машварати ў накард, аз он ки марде 

сахт бокифоят буд. Ва Аімад Рофеи Яъѕубќ котиби іазрати 

амири Хуросон буд. Марде сахт фозилу муіташам ва шућли 
іама Мовароуннаір дар зери ѕалами ў буд. Ва Аімади 

Рофеъро ба Абдулїаббори Хўїонќ дўстќ буда буд, ба 

муносибати фазл мукотабати дўстќ доштандќ. 
Рўзе амири Хуросонро вазири ў гуфт: 

Агар Абдулїаббори Хўїонќ котиби Бўалии Симїўрӣ 

набошад, Бўалиро ба даст тавон овард, ки ин іама исёни 
Бўалќ аз кифояти Абдулїаббор аст. Номае бояд набиштан ба 

Бўалќ, ки агар ту тоатдори манќ ва чокари манќ, чунон бояд, 

ки чун нома ба ту расад, бе таваѕѕуф сари Абдулїаббори 
Хўїониро ба дасти ин ѕосид бифиристќ ба даргоіи ман, то 

ман донам, ки ту ба тоатќ, ки іар чќ ту мекунќ, маълуми 

мост, ки ба машварату тадбири ў іамекунќ. Ва агар накунќ, 
инак, ман, ки амири Хуросонам, ба тани хеш меоям, їангро 

омода бош. 

Чун ин тадбир бикарданд, гуфтанд ба іама іол ин нома 
ба хатти Аімади Рофеъ бояд, ки бувад. Ва Аімад дўсти 

Абдулїаббор аст. Рофеъро бихонду гуфт: 

                                                 
* Ба унф – ба сахтгирќ, ба зўрќ. 
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– Номае ба Бўалии Симїўрӣ бинавис дар ин боб. Ва чун 

нома набиштќ, нахоіам, ки ту се шабонарўз аз ин сарой 

берун оќ ва іеї кеітаре аз они ту набояд ки пеши ту ояд, ки 
Абдулїаббор дўсти туст. Агар ба даст наёяд, донам, ки ту 

намуда бошќ. 

Аімад іеї чиз натавонист кардан. Ва чунин гўянд, ки 
Аімад нома іаменабишту іамегирист ва бо худ мегуфт: 

– Кошки ман дабирќ надонистаме, то дўсте бад-ин 

фозилќ ба хатти ман кушта нашудќ. Ва ин корро іеї тадбир 

намедонам. 

Охируламр ин оят ёдаш омад, ки «Ин юѕатталу ав 

юзаллабу»137. Бо хештан гуфт: 
– Іарчанд ў ин рамз надонад ва іеї бар сари ин сухан 

наафтад, ман он чӣ шарти дўстќ бувад, ба їой орам. 

Чун нома набишт ва унвон бикард, бар канораи нома ба 
ѕалами борик алифе навишт ва бар дигар їониб нуне, яъне 

«Ин юѕатталу». Ва нома ба амири Хуросон арза кард. Кас 

унвон нигоі накард. Чун нома бархонданд ва муір карданд 
ва ба їаммозабони* хосси худ доданд ва їаммозабонро аз ин 

іол огоі накарданд ва гуфтанд: 

– Ин нома ба Бўалии Симїўрӣ деі ва он чӣ вай ба ту 
диіад, биситону бозовар. 

Ва Аімади Рофеъро се рўз нигоі доштанд ва баъд аз се 

рўз боз хонаи хеш омад дилтанг. Чун їаммозабон ба 
Нишопур расид ва пеши Бўалии Симїўр рафт ва нома бидод, 

чунон ки расм бошад. Бўалќ нома бибўсид ва аз іоли 

саломати амири Хуросон бипурсид. Ва хатиб Абдулїаббор 
нишаста буд, номаро ба вай дод ва гуфт: 

– Муір бардору фармон арза кун. 
Абдулїаббор нома бисутуд ва дар унвон нигаі кард. 

Пеш аз он ки муір бардошт, бар канора алифе дид ва бар 
канораи дигар нуне. Даріол ин оят ёдаш омад: «Ин 

                                                 
* Їаммозабон – шутурбон, ѕосид. 
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юѕатталу». Бидонист, ки нома дар боби куштани вай аст, 
номаро аз даст биниіод, іамчунон ба муір ва даст бар бинќ 
ниіод, яъне ки аз бинии ман хун іамеояд, бишўяму бозоям. 
Іамчунон аз пеши Бўалќ бирафт даст бар бинќ ниіода. Ва 
рост, ки аз дар берун рафт, ба їое мутаворќ шуд*. Замоне 
мунтазири ў буданд, Бўалќ гуфт: 

– Бихонед. 
Хоїаро талаб карданду наёфтанд. Гуфтанд: 
– Бар асби худ нанишаст. Пиёда аз сарой берун омад ва 

ба хонаи хеш нашуд ва кас надонист, ки куїо рафт. 
Бўалии Симїўр гуфт: 
– Дигар дабиреро бихонед, то бихонад. 
Ва нома бикушоданду бархонданд пеши їаммозабон. 

Чун іол маълум шуд, іама халѕ ба тааїїуб монданд, ки бо 
вай кќ гуфт, ки андар ин нома чист набишта. Бўалии Симїўр, 
агарчанд бад-он шодмона буд, пеши їаммозабон лахте 
зуїрат намуд ва ба шаір мунодќ карданд. Ва Абдулїаббор 
худ андар ниіон кас фиристод, ки ман фалон їой нишастаам. 
Бўалќ бад-он шод шуд ва фармуд, ки іамон їо іамебош. 

Чун рўзе чанд баромад, їаммозабонро силате неку 
бидоду їавоби нома бинавишт, ки іол бар чќ їумла буд. Ва 
савганди он ёд кард, ки мо аз ин іеї хабар надоштем. 

Амири Хуросон аз ин іол оїиз шуд ва мутаіаййир 
бимонд ва хатеву муіре аз зиніорномае фиристод, ки вайро 
авф кардем бад-он шарт, ки бигўяд, ки андар ин нома ба чќ 
донист, ки дар он нома чќ набиштааст. 

Аімади Рофеъ гуфт: 
– Маро зиніор деі, то ман бигўям. 
Амири Хуросон вайро зиніор дод. Вай он іол шарі 

дод. Амири Хуросон Абдулїабборро афв кард ва он номаи 
хеш бозхост, то он рамз бубинад. Нома бозоварданд. Рамз 
іамчунон буд, ки Аімад гуфт. Халѕ шигифт бимонданд аз 
фазли ў ва аз они он марди дигар. 

 

 

                                                 
*  Мутаворќ шуд – пиніон шуд.. 
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                                             *  *  * 

Ва шарти котибќ он аст, ки мудом муїовири іазрат 

бошќ ва собиѕи кор ёд дорќ ва тезфаіму нофаромўшкор 
бошќ ва мутафаііис бошќ ва аз іама коріо тазкира іамедорќ 

аз он чи туро фармоянд ва аз он чӣ туро ва аз муомалати 

іама омилон огоі бош ва таїассус кун ва аз іама гуна 
таарруфи аъмол іамекун, агарчи дар ваѕт ба корат наёяд, 

бошад ки ваѕте дигарат ба кор ояд. Валекин он сир бо кас 

магўй, магар ваѕте ки ногузир бувад. 

Ва ба зоіир тафаііуси шућли вазир манамой, валекин 

дар ботин аз іама чиз огоі бош. Ва бар іисоб ѕодир бош ва 

як соат аз таарруфи кадхудоќ ва номаіои муомилон 
набиштан холќ мабош, ки ин іама дар котибон іунар аст. Ва 

бузургтарин іунаре котибро забон нигоі доштан аст ва 

сирри валинеъмат нигоі доштан аст ва худованди хешро аз 
іама шућле огоі кардан. 

Аммо агар чунон ки хаттоте, ѕодир бошќ ва аз іар гуна 

хатте, ки бинќ, бидонќ набишт, инчунин дониш баћоят неку 
ва писандида аст. Лекин бо іар касе пайдо макун, то ба 

тазвир кардан* маъруф нагардќ, ки он гоі эътимоди 

валинеъмати ту аз ту бархезад. Ва агар касе дигар тазвир 
кунад, чун надонанд, ки кќ кардааст, бар ту банданд. 

Ва ба іар муіаѕѕароте тазвир макун, то рўзе ба кор 

оядат чун манофее бузург хоіад буд, он гаі, агар бикунќ, кас 
бар ту гумон набарад, ки бисёр котибони фозилу муіташам 

вазирони олимро іалок карданд ба хатти тазвир. Чунон ки 

шунида омадааст. 
 

 

 
 

 

                                                 
* Тазвир кардан – фиреб додан, навиштани хатіои сохта. 
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ІИКОЯТ 

 

Рабеъ ибни Алмутаііар Алѕусрќ котибе муіташаму 
фозил буд, андар девони Соіиб. Тазвир кардќ ва ин хабар ба 

Соіиб расид. Соіиб фурў монду гуфт: 

– Дарећ бошад, ки ин чунин мардро іалок кунам, ки 
баћоят фозилу комил бувад. 

Ва на пайдо тавонист кардан бо вай. Меандешид, ки бо 

вай чќ кунад. Иттифоѕро андар ин миёна Соіибро оризае* 

падид омад. Мардумон ба аёдат іамерафтанд, то ин Рабеъ 

ибни Ал-Мутаііар Алѕусрќ андар омад ва пеши Соіиб 

бинишаст. Ва чунин ки расм аст, Соіибро пурсид: 
– Шароб чќ мехўред? 

Гуфт: 

– Фалон шароб. 
Пас пурсид: 

– Таом чќ мехўред? 

Гуфт: 
– Аз он чи ту месозќ, яъне музавварќ**. 

Котиб донист, ки Соіиб аз он кор огоі шудааст. Гуфт: 

– Эй Худованд, ба сари ту, ки дигар накунам. 
Соіиб гуфт: 

– Агар дигар накунќ, бад-он чќ кардќ, афват кунам ва 

уѕубат накунам. 
                                                *  *  * 

Пас, бидон, ки ин музаввар кардан коре бузург аст. Аз 

он бипаріез ва андар іар пеша ва андар іар шућле тамом 
доди сухан наметавонам дод, ки сухан дароз гардад ва аз 

маѕсуд бозмонам ва ногуфта низ яла наметавонам кард. Чун 

аз іар навъе іарфе гуфтам, агар ба гўши дил шунавќ, туро аз 
он їо истихроїіо афтад, ки аз чароће фаровон чароћіо 

битавон афрўхтан. 

                                                 
* Ориза – беморќ. 
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Ва агар Худои таоло бар ту раімат кунад ва аз дараїаи 

котибќ ба вазорат расќ, шарти вазорат бидон, ки чќ гуна аст. 

 

 

БОБИ ЧИІИЛУМ 

АНДАР ШАРОИТИ ВАЗИРИИ ПОДШОІ 
 

Бидон, эй писар, ки агар чунон бувад, ки ба вазорат афтќ, 

муіосабату* муомалатшинос бош ва бо худованди хеш ростиву 

инсоф кун ва іама тариѕи ростќ нигаі дор ва іама худро махоі, 

ки гуфтаанд: «Ман талаба-л-кулла фатоњу-л-куллу»138, ки іама 

ба ту надиіанд. Агар диіанд, баъд аз он туро хостор ояд. Агар 
аввал фарогузоранд, ба охир нагузоранд. 

Пас, чизи худованд нигоі дор ва агар бихўрќ, ба ду 

ангушт хўр, то дар гулу намонад. Аммо якбора дасти 
уммол** фурў мабанд, ки чун чарбу аз оташ дарећ дорќ, 

кабобат хом ояд. То донге ба дигарон бинагзорќ, дираме 

бинатвонќ хўрдан ва агар бихўрќ, он маірумон хамўш 
набошанд ва нагузоранд, ки пиніон бимонад. 

Ва низ, іамчунон ки бо валинеъмати хеш мунсиф 

бошќ, бо лашкару раият мунсифтар бош. Ва тавфиріои 
іаѕир макун, ки гўште, ки аз буни дандон ба хилол берун 

оварќ, шикамро суд надорад, ки зиёни он тавфир бузургтар 

аз суд бошад. Ва бад-он каммоя тавфир лашкареро душмани 
хеш кунќ ва душмани худовандќ хеш. 

Ва агар хоіќ, ки кифояте бинамоќ ва мол їамъ кунќ ва 

ба іосил орќ, вайронаіои мамлакатро обод гардон, то даі-
чандон тавфир падид ояд ва халѕони Худои таолоро бенаво 

накарда бошќ. 

 

 

                                                 
* Муіосабат – іисобкунќ. 
** Уммол – коркунон. 
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ІИКОЯТ 

 

Бидон, ки малике аз мулуки Порс бар вазири хеш хашм 
кард ва ўро маъзул кард, вазоратро касе дигар номзад кард ва 

ин маъзулро гуфт: 

– Хештанро їое ихтиёр кун, ки ба ту диіам, то ту бо 
неъмату ѕавми хеш он їо равќ ва маѕом кунќ. 

Вазир гуфт: 

– Маро неъмат намебояд, іар чќ маро іаст, туро додам 

ва іеї їойи ободон нахоіам, ки маро бахшид. Агар бар ман 

раімате іамекунӣ, аз мамлакати хеш деіе вайрон ба ман 

диіќ ба іаѕѕи малик, бо мураѕѕае биравам ва он деі ободон 
кунам ва он їо бинишинам. 

Ин малик фармуд, ки чандон деіе вайрон, ки хоіад, 

вайро диіед. Дар іама мамлакати подшоі биїустанд, як деіи 
вайрон ва як ба даст їойи вайрон наёфтанд, ки ба вай диіанд. 

Ва подшоіро хабар доданд. 

Вазир гуфт: 
– Эй малик, ман медонистам, ки дар іама вилоят їое, 

ки дар тасарруфи ман бувад, іеї вайрон нест. Акнун чун 

вилоят аз ман бозгирифтќ, ба касе деі, ки агар ваѕте аз ў 
бозхоіќ, іамчунин ба ту супорад, ки ман ба ту супурдам. 

Чун ин сухан маълуми малик шуд, аз он вазири маъзул 

узріо хост ва вайро хилъат дод ва вазорат ба вай боздод. 
 

                                                *  *  * 

Пас, дар вазорат меъмору додгар бош, то забони ту 
іамеша дароз бошад ва зиндагонии ту бебим бувад. Агар 

лашкар бар ту бишўранд, худовандро ночора дасти ту кўтоі 

бояд кардан, то дасти худованди ту кўтоі накунад. Пас он 
бедодќ таніо на бар тани худ карда бошќ, бар лашкару бар 

худованд ва бар хештан карда бошќ ва он тавфир таѕсири 

кори ту гардад. 
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Пас подшоіро буъс кун* бар некуќ кардан бо лашкару 

раият, ки подшоі ба раияту лашкар ободон бошад ва деі ба 

дењѕон. Пас дар ободонќ кўш ва їаіондорќ кун. Ва бидон, ки 
їаіондорќ ба лашкар тавон кардан ва лашкар ба зар тавон дошт 

ва зар ба иморат кардан ба даст тавон овардан ва иморат ба 

доду инсоф тавон кард. Пас, аз адлу инсоф ћофил мабош. 
Агарчи бехиёнат ва сойин* бошќ, іамеша аз подшоі 

тарсон бош ва іеї касро аз подшоі чандон набояд тарсид, ки 

вазирро. 

Ва агар подшоі хурд бувад, хурд машумор, ки мисоли 

подшоізодагон бар мисоли бачаи мурћобќ бошанд ва бачаи 

мурћобиро шино набояд омўхт, ки бас рўзгоре барнаёяд, ки 
вай аз неку бади ту огоі шавад. Пас агар подшоі болићу 

тамом бувад, аз ду берун набошад: ё доно бувад, ё нодон. 

Агар доно бувад, худ ба хиёнати ту озќ набошад, ба ваїіе 
некутар дасти ту кўтоі кунад. Ва агар нодону їоіил бувад, 

ба іеї рўй раіоќ наёбќ. 

Дигар іар їо, ки подшоі бошад, аз вай їудо машав ва 
вайро таніо магузор, то душманони ту дар ћайби ту боре 

фурсати бадќ гуфтан наёбанд ва вайро аз іоли хеш 

бинагардонанд. Ва ћофил мабош аз пайваста пурсидани іоли 
валинеъмати хеш ва аз аіволи вай огоі будан, чунон ки іама 

касіои ўро неку дорќ, то іама їосусони ту бошанд, он ки 

наздикони ў бошанд, то іар нафасе, ки ў занад, ту огоі бошќ 
ва іар суханеро їавобе андешида бошќ ва іар заіреро 

позаіре сохта дорќ. 

Ва аз подшоіони атрофи олам пайваста огоі бошќ, 
чунон бояд ки іеї подшоіи дўсту душмани ту ва они 

худованди ту шурбате об нахўранд, ки на мухбирони ту туро 

нанамоянд ва ту аз мамлакати вай чунон огоі бошќ, ки аз 
мамлакати подшоіи хеш. 

                                                 
* Буъс кардан – барангехтан, ташвиѕ кардан. 
** Сойин – нигоідоранда. 
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                                            ІИКОЯТ 

 

Шунидам, ки ба рўзгори Фахруддавла139 Соіиб Исмоил 
ибни Аббод ду рўз ба сарой наёмад ва ба девон нанишаст ва 

касро бор надод. Муніќ* Фахруддавларо боз намуд. 

Фахруддавла кас фиристод, ки хабари дилтангии ту 
шунидам, дилам танг шуда. Туро агар їойи дилтангќ іаст, 

дари мамлакат боз намой, то мо низ маслиіати он бар даст 

гирем. Ва агар аз мо дилтангќ іаст, бигў, то узр бозхоіем. 

Соіиб гуфт: 

– Маозаллоі, ки аз Худованд бандаро дилтангќ бошад 

ва іоли мамлакат бар низом аст ва худованд ба нишот 
машћул бошад, ки ин дилтангии банда зуд зоил шавад. 

Рўзи севум ба сарой омад бар іоли хеш хушдил. 

Фахруддавла пурсид: 
– Дилтангќ аз чќ буд? 

Гуфт: 

– Аз Кошћар муніии ман набишта буд, ки хоѕон ба 
фалон исфаісолор сухане гуфт, натавонистам донистан, ки 

чќ гуфт. Маро нон ба гулу фурў нашуд аз он дилтангќ, ки 

чаро бояд, ки ба Кошћар хоѕони Туркистон сухане гўяд ва мо 
ин їо надонем. Имрўз мулотафаи** дигаре омад, ки он чӣ 

іадис буд. Дилам хуш гашт. 

                                         *  *  * 
Пас, бояд ки бар іама аіволи мулуки олам мутталеъ 

бошќ ва іоліо ба худованди хеш іаменамоќ, то аз дўсту 

душман эмин бошќ ва іоли кифояти ту маълум шавад 
худованди туро. 

Ва іар амале, ки ба касе диіќ, сазовор деі ва аз баіри 

тамаъ їаіон дар дасти бедодгарон ва їоіилон манеі, ки 
Бузурїмеірро пурсиданд, ки чун туе дар миёни шућлу кори 

                                                 
* Муніќ – хабаргузор, їосус. 
** Мулотафа – нома. 
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оли Сосон буд, чаро кори эшон музтариб гашт? 

Гуфт:  

– Зеро ки дар коріои бузург истионат бар ћуломони 
кўчак карданд, то кори эшон бад-он їойгоі расид. 

Ва омили муфлисро шућл мафармой, ки вай то хештанро 

бабарг накунад, ба барги ту машћул нашавад. Валекин чун варо 
баргу созе бошад, якбора ба хештан машћул набошад ва ба 

кори ту зуд пардозад. Набинќ, ки чун киштіову полезіоро об 

диіанд, агар їўйи кишту полиз тару обхўрда бувад, зуд об ба 

кишту полез расонад аз он ки їойи намнок оби бисёр нахўрад 

ва агар їўйи хушк бошад ва аз дер боз об нахўрда бошад, чун 

об дар он їўй афкананд, то нахуст їўй тару сероб нашавад, 
обро ба кишту полиз нарасонад. Пас омили бенаво чун їўйи 

хушк аст, нахуст барги хеш созад, он гаі барги ту. 

Дигар, фармони хешро бузург дор ва магузор, ки касе 
фармони туро хилоф кунад ба іеї навъ. 

 

ІИКОЯТ 

 

Чунон шунидам, ки Абулфазли Балъамќ140 Саіли 

Хуїандиро соіибдевонии* Самарѕанд дод. Маншураш тавѕеъ 
кард** ва хилъаташ дод. Он рўз, ки хост рафтан, ба саройи 

хоїа рафт ба видоъ кардан ва фармон хостан. Чун хидмати 

видоъ бикард ва дуои хайр бигуфт ва он сухане, ки ба зоіир 
хост гуфтан, бигуфт. Пас хилват хост. Хоїа їой холќ фармуд 

кардан. Саіл гуфт: 

– Баѕои Худованд бод, мани банда іамеравам. Чун бар 
сари шућл расам, ночора аз ин їо фармоніо равон бошад. 

Худованд бо банда нишоне кунад, ки кадом фармон бояд, ки 

пеш гирад, то банда бидонад, ки фармоне, ки набояд гирифт, 
кадом бошад ва агар бояд кард, кадом бошад? 

                                                 
* Соіибдевон – вазирќ. 
** Маншураш тавѕеъ кард – фармонашро имзо кард. 
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Абулфазли Балъамќ гуфт: 

– Эй Саіл, неку гуфтќ ва донам, ки ту ин ба рўзгор 

андеша карда бошќ. Моро низ андеша бояд кард. Дарваѕт 
їавоб боз натавонам дод. Рўзе чанд таваѕѕуф кун. 

Саіл боз хона рафт. Дарваѕт Сулаймон ибни Яіё Ал-

чаћониро соіибдевонии Самарѕанд дод ва андар ваѕт 
маншуру хилъаташ рост карданд ва ба роіаш карданд. Ва 

Саілро фармуд, ки як сол аз хона берун маёќ. Саіл як сол 

дар хонаи хеш ба Бухоро ба зиндон буд. Баъд аз як сол пеш 

хондаш ва гуфт: 

– Эй Саіл, моро кай дида будќ бо ду фармон – яке рост 

ва яке дурўћ! Бузургони оламро ба шамшер фармонбардорќ 
омўзем. Фармони мо яке бошад. Дар мо чќ аімаѕќ дидќ, ки 

мо кеітарони хешро бефармонќ омўзем ва гўем, ки ба 

фармони мо кор макун? Фармони мо яке бошад, он чӣ 
нахоіем кард, худ бифармоем. Ва чун фармудем, худ карда 

шуд, ки моро аз касе биме нест ва на низ дар шућл оїизем. 

Ва ин гумон, ки ту бар мо бурдќ, кори оїизон бошад. 
Чун ту дар шућл моро пиёда донистќ, мо низ дар амал пиёда 

кардем то ту бар он дил ба амал наравќ, ки фармоне бувад 

моро, ки касро заіра набошад, ки ба фармони мо кор 
накунад. 

 

*  *  * 
Пас, то ту бошќ, тавѕеъ ба дурўћ макун. Ва агар омил 

бар фармони ту кор накунад, вайро уѕубате балећ фармой то 

тавѕеи хешро ба зиндагонии хеш равон нагардонќ – худ пас 
аз ту ба тавѕеи ту касе кор накунад. 

Пас, подшоіону вазиронро фармон яке бояд ки бувад 

ва амре ѕотеъ, то іашмат бар їой бимонад ва шућліо равон 
бувад. 

Ва набиз махўр, ки аз набиз хўрдан руунат* хезад ва 

                                                 
* Руунат – нодонќ. 
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наузубиллоі аз вазири ћофилу раъно. Ва чун подшоі ба 

набиз машћул шавад ва вазир низ ба набиз машћул бувад, 

халал дар мамлакат зуд роі ёбад. Пас худро ва худованди 
худро хислат карда бошќ. Чунин бош, ки гуфтам аз ин ки 

вазир посбони мамлакат бувад ва сухани зишт бувад, ки 

посбонро посбон бояд. 
Пас агар иттифоѕи вазорат наяфтад ва сипаісолор 

бошќ, шарти сипаісолорќ нигаі дор. 

 

БОБИ ЧИІИЛУ ЯКУМ 

АНДАР РАСМИ СИПАІСОЛОРЌ 
 

Бидон, эй писар, ки агар сипаісолор бошќ, бо лашкару 

раият муісин бош. Іам аз їониби хеш некуќ кун ва іам аз 

їониби Худованди хеш ва аз баіри раият некуќ хоі. Ва 
іамеша боіайбат бош ва тариѕи лашкар шинохтан ва масоф 

кашидан сара бидон. Ва рўзе, ки їанг бошад, бар майманаву 

майсара* солорони їангозмуда ва їаіондида фирист ва 
шуїоътарин солоре бо нектарин ѕавме андар їаноіи** 

лашкар бидон, ки пушти лашкар он ѕавм бошанд, ки дар 

їаноі бошанд. 
Агарчи хасм заиф бошад, вайро ба чашми заифќ 

манигар. Дар боби он заиф іамон эітиёт кун, ки бо ѕавитар 

кунќ. Ва андар іарб далер мабош, ки аз далерќ лашкарро 
барбод диіќ. Ва низ чандон баддил мабош, ки аз баддилии 

хеш лашкарро муніазим гардонќ. Ва аз їосус фиристодан 

таѕсир макун ва ба рўзу ба шаб аз талоя*** фиристодан 
таѕсир макун. Ва рўзи іарб чун чашм бар лашкари хасм 

афканќ ва іар ду лашкар рўй ба якдигар ниіанд, ханданок 

бош ва бо лашкари хеш іамегўй: 

                                                 
* Майманаву майсара – тарафи чапу рости лашкар. 
** Їаноі – паілу. 
*** Талоя – гурўіи пешгарди лашкар, авангард. 
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– Чќ сагон бошанд иніо? Ба як соат димор аз эшон 

барорем! 

Ва ба як бор лашкар пеш мабар, аломат-аломат, фавї-
фавї іамефирист ва як-як солору саріангро номзад іамекун 

ва іамефирист ва іамегўй: 

– Ё фалон, ту рав бо ѕавми хеш. Ва ё фалон, ту низ рав 
бо хайли хеш. 

Ва он кас, ки іамлатуламирро бишояд наздики хеш 

іамедор. Ва іар касе, ки їанг нек бикунад ва касеро 

бияфканад ва ё маїрўі кунад, ё маїрўі шавад, ё савореро 

бигирад, ё асберо биёрад ва ё саре биёрад ва хидмате 

писандида бикунад, ба изъофи он хидмат мукофот кун аз 
хилъату зиёдати маош. 

Ва андар он ваѕт аз мол тасарруф макун ва дуніимматќ 

одат макун, то ћарази ту зуд іосил шавад. Ва бад-он андар- 
нигаранд, іама лашкари туро орзуи їанг хезад ва іеї дар 

їанг муѕассир набошанд ва фатіе ба мурод барояд. 

Агар маѕсуди ту бар ин їумла іосил шавад, фабиіо ва 
ниъмо* ва ту шитобзадагќ макун ва бар їойи хеш бош ва іеї 

кўшиш макун, ки чун їанг ба исфаісолор афтод, кор танг 

омада бошад. Пас, агар їанг ба ту афтода бошад, ќарори 
ћайри фаррор** бош. Бикўш ва саъб ва, албатта, іазимат*** 

андар дил макун, маргро бикўш, ки іар кќ марг бар дил хуш 

кард, ба іар ботиле ўро аз їой натавонад гусаст. Нигар, то аз 
он сипаісолорон набошќ, ки Асїадќ гўяд андар фатіи 

Хоразм Маімудро... 

 

Сипаісолори лашкаршон яке лашкаршикан, к-охир 

Шикаста шуд аз ў лашкар, валекин лашкари эшон. 

 

                                                 
* Фабиіо ва ниъмо – бисёр хуб. 
** Каррори ћайри фаррор – іамлакунандаи іамлавар. 
*** Іазимат – гурехтан. 
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Чун зафар ёфтќ, аз паси іазимати бисёр марав, ки дар 
раїъат бисёр хатоіо афтад ва натавон донистан, ки іол чун 
бошад. Ва амири бузург – падарам іаргиз паси іазимат 
нарафтќ ва касро нафиристодќ, аз он ки тариѕи їанг кас беі аз 
ў надонистќ. Ва Султон Маімуд низ іамин тариѕ доштќ, 
іаргиз паси іазимат нарафтќ ва гуфтќ, ки мардуми муніазим 
чун дармонад, їонро бикўшад ва касе, ки раїъату їонро 
бикўшад ва маргро биистад, бо вай набояд кўшид, то хатое 
наафтад. 

Ва дигар чун ба їанг равќ, ночор ба чашми сар роіи 
дарун рафтан мебинќ, іамчунин дар ботин ба чашми дилу 
сар роіи берун рафтан мабояд дид, магар чунон набошад, ки 
ту хоіќ. 

Дигар, ин сухан фаромўш макун, агарчи їое гуфтаам, 
боз такрор іамекунам. 

– Ба ваѕте ки масоф бияфтад, агар їойи ту на нек 
бошад, ба масал пас аз ту ба як гом їойи нек бошад, зиніор 
то он гом бозпас наниіќ, ки агар ба як гом масоф бозпас 
бурдќ, туро іазимат бошад. Іамеша їаіди он кун, ки аз їойи 
хештан порае пештар іамеравќ. Іаргиз гоме бозпас марав. 

Чунон бояд, ки дар іама ваѕт лашкари ту савганд ба 
їони ту хўранд. Ва бо лашкар сахќ бош. Агар бо лашкар ба 
хилъату силат тавфире аз беш натавон кардан, боре ба нону 
набиз ва сухани хуш таѕсир макун ва як луѕма нону як ѕадаі 
набиз бе лашкари хеш махўр, ки он чӣ нонпора кунад, зару 
сим натавонад кардан. 

Ва лашкари хешро іамеша дилхуш дор. Агар хоіќ, ки 
їон аз ту дарећ надоранд, ту нон аз эшон дарећ мадор. 
Агарчи іама кор ба таѕдири Эзид таоло бастааст, ту он чи 
шарти тадбир аст, іамекун бар тариѕи савоб, ки он чи таѕдир 
аст, худ іамебошад. 

Пас агар чунон ки Худои таоло бар ту раімат кунад ва 
туро ба подшоіќ расонад, шарти подшоіќ нигаі дор, чунон ки 
іаст. 
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БОБИ ЧИІИЛУ ДУВУМ 

АНДАР ОИН ВА ШАРТИ ПОДШОІЌ 
 

Бидон, эй писар, ки агар подшоі бошќ, порсо бош ва 

чашму даст аз іарами мардумон дур дор ва покшалвор бош, 

ки покшалворќ* аз покдинќ аст. Ва дар іар коре ройро 

фармонбардори хирад кун ва іар коре, ки бихоіќ кард, бо 

хирад машварат кун, ки вазирулвузарои подшоі хирад аст ва 

то аз вай диранг бинќ, шитоб макун. 

Ва ба іар коре, ки бихоіќ кардан, чун дар ў хоіќ 

шудан, нахуст берун рафтани он кор нигар ва то охир 

набинќ, аввал мабин. Ва іар коре андар мадоро нигаі дор ва 

іар коре, ки ба мадоро барояд, їуз ба мадоро пеш мабар. 

Ва бедодписанд мабош ва іама коріову суханіоро ба 

чашми дод бину гўши дод шунав, то дар іама коре іаѕѕу 

ботил битавонќ дидан. Подшоі, ки чашми доду хирадмандќ 

кушода надорад, тариѕи іаѕѕу ботил бар вай кушода 

нагардад. 

Іамеша ростгўй бош, валекин камгўй ва камханда бош, 

то кеітарон бар ту далер нашаванд, ки гуфтаанд: «Бадтарин 

коре подшоіро далери раият ва бефармонии іошият аст ва 

атое, ки бибояд, ба мустаіиѕќон нарасад». 

Ва азиздидор бош, то бар чашми раияту лашкар хор 

нагардќ. Ва зиніоркор мабош ва бар халѕони Худои таоло 

раіим бош ва бар бераімон раімат макун ва бахшоиш макун, 

валекин босиёсат бош, хосса, бо вазири хеш. 

Албатта, хештанро таслимулѕалбе ба вазири хеш 

манамой ва якбора муітоїи ройи ў мабош ва іар сухане, ки 

вазир бигўяд дар боби касе ва тариѕе, ки намояд, бишунав, 

                                                 
* Покшалвор – покрафторќ, покдоманќ. 
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аммо дарваѕт иїобат макун, бигўй: 

– То бинигарам, он гаі чунон ки бояд кард, бифармоям. 

Баъд аз он таїассусу тафаііуси он іол бифармой 

кардан, то дар он кор салоіи ту іамеїўяд ё манфиати хеш? 

Чун маълум кардќ, он гаі чунон ки савоб бинќ, їавоб медеі, 

то туро забуни ройи хеш нагирад. 

Іар касро, ки вазорат додќ, дар вазорат ўро тамкине 

тамом кун, то коріои ту ва шућли мамлакат бар ў баста 

намонад. Ва агар пир бошќ ё їавон, вазири пир дор ва 

їавонро вазорат мадеі, аз он ки гуфтаанд андар ин боб: 
 

Ба їуз пир солори лашкар мабод, 

Љавон њам љавон аст, гарчи бас устод. 
 

Агар ту пир бошќ, зишт бошад, ки їавоне мудаббири 

пир бошад. Ва агар ту їавон бошќ ва вазир їавон, оташи 

їавонии іар ду ба іам ёр шавад ва ба іар ду оташ мамлакат 

сўхта гардад. Ва дигар вазир бояд, ки беіирўй бошад ва пир 

бошад ё каіл* ва тамомѕомат ва ѕавитаркиб ва бузургшикам, 

ки наіифу кўтоіѕомату сиёњришро іеї шукўіе набошад, 

вазир бояд ки бузургриш бувад. 

                                          

ІИКОЯТ 

 

Чунон ки султон Тућралбек141 хост, ки аз фузалои 

Хуросон якеро вазорат диіад. Донишмандеро ихтиёр 

карданд ва он донишмандро рише то ба ноф буд, сахт тавилу 

ариз. Ўро іозир карданд ва пайћоми султон ба вай доданд, ки 

вазорати хеш номзади ту кардем. Бояд кадхудоии мо ба даст 

гирќ, ки аз ту шоистатар дар ин кор касе намедонем. 

                                                 
* Каіл – миёнсол. 
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Донишманд гуфт: 

– Худованди оламро бигўед, ки туро іазор сол баѕо 

бод, вазорат пешаест, ки онро бисёр олат ба кор іамебояд ва 

аз іама олат бо банда їуз риш нест. Худованд ба риши 

бандаи дуогў ћарра нашавад ва ин хидмат касе дигарро 

фармояд. 

                                               *  *  * 

Ва бо ў ва бо пайвастагони ў некуќ кун. Дар маош 

додан ва хубќ кардан таѕсир макун. Аммо хешону 

пайвастагони вазирро іеї амал мафармой, ки якбора пиі** ба 

гурба натавон супурд, ки вай ба іеї іол іисоби пайвастагони 

хеш ба іаѕ накунад ва аз баіри моли ту хешони худро 

наёзорад. Ва низ касони вазир ба ѕуввати вазир сад бедодќ 

кунанд бар мардумон, ки бегона аз он сад яке накунад. Вазир 

аз касони хеш имзо кунад ва аз бегона накунад. 

Ва бар дузд раімат макун ва афв кардани хуне раво 

мадор, ки агар мустаіаѕќи хун набошад, ту низ ба ѕиёмат 

гирифтор бошќ. 

Аммо ба чокарони худ бараімат бош ва эшонро аз бад 

нигоібон бош, ки Худованд чун шубон бошад ва кеітар чун 

рама. Агар шубон бар рамаи хеш бераім бувад ва эшонро аз 

сибоъ нигоі надорад, зуд іалок шаванд. Ва касеро, ки ѕисте* 

падид ояд, эътимод бар он макун, ки падид карда бошќ. Ва аз 

іар касе шућле дарећ мадор, то аз он манфиате, ки аз он шућл 

биёбанд, бо ѕисти хеш музоф кунанд, бетаѕсиртар зиянд ва 

ту низ дар боби эшон беандешатар зийќ, ки чокаронро аз 

баіри шућл доранд. Валекин чун касеро шућл диіќ, нек 

бинигар. Шућл ба сазовори шућл деі ва касе, ки на 

                                                 
** Пиі – чарбу. 
* Ѕист – іисса, саім. 
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мустаіиѕќи шућл бошад, вайро мафармой. Чунон ки касе 

шаробдориро шояд, фаррошќ мафармой ва он ки 

хазинадориро шояд, іоїибќ мадеі, ки іар коре ба іар касе 

натавон дод, чунон ки гуфтаанд: «Ликулли амалин 

риїолун»142. То забони тоъинон** бар ту кушода нашавад ва 

халал андар шућли ту падидор наёяд, ки агар вайро коре 

фармойќ, ки надонад, ба іеї іол нагўяд, ки надонам. 

Іамекунад аз баіри манофеи хеш, валекин он шућл бо фасод 

бошад. Пас кор ба кордон супор, то аз дарди сар раста бошќ. 

Чунон ки шоир гўяд: 

Байт: 

Туро тавфиѕ хоіам дар дуо, то 

Диіќ іар кордонро кордонќ. 

 

Пас, агар туро дар кори чокаре инояте бошад, хоіќ, ки 

вайро муіташам гардонќ, бе амал вайро муіташам кардан ва 

неъмат додан бе он ки ба новоїиб ўро шућле фармойќ, то бар 

нодонии хеш гувоіќ надода бошќ. 

Ва андар подшоіќ магузор, ки касе фармони туро хор 

дорад, ки туро хор дошта бошад, ки дар подшоіќ іама роіат 

дар фармон додан аст. Вагарна, сурати подшоі бо раият 

баробар аст ва фарѕ миёни подшоіу раият он аст, ки вай 

фармондеі асту раият фармонбардор. 

 

ІИКОЯТ 
 

Эй писар, шунидам, ки ба рўзгори їадди ту Султон 

Маімуд омиле буд, вайро Абулфатіи Бустќ гуфтандќ. 

Омилии Нисо ба вай дода буданд. Аз Нисо мардеро 

бигирифт ва неъмате аз вай биситод ва амлоки ў мавѕуф кард 

                                                 
** Тоъинон – таъназанандагон. 
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ва іар чќ вайро буд, ба даст фурў гирифт ва мардро ба 

зиндон кард. Ва баъд аз муддате он мард іилате карду аз 

зиндон бигурехт ва ба Ѓазнин рафт ва пеши Султон роі їуст 

ва дод хост. 

Султон фармуд, то ўро номаи девон бинавиштанд. 

Мард нома биситод ва биёмад, то ба Нисо расид. Ва нома 

арза кард. Омил андеша кард, ки ин мард дигарбора куїо ба 

Ћазнин равад ва Султонро бинад. Таћофул карду бар он нома 

кор накард. Марди мазлум дигарбора ба Ћазнин рафт ва 

андар роіе биистод, ки Султон ба хилват аз боћ берун 

њамеомад. Мард бонг бардошт ва аз омил бисёр бинолид. 

Султон дигарбора нома фармуд. Мард гуфт: 

– Як бор омадам ва нома бурдам. Ба нома кор 

намекунад. 

Магар Султон дилтанг буд ба сабабе аз сабабіо, андар 

он дилмашћулќ гуфт: 

– Бар ман нома додан аст. Акнун агар кор накард, шав, 

хок бар сар кун. 

Мазлум гуфт: 

– Эй Худованд, раіми ту бар номаи ту кор накунад, хок 

маро бар сар бояд кард? 

Султон гуфт: 

– На, эй хоїа, ћалат кардам, маро бояд кардан на туро. 

Даріол ду ћуломи саройро ба роі кард бо фармоніо ба 

шаіангони навоіќ то зиёъу аѕори он мард боздоданд ва 

омилро бар дор карданд ва номаи Султон дар гардани ў 

овехтанд ва мунодќ карданд, ки ин сазои он кас аст, ки бар 

фармони Худованд кор накунад. 

Баъд аз он касро заіра набуд, ки ба фармон кор накардќ 

ва амріо нофиз гашт ва бад-он як сухан мардумон дар роіат 

афтоданд. 
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ІИКОЯТ 

Бидон, эй писар, ки чун Масъуд143 ба подшоіќ нишаст, 

тариѕи шуїоату мардонагќ бар даст бигирифт, аммо тариѕи 

мулк доштан іеї намедонист. Аз подшоіќ бо канизакон 

муошарат кардан ихтиёр кард. Чун лашкару уммол диданд, 

ки ў ба чќ машћул мебошад, тариѕи нофармонќ бар даст 

гирифтанд ва шућліои мардумон фурў баста шуд ва лашкару 

раият далер шуданд. То рўзе аз работи Фарова пиразане 

мазлума биёмаду бинолид аз омили вилоят. Султон Масъуд 

вайро номае фармуд. Зан нома биситаду бибурд. Омил бар 

он кор накард. Гуфт: 

– Ин пиразан кай боз ба Ѓазнин расад? 

Зан дигарбора бозгашт ва боз ба Ѓазнин омад ва ба 

мазолиман рафт ва дод хост. Султон Масъуд ўро 

дигарбора нома фармуд. Пиразан гуфт: 

– Як бор нома бурдам ва кор накард. 

Султон гуфт: 

– Ман нома додам, чун кор намекунад, чќ тавонам 

кард? 

Пиразан гуфт: 

– Эй Худованд, тадбири ин кор осон аст. Вилоят чунон 

бидор, ки ба номаи ту кор кунанд. Ва боѕќ бигузор, то касе 

дигар бидорад, ки барномаи ў кор кунанд. Ва ту іамчунин ба 

ишрати хеш бош, то бандагони Худо дар балову меінат 

гирифтор набошанд. 

Масъуд аз сухани пиразан сахт хиїил шуд. Бифармуд, 

то доди он пиразан бидоданд ва он омилро бар дари Фавора 

биёвехтанд. 

Ва пас аз он аз хоби ћафлат бедор шуд. Ва касеро заіра 

набуд, ки дар фармони ў таѕсир кардќ. 
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*  *  * 

Пас, подшоіе, ки фармони ў раво набошад, миёни ў ва 

мардумони дигар чќ фарѕ бошад? Бояд ки низоми мулкро дар 

равоии фармон донад, ки агар фармонравоќ набошад, дар 

мулк халал рўй намояд. Ва фармонравоќ їуз ба сиёсат 

набувад. Пас, дар сиёсат намудан таѕсир набояд кард, то 

амріо равон бувад ва шућліо бетаѕсир. 

Ва дигар сипоіро нигоі дор ва бар сари раият мусаллат 

макун, ки мамлакат обод нагардад. Іамчунон ки маслиіати 

лашкар нигаі дорќ, маслиіати раият низ нигаі дор, аз он ки 

подшоі чун офтоб аст. Нашояд ки офтоб бар яке тобаду бар 

дигаре натобад. 

Ва раият ба адл тавон дошт ва раият ба адл ободон 

бошад, ки дахл аз раият іосил мешавад. Пас, бедодро дар 

мамлакат роі мадеі, ки хонаи маликон аз дод бар їой бошад 

ва ѕадим гардад ва хонаи бедодгарон зуд нест шавад, аз 

баіри он ки дод ободонќ бувад ва бедод вайронќ. 

Ва ободонќ, ки бар дод бувад, бимонад ва вайронии ба 

бедодќ зуд вайрон шавад. Чунон ки іукамо гуфтаанд: 

«Чашмаи хуррамии олам подшоіи одил аст ва чашмаи 

вайрониву харобќ ва дижамии олам подшоіи золим аст». 

Ва бар карди бандагони Худованди таоло сабур мабош 

ва пайваста хилват дўст мадор, ки чун ту аз лашкар ва 

мардум нуфур бошќ, мардум ва лашкар низ аз ту нуфур 

бошанд. Ва дар неку доштани лашкар ва раият таѕсир макун, 

ки агар таѕсир кунќ, он таѕсир тавфири душманон бошад.  

Аммо лашкар іама аз як їинс мадор, ки іар подшоіеро, 

ки лашкар якїинс бошад, іамеша асири лашкар бошад ва 

доми забуни лашкари хеш бошад, аз баіри он ки як їинс 
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муттафиѕи якдигар бошанд ва эшонро ба якдигар натавон 

молид. Чун аз іар їинс бошад, ин їинсро бад-он їинс 

бимоланд ва он їинсро бад-ин їинс молиш диіанд, то он 

ѕавм бетоатќ натавонанд кардан. Ва фармони ту бар лашкари 

ту раво бошад ва худованди їадди ту Султон Маімуд чаіор 

іазор ћуломи турк дошт ва іазор іинду. Ва доим іиндувонро 

ба туркон молидќ ва турконро ба іиндувон, то іар ду їинс 

мутеи ў будандќ. 

Ва дигар іар ваѕте бузургони лашкари хеш ба нону 

набиз хон ва бо эшон накуќ кун, ба хилъату силат ва умедіои 

неку ва дилгармиіо намудан. Валекин чун касеро силате 

хоіќ фармуд, агар чизе андак бувад ва зуфони хеш бар сари 

мало магўй, дар ниіон касеро бигўй, то парвона бошад, то 

дуніимматќ накарда бошќ. Яке он ки чизе на дархўри 

іиммати мулук бахшќ ва дигар он ки бар сари мало іиммати 

хеш маълуми мардумон карда бошќ, ки ман іашт сол ба 

Ѓазнин будам, надими султон Мавдуд144 будам. Се чиз 

іаргиз аз вай надидам. Яке он ки іар силате, ки зери дувист 

динор будќ, ба забони хеш бар сари мало нагуфтќ, магар ба 

парвона. Дувум он ки іаргиз чандон нахандидќ, ки дандони 

вай падидор омадќ, табассум кардќ. Се дигар он ки агарчи 

сахт дар хашм рафтќ, іаргиз касеро дашном надодќ. Ва ин се 

одат сахт неку бувад ва шунидам, ки малики Рум іам ин одат 

дорад. 

Аммо эшонро расме дигар аст, ки мулуки Аїаму 

Арабро нест. Чунон ки агар мулуки Рум касеро ба дасти хеш 

бизананд, іаргиз касеро заіраи он набошад, ки он мардро 

бизанад ва то зинда бувад, гўянд, ки ўро малик ба дасти хеш 

задааст, іамчун ў малике бояд, ки ўро бизанад. 

Акнун боз ба іадиси аввал омадам, ба іадиси сахо. 
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Туро натавонам гуфтан, ки ба сим сахо бош. Боре дуніиммат 

мабош ва агар аз сиришти хеш бознатавонќ истод, чунон ки 

гуфтам, боре бар сари мало іиммату неъмати хеш ба 

мардумон манамой, ки агар сахо накунќ, халѕ душмани ту 

шаванд. 

Ва агар дар ваѕт бо ту чизе натавонанд кардан, чун 

душмане падид ояд, їон фидои ту накунанд ва дўстони 

душмани ту бошанд. 

Аммо љањд кун, то аз шароби подшоіќ маст нагардќ, ба 

шаш хислат андар таѕсир макун ва нигоі дор: іайбат ва дод 

ва диіиш ва іифоз ва оіистагќ ва рост гуфтан, ки агар 

подшоі аз ин шаш хислат аз яке дур шавад, наздик шавад ба 

мастии подшоіќ, ба іар подшоіе, ки аз мастии подшоіќ 

маст шавад, іушёрии ў андар рафтани подшоіќ бошад. 

Ва андар подшоіќ ћофил мабош аз огоі будан аз 

аіволи мулуки олам. Чунон бояд, ки іеї подшоіе нафасе 

назанад, ки на ту бар он мутталеъ бошќ. 

                                  

ІИКОЯТ 

 

Ман аз амири мозќ – падарам шунидам, ки 

Фахруддавла аз бародари хеш Азудуддавла бигурехт ва іеї 

їой маѕом натавонист кардан. Ба даргоіи їадди ман Ѕобус 

ибни Вушмагир омад ба зиніор. Ва їадди ман ўро амон дод 

ва бипазируфт ва ба їойи ў бисёр некуќ кард ва аммаи маро 

ба вай дод ва андар он нигоі аз іад гузашта хуррамќ 

карданд, аз он ки їаддаи ман холаи Фахруддавла буд. Ва 

падари ману Фахруддавла іар ду духтарзодаи Іасани 

Фирўзон буданд. 

Пас, Азудуддавла расул фиристод ба наздики 
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Шамсулмаолќ. Расул омад ва нома бидод ва гуфт: 

– Азудуддавла бисёр салом іамегўяд ва мегўяд, ки 

бародарам амир Алќ он їо омадааст. Донќ, ки миёни мо 

дўстиву бародарист ва хонаи іар ду якест. Ва ин бародари 

ман душмани ман аст, бояд ки вайро бигирќ ва ба наздики 

ман фиристќ, то ман ба мукофоти ин іар ниіояте, ки номзад 

кунќ аз вилояти хеш ба ту диіам ва дўстии мо муаккад* 

шавад. Пас агар нахоіќ, ки ин бадномќ бар хештан ниіќ, 

іамон їо вайро заір диіќ, то ћарази мо іосил ояд ва бадномќ 

бар ту набошад ва он ноіият, ки ту хоіќ, туро низ іосил ояд. 

Амир Шамсулмаолќ гуфт: 

– Субіоналлоі, чќ воїиб кунад чунон муіташамеро ба 

чун мане чунин сухан гуфтан, ки мумкин шавад маро чунин 

коре кардан, ки то ѕиёмат бадномии ман андар он бошад? 

Пас расул гуфт: 

– Макун, эй Худованд ва Азудуддавларо барои амир 

Алќ маёзор, ки малики мо туро аз бародари іамзоди худ 

дўсттар дорад. Ва чунону чунин савганд хўрд, ки он рўз, ки 

малик маро таімил іамедод ва ба роі гусел іамекард, дар 

миёнаи сухани малик мерафт, ки Худои таоло донад, ки ман 

амир Шамсулмаолиро дўст дорам то бад-он їойгоі, ки 

шунидам, ки фалон рўзи шанбе чандин рўз аз фалон моі 

гузашта, ки Шамсулмаолќ дар гармоба рафт ва андар хонаи 

миёнгин пойи ў билаћзиду биафтод. Ман сахт дилтанг 

шудаму гуфтам, ки магар ба чиіилсолагќ пирќ вайро 

дарёфтааст ва ѕувват соѕит шуда. 

Ва ин расулро ћараз он буд, ки яъне бидон, ки 

худованди ман бар аіволи ту чќ гуна мутталеъ аст. Ва он 

таълими Азудуддавла буд. 

                                                 
* Муаккад – устувор. 
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Шамсулмаолќ гуфт: 

– Баѕош бод! Миннат пазируфтам бад-ин шафѕат, ки 

намуд. Валекин аз ћам хўрдани бештари ман низ варо 

биогоіон, ки он рўзи сешанбе, ки туро гусел кард, аз моі 

чандин шуда буд, он шаб дар фалон нишастгоі шароб хўрд 

ва фалон їой бихуфт ва ба Анўштегини соѕќ хилват кард. Ва 

нимшаб аз он їо бархост ва дар саройи занон оіанги рафтан 

кард ва бар бом шуд ва ба іуїраи Іайзурони Авода ном шуд 

ва бо вай низ хилват кард. Чун аз бом фуруд омад, пояш 

билаћзид ва аз ду пояи нардбон биафтод. Маро аз їиіати вай 

дил машћул шуд, гуфтам, ки магар ба чиіилу дусолагќ аѕли 

вайро таѕсире афтод? Марди чиіилу дусола чаро чандин секќ 

хўрад, ки аз бом фурў натавонад омадан ва нимшаб аз бистар 

ба бистар фаро гардад, то чунин іодисае наяфтад? 

Ва он расулро аз огаі будани хеш аз іоли эшон хабар 

дод. 

                                             *  *  * 

Пас, чунон ки аз подшоіони олам хабар дорќ, бар 

вилояти хеш ва бар іоли лашкару раияти хеш низ бояд, ки 

воѕиф бошќ, ки чќ гуна аст. 

 

                                         ІИКОЯТ 

 

Бидон, эй писар, ки ба рўзгори холи ту Мавлуд ибни 

Масъуд ман ба Ћазнин омадам. Маро сахт эъзозу икром кард. 

Чун чанд гоі баромад, маро бидиду биозмуд. Маро 

мунодамати хос дод ва надими хос он бувад, ки іеї рўз аз 

маїлиси ў ћоиб набошад. Пас маро пайваста ба таому шароб 

боистќ будан, агар надимони дигар будандќ ё не. 
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Рўзе бомдоди пагоі сабуіќ карда буд. Ва іамчунон 

андар миёни набиз лашкарро бор дод. Халѕ андар омаданд ва 

хидмат карданду бозгаштанд. Хоїаи бузург Абдурраззоѕ 

Аімад ибни Іасани Хуїандии Алмаймандќ145 вазир буд, 

андар омад. Ўро низ бор гирифт. Чун замоне буд, мушрифи 

даргоі даромад ва хидмат кард ва мултифаи Алќ ибни Рабеъ 

ходимро дод ва ходим ба султон дод. Султон набид 

іамехўрду мултифа іамехонд. Рўй сўйи хоїа карду гуфт: 

– Ин муніиро понсад чўб адаб кунанд, то дигарбора 

иніо шарі кунад. Андар ин таі набиштааст, ки дўш дар 

Ћазнин ба дувоздаі іазор хона сумоѕ* вопухтаанд. Ва ман 

надонам, ки он хонаи кќ буд ва ба кадом кўю маіалла буд. 

Іарчанд хоіќ, бош. 

Хоїа гуфт: 

– Баѕои Худованд бод! Ин аз їиіати тахфиф ба їамъ 

гуфта бошад, ки агар ба шарі гуфтќ, ин китобе будќ бузург 

ва ба як рўз хонда нашудќ... Агар Худованд раімат кунад ва 

инро афв фармояд, то бигўям, ки дигар бор ба їамъ нагўяд, 

хонаро ва худованди хонаро ба ном бигўяд ва шаріи он хона 

батафсир боз намояд, ки фалон кас ба фалон їойгоі бо фалон 

кас фалон чиз хўрд. 

Гуфт: 

– Ин бор афв кардам. Бори дигар чунин бояд, ки 

нависад, ки хоїа мегўяд. 

                                                   *  *  * 

Пас, бояд ки аз іоли раияту лашкар нек огоі бошќ ва аз 

іоли мамлакати хеш бехабар набошќ, хосса, аз іоли вазири 

худ. Ва бояд, ки вазири ту об бихўрад, ту бидонќ, ки 

хонумони худ бад-ў супурдаќ. Агар аз вай ћофил бошќ, аз 

                                                 
* Сумоѕ – гиёіе, ки аз он хўрок мепухтаанд. 
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їону моли хеш ћофил буда бошќ ва аз іолу кори вазири хеш. 

Ва бо подшоіони атрофи олам, ки іамсарони ту 

бошанд, агар дўст бошќ, нимдўст мабош ва агар душманќ 

кунќ, душмани зоіир бош ва то ошкоро душманќ тавонќ 

кардан бо іамшакли хеш, ниіонќ душманќ макун, аз он ки: 

 

ІИКОЯТ 
 

Шунидам, ки Искандар ба їанги душмане іамерафт. 

Вайро гуфтанд: 

– Эй малик, ин хасми мо марде ћофил аст, бар вай 

шабехун бояд кард. 

Искандар гуфт: 

– Малик набошад, он ки зафар ба дуздќ їўяд. 

 

                                        *  *  * 

Ва андар подшоіќ коріои бузург одат кун. Зеро ки 

подшоі бузургтар аз іама касест, пас бояд ки гуфтору 

кирдори вай бузургтар аз гуфтору кирдори дигарон бошад, 

то номи бузург тавон ёфт. Чунон ки он саги Фиръавн 

лаанаіуллоіу агар бад-он бузургќ сухан нагуфта будќ ва 

Офаридгори мо їалла їалолуіу, кќ ривояти сухани вай 

кардќ? Чунон ки гуфт: 

– Анво раббукуму-л-аъло!146 

Ва то ѕиёмат ин оят іамехонанд ва номи ў іамебаранд, 

бад-он сухани бузург, ки ў гуфт. 

Пас, чунин бош, ки гуфтам, ки каміимматро ном 

барнаёяд. Дигар тавѕеи хешро азиз дор ва бузург ва ба іар 

хурофотќ тавѕеъ макун, магар ба силате бузург ё ба вилояте 

ва маоше бузург, ки бахшќ. Ва чун тавѕеъ кардќ, илло ба 

узре возеі тавѕеи хеш ботил макун, ки хилоф аз іама кас 
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нописандида аст, хосса аз подшоі. 

Ин аст шарти пешаи подшоіќ. Іарчанд ин пеша пешаи 

азиз аст, ман чунон ки шарти китоб аст, бигуфтам ва 

набиштам. 

Агар туро саноат дигар иттифоѕ афтад, чун деіѕонќ ва 

дар коре, ки варзќ, бояд ки шарти он іамеша нигоі дорќ, то 

тарбияту низоми корат баравнаѕ бошад ва туро некуќ 

афзояд. 

 

БОБИ ЧИІИЛУ СЕЮМ 

АНДАР ОИНУ РАСМИ ДЕІЅОНЌ ВА ІАР 

ПЕША, КИ ДОНЌ 

 

Агар деіѕон бошќ, ваѕти коріои деіѕонќ шиносанда 

бош. Іар чизе, ки бикорќ, магузор, ки аз ваѕти хеш 

бигузарад, ки агар даі рўз пеш аз ваѕт корќ, беі, ки даі рўз 

пас. Ва олати кору їуфт сохтаву басеїида* дор. Говони нек 

хар ва ба алаф неку дор. Бояд ки їуфте гови хуб іамеша 

зиёдатќ дар галаи ту бошад, то агар говеро иллате расад, ту 

дарваѕт аз коріо бознамонќ ва кишти ту аз ваѕт 

дарнагузарад. 

Ва чун ваѕти кишту дурудан набошад, пайваста аз 

шикофтани замин ћофил мабош ва тадбири кишти соли оянда 

имсол іамекун. Ва кишт бештар бар замине кун, ки 

хештанпўш бувад, ки іар замине, ки хештан натавонад 

пўшидан туро іам натавонад пўшидан. Ва чунин кун, ки 

доим ба иморат кардан машћул бошќ, то аз деіѕонќ 

бархўрдор бошќ. 

 

                                                 
* Басеїида – муіайё, тайёр. 
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Пас агар пешавар бошќ, аз пешаварони бозор, аз іар 

пешае, ки бошќ, зудкору сутудакор бош, то іарифонат бисёр 

бошанд. Ва іар коре, ки кунќ, беі аз он кун, ки іампешагон 

кунанд. Ва ба андак моя суд ѕаноат намой, то як бор даі 

ёздаі кунќ, ду бор даі ним тавон кардан. Пас іарифро 

мегурезон ба мукосу луїоїи бисёр, то дар пешаварќ марзуѕ** 

бошќ ва мардум бештар ситаду дод бо ту кунанд. То чизе 

іамефурўшќ бо харидор ба «дўст»-у ба «їони бародар» ва 

«бори Худой» гуфтан ва тавозуъ намудан таѕсир макун, то аз 

талаттуфи ту харидор аз мукос кардан шарм дорад ва 

маѕсуди ту іосил шавад. Ва чун чунин кунќ, бисёріариф 

бошќ ва ночора маісуди дигар пешаварон бошќ ва дар бозор 

машіуртару маъруфтари іампешагон бошќ. 

Аммо одат кун рост гуфтан, хосса бар харидор ва аз 

бухл паріез кун, валекин тасарруфро кор банд ва бар 

фурўдасттар бибахшой. Ва бад-он кас, ки бартар аз ту бошад, 

ниёзманд бош ва забунгир мабош. Ва бо занону кўдакон дар 

муомала фузунќ маїўй ва аз ћарибон бешќ махоі. Ва дар 

тиїорат шармгинќ макун, ки бисёр бувад, ки шарм туро 

зиёни кор бувад ва шармгинеро, ки бисёр мукис набошад, 

ёрќ кун ва мустаіаѕро неку дор. 

Ва бо сувѕиён** сувѕќ бош ва сангу тарозуи рост. Ва бо 

аёли худ дудилу дукиса мабош. Ва бо подшоіи хеш ростќ 

кун, валекин ба хидмати подшоі іарис мабош. Ва бо 

лашкариён мухолафат макун. Ва бо анбозон хиёнат макун. 

Ва іар саноат, ки кунќ, баду музаввар макун аз баіри 

коршиносу корношинос кор яксон кун. 

Паріезгор бош ва агар дастгоі бошад, ѕарз додан ва 

                                                 
* Марзуѕ – соіиби ризѕу рўзќ. 
** Сувѕиён – аіли бозор. 
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ћанимат шинос. Ва савганд ба дурўћ махўр ва зино макун ва 

сахтмуомала мабош. Ва агар ба дарвеше вом додќ, чун донќ, 

ки бетоѕат аст, таѕозои пайваста макун ва дурушттаѕозо 

мабош. Некдил бош, то некбин бошќ, то Іаѕ таоло бар касбу 

кори ту баракат бахшад. 

Ва іар пешавар, ки бар ин їумла бошад, ки ёд кардам, 

їавонмардтарини іама пешаварон бувад. Ва іар ѕавмеро дар 

саноате, ки бошад, дар їавонмардќ тариѕест. Он чи шарти ин 

ѕавм аст, ин аст, ки гуфтам. Ва акнун андар ин боби 

бозпасин ба тамомќ шарти їавонмардќ дар іар їинсе бигўям 

ба іасби тоѕат ва аз Эзид таоло тавфиѕи ростќ хоіам. 

 

 

БОБИ ЧИІИЛУ ЧАІОРУМ 

ДАР ОИНИ ЇАВОНМАРДЌ 

 

Эй писар, агар їавонмардќ варзќ, аввал бидон, ки 

їавонмардќ чист ва аз чќ хезад? 

Бидон, эй писар, ки се чиз аст аз сифати мардум, ки іеї 

одамќ наёбќ, ки гўяд маро ин се чиз нест. Донову нодон бад-

ин се чиз аз Худои таоло хушнуданд, агарчи дар іаѕиѕат ин 

се чиз Худои таоло кам касеро додааст ва іар касро, ки ин се 

чиз іаст, ў аз їумлаи хоссагони Худой аст. 

Аз ин сегона яке хирад аст, дуввум ростќ ва севум 

мардумќ. Ва чун ба іаѕиѕат нигаі кунќ, ба даъвќ кардани 

халѕ ба хираду ростќ ва мардумќ, даъвќ ба дурўћ 

намекунанд. Зеро ки іеї їасаде нест, ки ин се сират андар ў 

нест. Лекин кундии олат ва тирагќ ва тундии роі асли ин дар 

тани бештари халѕ баста медорад, ки Эзид таоло тани 

мардумро їамъе сохта аз іама мутафарриѕот то агар ўро 
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олами куллќ хонќ ва олами їузвќ хонќ, іар ду раво бувад. 

Чунон ки дар тани одамќ аз табоеи афлоку анїум ва іаюло* 

ва унсур ва сурат ва нафсу аѕл - кулли иніо іар яке алоіида 

оламеанд ба маротиб на ба таркиб ва мардум мураккаб ва 

маїмўъ аз ин оламіост. 

Пас, Офаридгор ин їамъро ба бандіо ѕоим кард, ки 

эшонро ба якдигар бибаст. Чунон ки дар ин їаіони бузург 

іамебинќ, дар банди афлок ва табоеъ, ки табиат ва їинсият 

аз якдигар овехтаанд, агарчи ба їавіар мухталифанд, чун 

оташу об, ки ба іама сифат зидди якдигаранд ва хоку іаво, 

ки зидди якдигаранд. Пас, хок восита гашт миёни оташу об, 

банде афтод. Хокро ба хушкќ бо оташ ва ба сардќ бо об ва 

обро ба сардќ бо хок ва ба нармќ бо іаво ва іаворо ба нармќ 

бо об ва ба гармќ бо оташ ва оташро ба їавіар бо асир** ва 

асирро ба тобиш бо офтоб, ки подшоіи анїуму афлок аст ва 

шамсро ба їавіарият бо іаюло ба ѕабули вай аз тобиши 

іаюло, ки шамсро їавіар аз унсури хомис аст. Ва іаюлоро 

бо нафс банд афтод ба файзи улвќ ва нафсро бо аѕл. 

Іамчунин матбуотро банд афтод бо табоеъ ба моддати 

ѕувват ва ћизо, агар матбуот аз табоеъ моддати ѕувват 

наёбад, бад-он банде, ки бад-ў бастааст, табоі гардад. Ва 

табоеъ аз фалак ва фалак аз іаюло ва іаюло аз нафс ва нафс 

аз аѕл іам бар ин ѕиёс іамегир. 

Ва низ андар тани одамќ іар чќ тирагиву гаронист, аз 

таркиби табоеъ гирд ояд. Ва сурату чеіра ва іаёту ѕувват ва 

іаракат аз фалак гирд ояд. Ва іавоси панїгонаи їасадонќ чун 

шунидану бўйидан ва чашидану басовидан ва дидан аз іаюло 

гирд ояд. Ва іавоси рўіонќ чун ёд гирифтан ва тафаккур 

                                                 
* Іаюло – модда. 
** Асир – кўраи оташ, эфир. 
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кардан ва хаёл бастан ва гуфтан ва тадбир кардан аз нафс 

гирд ояд. Ва іар чќ андар тани одамќ шарифтар аст, чунин 

аст, ки онро маъдан пайдо нест ва ишорат ба їойи ў натавон 

кард чун мурдумиву дониш ва камолу шараф, ки мояи ин 

іама аѕл бувад, аз файзи аѕли улвќ омад дар тан. 

Пас, ин тани мо ба їон зинда аст ва їон ба нафс ва нафс 

ба аѕл. Ва іар шахсеро, ки тан їунбон бинќ, аз їон лобуд аст 

ва іар киро їон гўё бинќ, аз нафс лобуд аст ва іар киро нафс 

їўё бинќ, аз аѕл лобуд аст. 

Ва ин бо іама одамќ мавїуд аст, валекин чун миёни 

тану їон беморќ іиїоб шавад ва банди эътидол суст шавад, 

аз їон ба тан моддат тамом нарасад, яъне їинбишу ѕувват. 

Ва іар киро миёни нафс ва їон гарониву нодурустии сурат 

іиїоб гардад, аз нафс ба їон моддате тамом нарасад, яъне 

іавоси панїгона. Ва іар киро миёни нафс ва аѕл їаілу 

тирагќ ва ношиносќ іиїоб гардад, моддати аѕл ба нафс 

нарасад, яъне андеша ва тадбир ва мардумиву ростќ. 

Пас, ба іаѕиѕат іеї їасаде бе хираду мардумќ набувад, 

валекин чун файзи улвиро манфази* рўіонќ баста бувад, 

даъвќ ёбиву маънќ не. Пас, іеї кас нест ба дунё, ки ба 

мардумќ даъвќ накунад. Валекин ту, эй писар, їаід кун, то 

чун дигарон набошќ, даъвии бемаънќ накунќ ва файзи 

улвиро манфази рўіонќ кушода дорќ ба таълиму тафіим, то 

туро маънќ бе даъвќ бувад. 

Ва бидон, эй писар, ки іакимон аз мардумиву хирад 

сурате сохтаанд ба алфоз, на ба їасад, ки он суратро тану їон 

ва іавоссу маонќ бувад чун мардум ва гуфтаанд: «тани он 

сурат їавонмардист ва їони вай ростќ ва іавоссаш донишу 

маонияш сафо». 

                                                 
* Манфаз – сўрохќ. 
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Пас, суратро бибахшиданд бар халѕ. Гурўіеро тан 

расиду дигарро іеї не ва гурўіеро тану їон ва гурўіеро тану 

їону іавос ва гурўіеро тану їон ва іавоссу маонќ. Аммо он 

гурўі, ки насиби эшон тан расид, он ѕавм айёрону сипоіон 

ва бозориёнанд, ки мардумии эшонро ном їавонмардќ 

ниіоданд. Ва он гурўі, ки эшонро тану їон расид, худованди 

маърифати зоіиранд ва фуѕарои тасаввуф, ки мардумии 

эшонро маърифату вараъ ном ниіоданд. Ва он гурўі, ки 

эшонро тану їон ва іавос расид, іукамо ва анбиё ва 

асфиёанд, ки мардумии эшонро донишу фузунќ ном 

ниіоданд. Ва он гурўі, ки эшонро тану їон ва іавосу маонќ 

расид, рўіониёнанд ва аз їумлаи одамиён пайћамбаронанд. 

Пас, он гурўіро, ки насиби эшон їавонмардќ омад, 

асли он їавонмардќ, ки бад-он гурўі тааллуѕ дорад, 

донистан бояд ба іаѕиѕат. Чунон ки гуфтаанд, ки асли 

їавонмардќ се чиз аст. 

Яке он ки іар чќ гўќ, бикунќ, дигар ин ки хилофи ростќ 

нагўќ, савум он ки шикебро кор бандќ. Зеро ки іар сифате, 

ки тааллуѕ дорад ба їавонмардќ, ба зери он се чиз аст. 

Пас, эй писар, агар бар ту мушкил гардад, ман 

бибахшам ин се сифатро бар ин се ѕавм ва пойгоі ва андозаи 

іар як падид кунам, то бидонќ. 

 

ФАСЛ 

 

Бидон, ки їавонмардтарини айёрон он бувад, ки ўро аз 

чанд гуна іунар бувад: яке он ки далеру мардона ва шикебо 

бувад ба іар коре ва содиѕулваъд ва покаврату покдил бувад 

ва зиёни касе ба суди хеш накунад ва зиёни худ аз баіри суди 

дўстон раво дорад ва бар асирон даст накашад ва асирону 

бечорагонро ёрќ диіад ва бадонро аз бад кардан боздорад ва 
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рост шунавад, чунон ки рост гўяд ва дод аз тани худ бидиіад 

ва бар он суфра, ки нону намак хўрда бошад, бадќ накунад ва 

некиро бадќ мукофот накунад ва аз риё нанг дорад ва балоро 

роіат дорад ва сабр кунад ва чашм аз дидани бадиіо нигоі 

дорад ва дида надида ангорад ва асрори мардумон зоіир 

накунад ва ба нигоі доштани сирру амонат худро хазинаи 

мардумон созад ва агар іар чќ бадтар ба вай расад аз 

мардумон, сирри эшон ба берун наяфканад ва беамонатќ 

накунад, ки агарчи ранї аз вай ба ту расад, ту шояд ки худро 

ба беамонатќ зоіир накунќ ва забон нигоі дорќ ва беіосилќ 

накунќ ва ноіифозќ накунќ, ки ин худ дар дигарон іаст. Пас, 

чќ фарѕ бошад миёни ту ва миёни ноїавонмардќ. Ва їаід 

кунќ, ки даъвии бемаънќ накунќ ва чун даъвќ кунќ, маънии 

он даъвќ бознамойќ, вагарна даъвќ накунќ. Аммо маънќ бе 

даъвќ намудан сахт нек бошад дар іама коре, хосса дар 

їавонмардќ, ки їавонмардќ коре душвор аст. Ва чун даъвќ 

бемаънќ бошад, дурўћ гуфта бошќ, дар даъвќ туро имтиіон 

кунанд ва ростии он аз ту дархоіанд ва ту бояд, ки аз он 

даъвќ маънќ бознамойќ, вагарна расво гардќ ва хиїил шавќ 

дар пеши мардумони ин саноат... Пас, маѕсуд он аст, ки 

даъвии бемаънќ накунќ, ки дурўћзан гардќ ва ба дурўћ 

гуфтан машіур шавќ. 

Чун нек бинигарќ, бозгашти ин іама іунаріо бад-он се 

чиз аст, ки ёд кардем. Чунон ки дар іикоят оранд. 

                       

ІИКОЯТ 
 

Шунидам, ки рўзе ба Ќањистон айёрон ба іам нишаста 

буданд. Марде аз кор даромаду салом кард ва гуфт: 

– Ман расулам аз айёрони Марв ва шуморо салом 

фиристоданд ва мегўянд, ки се масъалаи мо бишнаванд. Агар 
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їавоб диіед, мо розќ шавем ба кеітарии шумо ва агар їавоби 

савоб надиіед, иѕрор диіед ба меітарии мо. 

Гуфтанд: 

– Бигўй. 

Гуфт: 

– Бигўед, ки їавонмардќ чист? Ва миёни їавонмардќ ва 

ноїавонмардќ фарѕ чист? Ва агар їавонмарде ба роігузаре 

нишаста бошад, марде бар вай бигузарад ва замоне бувад 

марде ба шамшер аз паси вай іамеравад ба ѕасди куштани 

вай. Аз ин їавонмард бипурсад, ки фалон кас баргузашт? Ин 

їавонмардро чќ їавоб бояд дод? Агар гўяд, ки нагузашт, 

дурўћ гуфта бошад ва агар гўяд, ки гузашт, ћамз* карда 

бошад. Ва ин іар ду дар айёрпешагќ нест. 

Айёрони Ќањистон чун ин масъалаіо бишуниданд, ба 

якдигар нигаристанд. Марде буд дар миёни эшон, ўро 

Абулфазли Іамадонќ гуфтандќ, гуфт: 

– Їавоби ин саволіо ман диіам. 

Гуфтанд: 

– Бигўй, то чќ гўйќ. 

Гуфт: 

– Асли їавонмардќ он аст, ки іар чќ бигўйќ, бикунќ ва 

фарѕ миёни їавонмардќ ва ноїавонмардќ сабр аст. Ва їавоби 

он айёр, ки бар раігузар нишаста буд, он аст, ки даріол як 

ѕадам аз он сў фаротар нишинад ва гўяд: «То ман ин їо 

нишастам, касе нагузашта», то рост гуфта бошад. 
 

*  *  * 

Чун ин сухан бидонистќ, туро дуруст гардад, ки мояи 

їавонмардќ чист. 

                                                 
* Ѓамз – хабаркашќ. 
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СИФАТИ ЛАШКАРИЁН 

 

Пас, ин їавонмардќ, ки дар айёрон ёд кардам, агар аз 

сипоіиён їўйќ, раво бувад, ки сипоіиёнро іам бар ин расм 

будан шарт аст. Тамомтар сипоіќ чун тамомтар айёрќ бувад. 

Валекин караму меімондорќ ва сахову іаѕшиносќ ва 

покїомагќ ва бисёрсилоіќ дар сипоіќ бояд ки беш бувад. 

Аммо занондўстќ ва хештандорќ ва хадумќ ва сарафкандагќ 

дар сипоіќ іунар аст ва дар айёрќ айб аст. 

Аммо їавонмардќ мардумони бозориро іам шарт аст. 

Валекин ин фасл дар боби пешаварќ ёд кардаем. Шарти 

їавонмардии бозориён он аст, ки гуфтам, ба такрор кардан 

іоїат наяфтад. 
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 СИФАТИ УЛАМОИ ДИН 

 

Он гурўі, ки эшонро аз сурати мардумќ тану їон расид, 
гуфтам, ки худовандони маърифати динанд ва фуѕарои 

тасаввуф, ки мардумии эшонро маърифату вараъ* хонанд. Ва 

ин ѕавмро їавонмардќ беш аз іама кас аст. Зеро ки 
їавонмардќ тани сурат аст ва ростќ їон ва эшонро їон іаст, 

яъне ки ростќ. Пас, аз іаѕѕи адаб ин гурўі ононанд, ки 

худовандони маърифати динанд чун уламо. Ва мардумќ он 

бувад, ки ин сифатіо андар ў бошад. Яке он ки дар гуфтор 

бовараъ бошад ва дар гуфтору кирдор бар сари ростќ бошад. 

Ва аз риё дур бошад ва аз бухл барќ гардад ва худро 
муттаіами іасад накунад ва нифоѕ наварзад ва аз баіри 

ћарази хеш пардаи кас надарад ва фатвоіои баду суст 

надиіад то халѕ бад-он фатвои ў дар савганду талоѕ далер 
нашаванд. Ва низ ба фатво бар халѕ сахт нагирад ва агар 

бечораро дар шаръ саів афтаду дармонаш тавонад кардан, 

бахилќ накунад ва бе тамаъ биёмўзад ва зуіди худ бар халѕ 
арза накунад ва ба некномќ маъруф бошад. 

Ва агар касеро насиіате кунад, пиніон зи халѕ кунад, 

ки мардумро пеши халѕ панд додан чун маломату їафо 
бувад. Ва іаргиз ба хуни касе далерќ накунад ва фатво 

надиіад, агарчи донад, ки он кас муставїиби ѕатл аст. Зеро 

ки іама фатвои хаторо дартавон ёфт магар ѕатлро, ки мурда 
зинда нашавад. Ва воїиб кунад, ки дар таассуби мазіаб 

касеро кофир нахонад, ки куфр хилофи дин аст на хилофи 

мазіаб. 
Ва бар китобеву илме ћариб инкор накунад, ки на іар чќ ў 

надорад, куфр бувад. Ва онро бар гуноі далер накунад. Ва 

іар фаѕеіе, ки бад-ин сифат бувад, іам мардум буваду іам 
їавонмард. 

_____________________ 
*Вараъ – парњезгорӣ, худотарсӣ. 
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СИФАТИ АІЛИ ТАСАВВУФ 

 
Аммо одоби мардиву їавонмардќ дар тариѕи тасаввуф 

дар расоили худ ѕайд кардаанд устодони ѕадим, хосса, 

устоди мо Абулѕосими Ѕурайшќ дар китоби «Расоили одоби 
тасаввуф» ёд кардааст ва шайх Абуліасани Муѕаддасќ дар 

«Баён-ус-сафо» ва Абўмансури Димишѕќ дар китоби 

«Азамат» ва Алии Воіидќ дар «Китобулбаён фќ кашфил-

аён»147 ёд кардааст. Ва ман ба тамоми шарти ин тариѕат ёд 

натавонам кард дар ин китоб, чунон ки машоих дар китобіои 

дигар ёд карданд, ки ћарази ман дар ин китоб панд додан аст 
ва рўзбеіии ту їустан. Валекин натиїа ба їо оварем, то агар 

бо ин ѕавм муїоласат кунќ, на ту бар эшон гарон бошќ ва на 

эшон бар ту. 
Ва шарти їавонмардии ин ѕавм низ боз намоям. Зеро ки 

бо іеї тоифа чандон ранї нарасад дар зиндагонќ кардан ба 

іаѕѕу іурмат, ки бо ин тоифа, ки худро бартар аз іамаи халѕ 
бинанд. Ва шунидам, ки аввал касе, ки асли ин тариѕат ниіод 

ва кашф кард, Узайри пайћамбар буд алайіиссалом, ки то ба 

сафои ваѕт бад-он їой расид, ки вайро їуіудон писари 
Худои таоло хонданд, хок андар даіони эшон бод! Ва 

шунидам низ, ки дар айёми расул асіоби суфа дувоздаі кас 

буданд мураѕѕаъпўш. Ва расул бо эшон ба хилват бисёр 
нишастќ ва он ѕавмро дўст доштќ. 

Пас, кори їавонмардии ин тоифа душвортар аст аз 

тоифаіои дигар. Ва адаби їавонмардќ дар ин ду гурўі ду 
гуна бошад: яке хоссаи дарвешони тасаввуфро бувад ва 

дигар муіиббонро ва іар ду ёд кунем. Бидон, ки тамомтар 

дарвеше он аст, ки модом муїаррад бувад, ки таїридиву 
ягонагќ айни тасаввуф аст. 
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ІИКОЯТ 

 
Шунидам, ки ваѕте ду сўфќ ба іам іамерафтанд. Яке 

муїаррад буд ва бо яке панї динор. Муїаррад далер 

іамерафт ва бок надошт ва іар куїо расидќ, эмин будќ ва 

їойгоіи махуф мехуфтќ ва мећалтидќ ба муроди дил ва 

биёсудиву аз кас наандешидќ. Ва худованди панї динор бо 

вай мувофаѕат іамекард, вале доим дар бим іамебуд. То 

ваѕте ба сари чоіе расиданд. Їое махуф буд ва маъдани 

дуздону саълукон буд. Он марди муїаррад аз он чоі обе 

бихўрду сар биниіод ва ба хоб рафт. Ва худованди панї 

динор хоб намеёрист рафтан ва оіиста бо худ іамегуфт: «Чќ 

кунам? Чќ кунам?» То аз ѕазо овози ў ба гўши он муїаррад 

расид, бедор шуд, вайро гуфт: 

– Эй фалон, чќ афтод туро? Чандин «чќ кунам» чист? 

Мард гуфт: 

– Эй їавонмард, бо ман панї динор аст ва ин їой махуф 

аст ва ту ин їо бихуфтиву ман намеёрам хуфтан. 

Муїаррад гуфт: 

– Ин панї динор ба ман деі, то ман чораи ту бикунам. 

Он мард зар бад-ў дод. Зар биситаду андар он чоі 

афканд ва гуфт: 

– Ростќ аз «Чќ кунам? Чќ кунам?» эмин бинишину 

эмин бихусб ва эмин бирав, ки муфлисќ ѕалъаи рўйин аст. 

 

 

*  *  * 

Пас, ба иїмои іама машоих іаѕиѕати тасаввуф се чиз 

аст: таїрид ва таслим ва тасдиѕ. Чун назар яке дорќ, аз офат 

їудо бошќ ва ба іамагќ худ беманъ бошќ, айни ин тариѕат 

турост. Пас, дарвеш таслимро ба кор дорад ва іаргиз дар 
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іаѕѕи худ бо іеї бародар мукошафат накунад, магар дар 

іаѕѕи бародар. Ва рашки ў бояд ки модом бар он бувад, ки 

чаро бародари ман аз ман беітар нест. 

Ва манќ аз сар берун кунад ва соіибћараз набошад ва 

ћаразро фурў гузорад ва їониби хешро бигузорад. Ва назар 

ба сидѕу таїрид кунад ва ба айни дугонагќ дар іеї нанигарад 

ва назари пиндошту хилоф бигусилад, ки он назар, ки ба 

сидѕ бувад ва бепиндошт бувад, іаргиз кас бад-ў хилоф 

накунад, ки айни іаѕиѕат нафйи* дугонагист ва айни сидѕ 

нафйи хилоф аст. Ва бидон, эй писар, ки агар касе ба сидѕ 

пой бар об ниіад, об дар зери пойи ў баста гардад. Ва агар 

дар ин боб сухане гўянд ва донќ, ки аз тариѕи аѕл он раво 

бувад, агарчи номумкин бувад, чун іаѕиѕати сидѕ 

бишинохтќ, инкор макун ва бовар дор, ки сидѕ асарест, ки 

онро на ба аѕл ва на ба такаллуф дар дили худ їой натавон 

додан, магар ба атои Худои азза ва їалла ва сиришти тан. 

Пас, дарвеш он бувад, ки ба іар чиз ба айни сидѕ 

нигарад ва ваішатро пеша накунад ва зоіиру ботинаш яке 

бувад ва дил аз тафаккури тавіид холќ надорад. Валекин 

андар андеша лахте оіистагќ кунад, то дар оташи тафаккур 

сўхта нагардад, ки худовандони ин тариѕат тафаккурро 

оташе диданд, ки оби ў тасаллќ бошад. Пас, ишрату раѕсро 

доми тасаллќ сохтанд. Ва агар дарвеше дар самоу ѕавл148 

роћиб набувад, мудом аз оташи тафаккур сўхта бувад ва 

онро, ки тафаккури тавіид набувад, самоу ѕавл кардан муіол 

бувад, ки тирагќ бар тирагќ афзояд. 

Ва Шайх Ахии Зангонќ дар охири умр самоъро манъ 

кард ва гуфт: 

– Самоъ об аст ва об он їо бояд, ки оташ бувад. Об бар 

об рехтан тирагќ ва ваіал бувад. Ва агар дар ѕавме, ки 

                                                 
* Нафй – инкор, рад. 
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панїоі мард бувад, яке бо оташ бувад ва чиіилу нуі мардро 

аз баіри он яке тирагќ натавон фузуд, ки шикеб аз он як тан 

беі тавон хостан, ки аз он дигарон сидѕ. 

Аммо агар дарвеше бувад, ки ўро адаби ботину 

маърифати рўіонќ набувад, воїиб кунад адаби зоіир 

доштан, то аз ду ба як сурат ороста бошад. 

Пас, дарвеш бояд ки муътамид бувад ва чарбзабон ва бе 

офати пўшидаву фисѕи зоіир ва бо вараъ ва поктану покїома 

ва бо олатіои сафару іазар чун асову кўзаи таіорат ва 

мизару тос ва саїїодаву мирваіа* ва шонаву мисвок ва 

сўзану нохунпирой. Ва бояд ки ба дарзиву їомашўй бениёз 

бувад ва бад-ин ду чиз бародаронро хидмат кунад. Ва сафар 

дўст дорад ва таніо ба сафар нашавад. 

Ва ба хонаѕоі таніо дарнаравад, ки офат аз таніоќ 

хезад. Ва чун дар хонаѕоі шавад, монеъулхайр набошад, 

яъне касеро аз таѕарруб манъ накунад. Ва нахуст пойафзори 

пойи рост боз кунад ва нахуст пойи чап дарпўшад. Ва 

миёнбаста дар миёни ѕавм наравад ва он їо нишинад, ки 

зовияи ў ниіанд ва чун бинишинанд, дастуре хоіад ва ба 

дастур ду ракъат намоз кунад. Пас, салом кунад ва бар іар 

ваѕт ки дарояду биравад, салом накунад ва агар кунад іам, 

раво бувад. Валекин бар сабоі таѕсир накунад. 

Ва суібат бо мардуми нек кунад ва аз муттаіамон 

паріез кунад. Андар манзиле ё дар їойгоіе дер набошад, то 

азиз бувад. Ва ба ситам суібати кас наїўяд. Бале, іурмат нек 

дорад, ки іурмат фариза асту суібат не. Ва іама коріо ба 

іукму ризои їамъ кунад. Агар їамъ бар вай инкор кунанд, 

агарчи бегуноі бошад, їамъро хилоф накунад. Ва бар халѕ 

хурдаи сахт нагирад. 

Ва аз сари саїїода ћойиб кам бошад. Ва ба ѕасд ба 

                                                 
* Мирваіа – бодбезак. 
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бозор наравад. Ва чун хоіад бархостан ба іар іоїат, ки хоіад 

ё коре аз они хеш хоіад кард, агар ба масал їома пўшад ё 

берун кунад, аз їамъ дастуре хоіад ё аз пири їамъ. Ва бар 

саїїодаи мураббаъ нанишинад ва пиніон аз ѕавм хирѕа 

надўзад ва чизе пиніон нахўрад, агар іам як бодом бошад, 

ки онро зиштќ хонанд. Ва номи чизе ба іисси зоіир набарад, 

магар ба номе, ки їамъ хонанд. Ва пеши їамъ сухани бисёр 

нагўяд. Ва агар хирѕа биниіанд, мувофаѕат кунад ва ба 

бардоштан іамчунин. Ва то битавонад, хирѕаи касро пора 

накунад ва тафриѕаи таом накунад, ки дар ин ду кор 

шартіост, ки іар кас ба їой натавонад овардан. Ва об бар 

даст рехтан ба ћанимат дорад ва пой бар хирѕаву саїїодаи 

кас наниіад. Ва дар миёни їамъ ба шитоб наравад ва пеши 

їамъи бисёр нагузарад ва бар їойи касон нанишинад ва 

їигархора набошад. 

Ва дар ваѕте ки самоъ кунанд ё хирѕа пора кунанд, 

барнахезад ва іеї сухан нагўяд ва раѕси беіуда накунад, їуз 

бо їамъ ва дар раѕс пушт бар кас наниіад. Ва чун їома бар 

тан пора шавад, даріол берун кунад ва пеши пир биниіад. Ва 

агар дарвеше ўро накўіад ё биситояд, шукри забони ў 

бикунад ва чизе пеши ў биниіад. Ва агар дарвеше ўро хирѕае 

диіад, биситонад ва бигўяд, ки бишояд ва бибўсад ва он гоі 

бад-ў боздиіад. Ва агар кори дарвеше кунад ё їомае дўзад ва 

ё бишўяд, бе шукре бад-ў бознадиіад. Ва агар накбате* аз вай 

ба дарвеше расад, зуд кифоят кунаду кафорат** кунад ва агар 

роіате расад, зуд шукр кунад. Ва инсоф аз худ бидиіад ва то 

тавонад, аз кас инсоф нахоіад, хосса аз дарвешон. Аммо 

дарвешони Исфаіон бихоіанду надиіанд ва ѕавми Хуросон 

бихоіанду бидиіанд ва ѕавми Табаристон нахоіанду 

                                                 
* Накбат – ранї. 
** Кафорат – товон. 
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надиіанд ва ѕавми Порс нахоіанду бидиіанд. Ва шунидам, 

ки сўфигарќ нахуст дар Порс пайдо гашт. 

Ва дарвеш бояд ки дар їавонќ ранїи худ ба ганї ангорад 

ва ба пирќ оіистагќ гузинад. Ва ба ваѕти нон хўрдан аз суфра 

ћойиб нашавад, то ѕавм мунтазир набошанд. Ва пеш аз їамъ 

даст ба нон накунад ва даст аз нон бознакашад, илло ба 

иттифоѕи ѕавм. Ва зиёдат аз тафриѕа чашм надорад. Ва бар кас 

бе дастуре насиби хешро исор накунад. Ва агар ба иллате таом 

натавонад хўрдан, пеш аз ниіодани суфра узр бозхоіад, бар 

сари суфра іеї нагўяд ва агар рўзадор бувад, аз рўзаи хеш 

хабар накунад ва рўза бикушояд. Ва таіорат бе тамйиз накунад 

ва пой бар забари саїїода наниіад ва алвонтуіур* набошад. 

Шарти їавонмардќ ва адаби сўфигарќ ин аст, ки гуфтам. 

Аммо шарти муіиб он бувад, ки бар томоти сўфиён 

мункир набошад ва тафсири томот напурсад ва айби эшонро 

іунар дорад ва ба масал куфри эшонро имон шиносад ва 

сирри эшонро бо касе нагўяд ва бар кори писандида шукр 

кунад ва таоме ва бар нописандида кафорат кунад. Ва дар 

пеши эшон їома пок дорад ва ба іурмат бар їой нишинад ва 

хирѕаи эшон, он ки насиб ба вай расад, іурмат дорад ва 

бибўсаду бар сар ниіад ва ба замин фурў наниіад. 

Ва то битавонад кардан, аз некќ кардан холќ набошад 

ва агар бинад, ки сўфиён хирѕа ниіоданд, вай низ биниіад ва 

агар чунон ки он хирѕа аз сари ишрат ниіода шавад, ба 

даъвате ё ба таоме бозхарад ва бардораду як-якро бибўсад ва 

ба Худованд боз диіад. Ва агар он хирѕа аз сари ниѕор 

афтода бошад, албатта, бад-он машћул нашавад ва то 

битавонад миёни ниѕори сўфиён нагардад ва агар ваѕте 

дарафтад, бинишинад бар їою іеї сухан нагўяд, то худи 

эшон кори худ ба салоі бозоранд. 

                                                 
* Алвонтуіур – гуногунтаіорат. 
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Ва дар миёни сўфиён вакили худоќ набошад, ки гўяд: 

– Ваѕти намоз омад. Ё «бархезед, намоз кунем». Боиси 

тоат набошад, ки эшон мустаћнианд аз тоат фармудани касе, 

ки эшон худ мутарассиданд мар авѕоти тоатро. 

Ва дар миёни эшон бисёр нахандад ва низ гаронїонќ 

накунад ва туршрўй набошад, ки чунин касро «пойафзор» 

хонанд. Ва агар ваѕте таоми ширин ёбад, агарчи андак 

бошад, пеши эшон барад ва ба узри андаке гўяд: 

– Іарчанд кам буд, нахостам, ки зиштќ кунам, ки іалво 

ба сўфиён авлотар. 

Ва далели ин сухан маро дубайтќ аст: 

 

Шеър: 

 

Ман сўфиям, эй рўйи ту аз хубон фард, 

Іар кас донад – пиру їавону зану мард. 

Іалвост лаби сурхи ту дар ширинќ, 

Іалвот ба кори сўфиён бояд кард. 

  

Іар гоі ки чунин кунќ, тамоми ростиву їавонмардќ ба 

їой оварда бошќ, ки шарти їавонмардиву ростќ он аст, ки 

гуфтам. 

Аммо он гурўі, ки эшонро аз сурати мардумќ тану їон 

ва іавос расид, яъне ки їавонмардиву ростќ ва дониш, он 

пайћамбаронанд. Аз он ки іар їасаде, ки дар ў ин се сифат 

мавїуд бувад, ночора пайћамбари мурсал бувад ё васќ ё 

іаким. Зеро ки іар ду іунари їисмониву рўіонќ дар ў бувад. 

Ва іунари їисмонќ ростиву маърифат аст ва іунари рўіонќ 

дониш. Ва агар пўшида монад бар ту, ки чаро донишро 

забари маърифат їой доданд ва чаро донишро бар шиносанда 

тарїеі ниіоданд, ин банд бар ту бикушоям. Бидон, ки 

«маърифат» ба порсќ шинохтан аст ва шинохтан он бувад, ки 
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чизеро аз іадди бегонагќ дар ошноќ оварќ. Ва порсии «илм» 

дониш бувад ва іаѕиѕати дониш он бувад, ки ошнову 

бегонаро дар ошноиву бегонагќ тамом бишиносќ, то 

дараїоти неку дараїоти бад бидонќ. Ва чунон дон, ки 

тамоми дониш дар іама чиз панї гуна аст: айшият* ва 

кайфият ва камият ва ламият** ва сабаб, яъне ки чистќ ва 

чунќ ва чандќ ва чароќ ва баіона. 

Чистќ чунон бувад, ки гўйќ: 

– Фалонро шиносам, ки кисту чист. 

Ва ин маърифат бувад. Баіоим** бо одамќ бад-ин 

маърифат шарик аст, ки аз он ки ў ћизо ва бачаи худро 

шиносад ва одамќ іамчунин. Валекин чун дар одамќ дониш 

зиёдат омад, чистиро бо чигунагќ ва чандиву чароќ ва баіона 

одамќ бидонист. Набинќ, ки чун баіоимро оташ дар їое кун, 

ки хўришгоіи ў бувад, то сар бад-ў накунад ва ранїи оташ 

бад-ў нарасад, дур нашавад. Аз он ки ў оташро ба чистќ 

бишиносад на ба чигунагќ. Одамќ чистиву чигунагќ 

бидонад. Пас, іаѕиѕат шуд, ки дониш забари маърифат аст... 

Ва баіоим іамин донанд, ки оташ бисўзаду бас ва одамќ 

бидонад, ки бисўзад ва чун сўзад ва чаро сўзад ва ба чќ 

баіона сўзанда аст. 

Аммо тамомтарин одамќ он мардум аст, ки ўро 

тамомии їавонмардќ он бувад, ки ўро тамомии дониш бувад 

ва он пайћамбарќ бувад ва тамомтар пайћамбарќ он бувад, ки 

рўіонќ бувад аз баіри он ки дараїаи одамќ бештар ва бартар 

аз манзалати пайћамбарќ манзалате нест. Пас, он гурўі, ки 

эшонро аз сурати мардумќ тану їон ва іавосу маонќ расид, 

їуз пайћамбарон набошанд. 

 

                                                 
* Айшият – чистќ. 
** Ламият – чароќ. 
*** Баіоим – іайвонот. 
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Пас, чун ба іаѕиѕат касеро аз сурати насиби мардумќ 

тамом расида бошад, аз ў їуз бар мўїиби сафо сифат натавон 

кард ва бартар аз ў іам чун ў бувад ва шиноси ў ба муомала 

бувад на ба ѕавлу таїрибат, чӣ он кас, ки вайро сафо бувад, 

аз хавф таніо набувад. Ва іам аз ў бад-ў ва дар ў бувад ва 

іам дар ў аз ў бад-ў бувад ва іам дар ў аз ў бувад ва ў аз ў на 

ў бувад ва то ў бувад. Обаш бо сафояш бо салб бувад ва 

ѕасди ў бећараз ва беталаб бувад, аз ваішат барќ бувад ва аз 

худќ муназзаі бувад ва аз салб їудо бошад. Баѕои ў дар фано 

бувад, аз фано ба фано бобаѕо бувад. Дар фано бобаѕо боѕќ 

бувад. Дар сафо бесифат софќ бувад ва худро дар їуз аз худ 

бинад. Їуз аз худро бехуд набинад ва дар айн ба айни беайнќ 

нигарад. Пас, манзалати ин гурўі агар аз бар бувад ва їойи 

назар бувад, раво бошад. 

Пас, эй писар, ту їаід кун, то ба іар сифат, ки бошќ, 

пешбин бошќ ва бо їавонмардон ѕарин бошќ, то їаіонгузин 

бошќ. Ва аз іар тойифа, ки іастиву бошќ, агар тариѕи 

їавонмардќ хоіќ супурдан бо іифз бош ва се чиз мудом 

баста дор: чашму даст ва забон аз нодиданиву нокарданќ ва 

ногуфтанќ ва се чиз бар дўсту душман кушода дор: дари 

сарой ва сари суфра ва банди киса бад-он ѕадар, ки туро 

тоѕат бувад. 

Ва дурўћ магўй, ки іама ноїавонмардќ андар дурўћ 

гуфтан аст. Ва агар касе эътимод кунад бар їавонмардии ту, 

агар худ азизтар касе аз они ту гашта бошад ва бузургтарин 

душмане аз они ту бувад, чун хештанро ба ту таслим кунад 

ва ба аїз иѕрор диіад ва аз іама халѕ эътимод бар 

їавонмардии ту кунад, агар їони ту дар он кор бихоіад рафт, 

бигузор, то биравад ва бок мадор ва аз баіри ў ба їон бикўш, 

то туро їавонмардќ расад. Ва нигар, іаргиз ба интиѕоми 

гузашта машћул набошќ ва бар вай хиёнат наандешќ, ки 

хиёнат кардан дар шарти їавонмардќ нест. 
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Ва бидон, эй писар, ки ин кўй дароз аст ва агар 

їавонмардии іар тойифаро кашф кунам, дар чуну чароќ сухани 

ман дароз шавад. Аммо сухане мухтасар бигўям, ки ин іар чќ 

гуфтам, аз иттибои* он сухан аст. Бидон, ки тамомтар 

їавонмардќ он аст, ки чизи хешро аз они хеш донќ ва чизи 

касро аз они дигарон ва тамаъ аз чизи халѕ бибуррќ. Ва агар 

туро чизе бошад, мардумонро баіра кунќ ва аз чизи мардумон 

тамаъ надорќ ва он чӣ ту наниіода бошќ, барнадорќ. Ва агар ба 

їойи халѕ некуќ натавонќ кардан, боре бади хеш аз эшон 

боздор, ки бузургтарин мардум ва їавонмардтарин касе он аст, 

ки чунин зияд, ки гуфтам, то іам дар дунё ва іам дар охират 

осуда бошад ва іар ду ўро бувад. 

Ва бидон, эй писар, ки дар ин китоб чанд їой аз ѕаноат 

сухан гуфтам ва боз дигарбора такрор іамекунам. Агар хоіќ, 

ки модом дилтанг набошќ, ѕонеъ бош ва іасуд мабош, то 

іамеша ваѕти ту хуш бувад, ки асли ћамнокќ іасад аст. 

Ва бидон, ки аз таъсири фалак іамеша неку бад ба 

мардум расад ва устоди ман гуфтќ, ки мардум бояд пайваста 

пеши фалак гардан кашида дорад ва даіон боз карда, то агар 

саъбе** расад, ба гардан бигирад ва агар луѕмае ба даіон 

бигирад, чунончи Іаѕ субіонуіу ва таоло мефармояд: 

«Фахуз мо оятука ва кун мина-ш-шокирина»149. Таъсири 

фалак аз ин ду берун нест. 

Ва чун ин тариѕа бар даст гирифтќ ва ѕаноат пеша 

кардќ, тани озоди ту бандаи кас набошад. Тамаъро дар дили 

худ їой мадеі бар он їумла, ки туро иттифоѕ афтодааст, ба 

неку бад розќ бош. Ва бидон, ки одамќ іар тоифае, ки 

іастанд, іама бандаи як Худоянд азза ва їалла ва іама 

фарзанди Одаманд. Яке камтар аз яке аз сабаби ниёзу тамаъ 

                                                 
* Иттибоъ – пайравќ. 
* Саъб – душворќ. 
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аст. Чун мардум тамаъ аз дил берун кунад ва ѕаноатро пеша 

кунад, аз іама халѕ бениёз аст. Чун ин байт, ки он мард гўяд: 

 

Бигсастќ, эй писар, тамаъ осон шуд, 

              Манзилгаіат аз ѕаноат ободон шуд150. 

 

Пас, муіташамтар касе он бувад, ки ўро дар їаіон ба 

кас ниёз набошад ва хортару фурўмоятар касе бошад, ки 

томеу ниёзманд аст, ки аз їиіати тамау ниёз мард хештанро 

бандаи чун хештан кунад. 

 

ІИКОЯТ 

 

Шунидам, ки рўзе Шиблќ151 дар масїиде рафт, ки ду 

ракъат намоз кунад ва замоне биёсояд. Дар масїид кўдакони 

дабиристон буданд. Ваѕти нон хўрдани кўдакон буд. Нон 

іамехўрданд. Ба иттифоѕ ду кўдак наздики Шиблќ нишаста 

буданд. Яке писари тавонгаре буд ва дигар писари дарвеше. 

Дар занбили* он тавонгарзода іалво буд ва дар занбили он 

дарвешзода нони хушк. Тавонгарзода іалво іамехўрду 

дарвешзода аз ў іамехост. Ўро гуфт: 

– Агар мехоіќ, ки туро іалво диіам, саги ман бош. 

Ин кўдак гуфт: 

– Ман саги туам. 

Тавонгарзода гуфт: 

– Бонги саг кун. 

Он дарвешзодаи бечора дуто шуду бонги саг іамекард, 

то пораи іалво бад-ў дод. 

Шиблќ дар эшон назора іамекарду мегирист. Муридон 

пурсиданд, ки бо шайх чќ афтод, ки гирён шудќ. Гуфт: 

– Нигоі кунед, ки тамаъ мардумро ба чќ мерасонад. 

                                                 
* Занбил – сабат, халтача. 
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Агар чунин будќ, ки он кўдак ба нони тиіии хеш ѕаноат 

кардќ ва тамаи іалвои ў надоштќ, ўро саги іамчу худе 

набоистќ буд.                                   

* * *    

 

Пас, агар зоіид бошќ ва агар фосиѕ, писандкор бошу 

ѕонеъ, то бузургтару бебоктар дар їаіон ту бошќ. 

Ва бидон, эй писар, ки ман дар ин китоб андар ин 

чиіилу чаіор боб дар іар маънќ, ки донистам, чунон ки маро 

табъ даст дод, бо ту сухан гуфтам ва дар іар бобе насиіате 

кардаму панде додам, магар дар боби хирадмандќ, ки іеї 

наметавонам гуфт, ки ба ситам оѕил бош. Аз он ки оѕилќ ба 

ситам натавон омўхт. 

Ва бидон, ки аѕл ду гуна аст: яке аѕли ћаризќ** аст ва 

дувум аѕли муктасаб*** аст. Онро, ки аѕл ћаризќ бувад, хирад 

хонанд. Аммо іар чќ муктасиб аст, битавон омўхт, валекин 

аѕли ћаризќ іадяи Худоист, он ба таълим аз муаллим 

бинатавон омўхт. Агар чунон ки аѕли ћаризќ туро Худойи 

таоло дода бувад, беіу беі, ту дар аѕли муктасабќ ранї бару 

биёмўз. Муктасабиро бо ћаризќ ёр кун, то бадоеъуззамон 

бошќ. Пас, агар ћаризќ набувад, ману ту іеї натавонем 

кардан, боре ба муктасабќ таѕсир макун, чандон ки тоѕат 

бошад, биёмўз, то агар аз їамъи донишмандон набошќ, боре 

аз їамъи доноён бошќ. Аз дугона яке бо ту іосил бошад беі, 

ки іеї набошад, ки гуфтаанд: «Чун падар набошад, іеї 

беітар аз шўйи модар нест». 

Акнун бидон, эй писар, ки іар чќ одати ман буд, омўз, 

ки хирад ба іикмат тавон ёфт. Чунон ки Аристотолиси152 

іакимро пурсиданд, ки ѕуввати хирад аз чист? 

Гуфт: 

                                                 
** Ѓариз – табиќ, ирсќ. 
*** Муктасаб – ба даст омада. 
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– Іама касро ѕувват аз ћизо бошад ва ћизои хирад 

іикмат аст. 

Акнун бидон, эй писар, ки іар чќ одати ман буд, їумла 

ба китобе кардам аз баіри ту ва аз іар илмеву іар іунаре ва 

іар пешае, ки ман донистам, аз іар даре фасле ёд кардам 

андар чиіилу чаіор боби ин китоб. Аз кўчакќ одати ман 

чунин будааст ва ман шасту се соли умр бад-ин сират будам 

ва бад-ин сон ба поён бурдам. Ва ин китобро оћоз андар 

санаи хамса ва сабъин ва арбаамия153 кардам. Агар баъд аз ин 

Эзид таоло умр диіад, то зинда бошам, іам бар ин одат 

бошам. Пас он чӣ ба хештан писандидам, акнун туро іамон 

хостаму омўхтам. Агар ту беітар аз ин хислате ва одате 

іамедонќ, чунон бош, ки беітар бувад, вагарна, ин пандіои 

ман ба гўши дил шунав ва кор банд. Ва агар нашунавиву 

напазирќ, бар ту ситам нест. Он кас, ки Худои таоло вайро 

некбахт офаридааст, худ бихонаду бидонад ва кор бандад, ки 

іар чќ ман гуфтам, іама аломати некбахтон аст андар ду 

їаіон. 

Эзид таоло бар ману бар ту ва бар набисандаву 

хонандаи ин китоб раімат кунад ба іаѕѕи Муіаммад ва 

олиіи аїмаъин ва хушнудии ман андар ту расонад ба іар ду 

їаіон Омин раббулъоламин ва саллалоіу ало Муіаммад ва 

олиіи аїмаъин ва іасабано Аллоіу ниъма-л-вакил. 
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ТАВЗЕІОТ 
 

1. Маншури азли зиндагонќ – фармони тарки 

зиндагонќ, яъне нишонаіои пирќ. 

2. Сози раіил кардан – тайёрќ ба кўч бастан (ба он 

дунё), омодаи марг шудан. 

3. Каримуттарафайн – аз ду тараф, яъне іам аз тарафи 

модар ва іам аз тарафи падар покнажод будан. 

4. Шамсулмаолќ Ѕобус ибни Вушмагир – аз 

подшоіони сулолаи Зиёриён аст, ки соліои 978-1012 дар 

Табаристону Гургон ва дигар ноіияіои ѕисмати шимолии 

Эрон іукмронќ кардааст. Ў ба коріои илмиву эїодќ іам 

машћул будааст. Аз вай маїмўаи рисолаіои «Камолул-

балоћат» ба забони арабќ ва пораіои парокандаи шеърќ ба 

порсии дарќ боѕќ мондаанд. 

5. Абулмайяди Балхќ – шоир ва нависандаи маъруфи 

асри Х тоїику форс аст, ки «Шоінома»-и насрќ, асари 

їућрофии «Аїоиб уддунё», достони манзуми «Юсуф ва 

Зулайхо» ва дигар асаріоро эїод намудааст. 

6. Марзбон ибни Рустам ибни Шарвин – аз шоіони 

Табаристон дар ќарни Х мебошад, ки ба забони табарќ дар 

охири асри Х китоби насрии «Марзбоннома»-ро таълиф 

кардааст. Ин асари ў дар асріои XII ва XIII ду маротиба ба 

порсии дарќ тарїума шудааст. 

7. Нўшервон – Хусрави Анўшервон аз шоіони сулолаи 

Сосониён аст, ки соліои 531-579 іукмронќ кардааст. Дар 

адабиёти бадеќ іамчун шоіи одил машіур аст. 

8. Маімуд ибни Носириддин – Султон Маімуди 

Ћазнавќ намояндаи машіури сулолаи Ћазнавиён буда, соліои 

998-1030 іукумат рондааст ва бо баіонаи диниву мазіабќ ба 

Іиндустон ва дигар їойіо лашкаркашиіо карданаш лаѕаби 

«ћозќ»-ро гирифтааст. 
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9. «Тафаккару фќ ано Аллоіи ва наъамоя ва ло 

тафаккару фќ зотиіи» – дар бахшишіо ва неъмати Худо 

биандешед, ки дар зоти Ў. Їалолиддин Балхќ ин маъниро 

чунин ифода кардааст: 

 

З-ин васият кард маро Мустафо: 

Баіс кам їўед дар зоти Худо. 

 

10. «Ва мо халаќно-с-самовоти ва-л-арза ва мо 

биайнаіумо лоибина мо халаѕноіумо илло биліаѕ» 

оятњои –38 ва 39 Сураи «Духон»-и Ѕуръон, ки тарїумааш 

чунин аст: «Мо ин осмоніову замин ва он чиро миёни 

оніост, ба бозї наёфаридаем ва оніоро ба іаѕ 

офаридаем». 

11. «Ва фи-с-самои ризѕукум ва мо тувъадуна» – 

ояти 22 Сураи Зориёти Ѕуръон, ки тарїумааш ин аст: Ва 

ризѕи шумо ва іар чӣ ба шумо ваъда шуда, дар осмон аст. 

12. «Лайсал хабару кал муъояна» – шунидан кай 

бувад монанди дидан. 

13. «Ва ло тулѕу биайдикум ила-т-таілукати» – 

порае аз ояти 194-и сураи «Баѕара»-и Ѕуръони маљид, ки 

тарїумааш чунин аст: «Ва хештанро ба дасти хеш ба 

іалокат маяндозед». 

14. «Атиъуллоіа ва атиъу-р-расула ва авло-л-амри 

минкум» – порае аз сураи «Нисо»-и Ѕуръони карим, ки 

тарїумааш ин аст: «Фармон баред Худойро ва фармон 

баред пайћамбарро ва худовандони фармон аз шумо». 

15. «Фало таѕул лаіумо уффин ва ло таніаріумо ва 

ѕул лаіумо ѕавлан кариман» – порае аз ояти 23-и сураи 

«Исро»-и Ѕуръон, ки тарїумааш чунин аст: «Ва ба дуруштќ 
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хитоб макун ва бо онон ба икром сухан бигўй». 

16. «Ано саййиду авлоди Одам ва ло афхар» – «Ман 

сарвари фарзандони Одамам, вале фахр намекунам». 

 

17. «Ал-адабу сурату-л-аѕли» – адаб нишонаи хирад 

аст. 

18. «Аш-шарафу би-л-аѕли ва-л-адаби ло би-л-асли 

ва-н-насаби» – «Шарафу бузургќ дар хираду адаб аст, на 

дар нажоду насаб».  

19. «Аннусњу байн а-л-малаи таѕреун» – «Насиіат 

кардан дар байни мардум сарзаниш аст». 

20. Мутаваккил – халифаи даіуми аббосќ, ки аз соли 

847 то 861 іукумат рондааст. 

21. Даїла – номи дарёе, ки дар Ироѕ мавїуд аст. 

22. Ал-Ќоим Биамриллоі – бистушашумин халифаи 

аббосќ, ки соліои 1031-1075 хилофат кардааст. 

23. «Ашшайху фќ ѕавмиіи ка-н-набийи фќ 

умматиіи» – Пир дар ѕабила мисли пайћамбар барои 

пайравонаш. Ин маъниро Їалолиддини Балхќ ин тавр баён 

кардааст: 

Гуфт пайћамбар, ки шайхи рафта пеш, 

Чун набќ бошад миёни ѕавми хеш. 

 

24. Суѕрот – файласуфи маъруфи Юнони Ѕадим, ки 

соліои 469-399 пеш аз мелод умр ба сар бурдааст. 

25. Искандар –Дар адабиёти тоїику форс образи 

идеалии шоіи одил мебошад ва ба Искандари Маќдунї (356-

326 пеш аз мелод), лашкаркаши машіури Юнони Ѕадим. 

робитае надорад.  
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26. «Аліаёу минал имони» – «Шарм їузъе аз имон 

аст». 

27. Афлотун – Платон (428-347 пеш аз мелод), 

файласуфи машіури идеалисти Юнони Ѕадим, шогирди 

Суѕрот. 

28. Муіаммад Закариёи Розќ – табиб ва донишманди 

маъруфи тоїику форс, ки соліои 864-925 милодї зиндагќ 

карда, асаріои зиёде доир ба тиб, фалсафа ва дигар илміо 

таълиф намудааст. 

29. Матбухи афтимун – љўшоби гиёњи зарпечак, ки 

тозакунандаи бадан аз моддаи савдост. 

30. «Куллу тайрин ятиру маъа шаклиіи» – «Іар 

паранда бо іамїинси худ парвоз мекунад». Муродифи 

тоїикии ин зарбулмасали арабќ чунин аст: 

 

Кунад іамїинс бо іамїинс парвоз, 

Кабўтар бо кабўтар, боз бо боз. 

 

31. Бузурїмеір – шакли арабии Бузургмеір, вазири 

подшоіи сосонќ Хусрави Анўшервон (ниг. Нўшервон) аст, 

ки бо фозиливу донишмандиаш машіур будааст. 

32. Бўшакури Балхќ – Абўшакури Балхќ аз шоирони 

барїастаи тоїику форс дар асри Х буда, шеъру маснавиіои 

зиёде офаридааст. Асари маъруфи ў достони ахлоѕии 

«Офариннома» мебошад, ки аз он то имрўз порчаіои 

пароканда боѕќ мондаанд. 

33. Амир Буссавори ћозќ Шопур ибн Ал-Фазл – 

іаштумин амири сулолаи Шаддодиён, ки соліои 1022 – 1060 

милодї іукмронќ кардааст. Пойтахти ин давлати курднажод 

шаіріои Двина, Онќ (наздики Еревани имрўзаи Арманистон) 
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ва Ганїа (дар Озарбойїони кунунќ) буд. 

34. «Алмаръу махбуун таіта лисониіи» – «Мард дар 

зери забонаш пиніон аст». Инро Рашиди Ватвот (шоири 

асри ХII) чунин тарїума кардааст: 

 

Мард пиніон бувад ба зери забон, 

Чун бигўяд сухан бидонандаш. 

 

35. Іорун-Ар-Рашид – халифаи панїуми аббосќ, ки 

соліои 786-809 іукмронќ намудааст. 

36. «Далилу-л-аѕли воіидун» – далели хирад якест. 

37. «Хайру-л-умури авсатуіо» – беітарин коріо 

миёнаи он аст. 

38. Соіиб – Абулѕосим Исмоил ибни Аббод вазири 

маъруфи Муайяддавлаи Дайламист, ки ба илму адабиёт ва 

адибон таваїїуі дошт, ба забони арабќ «Ал-Муіит» ва 

«Расоил» барин асаріо эїод намудааст. Соли 995 вафот 

кардааст. 

39. Шофеќ – Муіаммад ибни Идрис Аш-Шофеќ (767-

820) яке аз чор пешвои маъруфи мазіаби суннии ислом аст, 

ки пайравони ўро іам шофеќ мегуфтанд. Мисли он ки 

пайравони мазіаби шиаро алавќ (яъне пайрави Алќ) 

меномиданд. Аіли ин ду мазіаб – суннќ ва шиа байни 

іамдигар мухолифат доштанд. 

40. Рай – шаіри калоне буд дар Эрон, ки дар натиїаи 

іуїуми мућуліо хароб гардид. Іоло харобаіои он дар 

наздикии Теірон боѕќ мондаанд. 

41. Нўшервони одил – ниг. моддаи 7. 

42. Маъмун – халифаи іафтуми аббосќ, ки соліои 813-

833 іукмронќ кардааст. Писари Іорун-Ар-Рашид (ниг.). 
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43. Зуфони паілавќ – забони паілавќ, забони порсии 

миёна, забони адабиву расмии давраи Ашкониён ва 

Сосониён. 

44. Аристотолис – Аристотел (384-322 пеш аз милод) 

файласуфи бузурги Юнони Ѕадим, шогирди Афлотун ва 

муаллими Искандар. 

45. «Аш-шабобу навъун мина-л-їунуни» – «Їавонќ 

навъе аз девонагист». 

46. Асїадќ – Абўназар Абдулазиз ибни Мансур 

Асїадии Марвазќ аз шоирони маъруфи охири садаи Х ва 

аввали садаи ХI тоїику форс буда, дар давраи Ћазнавиён 

зиндагќ ва эїод кардааст. 

47. Дар іазимат бўѕ задан – іангоми шикаст хўрда 

гурехтан шайпур навохтан, яъне кори бар хилофи расму одат 

кардан. Зеро шайпурро одатан іангоми ћалаба менавохтанд. 

48. «Арїу мин Аллоі – таъбири арабќ: умедворам аз 

Худо. 

49. «Ал-Ватану умму-с-сонӣ» – ватан модари дувум 

аст. 

50. Тухма – истилоіи тиббќ, ки њазм нашудани 

хўрокро дар меъда мефаімонад. 

51. «Алвањдату хайрун мин їалиси-с-суъи» – 

«Таніоќ аз іамнишини бад беітар аст». Ин маънќ дар 

ашъори шоирони гузашта хеле зиёд ифода шудааст. Аз їумла 

Їалолиддини Румќ гуфтааст: 

 

Іаст таніоќ беі аз ёрони бад, 

Нек чун бо бад нишинад, бад шавад. 
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52. Секќ – шароби мусаллас. Секќ аз калимаи «сеякќ» 

баромадааст, яъне шаробе, ки дар натиїаи їўшонидан аз се 

ду іиссаи он бухор шуда сеяки он боѕќ мемонад.  

53. Молихулиё – аз калимаи юнонии меланхолия. 

Навъе аз бемории рўіист, ки гўё аз зиёд шудани хилти сиёі 

дар организм пайдо мешудааст. Маънии лућавии меланхолия 

іам хилти сиёі мебошад. 

54. Ибни Муѕла – Абўалќ Муіаммад ибни Муѕла 

(884-938), вазир ва адибу хушнависи маъруфи араб. 

55. Дандонмузд – туіфае, ки пас аз ѕабул кардани 

меімонон ба оніо медоданд. 

56. Муътасим – халифаи іаштуми аббосќ, ки соліои 

833-842 хилофат кардааст. 

57. «Кассара-л-лоіу хайран» – ташаккури зиёд,  

58. «Аззиллату зиллатун» – чизе, ки аз дастархони 

меімонќ бо худ баранд, хорист. 

59. «Алїунуну фунунун» – девонагќ гуногуннавъ аст. 

60. «Алмузоіу муѕаддамат-уш-шарри» – мазоі 

сабабгори бадист. 

61. «Ман ашбаіа абоіа фа мо залама» – писар, ки 

монанди падар бошад, зулме накардааст. 

62. Абўсаиди Абулхайр – шайх ва орифи машіур. 7 

декабри 907 дар Майхонаи Хуросон таваллуд ёфта, 12 январи 

1049 вафот кардааст. Ба ў рубоиіои зиёдеро іам нисбат 

медиіанд. 

63. Истисѕо – бемории їамъшавии об дар организм 

(водянка). 

64. Амр ибни Лайс – подшоіи дуюми сулолаи 

Саффориён, ки соліои 879-900 іукмронќ кардааст. Бародари 

асосгузори давлати Саффориён Яъѕуби Лайс. 
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65. Яъне маънии ин їумла чунин аст: Пеш аз он ки 

душман зиён расонад, ўро бояд маћлуб кард. 

66. Чаношак – ѕалъаи калоне, ки дар асріои ХI-ХII 

дар соіили баіри Хазар дар наздикии Гургон мавїуд 

будааст. 

67. Ѕорун – мувофиѕи ривоятіои динќ шахси 

давлатманде будааст, ки дороии бениіоят зиёде дошта, хеле 

хасис будааст. Замин ўро бо ганїаш фурў бурдааст. Зикри ў 

дар Таврот ва Ѕуръон мавїуд аст. 

68. «Ва ло тусрифу иннаіу ло юіиббул мусрифина» – 

порае аз ояти 141-и сураи «Анъом»-и Ѕуръон, ки тарїумааш 

ин аст: «Ва исроф макунед, ки Худо исрофкоронро дўст 

надорад!» 

69. «Алїору сумма-д-дору» – аввал іамсоя, сипас 

хона. 

Дар ин маънќ Авіадќ гуфтааст: 
 

То надонќ, ки кист іамсоя, 

Ба иморат талаф макун моя. 
 

70. «Алїору аіаѕѕу» – Іаѕѕи іамсоя аз іама зиёд аст. 

71. Дулдул–аз рўйи ривоятіо номи аспе, ки іокими 

Искандария ба Муіаммад фиристодааст. Муіаммад онро 

барои саворќ ба Алќ іадя намудааст. 

72. Аімади Фарићун – іоким аз хонадони Фарићуниён, 

ки аз охири асри IХ дар Їузїон іукмронќ мекарданд. 

73. Лабибќ – шоири маъруфи охири асри Х ва ибтидои 

асри ХI тоїику форс мебошад. 

74. Доро – Доро III охирин подшоіи сулолаи 

Іахоманишиниён аст, ки соліои 336-330 пеш аз мелод 

іукмронќ карда, аз тарафи Искандари Маќдунќ маћлуб 

шудааст. 
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75. Обисгун – номи бандари калоне, ки дар їануби 

шарѕии баіри Хазар дар наздикии Гургон воѕеъ буд. 

76. Мавсул – шаірест, ки дар Ироѕ дар соіили дарёи 

Даїла (ниг.) їойгир аст. 

77. Акбара – номи шаірест, ки дуртар аз Баћдод дар 

Ироѕ воѕеъ будааст. 

78. Гуштосп – мувофиѕи ривоятіои ѕадимќ номи 

подшоіи каёнќ, писар ва їонишини Лўіросп ва падари 

Исфандиёр будааст, ки Зардушт дар замони ў гузаштааст. 

79. Шаірбону – духтари охирин намояндаи сулолаи 

Сосониён Яздигурди III, ки соли 637 іангоми истилои 

арабіо кушта шудааст. 

80. Умар – халифаи дуюми рошидин, ки аз соли 634 то 

644 іукмронќ намудааст. 

81. Алќ – халифаи чоруми рошидин , ки соліои 656-

661 хилофат кардааст, домоди Муіаммад. 

82. – «Лайса-л-байъу алоабнои-л-мулуки» – хариду 

фурўши шоізодагон раво нест. 

83. Салмони Форсќ – яке аз саіобагони 

(іамсуібатони) машіури Муіаммад, ки дар Исфаіон 

таваллуд ёфта, сипас ба мамлакатіои араб рафта, дини 

исломро ѕабул кардааст. 

84. Фотимаи Заіро – духтари Муіаммад аз зани 

калониаш Хадича, зани Алќ. Аз сабаби сафедпўст буданаш 

ўро заіро мегуфтаанд. 

85. Іасан ва Іусейн – писарони Алќ. 

86. Зулѕарнайн – маънояш соіиби ду шох. Лаѕаби 

Искандари Маќдунї (ниг.), ки гўё аз сабаби баланд будани 

ду тарафи пешониаш ба ў додаанд. 
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87. «Мин касрати-л-маллоіин ћариѕатис- 

сафинату» – аз зиёдии маллоііон киштќ ћарѕ шуд. 

88. «Іар суханеро ба ангушт мапеч» – яъне аз іар 

сухан баіона наїўй. 

89. Одам – мувофиѕи ривоёти Таврот (китоби 

муѕаддаси яіудиён) ва Ѕуръон (китоби муѕаддаси 

мусулмонон) номи инсони аввалин, ки гўё Худо онро аз гил 

сохта ба ў хўрдани гандумро манъ кардааст, вале Одам бо 

далолати занаш Іавво гандумро хўрда бо іамин гуноі аз 

їаннат ронда шудааст. 

90. Муовия – Муовия ибни Абўсуфён–асосгузори 

хилофати Умавиён аст, ки пойтахташ шаіри Димишѕ буда, 

бо Алќ їангидааст. Соліои 661-680 милодї хилофат 

рондааст. 

91. Мутафаііиси сияру мутаїассиси асрор – 

омўзандаи рафтору одатіо ва їўяндаи сиріо. 

92. Хабари оіод – истилоіи илми іадис (илми динќ 

дар бораи рафтору гуфтори Муіаммад пайћамбар), наѕле, ки 

аз тарафи як кас ривоят шуда бошад. 

93. Хабари мутавотир – истилоіи илми іадис, хабаре, 

ки такроран ривоят шудааст. 

94. Тарду акс – истилоіи илміои фалсафаву мантиѕ, 

матлаберо ба як шакли муайян баён намуда, сипас баръакс 

гардонидан аст. 

95 «Куллу шайъин мина-с-саѕили саѕилун» – іар 

чизи вазнин гарон аст. 

96. «Лавло-л-їуііолу лоіалака-р-риїолу» – агар 

нодонон намебуданд, мардон нобуд намешуданд. 
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97. Ман – воіиди вазн, ки дар їойіои гуногун миѕдори 

іархела дорад, гоіо 8 пуд, гоі 8 кг; ратл – ѕариб 500 гр; 

дирамсанг – баробари 3.12 гр. 

98. Динор – воіиди пули тиллоќ; ѕирот – ченаки вазн, 

ки таѕрибан баробари 200 миллиграмм аст. Ин їо ба маънии 

миѕдори ниіоят ками пул. 

99. «Аррафиѕу сумма-т-тариѕу» – аввал рафиѕу 

іамроі пас роі. Дар ин маънќ Саъдќ навиштааст: 

 

Чаро іамроіи бад їустиву бадхоі, 

Ту нашнидќ, ки іамроі аст пас роі. 

 

100. «Ал-илму илмони илму-л-адёни ва илму-л-

абдони» – илм ду навъ аст: илми диніо ва илми баданіо, 

яъне тиб.  

101. Устуѕуссот – шакли муарраби калимаи юнонии 

«стойксион», ки маънии модда ва аслро дорад. Ин їо ба 

маънии унсуріои чоргона омадааст. 

102. Ахлот – їамъи хилт моддаіои чаіоргона – хун, 

балћам, сафро, савдоро меноманд, ки саломатии инсон гўё ба 

эътидоли оніо вобаста аст. 

103. Аъзои муташобеі – іамон узвіои бадан, ки 

ѕисміои оніо ба іамдигар монанд, монанди устухоніо, рагу 

пайіо. 

104. Аъзоіои раиса – узвіои бадан, ки амали муіимро 

иїро мекунанд, монанди дил, шуш, їигар. димоћ... 

105. Тафарруѕу-л-иттисол – истилоіи тиббќ, ки 

маънии шикастагии устухоніо ва їудо шудани пайвандіоро 

дорад. 
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106. Їолинус – Гален (129-200), табиби маъруфи 

юнонќ буда аз бузургтарин шореіони асаріои Буѕрот 

(Гиппократ) ба шумор меравад. Бисёр асаріояш дар асріои 

миёна ба арабќ тарїума шуда буданд. 

107. «Ситта ашара» – шонздаі, номи маїмўае, ки 16 

рисолаи тиббии Галенро дар бар мегирифтааст. 

108. «Истиѕсот» – номи яке аз рисолаіои 

шонздаігонаи Гален. Ин асарро Іунайн ибни Исіоѕ ба арабќ 

тарїума кардааст ва ба он баъзе табибони Шарѕ шарііо 

навиштаанд. 

109. Буѕрот–Гиппократ (460-355 пеш аз мелод) табиби 

бузургтарини дунёи ѕадим, падари тибби юнонќ. Нахустин 

шахсест, ки ба тиб їанбаи илмќ дода, онро ба тартиб 

овардааст. Асаріои тиббии ў ба тибби Ћарбу Шарѕ асріои 

зиёд таъсири калон расондаанд ва яке аз сарчашмаіои тибби 

ѕадими тоїику форс ба шумор мерафтанд. 

110. Афлотун – Платон ниг. моддаи 19. 

111.«Алкавн ва-л-фасод» – номи китоби тиббии 

Аристотел (ниг.), ки ба арабќ низ тарїума шуда буд. 

112. «Ассамо ва-л-олам» – номи асари Аристотел. 

113. «Аліисс ва-л-маісус» – номи асари Аристотел. 

114. «Аліайвонот» – номи асари Аристотел. 

115. «Фусул»-и Буѕрот – асари маъруфи Гиппократ, ки 

аз іафт маѕола иборат буда, муіимтарин масъалаіои илми 

тибро дар бар мегирад. 

116. «Васоёи Буѕрот» – асари Гиппократ, ки васиятіои 

ўро дар бар мегирад. Он васиятіо іоло іам аз їумлаи 

савгандіои табибон ба шумор меравад. 

117. Илми аікоми нуїум – илми пешгўии іодисаіои 

оянда аз рўйи гардиш ё іаракати ситораіо, астрология. 
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118. Истилоіоти илміои нуїум ва іандаса, ки дар ин 

боб зикр ёфтаанд, дар китоби «Ат-Тафіим»-и Абўрайіони 

Берунќ ба воситаи саволу їавоб ба таври оммафаім шарі 

ёфтаанд. Хоіишмандон барои маълумоти бештар метавонанд 

ба он муроїиат кунанд: Абўрайіони Берунќ. Китобу-т-

тафіим, Душанбе, 1973. 

119. Саіли мумтанеъ – шеъре, ки дар назари аввал 

бисёр содаву осон менамояд, вале гуфтани он хеле душвор 

аст. 

120. Номи санъатіои бадеќ, ки дар шеър ба кор 

мебаранд. Доир ба таърифу шаріи оніо нигаред: Т.Зеінќ. 

Санъати сухан, Душанбе, 1967. 

121. Буроѕ – номи аспи пайћамбар, ки гўё шаби меърої 

дар он савор будааст; Рахш – номи аспи Рустами достон; 

Шабдиз – номи аспи Хусрави Парвиз (ниг.), ки ранги сиёі 

доштааст. 

122. Дастони хусравонќ – навъе аз суруду оіангіое, ки 

Борбад дар маїлиси Хусрави Парвиз иїро мекардааст. 

123. Ровќ – шахси їудогона, ки шеъріои ин ё он 

шоирро дар маїлисіову маіфиліо мехонад. 

124. Дубайтиіои мовароуннаірќ – суруду таронаіои 

ѕадимќ, ки бештар дар байни тоїикон маъмул буда, оіанги 

баланду барангезонанда доштаанд. 

125. Номи оіангіои ѕадимии мусиѕии тоїику форс. 

126.Фазлуни Мамлон – яке аз іокимони хонадони 

Шаддодиён, ки соліои 985-1031 дар Ганїа іукмронќ 

кардааст. 

127. Бардаъ – номи шаіре, ки дар Озарбойїон воѕеъ 

будааст. 
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128.«Хайру-н-носи ман янфаъу-н-носа» – беітарини 

одамон касест, ки ба мардум манфиат расонад. 

129.Абдулло ибни Аббос – писари амаки Муіаммад 

пайћамбар, яке аз муфассирони маъруфи Ѕуръон. 

130. Ѕамарии Гургонќ – яке аз шоирони асри ХI 

тоїику форс, ки аз осори ў абёти пароканда боѕќ мондааст. 

131. Ал-Ќодир биллоі – халифаи бисту панїуми 

Аббосќ, ки соліои 991-1031 іукмронќ кардааст. 

132. Абўмуслим – исёнгари маъруфи Хуросон. 

Шўрише, ки соли 750  бо сардории ў ба вуѕўъ пайваст, боиси 

таназзули сулолаи Умавиён ва ба тахти хилофат нишастани 

Аббосиён гардид. 

133. Хоїа Абўбакри Ќаіистонќ – аз донишмандону 

адибони асри ХI тоїику форс, ки дар дарбори Ѓазнавиён ва 

Салїуѕиён вазифаіои муіимми давлатиро ба уіда доштааст. 

134. «Алам тара кайфа фаъала раббука биасіоби-л-

фили?» – Порае аз ояти якуми сураи 105-и Ѕуръони маљид, 

ки тарїумааш чунин аст: «Оё надидќ, ки Парвардигори ту 

бо сипоіи филсавор чќ кард?» 

135. Бўалии Симїўрӣ – сипаісолори машіур аз 

хонадони Симїўриён, ки оніо дар замони Сомониён дар 

шаіріои Хуросон іокимќ мекарданд. 

 

136. Хўїон–деіае буд дар наздикии Нишопури 

Хуросон. Іоло Куїон ном дорад. 

137. «Ин юѕатталу ав юзаллабу»–порае аз ояти 37-и 

сураи «Моида»-и Ѕуръони маљид. Тарїумааш: «Ба ѕатл 

мерасанд ё бар дор кашида мешаванд...» 

138. «Ман талаба-л-кулла фотаіу-л-куллу» – Іар 

касе, ки іама чизро хоіад, іама чиз аз ў нест мешавад. 
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139. Фахруддавла–Абуліасан Алќ ибни Рукнуддавла, 

іокими хонадони Дайламиён, ки соліои 977-997 дар Рай 

іукмрон будааст. 

140. Абулфазли Балъамќ – вазири маъруфи 

Сомониён, ки соліои 892-938 вазирќ кардааст. 

141. Тућралбек – Рукниддин Абўтолиб Муіаммад, 

нахустин подшоіи туркони бодиянишини салїуѕќ, ки соліои 

1038-1083 іукумат рондааст. 

142. «Ликулли амалин риїолун» – «Іар касе барои 

іар корест». Їалолиддини Румќ дар ин маънќ гуфтааст: 

 

Іар касеро баіри коре сохтанд, 

Майли онро дар дилаш андохтанд. 

 

143. Масъуд – писари Султон Маімуди Ћазнавќ, ки 

соліои 1030-1041 њукмронї кардааст. 

144. Мавдуд – писари Масъуд, султони іафтуми 

Ћазнавиён, ки соліои 1041-1048 іукумат рондааст. 

145. Абдурраззоѕ Аімад ибни Іасани Хуїандии 

Маймандќ – вазири Ћазнавиён. Падари ў Хоїа Аімад ибни 

Іасани Маймандќ вазири маъруфи Султон Маімуд ва 

Масъуд буд. 

146. «Анво раббукуму-л-аъло» – порае аз ояти 24 

сураи 79-и Ѕуръони маїид: Тарїумааш: «Ман Худои 

бузурги шумоям». 

147. Номи асаріое, ки доир ба тасаввуф дар садањои Х-

ХII таълиф шудаанд. 

148. Самоу ѕавл – раѕсу сурудхонќ ва шеъргўии 

дарвешон іангоми ба ваїд омадани оніо. 
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149. «Фахуз мо оятука ва кун мина-ш-шокирина» – 

порае аз ояти 144-и сураи «Аъроф»-и Ѕуръони маљид, ки 

тарїумааш чунин аст: – «Пас он чиро ба ту додаам, бигир 

ва аз сипосгузорон бош!» 

 

 

150. Дар баъзе нусхаіои дигар ин байт ба тариѕи зерин 

омадааст: 

Дар іар кќ тамаъ бастќ, асири ўйќ 

В-аз іар кќ тамаъ буридќ, сад чун ўйќ. 

 

151. Шиблќ – Абўбакр Дулаф ибни Їаідар Шиблии 

Хуросонќ (861-946), орифи машіури ќарни Х, яке аз 

шайхони бузурги аіли тасаввуф. 

152. Аристотолис – ниг. моддаи 36. 

153. Санаи хамса ва сабъин ва арбаамия – соли 

чорсаду іафтоду панїи іиїрќ, ки ба соли 1082 милодќ 

баробар аст.  
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Муассисаи нашриявии «Маориф»-и 
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 

734034. ш. Душанбе, кўчаи Ањмади Дониш, 50. 
Тел: 98-552-89-89. 

E- mail: najmiddin64@mail.ru 
 
ѓ 

Дар матбааи ЉДММ «Љамшед ва К» чоп шудааст. 

mailto:najmiddin64@mail.ru



